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Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

5554/555-4 licnızi Balkanlı
Dikmen Bağları No; 
()0
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Meslekten affına dair olan kararla, bu karara 
karşı ileriye sürdüğü itirazın reddi baklandaki kararı veren 
lerin ve o tarihte ayırma mecli^erini terkip ve teşkil eden zat
ların ismen kendisine bildirilmesi talebiyle Adliye Vek<âletino 
yaptıgT müracaatin müspet karşılanmadığını, bu isimler bildi- 
rilmediği için de mezkûr kararlan ittihaz edenlerin mesuliyet 
derecelerini tesbit ederek Divanı Âliye şevklerini istiyemedi- 
ğini. Vekâlet Müsteşarının ise bu bapta Anayasa hükümlerim 
ayları harekette bulunmasının cezai mesuliyetini g-erektirece- 
ğini beyanla, icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Adliye Vekâletinden bu hususta alınan 
cevapta; mahsus kanunlarına ĝ öre seçilen Ayırma ve înzıbat 
meclisleri ile înzıbat İtiraz Heyetinin kimlerden müteşekkil ol
duğunun dilekçi tarafından da bilindiği, mevcut usul ve tea
müle nazaran, bu heyetle meclislerden sâdır olan kararların 
imzalı nüshalarının değil, tasdikli suretlerinin alâkalıya tebliğ 
edilmesi gerektiği ve bu yoldaki muamelede bir yolsuzluk gö
rülemediği bildirilmekte ise de hususi kanunlarda sarahat ol- 
mıyan ahvalde umumi hükümlere gidilmesinin zaruri olduğunu, 
mütearife halindeki bir hukuk kaidesinin çekinilmesi mümkün 
olmıyan icapları arasında mütalâa etmek lâzımgelir. Bu bakım
dan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 10 ncu faslında 
yer alan hükümlerin! bu işte kıyas yoliyle tatbiki zaruri oldu 
ğuna göre, bahis mevzuu heyet ve meclislerce müstedi hakkın
da müttehaz kararların imzalı nüshalarının veya bu kararlan 
ittihaz eden zevatın isimlerini muhtevi tasdikli suretlerinin alâ
kalıya tebliği gerekir.

Dilekçinin bu noktaya matuf şikâyeti bu itibarla vârit gö 
rüldüğünden, şahsına taallûk eden heyet ve meclis kararlarının 
yukarda beyan edildiği şekilde kendisine tekrar tebliği lüzu
muna ve mumaileyhin müsteşar baklandaki şikâyetinden do
layı merciine aynca müracaatte muhtariyetine; bu son kısım
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soy<;clı vo adresi I-^ncümen kararı ve ne sebc])ten verildiği

hakkında ekseriyet, sair cihetler hakkında da ittifakla karar 
verildi.

Muhalefet şerhi :
Müsteşarın müstediye verdiği cevap, öteden beri Yargı- 

tayca mer’i usule müstenit baluıımasına nazaran orta yerde 
şikâyet konusu olacak bir hal ve kasıt bulunmamış oldu
ğundan müstedinin aidolduğıı mercie müracaatte bulunmak 
şeklindeki karar kısmına muhalifim.

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğ'lu

Karar No.

1893

Karar tarihi

25 . X I . 1959

5430/54G0 Ali Rıza Çabukcr 
Merkez okulu ilk 
öğretmeni 
Vakfıkebir

Dilekçi : 6273 sayılı Kanun mucibince maaş ve kıdemini*! 
1 . I I I . 1954 tarihinden itibaren emsalleri gfibi yeniden ayarlan
masını ve bu suretle Temmuz 1952 den Mart 1954 tarihine ka
dar geçen müktesep haklarinın kıdemine eklenmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevapta; 
bu hususta hazırlanan tasarının kanuniyet kesbettikten sonra 
dilekçinin maaş ve kıdeminin de 1. I I I . 1954 tarihinden itiba
ren emsalleri gibi yeniden ayarlanacağı bildirilmekte olduğun-  ̂
dan, bahis mevzu tasarının kanunlaşması esbabının müşarün
ileyh vekâletçe istikmaliyle neticede müstediye ait maaş ve 
kıdemin de müktesep haklan ve mevzuat hükümleri dairesinde 
yeniden ayarlanması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1894 2 5 .X I .1959

4479/4479 Galip Güldüren ve 
arkada.'jlan 
Akü Hastanesi 13 
adlı Servis 
Bakırköy - İstanbul

Dilekçiler : Akıl hastanesinden taburcu edilen bir şahıs hak
kında bâzı ihbarlarda bulunmakta ve kanuni icabının yapılma
sını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden bu hususta alman 
cevaba göre vâki ihbar hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1895 25 . X I . 1959



4758/4758

Arzuhal
No.

Yusuf Kara 
Orman İşletmesi 
Veznedarı 
Ordu

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

4543/4543

Dilekçi : Birtakım kimseler namına iskân yoliyle yapılan tah
sisin gayrikanuni bir şekilde icra edildiğini beyanla, iktizasının 
miistacelen ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İmar ve îskân Vekâletinden alınan ceva
ba göre bahis mevzuu yolsuz tahsisin iptali hakkında kanuni yo
la başvurulmuş olmasına nazaran vâki ihbar dolayısiyle encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karax No. Karar tarihi

1896 25 . X I . 1959

Hikmet Eıxioğan 
Beyoğlu Hamal'baijı 
Kılıcaslan sokak No: 
17
îıstaribııl

Dilekçi : 27 . III . 1941 tarihinde ölen Yanya mübadillerin
den babası Emekli Yüzbaşı Adem Rıza’mn vefatından evvel gay
rimenkul mal teffiz hakkında vâki müracaatı üzerine başlamış 
olan iskân muamelesinin şimdiye kadar ikmal edilmediğini ileri 
sürerek, ölü babasından intikalen kendisine ve diğer vârislere 
teffiz ve iskân hakkı tanınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu mevzua 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine aidolduğundan vâki talebin bu sebepten encümenimiz- 
ce bir muameleye tâbi tutulmasına mahal bulunmadığına karar 
verildi. i

Karar No. Karar tarihi

1897 25 . X I . 1959

5503/5503 İsmail özsoy 
Türk Anonim Şirke
ti Adana Şubesi Şe
fi
Adana

Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığında bulunan 
keseneklerinin kendisine iadesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu keseneklerin 18.VIII.1959 
tarihinde tamamen müstediye ödenmiş olduğu Maliye Vekâleti- 
den cevaben bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında en- 
cümenimizce ‘muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1898 25 . X I . 1959

5526/5526 Üzeyir Çetin Dilekçi : Oğlu Mustafa Çetin’in tekrar tevkif ve hakkında
Haydar köyünde âmme dâvası ikame edilmiş olmasından şikâyet etmekte ve ka- 
Manyas nuni icabının yapılmasını istemektedir.

Geroği düşünüldü : Dilekçinin oğlu Mustafa Çetin’in tekrar 
tevkif edilerek haldanda âmme dâvası ikame edilmiş bulunma-



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

smda bir yolsuzluk görülemediği Adliye Vekâletinden cevaben 
bildirilmekte olmasına nazaran vâki şikâyet hakkında encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1899 25 . X I . 1959

6576/6576 Vesile Uzunmehmet 
Kestaneci köyünde 
Ereğli

Dilekçi : îlk defa maden kömürünü bulan Uzun Mehmed’in 
torunu olduğunu beyanla, kendisine de münasip miktarda 
maaş bağlanmasını, evinin tamir ettirilmesini, kocasına daJ 
bir is bulunmasj.ni istemektedir.

6575/6575 Arif Atasoy ve arka
daşı
TaŞkelik köyünde 
Alasam

Gereği düşünüldü : Maaş tahsisi hakkındaki talep yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine ve diğer hu
suslar hakkında dilekçinin alâkalı makamlara müracaatte 
bulunması lâzımgeleceğine binaen vâki istek hakkında bu se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

'1900 25 . X I . 1959

Dilekçiler : Kendilerine irsen intikal eden tarlaların Dev
let ormanı ile hiçbir alâka ve münasebeti olmadığı halde mah
kemece, bu tarlalar hakkında ikame ettikleri tescil dâvasının 
reddi cihetine gidildiğinden bahsile, dosyasının eelp ve tetkik 
edilerek muamele ve hükmün ıslahını istemektedirler.

6570/6570 Emin Karateldn ve 
arkadaşları 
Gülük mahallesi bul
duk sokak No: 9 
Kayseri

Gereği düşünüldü : Mahkeme hükümlerinin teşriî bir uzuv 
olan encümenimizce tetkik ve ıslahına kanunen imkân gö- 
rülememesine ve müstediler sözü geçen hüküm münasebetiyle 
kanun yoluna müracaatte muhtar bulunmalarına binaen vâki 
talep hakkında bu sebeplerden muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i90;ı 25 . X I . 1959

Dilekçiler : işsiz ve çok fakir olduklarını beyanla, ken
dilerine de birer ev verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçi
lerin ilgili makama ajrıca müracaatte muhtariyetlerine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1902 25 . X I . 1959



6603/6603

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Mümin Dikmen 
Çayljaşı köyünde 
Torbalı - İzmir

Dilekçi : İ948 yılında Gümülcine’den Anayurda gelerek Tor
balı kazasının Çaybaşı köyünde ikamete başladıksan, ailesi e f
radı ile birlikte nüfusa kaydedilebilmeleri için kendilerindetı 
sekizer yüz lira hare istendiğini, çok fakir oldukları cihetle bu 
parayı veremiycceklerini, sözü geçen kaza îdare Heyetinden 
harcdan mııaf tutulmalarına dair sâdır olan kararın da alâkalı 
dairece nazara alınmadığını beyanla, nüfusa harçsız olarak kay
dedilmeleri hususunun teminini istemektedir.

Hııciiıneıı karan vc ııe sel;c])ten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı usulü
ne tevfikan Dahiliye Vekâletine müracaatte bulunması icabede 
ceğine ^ore bu hususta eııcümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1903 25 . X I . 1959

6596/6596 Aliye Mutaf
Bulak köyünde Muh
tar
Merzifon

Dilekçi: Merzifon’un Bulak Köyü Muhtarı ve Demokrat Par
ti Ocak Başkanı olan kocası Remzi Mutaf’ın gece kahvede otu
rurken taammüden öldürüldüğünden, suçlu ile cürüm ortakları
nın Ağır Ceza Mahkemesince yapılan muhakemeleri sonunda 
beraetlerine karar verilmiş olmasının hayretle karşılandığından 
ve saireden bahsile, bu husustaki dosyanın celp ve tetkik edile
rek kanuni iktizasının tâyin olunmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkeme kararlarına teşriî bir uzuv 
olan encümenimizin müdahale etmesine Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu hükümlerine göre imkân bulunmamasına ve bahis mevzuu 
beraet kararı aleyhine kanun yoluna başvurulduğu dilekçe 
münderecatından anlaşılmasına binaen vâki talep hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1904 25 . X I . 1959

6618/6618 
7544,7544

Nazım Şenkal 
Aşağı earşıda Maı.i- 
faturaeı Hilmi Ayan 
eliyle
Havza - Sanısuıı

Dilekçi : Fakir ve kimsesiz bir köylü çocuğu olduğunu, orta
okulu bitirmesine bir sene kaldığını beyanla, geri kalan tah
silinin Devletçe ikmal ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin bu hususta Maarif Vekâletine 
müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1905 25 . X I . 1959



(>533/6533

Arzuhal
No.

Raşit Beyl?o 
Ka-s'impaŝ a mahallesi 
Yavaztürk sokak No: 
43
Kadıköy - İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

Dilekçi : Kendisine evvelce tahsis edilip vâki feragati üze
rine kesilen maaşının yeniden bağlanmasını veya Kalamış sa
hilinde kum çıkarma müsaadesi verilmesini yahut maddi yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçiye Devlet bütçesinden maddi 
yardım yapılanülmesi yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
olmasına ve diğer hususlar baklanda müstedinin alâkalı ma
kamlara müracaatte bulunması lâzımgeleceğine göre vâki ta
lep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1906 25 . X I . 1959

G547/6547 Ahmet Oğuz 
Klhistan Ilüyüğü kö- 
I ünd('.
l<'o'\zipa.‘̂ a - fslâhiye

Dilekçi : Toprak tevzi komisyonunca kendisine ve diğer 24 
aileye kira ile verilen Hazine arazisine Mehmet Yılmaz ve kar
deşi ökkeş Yılmaz taraflarından müdahale edilmekte ve haksız 
olarak açılan dâva üzerine de evlerinin tahliyesine dair hüldim 
alınmış bulunmakta olduğunu beyanla, durumun bir müfettiş 
marifetiyle tahkik ve tetkik ettirilerek mevcut haksızlığın gide
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile diğer alâkalıların bahis 
mevzuu tahliye kararı aleyhine kanun yoluna, araziye vâki 
müdahaleden dolayı da ilgili makama ve icabında kaza mercii
ne müracaatte bulunmaları lâzımgeleceğinden, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1907 25 . X I . 1959

6Ü04/6604 Hüseyin Çimen Yağ- 
basan köyünde 
Divriği

Dilekçi ; İstanbul Özel idaresinde geçen sekiz senelik hiz
metinin de borçlanmaya tâbi tutulması hususunun sağlanması
nı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerina nazaran borçlanmaya tâbi müddet 10 yıl
dan ibaredolmasına ve dilekçi hakkında yapılan muamele ba- 
hismevzuu kanun hükümlerine tevafuk etmediği takdirde bun
dan dolayı usulü dairesinde Maliye Vekâletine ve icabında ka
za merciine müracaat olunabileceğine göre vâki talep hakkın
da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1908 25 . X I . 1959
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()608/6()Ü8

Arzuhal
No.

Cafer Didin 
13 ncü U(,‘.s. To]) 
Alayı Lovazını Mü
dürü Lv. Bnb. 
Adana

Al zuhal sahibinin
adı, soyadı ''u adresi Kiicümeıı karam vc ne sct)epton vci'ildiği

Dilekçi : Selef Arzuhal Encümenlerinin evvelki müracaat
ları hakkında ittihaz edilmiş olduğu mütaaddit kararların ma
hiyetlerinden bahsettikten sonra, Jandarma Umum Kuman
danlığı Birinci Şube mülhakı M. Zeki Gökşin hakkında verilen 
kararda olduğu gibi kendi nasbinin da 30 . VIII . 1956 olarak 
düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Arzuhal Encümeninin verdiği kararlar 
şahsa ve hâdisesine maksur ve münhasır olup emsal teşkil et- 
miyeceğine ve dilekçinin nasp tashihi hakkındaki talebinin 
tetldkı teşriî bir uzuv olarak encümenin vazifesi dışında görül
mesine ve esasen bu hususta verilen evvelki kararlar katileş
miş bulunmasına binaen, vâki son talep dolayısiyle de zikre
dilen sebeplerden muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Kai’ar tarihi

1909 25 . X I . 1059

(İ616/()6K; ( -aA-it Kaplan 
Ozo '̂ul .sokak J<jrhi 
Aî). No: 18/i 1). 7 
('ilıanyir - İstanbul

Dilekçi : Yüksek Denizcilik Okulu Makina Bölümü mezunu 
olduğundan kendisiyle meslek arkadaşlarının Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliğine katılmaları icabedeceğini ve bu 
yolda Devlet Şûrasından bir karar da istihsal kılındığı haldo 
iktizasının yapılmadığını beyanla, sözü geçen kararın 6235 
sayılı Kanun mucibince infazı hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : ̂ Dilekçinin önce, 6235 sayılı Kanunu 
icraya memur vekâlete müracaatte bulunarak sözü geçen Şûra 
ilânımın infazı hususu bu vekâletten istemesi lâzımgeleceğine 
göre, vâki talebi hakkında ziln-edilen sebepten encümenimizce 
şimdiden bir karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1910 25 . X I . 1959

nOS-l/nOS') Suphiye Eroğlu
Vıldınm mahallesin
de Belediye jMuhasi- 
bi ]\Iithat Yaleınka- 
yu evinde 
Xusav])in

Dilekçi : Kocası polis memuru Ziya Eroğlu’nun başka bir 
kadınla gayrimeşru münasebette bulunduğunu beyanla, bu 
halin önlenmesi hususunun alâkalılara tebliğini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
bahis mevzuu kadının halen İstanbul’da bulunduğu ve bu iti
barla dilekçinin kocasından ayrı yaşadığı bildirilmekte oldu
ğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1911 25 . X I . 1959
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5271/5271 ikbal Atan
Cumhuriyet mahalle
sinde
Bozcaada - Çanakka
le

Ai'zulial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kuciimcu karan ve nc sebepten verildiği

5:n 9/5:51!) N('vzat Boz'kurt 
Mecidiye köyünde 
Aknıese

Dilekçi ; İlkokul hademesi iken haksız yere işinden çıka- 
nldığını beyanla, tekrar bu göreve alınmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevapta; 
dilekçinin sabit görülen birtakım hal ve hareketlerinin tekrar 
hademeliğe alınmasına engel teşkil ettiği bildirilmekte olma
sına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1912 25 . X I . 1959

Dilekçi ; Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikasında hafif bir 
işe alınması husı^sunun teminim istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sanayi Vekâletinden ahnan cevapta, 
sözü geçen fabrikada dilekçinin istediği mahiyette bir iş bulun
madığı bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1913 25 . X I . 1959

71H/71S Mehmet Remzi 
Oazi Yiğittürk 
İKİrtyol Ştk.şılc «okak 
No: 16 
Malatva

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde geçen hizmetinden 
dolayı kendisine emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Münakalât Vekâletinden alınan cevaba 
gâte, dilekçinin Devlet Demiryolları Emekli Sandığına muay
yen bir aidatı ödediği takdirde kendisine tekaüt maaşı bağlan- 
masım ümkün olacağından, bu yolda hareket etmesi lüzumuna 
ve vâki talebi hakkında da encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1914 25 . X I . 1959

1174/1174 Emin A İkan Dilekçi : Millî Mücadele sırasında yapmış olduğu askerlik
Tahrirat Kâtibi hizmetinin sivil memuriyette geçen kıdemine eklenmesi lâzım-
Nazilli geleceğini beyanla, bu yolda muamele ifası hususunun sağlan-

masım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vabi yazıda, dilekçinin vâki talebinden feragat ettiği bildiril
mekte olduğundan, mezkûr talep hakkında encümenimizce 
muamele yapılmasına mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1915 25. X I . 1959
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Musüıl'a B;ıt1;ıl Dilekçi : Kayseri Şeker Fabrikasında hırsızlık hâdiselerinin
Ş(“k(M- J'̂ ahi'üsasındii tekerrür etmskte olduğunu beyanla, kanuni iktizasının yapıl- 
Solıir masını isternektedir.
i\,a,vscn Gereği düşünüldü : Sanayi Vekâletinden alınan cevabi ya- 

i;ıda, vâki beyan ve ihbarın asılsız olduğunun bittahkik anla
şıldığı bildirilmekte olmasına göre bu hususta encümenimizce 
îiiaamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1916 25 . X I . 1959

Ĵ 'olınu Tül k Dilekçi : Kargı kazası Orman Muhafaza Memuru Ali Şen-
'̂iğı•(•ııın(‘!ını('<li!i kii g’ül’ün vazifesini kötüye kullandığından ve saireden bahsiyle, 

yüıi(](‘ adı geçen hakkında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.
Bovahat Gereği düşünüldü : Adı g’eçen orman muhafaza memurunun 

müsnet suçtan dolayı men’i muhakemesine karar verilerek bu 
kararın usulen kesinleştiği Ziraat Vekâletinden cevaben bildi
rilmekte olmasına göre vâki talep ve şikâyet baklanda encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1917 25 . X I . 1959

4.') 1 1 /4.1 il llüstıü .\ltınal('\ Dilekçi ; Polisde g’eçen hizmetine, Millî Mücadelede mesbuk
Cilıatmunıjı, Akma/ hizmetinin de ilave edilerek, tutarı üzerinden emekli aylığı bağ- 

sokak No: r>2 lanmasım istemektedir.
Bcsiklas - Is1aııl)iıl Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba na

zaran, dilekçinin Milli Mücadelede geçen hizmetinin Millî Mü
dafaa Vekâletince tevsik edilmesi ve bu hizmetle birlikte diğer 
hizmetinin mecmuu yirm\ seneyi aşması halinde kendisine emekli 
aylığı bağlanması mümkün olabilceğine göre, vâki talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadiîğına ve müs- 
tedinin müşarünileyh vekâletle teması muhafaza etmesi lâzım- 
geleceğine karar verildi.

Ka.'ar No. Karar tarihi

1918 25 . X I . 1959

4S40/4S40 Osman Okan Dilekçi : îlmekli Sandığınca toptan ödenen kesenekleri iade-
I*azar caddesi No: 1(1 ye hazır oldugımu beyanla, kendisine âdi mâlûl aylığı bağlan- 
!-5;m(lıı-ma masını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu mevzua 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza
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Etıcümeıı karan vc nc sebepten verildiği

merciine aidolduğTmdan vâki talep hakkında bu sebepten encü- 
menimizce muaraele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1919 25 . X I . 1959

49S1/4Î)KI Ali Agâh Temürtaîj 
l ’azar malıallesinde 
C amil kel )ir İmam ve 
Hatibi
>̂ ııhnt - A iyon

Dilekçi ; Hamza Paşa vakfından evlâda meşrut dükkânların 
Vakıflar İdaresince g’aspedilerek değerinden çok az bir bedelle 
satıldığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Başvekâletten alınan cevaba göre kaza 
merciine intikal etmiş olan bu ihtilâf baklanda encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

1920 23 . X I . 1959

4700/4700 İsmail lOrip (îüııe- 
bakan
Çirağan caddesi .Set- 
ü.stii No: 73/S 
B(\siktas - Islanbul

Dilekçi : İstanbul Belediyesince istimlâk olunan gayrinıen- 
Ijulüne ait bedelin, tahvil olarak verilmek istenmesinden şikâyet 
etmekte ve kanuni icabının yapılmasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba 
nazaran, mahkemece hükme bağlanmış olan mezkûr istimlâk be
deli hakkındalri Kadıköy îcra Dairesi marifetiyle yaptırılan ta
kip neticesinde, dilekçinin talebiyle bu bedel kısmen tahvil ve 
kısmen nakit olarak tahsil edilmiş bulunmasına göre, vâla talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve 
icra muamelelerinde şayet bir yolsuzluk varsa bundan dolayı da 
îcra Tetkik merciine müracaat edilebileceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1921 25 . X I . 1959

4470/4470 Mehmet Ali Kara
man
Baklan - (îal

Dilekçi : Janrlarma karakol kumandam Hüseyin Savran’dan 
şikâyet etmelite ve kanuni icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşiinüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba na- 
zoxan vâki şikâyetle ilgili hususlardan dolayı adı geçen jandar
ma karakol kumandanı hakkında tanzim edilen tahkik evrakı
C. müddeiumumiliğine tevdi edilmiş olmasına göre bu bapta en
cümenimi ̂ ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1922 23 . X I . 1959
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No.

4692/4692

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Al)dülluıdir Dursıııı 
ve arkadaijhırı

Cizre

Encümcn karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Güney hududunda istimlâk edilen arazilerinin 
kamulaştii-ma bedelini şimdiye kadar alamadıklarını beyanla, 
bu bedelin hemen tediyesini veya bahis mevzuu arazinin taraf
larına iadesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinden alınan cevapta; 
mezkûr istimlâk borcunun cari yıl içinde istihsal edilecek olan 
tahsisattan tediyesi mümkün olabileceği bildirilmekte olmasına 
g’öre vâki talep haklanda encümenimizce muamele tâyinine ma 
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1923 25 . X I .1959

1269/1260 Muhlafa Menm
<Jay})a.şı nıahallesi 
Kaml)ui’lak sokalc 
No: 62 
Denizli

Dilekçi : Denizli Belediyesince imar plânına aykın olarak 
yıktırılan evinin yerine yeni bir ev yaptırılmasına izin veril
mesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Vekâletinden alınan ce
vaptan, dilekçiye ait evin imar plânına aykırı olarak yıktırıl- 
dığı neticesine varılarak mesuller hakkında taldbat icrası lü
zumunun Denizli Valiliğine bildirilmiş olduğu anlaşılmasına 
ve 3mktırılan ev yerine yenisinin yaptırılmasına izin verilmesi
ne mütedair olan talebin ise yukarda belirtilen duruma göre 
alâkalı makam tarafından mevzuat hükümleri dairesinde na
zara alınması lâzımgeleceğine binaen vâla istek hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1924 25 . X I . 1959

r)4r)5/r)455 l-̂ mine Dudu Gülkan 
Miralay Nazını])ey 
caddesi No; 130 
Yenimahalle - Anka
ra.

Dilekçi : Maliye Vekâleti Başhukuk Müşavirhği ve Muha- 
kemat Umum Müdürtüğü Servi.s Şefi iken 28 . V III . 1958 tari
hinde vefat eden eşi Lûtfi Gülkan’ın 24 sene, 9 ay 5 günden 
ibaret hizmetinin 25 yıla iblâğiyle emeklilik ikramiyesinin ve
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Müteveffanın ölümü tarihinde meriyette 
bulunan 5434 sa3alı Kanunun 6122 sayılı Kanunla tadil edilen 
89 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının açık ve kesin hü
kümlerine nazaran vâki talep kabule şayan görülmediğinden 
mezkûr talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1925 25 . X I . 1959
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5457/5457

Arzuhal
No.

Bekir Berk - Avu
kat
Cafer Erçıkan mi
rasçıları vekili 
Cağaloğlu Nuruos- 
maniye caddesi No: 5 
A tay Ap. N o: 1 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Müvekkillerinin murisi Cafer Erçıkan’ın Hâzineye 
olan on bir bin küsur lira borcunun terkin edilmesini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : îlâma bağlı mezkûr Hazine alacağının 
terkini cihetine gidilmesine imkân görülemediği Maliye Vekâ
letinden cevaben bildirilmekte olmasına ve esasen terkin, hu
susi bir kanunla yapılabileceğine ve böyle bir kanun yokken 
terkin de bahis mevzuu olamıyacağma göre, vâki talep hakkın
da zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eueüıııeıı karam vc ııc sebepten verildiği

1926 25 . X I . 1959

>590/5590 vVdnaıı Şakar Dilekçi : 20 . VI . 1957 - 21. VIII . 1958 tarihleri arasında
B(')lge Co.za Evİik1(> meşrutan tahliyesine imkân verilmemek suretiyle hürriyetinin 
Kaysci'i haksız yere tahdidi cihetine gidildiğinden bahsile, mezkûr ta

rihler arasında geçen müddetin bakiye cezasından indirilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alman cevabi ya
zıda, dilekçi hakkında yapılan muamele ve infaz tarzında ka
nuna muhalif bir cihet görülemediği ve kendisinin esasen meş
rutan tahliye hakkını ihraz etmemiş olduğu ve bu itibarla iste
ğinin yerine getirilemiyeceği bildirilmekte olmasına göre, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulun
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1927 25 . X I . 1959

5446/5446 Vehbi Başj,nı
Selimiye mahallesi 
Taşocalk caddesi No: 
42
Ovdu

Dilekçi : Hasta ve mâlûl bir öğretmen olduğunu, emsali 
gibi kendisine de emekli maaşı bağlanması lâzımgeleceğini 
beyanla, kanunu icabmın bir an evvel yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin tekaüt maaşına taallûk eden 
dâvasının Devlet Şûrasınca reddedildiği ve muahharan yürür
lüğe giren 6580 sayılı Kanuna göre kendisine emekli aylığı 
bağlanmasına imltân görülemediği Maarif Vekâletinin cevabi 
yazısından anlaşılmasına binaen vâki talebi hakkında zikredilen 
sebeplerden ecümenimizce muamele tâyinine mahal lomadığma 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1928 25 . X I . 1959
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5413/5413

Arzulial
No.

Arzuhal sahibinin 
ach, soyadı ve adresi

Hüseyin Çetin 
tlimbey köyündiî 
Doğançay - Geyve

Dilekçi ; Kızkardeşini zorla kaçıran kimseler hakkında ta
kibat yapılmadığını beyanla, kanuni iktizasının bir an evvel 
ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bu hususta sorğu hâkimliğince ilk tah
kikat yapılmakta iken maznun Halil İbrahim Ölmez’in mağ- 
dure Makbule Çetin ile resmen evlenmesi üzerine Türk Ceza 
Kanununun 434 ncü maddesi mucibice âmme dâvasının teciline 
karar verildiği, Adliye Vekâletinden alınan cevabi yazıda 
bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encümenimiz- 
ce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1929 25 . X I . 1959

757.‘)/7573 .\I(̂ )ruk(' Aksoy 
V '̂kili
İsınaii  (.'Hİıko^’In 

A v u k a t  .
Anafartalar Kına< 
Tlan No: 20 
Ankara

Dilekçi ; Müvekkile.sinin kocası Veteriner Nihat Aksoy’un 
tüberküloz aşısı tatbik ettiği hayvanlardan birinin attığı tek
menin tesiriyle vefat eylediğini, yetimlerine vazife malûlü aylığı 
bağlanması lâzımgeleceğine mütedair dâvanm da Devlet Şûrası
5 nci Dairesince usul noktasından reddolunduğu cihetle esasın 
Büyük Millet Meclisince incelenmesi icabedeceğini beyanla, g’e- 
reğinin yapılmasını ve müvekkilesiyle çocuklarına vazife mâlûlü 
aylığı bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hâdisedeki dâvanın usul noktasından 
reddedilmiş olması, esasın tetkiki için teşriî uzva bir vazife tah
mil etmez. Çünkü bir dâvanın esasdan reddedilmesiyle, usulden 
reddedilmiş olması arasında hukukan ve kanunen bir fark göze 
tilemez. Diğer taraftan, mezkûr dâvanın usul bakımından da olsa 
reddedilmesi, hasım taraf lehine bir muhkem kaziye tahassul 
etmesini sağlamış bulunmaktadır.

Vâki talebin, zikredilen sebeplerden dolayı, Dahili Nizamna
menin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1930 25 . X I . 1959

L’520/25‘20 Nurettin Toi)(;u 
Î ı-k('k iiLsc'si 
()f>'r('tııu'iü 
Lst;uıl)ul

Dilekçi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde üç yıl 
eylemsiz doçentlik yaptığını. Üniversiteler Kanununa göre halen 
profesörlük hakkına sahip bulunduğunu, bu konuda adı geçen 
fakülteye vâki müracaatlerinin bir netice vermediğini beyanla, 
kanunen kazanılmış olan Edebiyat Fakültesi Felsefe Profesör- 
lüğii payesinin kendisine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maarif Vekâletinden alınan cevapta; di
lekçinin mevzuat hükümlerine göre kazanılmış bir profesörlük
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

hakkımn mevcudolmadığı, Edebiyat Fakültesi Dekanlığının işa
rına atfen bildirilmekte olmasına ve 4936 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi sarahatine nazaran bu konuda tekevvün eden ihtilâfın 
önce tetkik edilerek bir karara bağlanması Senatonun vazife
leri cümlesinden görülmesine mebni, vâki talep hakkında yalnız 
bu sebepten encümenimizce halen muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümcn kanın ve ne sebepten verildiği

1931 25 . X I . 1959

7175/7175 Ay§e Tosuna)
Y enicanü mahalle
sinde Beyhan önder 
nozdindc 
Kavak - Samsun

Dilekçi : Balkan Muharebesinde şehit düşen kocasından maaş 
bağlanmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta önce alâkalı vekâ
lete ve icabında kaza merciine müracaatte bulunması lâzımgele- 
ceğinden vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
ma,hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tari'ni

1932 25 . X I . 1959

5406/540() V'uhya Kal>ataş v(> 
arkadaşları 
1). îdare Heyetin
den
Suvermez köyünde 
Nevşehir

Dilekçiler : Toprağa muhtaç çiftçilerden olan (Suvermez) 
köyü halkına bir an önce arazi verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îmar ve îskân Vekâletinden alınan ce
vapta, adı geçen köyün 75 numarah Toprak Komisyonunun 1959 
yılı çalışma programına dâhil olup sırası gelince ele almacağı 
bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1933 25 . X I . 1959

7054/7054 Nabi üünberk Dilekçi : 5434 sayıh Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra-
1716 Yemi.şçipa.şa sına tevfikan emekliye sevkı hakkında yapılan muamelede ka- 
sokak No; 19 nuni ve vicdani isabet bulunmadığından bahsile ve bu muame-
Karçıyaka - îzmir lenin iptali talebiyle daha önce ileriye sürdüğü şikâyetin reddi

ne mütedair olan encümen kararının noksan tetkik ve tahkike 
müstenidolduğunu beyanla, durumunun yeniden incelenerek te
kaütlük işleminin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemekte 
dir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre encümen kararlarına yalmz mebuslar tarafından itiraz edi
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı* soyadı ve adresi En'ümcn kararı ve ne scheptcn verildiği

lebilip iş sahiplerine böyle bir hak tanınmamış ve dilekçinin bu 
defaki müracaatı, kendisine taallûk eden evvelki encümen ka
rarına itirazı mutazammın bulunmuş olduğundan, mezkûr son 
müracaatın da bu sebepten reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1034 25 . X I . 1959

6831/6831 Mustafa Ocrçek 
Paksoy Fabrikası -Si
cil Memunı Ahni(‘t 
Gerçek eliyh;
P. K .144 
Adana

Dilekçi ; Astım hastalığına müptelâ olmasından dolayı işin
den çıkarıldığına göre kendisine kanun hükümleri dairesinde 
mâlûliyet geliri bağlanmak veya primlerinin toptan ödenmesi 
yahut tekrar İ3İ̂ ê alınarak verilmiyen ücretlerinin tesviyesi ci
hetine gidilmek lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda muamele ifa
sı hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü Dilekçi ile îşçi Sigortalan Kurumu ara 
smda bu hususa dair tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli ka
za merciine aidolduğundan vâki talep hakkında bu sebepten en
cümenimi zce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1935 25 . X I . 1959

7044/7044 Şerife Tok(>ı 
man Tô ker 
Akdaın liöyi'mde 
Kadirli - Adana

ve Os- Dilekçiler ; Uzun müddet eşkıyalık yaptıktan sonra yakala
nan ve Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince muhakeme edilmekte 
olan Hüseyin Tatlı baklandaki duruşmanın Kozan, Osmaniye 
veya Adana Ağır Ceza mahkemelerinden birinde yapılması,, suo 
delillerinin daha kolay tesbiti bakımından muvafık olacağını 
beyanla, bu hususunun sağlanmasını ve Kadirli Kazası Jandaı- 
ma Kumandanının da dinlenmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin müdahil sıfatını haiz olduk
ları takdirde nakli dâva baklandaki taleplerini usulü dairesinde 
kanuni mercie karşı dermeyan etmeleri lâzımgeleceğinden vâki 
istelderi hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1936 25 . X I . 1959

Onu'r özmen Dilekçi : Tekaüt maaşının tahsisi sırasında on bir ssneHk
Eıno'kli, })el(xliyt‘ tali- hizmetinin nazara alınmamış olmasından dolayı bu baptaki tda- 
sildarı re Meclisi kararına. Maliye Vekâleti nezdinde itiraz ettiği halde,
]\Iidya,t ihtiyarında olmıyan üç günlük bir gecikme yüzünden bu itirazı

nın tetkiksiz bırakıldığım ve bu sebepten çok mağdur bir du
ruma düştüğünü bsyanla, icabeden tetkikatın Büyük Millet Mec-
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Arzuhal

No.
Arzuhal .sahibûıin 

adı, soyadi ve adresi

6586/6586
6706/6706

Salâhattin Pakalnı- 
1ar
Sorgu i£âkiıui 
7941
(̂ lenncnei'k

İv eümcıı karan ve ne sebepten verildiği

lisince yapılarak emekli maaşının, müktesep hakkına göre tadi
lini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Maliye Vekâletinin bahis mevzuu mua
melesi aleyhinde dilekçi kaza msrciine müracaat edebileceğine 
ve Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesinde encüme
nimizin tetkik edebüeceği hususlar gösterilmiş olup müstedinin 
vâki talebi is.3 bu hususlar dışında kalmasına binaen, mezkûr ta
lep hakkında zikredilen sebeplerden muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1937 2 5 .X I .1959

Dilekçi : Bir yıl terfiden geri bırakılması hakkındaki Ayır
ma Meclisi Umumi Heyet kararının kaldırılarak terfiinin sağ
lanmasını ist.smektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta 8.VIII.1959 tari
hinde açmış olduğu dâvanın Devlet Şûrasınca henüz karara bağ
lanmadığı Adliye Vekâletinin işarından anlaşılmasına göre vâki 
talep hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü madde
sine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1938 25 . X I . 1959

6571/6571
7723/7723

İsmail Başoğlu 
Başkomiscr 
Kmniyet Müdürlüğü 
3. Şube Şefi 
Catuıkkale

Dilekçi : BaşkomisetrTiğe terfii tarihinin tashihini ve maaş 
farklarının tediyesini ve cezalı tâyininin de iptalini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba gö
re dilekçi, 7.VIII.1959 tarihinde bu konu ile ilgili olarak Devlet 
Şûrasında dâva açmış ve esasen bu gibi ihtilâflı hususların in
celenmesi mezkûr mercie ait bulunmuş olduğundan, vâki talebin 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesin.3 tevfikan en- 
cümanimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1939 25 . X I . 1959

7626/7626 İbrahim Mısır 
Yenidoğan mahalles; 
C .̂nıalbcy sokak 2. 
Muhtarlık No: 73 
Ankara

Dilekçi ; Nafıa Vekâleti emrinde, geçen hizmeti 26 küsur se
neden ibaret olduğu hald.3 bu hizmetinin noksan hesabedilmesi 
yüzünden em ^li maaşının az bağlandığı gibi ikramiyesinin de 
verilmediğini beyanla, tahsis muamelesinin düzeltilmesini ve 
emekliikramiyesinin de vsrilmesiiıi istemektedir.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Geroği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün ettiği anlaşılan ihtilâfın halli kaza 
merciine aidolduğundan vâki talebin Dahilî Nizamnamenin mu
addel 53 ncü maddesine tevfikan .encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1940 25 . X I .1959

5833/5333 Sa:l)ri Mimaroğlu
Horhor caddesi Sey
han Palas Ap. Kat: 1 
Failli - îstanbul

Dilekçi : Devlet Şûrasındaki dâva dosyasının bir an önce
tetkik edilerek karara bağlanması hususunun teminini istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Devlet Şûrası Reisliğinden ahnan cevap
ta, sözü geçen dosyanın derdesti tetkik olduğu bildirilmekte ol- 
masma göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1941 25 . X I . 1959

!>203/.S57l> Hüseyin Işır 
Çiftçi;
l̂ ^akıh - Boğazlıyan - 
Vozii'ad

Dilekçi : Akar yakıt t.smin etmek üzere kendisine be.ş bin 
liralık yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ziraat Vekâletinden alınan cevaba göre, 
dilekçiye Ziraat Bankasınca mervzuat dâhilinde icabeden yar
dım 12.1.1951 tarihinde yapılmış olduğundan, vâki talep hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1942 25. X I . 1959

19622/18281 l^nrhjusan Köyü 
*Mnlıtan v(> di}5:or 
köy nuıhtarlan 
<'‘oy han

Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının on beş sene 
müddetle tecilini ve ayrıca İcredi teminini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : 1953 yılında pamuklan pembe kurttan 
hasara uğrıyan köylülerin (75 185) lira borçlarının tecile tâbi 
tutulduğu ve ayrıca bu köylülere çiğit temini ve saire için de 
mevzuat dâhilinde ikrazatta bulunulduğu, Ziraat Bankasının 
işarına atfen Ziraat Vekâletinden cevaben bildirilmekte olma
sına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1943 25 . X I . 1959
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11918/11361 Tahir Baykal
Emel Matbaa ve (îa- 
zetesi îdare Müdür
lüğü 
Amasya

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

7052/7052 Sümer Kutluay 
Yeni Ceza Evi 
Ankara

Dilekçi : Resmî ilânların Amasya’da münteşir gazetelere 
tevzii işinde yolsuzluk bulunduğunu ileri sürerek, bu mevzuun 
tahkikini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen tevzi işinde bir yolsuzluk 
görülemediği ve dilekçinin sahibi bulunduğu Emel gazetesine 
de resmî ilânlardan muntazaman verilmekte olduğu ve müş- 
tedinin bu bapta vâla şikâyetinden de feragat eylediği, Dahi
liye Vekâletinden alınan cevabi yazı ile, bu yazıya bağlı 
4 . VII . 1959 tarihli ifade zaptı münderecatından anlaşıldı
ğı cihetle, mesbuk talep ve şikâyet (hakkında encümenimizce 
muameel tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarüü

1944 25 . X I . 1959

Dilekçi : Bir mahkûmiyet neticesi olarak Türk Ceza Kanu
nunun 31 ve 33 ncü maddeleri mucibince hükme bağlanan hi- 
dematı âmmeden mahrumiyet cezasiyle mahcuriyet halinin kal- 
dısılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kanunda gösterilen eşkâl 
dairesinde memnu haklarının iadesini aidolduğu mahkemeden 
istemesi lâzımgeleceğinden vâla talebin bu sebepten encümeni- 
•mizce tetkik mevzuu yapılaınıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1945 25 . X I . 1959

6840/6840 Demir Taş 
Camii'keöjir mahallesi 
Gelincik yokuşu 
No: 36 
(relibolu

Dilekçi : Emekli keseneklerinin bir an önce kendisine iade
si hususunun sağlan?rıasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki talebini evvel
ce olduğu gibi, şimdi de Millî Müdafaa Vekâletine veya Emek
li Sandığına karşı tekrarlaması lâzımgeleceğinden, bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tar'hi

1946 25 . X I . 1959

7124/7124 Nuriye Koç 
Güneşi ibahçe sokak 
No: 6
Kadıköy - tstanbul

Dilekçi : Yunanistan’da bıralrtıldan mal ve paralar karşı
lığı olarak, Lozan Ahitnamesi mucibince, Türkiye’de kendile
rine teffiz edilmesi lâzımgelen gayrimenkullere mütaallik res
mî evrakın iskân idaresindeki dosyasında bulunamadığından 
ve saireden bahsile, hakkının tanınmasını sağlıyacak olan bu 
evrakın buldurularak kanuni icabının veya yeni bir teffiz mu
amelesinin yapılmasını istemektedir.
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ilgili 
vekâlete müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
encümenimizce muamele tâjdnine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1947 25 . X I . 1959

7128/7128 Üıncr ÇnbukçuoğIn 
YO Süreyya Urganlı- 
oğlu
Envcrpa.şa caddesi
No: 34
Denizli

Dilekçiler : înşası uhdelerine ihale edilen bâzı ceza evleri
nin yapımı sırasında husule gelen fiyat farlattdan dolayı büyük 
zararlara uğradıklarını beyanla, ya bu zararın ödenmesini veya 
fiyat farkının tediyesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : İlgili Vekâletle dilekçiler arasında bu 
konuya mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve 
halli kaza merciine aidolduğundan vâki talebin Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1948 25 . X I . 1959

7499/7400 Oriıan Ü(‘ok Dilekçi : Çankırı avukatlarından Hâmit Şehirlioğlu’nun
7170/7179 Alibey mahallesi kendi umumi vekili sayılmak lâzımgeldiği bir sırada hasım ta-
7635/7635 No: 16 rafın da vekâletini deruhde edip edemiyeceğinin ve böyle bir
7802/7802 Çankırı vekâlet deruhde ettiğine göre mahkemede taraflardan hangi-
7711/7711 sinin mümessili addedilebileceğinin hukuk ilmine ve Avukatlık
7873/7873 Kanununa dayanılarak tâyin ve tesbitini ve bu baptaki dört
7288/7288 aded dlekçesinde ileriye sürdüğü sair hususların da ayn ayn
7381/7381 incelenerek iktizasının yapılmasını ve neticenin kendisine bil-
7950/7950 dirilmesini istemektedir.
8050/8050 „  ........... .............. ................................................ .......

Gereği duşunuldu : Dilekçinin encümenimizce incelenerek
bir neticeye bağlanmasını istediği hususların, daha önceki ka
rarlarımızda da beyan edildiği üzere, ilgili makam ve mercile
rin tetkikine arz edilmesi lâzımgelip, Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi sarahatine nazaran, teşriî uzvun mü
dahalesini icabettiren m'eselelerden bulunmadığı anlaşılmasına 
mebni, bu cihetlere taallûk eden taleplerin cümlesi hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1949 25 . X I . 1959



7590/7590

Arzuhal
No.

Niyazi Kantar 
Cihannuma mahalle
si Akdoğan sokak 
No : 42/3 
Beşiktaş - İstanbul

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

Dilekçi :-Î3mir Maarif Kolejinde okuyan oğlunun okul üc
retinden yüzde on nispetinde indirme yapılması lâzımgelirken, 
Devlet Demiryollan memurluğaından emekli olması hasebiyle 
bu indirmeden istifade edemiyeceğinin okul idaresinden kendi
sine bildirdiğini ve bu telâkkinin yanlışlığına kaani bulundu
ğunu beyanla, mezkûr indirmeden faydalanması hususunun, 
icabında ilgili kanunun tadili suretiyle teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinn (%  10) indirmeden istifade 
ettirilmesi lâzımgeleceğine mütedair olan talebini, bu hususta 
son karan vermeye yetkili makam veya mercie karşı derme- 
yan etmesi icabedeceğine ve tadil kejrfiyeti ise yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına mebni, bu cihetlere matuf 
istek hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1950 25 . X I . 1959

6657/6657 Moryem Işjh'v 
Demirhun maltallcsi 
Tc])edelen Çıkmazı 
No: 32
ITnkapanı - tstanhn!

Dilekçi : Hâlen mevkuf bulunan oğlunun Zonguldak’ta gc 
rülmekte olan muhakemesinin, bu yer Cumhuriyet Müddei
umumisinin salâhiyeti dışında kalan başka bir mahal mahke
mesine naklini istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Nakli dâva taleplerinin kanunda yazılı 
usul dairesinde aidolduğu kaza merciine karşı dermeyan edil
mesi lâzımgeleceğinden dilekçinin bu husustaki isteği hakkında 
zikredilen sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1951 25 . X I .1959

5100/5100 Ahmet Herdom
Devlet Hastanesinde 
Kayseri

Dilekçi : Bünyan kazasına bağlı Küpeli köyünden Ali Yil- 
maz’ı öldürmekten suçlu Şaban Yılmaz’ın şimdiye kadar yaka
lanmadığını beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen suçlunun 25 . III . 1959 ta
rihinde yakalanarak adliyeye teslim edildiği. Dahiliye Vekâ
letinden alınan cevabi yazıda beyan edilmekte olmasına göre 
vâki talep ve şikâyet hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1952 25. X I .1953



Arzuhal
No.

5331/5331 
601 9/(50 1 9

İbrahim Erkan ve 
arkadaşları 
1). P. Başkanı 
Malaz fîirt

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi En îüıncn karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Aslen Ardahanlı olup on senedenberi Malazgirt 
kazasına yerleşmiş olduklarını ve şimdiye kadar topraklandı- 
nlmadıklannı ve nüfuzlu bâzı kimselerin Hâzineye ait araziyi 
işgal etmiş bulunduklarını beyanla, kendilerine de bir an ön
ce toprak verilmesini istemektedirler.

Gereği düşünüldü : îmar ve îskân Vekâletinden alman ce
vapta, Maliazgirt kazasında tevzie tâbi arazi bulunup bulun
madığının mahallen tetkik ettirilmekte olduğu ve neticede müs- 
tedilerin iddiaları gibi dağıtılacak toprağın mevcudiyeti anla
şıldığı takdirde kanuni icabının yapılacağı bildirilmekte oldu
ğundan, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâjânine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1953 2 5 .X I .1959

5079/5079 Ekrem Turhan ve ar- 
kadaijları
Küre Köyü Muhtarı 
^lurfçul - Borçka - 
Artvin

Dilekçiler : Murgul bucağına bağlı Küre köyünün kaya 
sukutu, çığ ve heyelan gibi tabiî âfetlere mâruz bulunduğunu 
beyanla> bu köy halkının başka bir yerde iskân edilmesini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü; îmar ve îskân Vekâletinden alınan ce
vapta, adı geçen köydeki tabiî âfet durumunun iskân mev
zuatı bakımından mahallen tetkik edildikten sonra icabının 
yapılacağı bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında en
cümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1954 25. X I . 1959

7049/7049
7577/7577

Haşan Fehmi Kara- 
doğan
1865. s(ykak N o;]/l>  
Karşıyaka - İzmir

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fık
rası mucibince emekliye sevkı hakkında Adliye Vekâletince 
yapılan muamelede kanuni isabet bulunmadığından bahsile 
ve mezkûr muamelenin iptali talebiyle daha önce ileriye sür
düğü şikâyetin ı eddedildiğini, bu kere tarafına tebliğ edilen 
karardan anladığını ve Arzuhal Encümeninin bu kararında 
da isabet göremediğini ve bu sebeple mezkûr karara itiraz 
ettiğini beyanla, şikâyetinin yeniden incelenerek emeklilik iş
leminin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 57 nci madde
sine göre itiraz hakkı yalnız mebuslara tanınmış olup iş sa-



Arzuhal Arzuhal sahibiııin 
No. adı, soyadı ve adresi El cümen kararı ve ne sebepten verildiği

hiplerinin encüaıen kararlarına karşı itiraz hakları bulun
mamış olduğTindan, müstedinin vâki itirazının bu sebepten 
reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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1955 25. X I . 1959

6918/6918 Süleyman Sayma Dilekçi : İznik kazası hâkim ve müddeiumumisine taallûk
Elbeyli köyünde eden şikâyeti hakkında encümence verilen kararın tarafına teb- 
Iznik üğ olunduğumu, kendisi bu bapta daha önce Adliye Vekâletine

mütaaddit defalar müracaat ettiğinden mezkûr şikâyet istida- 
siyle birlikte evvelce gönderdiği evrakın bu defa müşarünileyh 
vekâlete encümen tarafından yollanmasının uygun olacağını be
yanla, bu yolda muamele ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis mevzuu şikâyetinden 
dolayı şahsan Adliye’ Vekâletine müracaatte bulunması lâzımge- 
leceği evvelki kararımızda açıklanmış ve mumaileyhin de bu ka
rar dairesinde hareket etmesi icabetmekte bulunmuş olduğun
dan, bu hususta encümenimizce başkaca muamele ifasına mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1956 25 . X I . 1959

7106/7106 Hacer Şerife ve Zeh
ra Altınbaran 
Altıyol; Çilek sokak 
No: 4
Kadıköy - İstanbul \

Dilekçiler : Hasta ve mâlûl olduklarını, babalarından bağla
nan altmış lira yetim maaşının ilâç paralarını bile temin etmedi
ğini, bir tayyare kazasında şehiden vefat eden kardeşleri pilot 
Binbaşı Namık Altınbaran’dan kendilerine aylık bağlanmasının 
geçimlerini temin bakımından daha elverişli olacağını ve baba
larından tahsis edilen maaştan sarfınazar ettiklerini beyanla, adı 
geçen şehit kardeşlerinden aylık bağlanmasını ve bu mümkün 
olmadığı takdirde vatani hizmet tertibinden maaş tahsisini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Kardeşler, 5434 sajnlı Kanunun 76 ncı 
maddesinde gösterilen yetimler arasına alınmamış ve vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması baklandaki talep de yeni bir 
kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmuş olduğundan, dilekçile
rin ileriye sürdükleri istek hakkında zikredilen sebeplerden en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1957 25 . X I . 1959
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15174/14584 Hilmi Ba>-tekin ve Dilekçiler : Fehmi Şalûn ile Emin înan adındaki şahısların,
1097/1097 a rkadaşı

Kaya:ba§ı, Yeniso'kak 
No: 11 
Muradiye

islrân haklatıl haiz buiunnıaınalaana rağmen, haldannda iskân 
mevzuatının tatbiki .suretiyle yüz bin liralık enıvule sahip kılın
dıklarını ileri sürerek, Hazine hukukunui: koranmasını istemek
tedirler»

Gereci düşünüldü : îhbar ve çikâyetc konu teçidl eden ^ay- 
rimenkulleria müstahikisrine me'/znat dairesinde tahsis edilip 
bilâhara bir lasmııun veraset yoliylc ve bir kısmının da satm- 
aiınmak suretiyle şimdiki malilderi tarafından ilttisabedümiş ol- 
dağu, diğer taraftan müstedilerin ellerinde iddialarını tevsik 
edecek delil ve binnetice Hazine hukukunun ziyamı mucip bir 
hal mevcut bulunmadığı gibi alâkalı memurlara vazifejd ihmal 
şeklinde bir kusur atfına da imkân görülemediği; Maliye Vekâ
letinden alınan bu baptaki cevabi yazıda bildirilmekte olduğun
dan, vâki şikâyet ve ihbar haklionda encünıenimi::ce muamale 
tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1958 25 . X I . 1959

5099/5099 Asım Bnrsalıoğlu 
Nordştonı ilan Kat 
2. No: 13 
(Jalata - İstanbul

Dilekçi : Banaz kazasında istasyon civarında bulunan iki 
dükkânının muvafakati dışında, kanuni ve adlî bir sebebe isti- 
nadetmeksizin ve tebligat dahi yapılmaksızın mezkûr kaza bele
diyesince yıktmldığını, îslâm mahallesine giden şose kenarın
daki tarlasından yol geçirilip bu kısmın bedelsiz istimlâkine te
vessül olunduğunu, Banaz imar plânında blok apartmanlar ve 
bahçeli evleir sahası olarak gösterilen şose kenarındaki gayri- 
msnkulünden (120) metre karesini başkalarına satması üzerine 
belediyenin, alıcılara mezkûr yerin istimlâk edileceğini ve inşaat 
ruhsatı verilmiyeceğini bildirmek suretiyle, bu satışın tekem
mülüne mâni olduğunu, bütün bu fiil ve harsketlerin Teşkilâ:tı 
Esasiye Kanununun 70 ve Medeni Kanunun 618 nci maddeleri
ne aylan olması hasebiyle önlenmesi lâzımgeloceğini beyanla, 
iktizasının müstacelen yapılmasını v,9 neticenin kendisine bil
dirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba gö
re, şikâyete konu teşkil eden hususlar hakkında müUdy.3 müfet
tişinin hazırladığı tahkik evrakı Vilâyet îdare Heyetine tevdi 
edilmiş ve mezkûr heyet, yaptığı incekme sonunda, ilgililerin 
meni muhakemesine karar vermiş bulunmasına ve bu karar Dev
let Şûrasının re ’sen tetkik edec-sği hususlardan olmakla bu bap
ta neticeye intizar lâzımgûleceğine ve sözü geçen şikâyetin taal
lûk ettiği diğer fiil v.3 hareketler münasebetiyle alâkalı kaza 
merciinde dâva ikame olunabileceğine ve Dahili Nizamnamemin
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muaddel 53 ncü maddesinde dalıi bu gibi ihtilaflı meselelerin 
kaza merciince halli lazımgeleceği açıkça gösteırilmiş olmasına 
mebni, dilekçinin talebi hakkında zikredilen sebeplerden encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1959 25. X I . 1959

7057/7057 Tahir Ekler 
Doğancı mahallesi 
Menzilci sokak 
No; 50 
İsparta

Dilekçi : İsparta’da bakılmakta olan dâvalarının Ankara’ya 
naklini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Nakli dâva taleplerinin usulü dairesinde 
aidolduğu mercie karşı dermeyan edilmesi lâzımgetleceğinden 
vâki istek hakkmda bu sebepten encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1960 2 5 .X I .1959

2214/2065 Fuat özkılıç
(Burgaz Konsoloslu
ğu Kançıları) 
Dışişleri Bakanlığı 
vasıtasiyle 
Ankara

Dilekçi : Devlet Şûrası 6 ncı Dairesinden verilen 19.XI.194C* 
gün ve 1582/1910 sayüı ilâmın Sinob Belediyesince infaz edil- 
memelîte olduğımu beyanla, gereğinin yapılması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden gönderilen ve di
lekçinin evinin bulımduğu sahamn blok inşaat sahası olduğuna 
mütedair bulunan muahhar tarihli, yani 17 . VI . 1953 gün ve 
764/1429 sayıh katileşmiş Şûra ilâmına nazaran, mukaddem ta 
rihli diğer üâma müstenit talep hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1961 25 . X I . 1950

7045/7045 Mehmet Söylemez 
İsmail köyünde 
Konya

Dilekçi : Kendisine hakaret eden ve silâh çeken kimseler 
hakkında açmış olduğu dâvanm kanuna aykın bir surette mah
kemece reddedildiğinden, bu defa hasımlan tarafından aleyhin
de açılan haksız dâvaya ait muhakemenin ise devam etmekte 
old.uğtmdan bahsile, hasım tarafın cezalandınimasım ve kendisi
nin de beraet ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, dâvasının reddine mütedair olan 
hükümden dolayı kanun yoluna başvurmakta muhtar bulunmu
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sına ve diğer cihetlere taallûk eden talep de encümenimizce na
zara alınacak hususlardan olmamasına binaen, vâki istek hak
kında muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1962 25 . X I .1959

6716/6716 Bilâl Canıtez Dilekçi : İstanbul’da tedavide bulunduğu sırada kansınm,
Eleeik köyünde hâkime hakaret suçundan mahkûm edildiği hapis cezasını çek-
Hasıyaz - Kalecik tiği esnada da kızının evini terk ederek meçhul bir yere gittik

lerini, mahkemeye ve müddeiumumiliğe vâki müracaatleri üze
rine, karisiyle kızının buldurularak kendisine teslim edilmedi 
ğini beyanla, her ikisinin de kısa zamanda evlerine dönmeleri 
hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Evvelki müracaatler hakkında selef en
cümenler tarafından verilen kararlarda dahi beyan edildiği üze
re dilekçinin, gerek kansmın gerekse kızının buldurulup ken
disine teslim edilmesini alâkah makamdan istemesi ve icabın
da Dahiliye Vekâletine de bu bapta müracaatte bulunması lâ- 
zımgeleceğine göre, vâki talebi hakkında encümenimizce mua 
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1963 25 . X I . 1959

6700/6700 Mehmet Kaynak 
7387/7387 Arkünis köyünde 

Olur - Erzurum

Dilekçi ; işçi Sigortaları Kurumunca kendisine bağlanan 
maluliyet gelirinin sermayeye çevrilmesinde kanuni isabet bu
lunmadığım beyanla, hakkmdaki bu yanlış muamelenin dü
zeltilmesini ve esliisi gibi mâlûliyet gelirinin verilmesine de
vam edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta, önce İşçi Sigor
talan Umum Müdürlüğüne veya Çalışma Vekâletine ve ihtilâ
fın devamı halinde de kaza merciine müracaatte bulunması 
lâzımgeleceğinden, vâki talebi hakkında encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Kaxax No. Elarar t-a-yitıî

1964 25 . X I . 1959
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6697/6697 Arif Taşkoparan 
Altındağ mahallesi 
Hıdırhktepesi 
N o:226 
Ankara

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

Dilekçi ; On uüfustan ibaret ailesi efradımn sekizini ilk 
tahsil çağındaki çocuklarının teşkil etmekte olduğunu, çok 
fakir olduğu için bu çocukların en lüzumlu ve mübrem ihti
yaçlarını bile temin edemediğini beyanla, kendisine Büyük 
Millet Meclisince yardım yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Devlet bütçesinden dilekçiye yardım 
yapılabilmesi için bu hususta daha önce bir kanun çıkarılmak 
Ezımgeleceğine ye alelûmum kanun tekliflerinin ise Hükümet
ten veya mebuslardan sâdır olması lâzımgeleceğine göre vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ve müstedınin ayrıca içtimai yardım müessesele- 
rine müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1965 25 . X I . 1959

6846/6846 Kemal Erçetin 
6685/6685 Elekimzade mahallesi 

Çınarlı Çeşme cad 
desi
J^dremit

Dilekçi : Gelir Vergisi Kanununun hakkında yanlış tatbik 
edilmekte olmasından dolayı tefsir talebi ile yaptığı müracaa
tı muhtevi istidasının bir eseri zuhul olarak Arzuhal Encüme
nine havale edilerek karara bağlandığını, kendisine tebliğ edi
len cetvelden anladığını beyanla, bu baptaki istidası ile mer- 
butatının bu encümenden alınarak Büyük Millet Meclisince 
tetkik edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamname mucibince bütün is
tidalar Büyük Millet Meclisine izafeten encümenimizce tetkik 
edilerek karara bağlanmakta olmasına göre vâki talep üzeri
ne muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1966 25 . X I . 1959

6664/6664 Şerafettin Hepsay- 
dır
Bozyokuş mahallesin
de
Dursunbey - Balık<; 
sir

Dilekçi : Sivil personel yetiştirmek üzere orduya alınıp as
kerî memur sınıfına geçmeden ayrılan yedek subayların ordu
da geçen maaşlı hizmetlerinin, evvelce veya sonradan intisabet- 
tikleri sivil memuriyetteki kıdemlerine eklenerek terfilerinde 
nazara alınması hususunun sağlanması talebiyle daha önce 
yaptığı müracaatı inceliyen Arzuhal Encümeninin, bu isteği 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görerek bu yolda karar 
verildiğini ve ordudan aynimıyan emsallerinin 6801 sayılı Ka
nundan istifade ettirildiklerini beyanla, ordudan asnnian ajoıı 
hak sahiplerinin de, velev yeni bir kanun teklifine vabeste olsa 
dahi, bu şekilde muameleye tâbi tutulmaları hususunun temi
nini istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu baptaki talebini daha ön- 
c. dc ileriye sürdüğü ve selef encümenin ise mezkûr yeni bir 
kanım teklifi mevzuu ile ilgili gördüğü yapılan tetkikattan an
laşılmasına ve alelûmum kanun tekliflerinin ya Vekiller He
yetinden veya mebuslardan sâdır olması lâzımg'elip encümeni
miz böyle bir teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni vâki 
son talep baklanda da zikredilen, sebeplerden muamele tâyini
ne mahaî olmadığına karar verildi.

Eaxar No. Karar tarihi

1967 25 . X I . 1959

6669/6669 Mustafa Derman 
Ahur köyünde 
Mihalıççık - Eskişe
hir

Dilekçi : Hasta babasını tedavi ettirmek, bunun ve diğer 
ailesi efradının maişetlerini temin eylemek üzere sermayeye ih
tiyacı bulunduğundan bahsiyle, kendisine lüzumu kadar yar
dımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye Devlet bütçesinden nakdî 
yardımda bulunabilmek için bu hususta daha önce bir kanun 
çıkarnıai-: lâzımgeleceğine ve alelûmum kanun tekliflerinin ise 
ya Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması icab- 
edip encümenimiz böyle bir teklif serdine yetkili bulunmama
sına tıiebni vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimizce 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Kaxar No. Karar tarihi

1968 25 . X I .1959

6707/6707 Avukat Ekrem Ata- 
bay
Zühtü Kaplantepe 
vekili
Feriköy; Baruthane 
caddesi Savaş sokak 
No : 32 
İstanbul

Dilekçi : Müekkili 3 ncü sınıf hesap memurluğundan emek
li Zühtü Kaplantepe’iiin tcl^aütlük muamelesinde ve kendisine 
bağlanan maaş miktarında yanlışlık bulunduğundan bunun 
düzeltilmesi lâzımgeleceği yolunda evvelâ Maliye Vekâletine 
sonra da Devlet Şûrası 5 nci Dairesine müracaat ettiklerini, 
mezkûr dairenin de haksız olarak bu baptaki dâva3a usul nok
tasından reddetmiş olduğunu beyanla, redde mütedair olan ka
rarın iptalini ve müekkiline ikramiye ve maaş farklarının tedi
yesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Grereği düşünüldü, ; Devlet Şûrasının deavi daireleri aynı 
mahlceme sıfat ve salâhiyeti haizdir. Dilekçinin müekkili hak- 
kındald kararı vermiş olan 5 nci daire d© bu vasıftadır. Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesinde, teşrii uzvun 
malıkemelerin hüküm ve kararlarına müdahale edenûyeceği ve
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bunları değiştiremiyeceği açıkça yazılıdır. Hâdisedeki 5 nci 
Daire Kararının usule taallûk etmesi bu hükmü değiştiremez.

Vâla talebin bu sebeplerden dolayı encünıenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1969 25 . X I . 1959

6714/6714 Nazif Sonıtürk 
Bağdat caddesi No 
76
Maltepe - Kartal - 
İstanbul

Dilekçi : 5500 sayılı Kanunla emraz cetvelinin 46 numarasına 
eklenen yeni hükme göre emekli maaşının 5 nci mâlûliyet dere
cesi üzerinden tadili lâzımgeleceği ve mezkûr kanun, neşri tari
hinden önce vâla olan rnâlûliyetlere de şâmil bulunduğu halde 
alâkalı vekâletin bu baptaki müracaatini nazara almadığından 
bahsile, sözü geçen maaş tadilinin Büyük Millet Meclisince yapıl 
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçi ile vekâlet arasında bu konuya 
dair tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine aidol- 
duğundan vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1970 25 . X I . 1959

5087/5087 Orhan Üçok
Alibey mahallesi 
No : 16 
Çankırı

Dilekçi ; Çankırı avukatlarından Hâmit Şehirlioğlu hakkın
da, bâzı hususlardan dolayı şikâyet etmekte ve bu avukat ile, 
dâva dosyasını Temyiz Mahkemesine noksan göndermiş olanlar 
hakkında kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adliye Vekâletinden alınan cevaba na
zaran, Temyiz Mahkemesine noksan evrak gönderen hâkim hak
kında muktazi muamelenin icrasına tevessül edilmiş ve avukat 
Hâmit Şehirlioğlu’na mâtuf şikâyet dolajasiyle mumaileyh hak
kında disiplin takibatı yapılmasına mahal olmadığına Baro İda
re Meclisince karar verilmiş olmalına göre vâîa talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1971 25 . X I . 1959
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Silki öeal 
A. Karakısık Köyiı 
D. P. Bıu'îik îdar(' 
Heyeti Âzası 
Kulaksız - Kırıkkale

5228/5228 Nezihe Tüzüner 
Mimar Mehmet 
Efendi caddesi No : 
37 kat 1 daire 2 
Sultanahmet - İstan
bul

5274/5274 Şeıno Yelkovan ve 
arka.da.sları 
ITanzir köyünde 
Muhtar 
Ale '̂kirt

5548/5548 Ömer Yücel ve arka 
daşları
Birlik Yapı Koope
ratifi idarecileri 
Ankara

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Balışeyh nahiyesi nüfus memurundan şikâyet et- 
melîte ve kanuni icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin adı g-eçen nahiye nüfus memu
runa matuf şikâyetinin vâıidolmadığı Dahiliye Vekâletinden 
bildirilmekte olmasına göre mezkûr şikâyet hakkında encüme- 
nimizce muamele tâjânine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1972 25 . X I . 1959

Dilekçi : Hasta ve kimsesiz olduğ’unu beyanla, İstanbul’daki 
Darülâcezeye kabulü hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba gö
re müstedi, 14 . VII . 1959 tarihinde Darülâcezeye kabul edilmiş 
bulunmasına nazaran, vâki istek hakkında encümenimizce mu 
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1973 25 . X I . 1959

Dilekçiler : Hanzir köyünden Feyzullah Keskin adındaki 
şahsın arkadaşları ile birlikte kendilerini ve civar köy hallanı 
tehdidetmekte olduğ’undan ve saireden bahsile kanuni iktizası
nın yapılmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba 
nazaran, şikâyetin bir kısmı hakkında C. Müddeiumumiliğince 
tahkikat icrasına başlanmış ve bu kısmın dışında kalan iddia
lar vârit bulunmamış olmasına göre, vâki talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1974 25 . X I .1959

Dilekçiler : Birlik Yapı Kooperatifine ait arazinin istimlâk 
bedelinin şimdiye kadar ödenmediğini beyanla, hemen tediyesi 
hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevaba 
göre, sözü geçen Kooperatif İdare Heyeti ile yapılan anlaşma 
mucibince bahis mevzuu istimlâk bedeli bir, iki ay gibi kısa 
bir zaman içinde tamamen ödeneceğinden, vâki talep hakkında 
encümenmizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1975 25 . X I . 1959
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Lûtfi Yurdal 
Reşatbey mahallesi 
235. sokak No: 1 
Adana

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi ; Adana Mahkemesinin mahallinde keşif ve tetki- 
kat yaparak vermiş olduğu tahliye hükmünün Temyiz Mahke
mesince sathi bir inceleme ile bozulduğunu ve bu. şekildeki boz
madan, davalı olan kiracısının himaye gördüğüne dair kendi
sinde bir kanaat hâsıl olduğunu ve mahallinle bir memur gön
derilerek tetkikat yaptırıldığı takdirde tahliye kararının isa
betinin anlaşılacağını beyanla, bu yolda muamele ifasını ve 
hükmün bozularak dosyanın postaya verildiğini davalıya bildi
ren Mmse hakkında da takibat icrasını istemektedir.

— 30 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahkeme kararlarına teşriî uzvun mü
dahale etmesine Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükümlerine göre 
imkân bulunmamasına ve müstedi, diğer hususa taallûk eden 
şikâyetini alâkalı mercie bildirmekte muhtar olmasına mebni, 
mumaileyhin vâki talep ve şikâyeti hakkında zikredilen sebep
lerden encümenimizce muamele tâyinine mabal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1976 2 5 .X I ,1959

6528/6528 Sezai Sönmez
Meydan mahallesin ■ 
do 
t^kilip

Dilekçi : Fakirliği ileri sürülerek sevdiği kmn kendisine 
verilmemekte olduğunu ve bu İnzla evlenmezse yaşıyamıyaca- 
ğını beyanla, sözü geçen kızla evlenmesi ve hayatının da korun
ması için bir kanun çıkarılmasını istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

1977 25 . X I . 1959

6447/6447 Scydo Atillâ
D. P. Başkanı, Muh
tar
Ceylânpınar

Dilekçi ; Ceylânpmar’ına 
istemektedir.

bir sulh hâkimi gönderilmesini

Gereği düşünüldü : Düekçinin vâki talebinden dolayı Ad
liye Vekâletine müracaatte bulunması lâzımgeelceğinden bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1978 25 . X I . 1959
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6459/64r)<»

Arzuhal
No.

C('inal Atayman 
Akdcğirıamı 3. sokak 
No: 38 
Sivas

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

Dilekçi ; Sivas’ta evinin balkonundan düşerek kaburga ke
mikleri ianlan emekli bir albayın askerî hastaneye girildikten 
yirmi saat sonra müdahaleye tâbi tutulduğunu ve bu gecikmeden 
dolayı iç kanamadan vefat ettiğini, mezkûr hastanede dinî me
rasimi ifa edecek bir imam dahi bulunmadığım beyanla, gereği
nin yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Millî Müdafaa Ve
kâletine müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1979 25 . X I . 1959

6471/6471 Tlüseyin Kobal 
îzzçttin sokak N o;48 
Kadıköy - İstanbul

Dilekçi : Haydarpaşa Garında kira ile tutmuş olduğu büfe
nin haksız yere tahliyesi cihetine gidilerek kendisinden mütera
kim kira bedeli adı ile altmış bin lira istenmekte olduğunu, bu 
parayı ödemesine imkân göremediğinden af veya terkini lâzım- 
geleceğini, bu mümkün olmadığı takdirde aynı gar dâhilinde 
kendisine yeni bir büfenin kiraya verilerek temin edeceği ka
zançtan borcunun mukassatan alınmasının mâdelet ve hakkani
yete uygTin düşeceğini beyanla, bu dairede bir karar verilmesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af veya teridn hakkındaki ta
lebi yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve diğer hu
suslar haklanda Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne veya 
Münakalât Vekâletine müracaat etmesi lâzımgeleceğine göre vâ
ki talebi haklanda zikredilen sebeplerden encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1980 25 . X I . 1959

6487/6487 Merih Günenç. 
Dışkapı Etlik caddc- 
si Seı-pıne sokak N o: 
3.07
Ankara

Dilekçi : Yedek subaylık hizmetini orduda ifa ederken ver
diği istida üzerine muvazzafa nakli yapılmış olduğunu, bu suret
le bir müddet vazife gördükten sonra 1076 sayılı Kanun muci- 
bnce terhisini istemiş ise de vekâletin bu yola gitmediğini. Dev
let Şûrasında açtığı dâvanın da aleyhinde neticelendiğini beyan 
la, sözü geçen Şûra kararının lehine olarak bozulmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi Teşldlâtı Esasiye Kanu
numuzun 54 ncü maddesi sarahatına göre kabili terviç bulunma
masına ve mumaileyh mezkûr Şûra karan aleyhine kanun yolu-
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No. adı, soyadı ve adresi

na müracaat edilebileceğ’ine mebni vâki istek hakkında zikredi
len sebeplerden encümenimizce muamelaı tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1981 25 . X I . 1959

6488/6488 Fevzi Yüksel 
Güllük Körfezinde 
Dalyanda balık müs
tahsili 
Güllük

Dilekçi : Denizlerimizde dinamitle balık avlanmasının doğur
duğu bÜ3Öik zararlardan bahsile, bu şekildeki avlanmanın bir an 
evvel önüne g’açilmssini istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin bu hususta doğrudan doğruya 
ilgili vekâlete müracaatta bulunması uygun olacağından vâki 
talebi hakkında mücerret bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyöıine mahal görülmediğine karar verildi.
' Karar No. Karar tarihi

1982 25 . X I . 1959

648!>/6489 Sefer An kan ve ar
kadaşları
(îümerdiğin köyündı 
.Şabanözii

6492/6492 Fethi Özkan 
Pazar mahallesi Has 
tane sokak mczarlı» 
yanında bilâ No: 
Samsun

Dilekçiler : 25 sene evvel imar ve ihya ederek bağ ve bah
çe haline getirdikleri arazinin 47 53 sayılı Kanun hükümlerine 
tâbi tutularak kendilerine satılması cihetine gidilmesinde isa
bet olmadığını ve mezkûr yerlerin ancak Medeni Kanunun 83  ̂
ncu maddesi mucibince namlarına tescil edilerek tapularının 
verilmesi icabedeceğini beyanla, bu yolda muamele ifası husu
sunun sağlanmasını istemektedirler.

Gereği düşünüldü ; Dilekçilerin vâki taleplerinden dolayı 
önce ilgili vekâlete ve 'ihtilâfın devamı halinde de kaza mer
ciine müracaatte bulunmaları lâzımgeleceğinden, bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1983 25 . X I . 1959

Dilekçi : Bin lira bedelle satmaldığı arsa üzerine 7 000 lira 
sarf ederek yaptırdığı iki odalı evin Samsun Belediyesince 
hedmi cihetine gidildiğini, bu yolsuz teşebbüsten dolajn Dev
let Şûrasında açtığı dâvanın derdesti tetkik bulunduğunu be
yanla, sözü geçen evin yıktınlnmması hususunun sağlanma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciine intikal eden ve esasen 
tetkiki de bu mercie aidolan hâdise hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1984 25. X I . 1959
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14!)8/64î)K Ayşe Yamalı ve ar
kaç hışlan
1 )(>kırı«le|i(“ köyünde 
Turhal

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduMaruu, ken
dilerine verilen yardım parasını iade edemiyeceklerini beyanla, 
bu paranın geri alınmasından vazgeçilmesini istemektedirler.

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

Karar No. Karar tarihî

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

1985 25 . X I . 1959

()r)03/6r)08 Nedim Kızılyamac: 
Kızyakup mahallo.sı 
ve caddesi No :26/A 
Bursa

Dilekçi : Âdi mâlûl olarak emekliye sevk edildiğini, hal
buki durumuna nazaran vazife malûlü sayılıp ona göre mua
meleye tâbi tutulması lâzımgeleceğini beyanla. Emekli Sandı
ğı Yönetim Kurulunun keyfiyeti yeniden tetkik ederek vazife 
malûlleri baklandaki talimatın 88 nci maddesi mucibince hak
kında işlem yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sajnlı Kanunun 9 ncu maddesine 
göre Emekli Sandığı Yönetim Kurulu kararlan tebliği tarihin
den itibaren 30 gün içinde kabili itiraz bulunmasına ve di
lekçi, mezkûr kurulca kendisi hakkında verilen karan tebel
lüğ ederek buna karşı olan itirazını usulü dairesinde Maliye 
Vekâletine ve icabında kaza merciine dermeyan etmekte muh
tar olmasına mebni, vâki talebi hakkında bu sebepten encü
menimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1986 25 . X I . 1959

Hayati Hatipoğlu Dilekçi : Kendisinden haksız yere istenen okul tazminatının
Kırık köyünde affını istemektedir.

 ̂ Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesinde
derpiş edilmiş olan hususi affın, Hâzinenin şahsi haklan cümle
sinden olan okul tazminatına şümulü bulunmadığından, dilekçi
nin vâki talebi hakkında encümenimizce muamele tâjânine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1987 25 . X I . 1059

Bohic; rğur 
Beşiktaş; Yonimaha!- 
le Rdbap sokak No . 
21
tstan'bul

Dilekçi : Merkez Bankası İstanbul Şubesine tâyini haklan- 
daki dilekçesinin henüz muamele mevkiine konulmadığını vc 
bu bankada çalışmak arzusunda olduğunu beyanla, tâyini husu
sunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin bu hususta Banka Umum Mü-
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

dürlüğüne müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Kanu* tariki

1988 25 . X I . 1959

6731/6731 Mustafa Toyran 
Sümerbank Yünlü 
Sanayi Mü^esesi 
îşçi evlerinde 
Hereke - îzmit

Dilekçi : Sümerbank j^nlü sanayi müessesesi Hereke Fabri
kası başodacısı iken yaş haddinden emekliye sevk edilerek top
tan ödemeye tâbi tutulduğunu ve bu muamelede yanlışlık bulun
duğundan düzeltilerek kendisine emekli maaşı bağ-lanmak lâzım- 
geleceğini beyanla, icabunn müstacelen yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu husustaki talebinden do
layı önce alâkalı umum müdürlüğe ve ihtilâfın devamı halinde 
de kaza merciine müracaatte bulunması iktiza edeceğinden vâki 
talebi hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına karar verildi. M

Karar No. Karar tarihi

1989 25 . X I . 1959

6729/6729 Mehmet Demirci 
Resüllü Okulu Baş
öğretmeni
Manifaturacı Ziya 
Sağlam eliyle 
Beşikdüzü

Dilekçi : 6273 sayılı Kanundan kendisinin de istifade ettiril
mesi lâzımgeleceğinden bahsile hakkında bu yolda muamele ya
pılması hususunun Maarif Vekâletine bildirilmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçi ile vekâlet arasında bu mevzua 
mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve halli kaza 
merciine ait bulunduğundan bu hususta zikredilen sebepten en
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar veri'ıdi.

Karar No. Karar tarihi

1990 25 . X I . 1959

6737/6737 Ahmet Uğur 
öncdbeci Topraklık 
4 ncü Bölge Orhun 
sokak No: 29 
Ankara

Dilekçi : Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesinde başkâtip 
iken bu daire reisinin gösterdiği lüzum üzerine 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına dayanılarak re’sen 
emekliye sevk edildiğini, gareze müsteniden yapılan bu mua
melenin iptali hakkında Bü3âik Millet Meclisine vâki müra
caatının da, Arzuhal Encümeninin 14 . V . 1959 gün ve 1T58 
sajnlı Karan ile reddedildiğini, tarafına yapılan tebliğden an
ladığını ve bu kararda dahi isabet göremediğini ve bu itibar
la mezkûr karaıa itiraz eder olduğunu beyanla, yeniden tetki-
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

kat yapılarak emeklilik işleminin re f’ini ve tekrar tavzifini 
istemektedir.

Gtereği düşünüldü : Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesine 
göre, encümen Kararlarına karşı yalnız mebuslar itiraz edebi
lip iş sahiplerine böyle bir hak tanınmamış olmasına mebni, 
dilekçinin vâki itirazının bu sebepten reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1991 2 5 .X I .1959

6721/6721 Ali Ak'soy 
Sıtma Savaş Memu
ru Fahri Teoman 
eliyle 
Adana

Dilekçi : Eğitmen iken haksız ve sebepsiz olarak vazife
sine son verildiğini beyanla, tekrar bu işe veya başka bir gö
reve tâyinini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Tasfiye maksadı ile işlerine son verilen 
eğitmenlerin tolcrar tavzifleri cihetine gidilemiyeceği Maa
rif Vekâletinin benzeri müracaatlere verdiği cevaptan anlaşıl
masına ve dilekçi, başka bir vazifeye tâyini hakkmdaki iste
ğinden dolayı aidolduğu makama aynca müracaatte muhtar bu
lunmasına mebni, vâki talep hakkında bu sebeplerden encümeni- 
mizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1992 25 . X I . 1959

6720/6720 Osman Uslu 
Aşağı Baraklı kö
yünde Muhtar 
Ta.şova - Amasya

Dilekçi ; Muhtarı bulunduğu köye ait mer’a ile buradaki ev
lere başka bir’köy halkı tarafından fuzulen müdahale edilmek 
te olduğundan bahsile, bu müdahalenin önlenmesini istemekte
dir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin bu hususta önce ilgili idari 
makama ve ihtilâfın devamı halinde de kaza merciine müraca
atta bulunması lâiımgeleceğinden vâki talep hakkında encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına kaı*ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1993 25 . X I . 1959
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(i712/6712 Hüseyin Ba§
Yorgalar mahallesi 
mezarlı'k karşısı No: 
128
Sakarya

Dilekçi : Kendi tapusunun hududu içinde bulunan 695 par 
sel numaralı arajzd parçasının kadastroca Hazine namına kay
dedilmesinden dolayı açılan dâvanın aleyhinde neticelendiğin; 
ve Temyiz Mahkemesinin d 3 bu baptaki hükmü tasdik ettiğini 
beyanla, mağduriyetinin önlenmesini sağlamak için dâva dos
yasının mahallinden celbedilerek incelenmesini ve yeniden mu
hakemelerinin yapılması hususunun karar altına alınmasını is 
temektedir.

Gereği düşünüldü : İsteğin mahiyetine göre bu hususta e/i- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1994 25 . X I . 1959

6711 /6 7 1 ] Mustafa SağI aın 
7!)î)I>7î)‘)i Tepcdk 115:5. sokak 

No: 56 
tznıir

Dilekçi ; Elindeki tapu senedinin taallûk ettiği gayrime^ı 
külün noter senedine dayanılarak başkaları namına kayıt ve 
tescil edilmiş olmasında kanuni isabet bulunmadığından vesai 
reden bahsile, durumunun incelenerek hakkının korunmasını is 
temektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya hulâsası alınmış olan istida al
tında isim ve imzası bulunan Mustafa Sağlam’a Umumi Kâti’p- 
likten gönderilen ve sözü geçen istidanın encümenimize tevdi 
edildiğini bildiren yazı üzerine adı geçen Mustafa Sağlam’ın 
yolladığı 11. IX . 1959 tarihli cevapta, böyle bir istida verme
diği g^bi Büyük Millet Meclisine başkaca bir müracaatte dahi 
bulunmadığı beyan edilmekte olduğundan, mumaileyh namına 
başkası tarafından verildiği anlaşılan mezkûr dilekçe üzerine 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1995 25 . X I . 1950

7393/7393 Hüseyin Yeşil 
7671/7671 Büyükçe.şmo mahal

lesi
Senirkent - İsparta

Dilekçi ; Mesken yardımı yapılmasını, birlikle gönderdiği 
röntgen filimlerinin tetkildni ve Eskişehir Devlet Hastanesi 
doktorlarından bir kısmı hakkında, kanunsuz muamele ve hare 
ketlerinden dolayı, takibat icrasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta daha önce sebli 
eden talebi üzerine lâzımgelen inceleme yapılarak mezkûr talep
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Kucüınen Itararı ve ne sebepten verildiği

3 . XII . 1958 tarihinde 1243 numara ile karara bağlaımuş ol
masına göre eskisini tekrardan ibaret olan son istek hakkındr. 
ayrıca muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1996 25 . X I . 1959

lîeis
(.bruııı

M . İVI. 
Samsıuı

//. Ortala loğİH N. riusoij

Kâtip
(>na!<kal(' Adıyaman Antalya Bingöl

S. Ağar Y. Yazıcı .1/. N. Okcuoğla

Bolu Krzurunı 'Pıabzon
j\J. D a yıoğ lu  M. Kyi\}>ıığin O. S . L tn n iu ğ lu

(Arzuhal sayısı : 124)
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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 !

— 'i: Sayı : 46 i."-—

8.1.1960 Cuma

. \ r z i x i i i i l

N o .

G48I/64SI 
(S.'No: I)

(İ4«()/G48() 
(S. No: L>)

Ai’>'.u!ı;ıl sahibiiiiıı 
adı, soyadı ve adresi

Mustafa Ayhan 
İstasyon Kıraatlıa- 
m'simle 
Adapa/an

İ sm ail  ( l i i r

(’)zcl İdare Talısilda
n
Alacanı

E ı i ı - i i h U ' U  k i i r i n ' i  v o  n o  .^ v ü e i t l i ' U  \ o r i l d i f İ İ

Dilekçi : Devlet Demiryolları ıdarosiade çnli'-raakta ik^n 
yere işinden çıkanldıgiiiı beyanla, tı.krar tav2 İİ’i l/ası; 

^uniın teıni'nini istemektedir.

Dilekçi ; Hâzineye kira bedelinden V;orci’. ob.’i  ilri 
li-Mnîn hac2cr» istifası cih3tiuc gldilme'op, koi^natin'n ; tv 
ın;’ ‘:ı fuırctiylc alınnı''';’.’ .̂! terkhrni :r:t:riiol'tedi'.

ti47!)/()47!>
(S. No: 3)

()4(JI/64()1 
(S. No: 4)

A. Buriıancltin (iiir- 
men
l.slikirU Mah. İnar 
•sokak No: 12 
Ankara

Mclınıet Ta.ş vo arka- 
daŝ Iarı
I). P. Ba*şkaııı 
Kara])inar

Dilekçi : îstitaeu n>nİ2..î.-; olduğu P'iT İdaresine to-kr:^ 
aiiHiTiasım istemektedir.

'CiL'k:iler : Nahiyelerinin lağvı hakkındak'. lürrarm ‘ . •.'ıt.ı- 
ri'iıvak eski tenkilâtın j'^eniden ihyamın: vc bu mi'mkvu ./Iınaiı- 
gı lakdirdo esli adı il*: ve köyleriyle birl'.kie bu nabiycn'ıı tek
rar liurvlmasını vc r;eç'.nı y.'pı'îınasu.ı i J;oii:cI.:e-;lirle:'.

()4")(!/(i4r)() llatiooBozar 
(8. No: r>) Kurtnhış nıahallesi 

No: 707 
Kırıkhan

()451/B4r)l Ali (iülor vo arka
ik. No: fi) daşlan

Çağlayan Cerît Köy
Mulıtan
Al araş

()')!!)/()■) 1!) Rasinı Kırhıyık 
(8. .\'o; 7) Savuca köyünde 

Söko

Dilckri ; Toprak verilmeiâni istemektedir.

rilckçilor : Maraş ın Çağlayan Cerit köyü halkına mera vc 
at'asi tahsisini istemektedirler.

Dilekçi : Yugoslavya’dan serbest göçmen olarak yurda gel
diğini, iskân yerinde 2 500 liraya bir ev alınış ise de bu parayı 
jdiy- ncdif;İKİ beyaj:la, kendisine Hükiiınetço ntikdi y- îdi^n ya
pılmasını vcyr bir ev verilmesini istemektedir.
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No.

6615/6615 
(S. No: 8)

6611/6611 
(S. No: 9)

6606/6606 
(S. No: 10)

6507/6607 
(S. No: 11)

6537/6537 
(S. No: 12)

Mustafa Karabal ve 
arkadaşları 
Mollaarap mahallesi 
Harmanyeri mevki
inde'bilâ No: da 
Bursa
Muharrem Bilir 
Hususi Muhasebe 
Müdüriüğii Gelir 
Şubesi Memuru 
Zeytinburnu - îstan- 
bul

Renda Çetin 
Nusretiye mahallesi 
62. soikak No: 29 
Mersin

Yıldırım încesu 
Mahmudiye mahalle
si 50. sokak No: 22 
Mersin

Dursun Açıkba.ş 
Mindeval nahiyesi 
Köroğlu köyünde 
Giresun - Alucra

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6539/6539 Osman özgen 
(S. No: 13) Tanyeli Sokak No: 34 

îocöbeci - Ankara

6541/6541-
(S.No:14)

6542/6542 
(S. No: 15)

6544/6544 
(S. No: 16)

Haşan Bostancı 
Buca Kaynaklar kö
yünde 
tzmir
Ferit jGürbüz ve ar
kadaşları
Banka caddesi No: 
30
Elâzığ
Mustafa Bozcan 
Millî Kalkınma Par 
tisi Başkanı 
Urfa

Dilekçiler : Bursa’da elli hanelik bir semtin sakinleri olduk
larını, bu semtte yol, kanalizasyon, su, elektrik bulunmadığını 
ve alâkalı makama vâki mütaaddit müracaatlerinin de şimdiye 
kadar nazara alınmadığını beyanla, gereğinin müstacelen yapıl
ması hususunun sağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Hususi Muhasebe Müdürlüğü Zej^inburnu Gelir 
Şubesi Memurlarından olduğunu, kendisinin haksız yere başka 
bir şubeye nakledilmek istendiğini haber aldığını, bu nakil key
fiyetinin tahakkuku halinde esasen perişan olan durumunun 
büsbütün ağırla'^aca^nı beyanla, yerinde ipkası hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçiler : 6234 sayılı Kanunun neşrinden önceki öğret
menler gibi işleme tâbi tutularak dışardan öğretmen okulu bi
tirme imtihanına girmek hakkı verilmesini istemektedirler.

%
Dilekçiler : 6234 sayılı Kanunun neşrinden önceki öğret

menler gibi işleme tâbi tutularak dışardan öğretmen okulu bi
tirme imtihanına girmek hakkı verilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde askerliğini yaparken Sol 
ayağının donmasından ve bu ayak parmaMarmın hastanede ke
silmiş olmasından dolayı mâlûl kaldığını beyanla, kendisine 
aylık bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında müstahdem iken yaş had
dinden dolayı emekliye sevk edildiğini, asıl doğum tarihi 1315 
iken, babasının nüfusa yanlışlıkla 1310 olarak kaydettirmiş 
bulunması hasebiyle tekaütlüğünün vaktinden evvel icra kılm- 
dığını, 25 seneyi ikmal edip emekli ikramiyesini alabilmesi için 
daha bir müddet vazife görmesi gerektiğini beyanla, tekrar 
tavzifini istemektedir.

Dilekçi : İzmir veya Buca/da açık bulunan bekçiliklerden 
birine tâyinini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Vilâyetlerinde akşam tekniker okulu açılmasını 
istemektedirler.

* Dilekçi : Valilerinin başka bir yere nakledilmeyip 
lerinde bırakılmasını istemektedir.

vilâyet-
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0543/6543 Bahri Polat \'c arka- 
(S. No: 17) d aşıl an

Yukan Al ikan kö
yünde 
Karakocan

6546/6546 Yeoryia Mirinço 
(8. No: 18) Çinarlı mahallesinde 

tmroz - Çanakkale

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6627/6627 Zekeriya Yılmaz 
(Sî. Xo: 1!>) Maden Islasyomuı- 

da 329 
Maden

Dilekçiler : Karakoçan kazasında kadastro heyeti tarafından 
yapılmakta olan arazi ve hudut tesbiti muamelesinde yolsuzluk 
bulunduğunu ileri sürerek, keyfiyeti incelemek üzere merkezden 
ayn bir fen heyeti gönderilmesini istemektedirler.

Dilkçi : îmroz adasında süngercilikle iştigal etmekte olan 
kocasının hudut dışına çıkarıldığını ve bu yoldaki muamelenin 
mesnetsiz bulunduğunu beyanla, eşinin tekrar yurda kabulünü 
istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında işçi olduğunu, haksız yere 
Gazianteb’den alımp Maden istasyonuna verildiğini beyanla, 
yine eski yerine iadesini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(İ()2S/662S M eli mel Toik-u 
(S. .\(); 20) liei'eke Pabrikası 

Yün Karhoniz Dai
resinde 
llereke

Dilekçi : Hereke Yünlü Fabrikasında işçi olup, kuduz teda
visi için her gün İzmit’e gitmekte bulunduğunu, zaruri masraf 
olarak tediyesi lâzımgelen 15 lira 30 h;uru§ yerine on lira öden
diğini beyanla, bakiye istihkakının da verilmesi hususunun 
temini istemektedir.

(İ5(S7/65S7 
(S. No: 21'

Sahri İiuk; 
ilalaraıı Köyü 
Mulıtan 
T('kıııaıı

6597/65i)7 Fazlı Kibar 
(8. No: 22) Snllannıural ma

hallesi Yeni (̂ aıııi 
karşısı No: 302 
Yenidoğan

6602/6602 Nedime' Kutlu ve 
(S. No: 23) arkada.şları

Sümerbank Deri V( 
Kundura Sanayii 
Müess('s('si 
Bevkoz - Islanbııl

6553/6553 Mustafa (Jürgenlm- 
(-S. No: 24) ran

DDY Revizörliik 
Şei'i yanında 
lOrzincan

Dilekçi ; Köylerinde yeter miktarda Hazine arazisi bulun
madığı için Toprak tevzii baklandaki Kanundan faydalanamadık- 
lanm beyanla, kendilerinin Erzurum’un Hınıs kazasına bağlı Ak- 
viran veya buna mücavir diğer köylerden birinde iskân edilerek 
buradaki Hazine arazisinin muhtarı bulunduğu köy halkına da
ğıtılmasını istemektedir.

Dilekçi : Öğretmen vekili olduğundan bahsile, bu göreve 
asaleten tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler ; Beykoz Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinin 
işçilerine yemek pişirmek ve servis yapmak gibi ağır işlerde 
istihdam edildikle ri halde ücretleriyle mesai saatlerinin tes- 
bitinde diğer işçilere nazaran fakr gözetilmekte olduğundan 
ve saireden bahsile, tş Kanununun 47 nci maddesi hükmü
nün kendileri hakkında da tatbiki hususunun teminini istemek
tedirler. e

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde çalışmakta iken 
haksız yere emekliye ajoıldığını, aynı zamanda tekaüde şev
kinden evvel tcrfie istihkak kesbetmiş iken bu hakkımn da 
verilmediğini beyanla, emekli maaşının müktesep hakkına* 
göre tadilini ve farklarının defaten verilmesini istemektedir.



Arz\xhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6561/6561* Hüseyin Koç 
(S. No: 25) Bayraklı 1615.

sokak No. 9 
îzmir

6564/6564 Muharrem İpek ve 
(S. No: 26) arkadaşları

Karacaviran kö
yünde 
Suşehri

6565/6565 Yusuf Tombaş vo 
(S. No: 27) arkadaşları

Süvari Postacı 
eliyle Yoğun Oluk 
köyünde 
Ünye

6569/6569 Hakkı Gürler 
(S. No: 28) Küçük Ehli Hay

vanlar istasyon 
Müdürlüğü Meırıunı 
Antalya

5533/5533 Mehmet Kaptan 
(S. No: 29) Ceza Evinde hü

kümlü 
Karasu

5525/5525 Rukiye ve Erkai 
(S. No: 30) Tavman

Dolmabahçe Sami 
Bey Ap. 4/7 
Tophane - İstanbul

3281/3281 Bestami Çetin 
(S. No: 31) Ulu Cami caddesi 

No: 144 
Iskendemn

2523/2523 Ahmet Yarnaner' 
(S. No: 32) Saitbey mahallesi 

Mukayyitzade so
kak No: 36 
Samsun

3743/3743 Zülfükâr Arpacık 
(S. No: 33) ve arkadaşları 

Halktan 
Siverek - Urfa

E' cümen karaı-ı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kendisine vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sini veya nakdî yardımda bulunulmasını istemektedir.

_  4 _  i

Dilekçiler ; Köylerinin İmranlı kazasına bağlanmamasını 
istemektedirler.

Dilekçiler : Kendir ve kenevir tohumu mahsullerinin satış 
fiyatlan, hariçten mubayaa ettikleri buydağ, şeker ve saire 
gibi en zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına nazaran çok 
düşük olduğundan bahsile, sözü geçen kendir ve kendir tohu
mu fiyatlarmın da yükseltilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Babasının sağlığında zatî ihtiyacı için Orman İda
resinden alıp köyde istif ettiği on metre küb kerestenin nakline 
bu idarece müsaade edilmemekte olduğundan bahsile, kendi
sine irsen intikal eden mezkûr kerestelerin nakline izin veril
mesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Karasu Ceza Evi binasının sıhhi şartlan haiz ilma- 
dığmdan ve saireden bahsile, gereğinin yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler: Bakırköyde Şenlik mahallesinde kâin arazileri
ne ait ifraz ve imar durumunun bir an evvel kenctilerine bil
dirilmesi hususunım sağlanmasım istemektedir.

Dilekçi; İnşa ettirmiş olduğu binanın belediyece haksız ve 
kanunsuz olarak jaktınldığmı beyanla, müsebbipleri hakkında 
kanuni muamele yapılmasmı istemektedir.

Dilekçi: Yedek Subay olmaya mâni bir hastahğı bulunma
dığını beyanla, tekrar muayene ettirilerek yedek subay okulu
na şevkini istemektedir.

Dilekçiler; Bâzı kimselerin teşvik ve tahriki ile dokuz ha
neli ve jrüz nüfuzlu köylerinden kaçırılmak istendiklerini be
yanla, kanuni icabının bir an evvel yapılmasını istemektedir.
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Arzubül Arzuhal sahibhıin

No. adı, soyadı ve adresi

2050/2{)r)Ü İZZOİ Balcı 
(S. No: 34) Büyükkütah mahal- 

lesindc çorapc-ı 
Kilis

?]ncüraon karan ve nc sebepten verildiği

Dilekçi; Kilis’te tevzie tâbi maddelerin alâkalılar tarafın
dan usulsüz ve kanunsuz olarak dağıtılmakta olduğunu beyan
la, bu hale bir nihayet verilmesini istemektedir.

1!)16/1916 Ahmet Kılıç Dilekçi ; Tapu ile tasarruf ettikleri araziye başka bir köy
(S. No: 35) Veli Sarık köyünde halkı tarafından fuzulen müdahale edilmekte olduğunu be- 

Başkalo yanla, bu müdahalenin önlenmesini veya diğer bir mahalde
iskânlarını istemelidedir.

5323/5323
;S.No:36)

Halim Güleç 
Selâmlı köyünde I). 
P. Başkanı 
Mut

Dilekçi : Köylerine ait yaylaya vâki tecavüz ve müdaha
lenin men’ini istoaıektedir.

209/209 
S. No: 37)

1185/1185 
2934/2934 
3302/3302 

(H. No:38)

Faik Kaya 
Duatepe 629. .sokak 
No: 12 
tzmîr

Mevlüt Hocaoğlu 
Hulvenk köyünde 
Elâzığ

7097/7097 Hertev Köyü Mulı- 
(S. No: 39) tan ve arkadaşları 

Pasinler

6876/6876 Mustafa Kılıç. 
7196/7196 Karaköy’ünden 
7896/7896 Pazaryeri - Bilecik

(S. No: 40)

6837/6837 
7893/7893 
S. No: 41)

6841/6841 
7731/7731 
'S. No: 42)

Tosun Salman 
Çarşı mahallesi 26. 
sokak No: 26 
Erzincan

Ya§ar özçelik 
Terzi Eyüp Yazgı 
eliyle Ara köyünde 
Taşhan - Of

Dilekçi : Türk vatandaşhğına kabulünü istemektedir.

Dilekçi ; Evlâtlarının da Türk vatandaşhğına kabulü bak
landaki muamelenin teşriini istemektedir.

Dilekçiler : Erzurum ve mülhakatında faaliyet halinde bu
lunan 9 Numaralı Toprak Tevzi Komisyonunun usulsüz ve 
kanunsuz tesbit ve dağıtımda bulundu^nu beyanla, bunların 
iptalini istemektedirler.

Dilekçi : üzaTmalı jandarma onbaşılığında on iki yıl hiz
met ettikten sonra bu meslekten istifaen ayrıldığını, kanunun 
tâyin ettiği üç aylık müddeti de fazlasiyle geçirdiğini, tek
rar tavzifine 1861 sayılı Talimatnamenin 6 ncı maddesinin 
son fıkrasının e agel teşkil etmekte bulunduğunu beyanla, bu 
fılcramn ilgası suretiyle yeniden eski görevine tâyini husu
sunun sağlanma:^mı istemektedir.

Dilekçi : On altı aylık ücretinin Devlet Demiryolları İda
resince verilmemekte olduğunu beyanla, bu hakkının da ta
nınmasını istemektedir.

Dilekçi : Polis stajyerliği imtihanına girerek başarı sağ
lamış iken, kendisine bu imtihanda muvaffak olamadığı yo
lunda cevap verildiğini beyanla, imtihan evrakımn yeniden 
tetkik ettirilerek hakkının tanınması hususunun teminini iste
mektedir.
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Arzuhal

No.

6870/6870 
(S. No: 43)

6880/6880 
(S. No: 44)

7050/7050 
(S. No: 45)

İsmail Aktaş 
Baliiâli caddesi Ha
şan Rasih Han kat 1 
No : 24 
îstaribul

İsmail Şengiil 
Kahramanlar 1213 
ve 1542. sokak No: 
105 
İzmir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Şuayip Keskintaş 
Bizcı'i köyünde 
Tokad

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Köylerine bir an evvel içme suyu getirilmesim is
temektedir.

Dilekçi: 1926 senesinde mülteci olarak yurda gelip İzmir’
de yerleştiğini, Kalıramanlar mş,hallesinde yaptırdığı evde 
otuz beş seneden beri nizasız ve fasılasız oturmakta iken, zil- 
yedliği göz önünde tutulmaksızın, mezkûr evin arsasmın Ha
zine uhdesine geçirildiğini beyanla, mültecilik sıfatı, iskân hak 
kı ve zilyedliği nazara alınarak, sözü geçen arsanın esM bedeli 
üzerinden namına tescilini ve bu bedelin de uzun vadeli tak
sitlerle alınmasmı istemektedir.

Dilekçi: Gümüşane öğretmen Okulundan bir kınk not se
bebiyle belge aldığım, bu münasebetle kendisinden istenecek 
olan okul masrafını ödiyemiyeceğini ve öğretmen olmayı çok 
istediğini beyanla, bu hususta bir hal çaresi bulunmasını taleb- 
etmektedir.

7100/7100 Mehmet Akkavak 
8040/8040 Kuzu köyünde 

(S. N o:46) Sandıklı

1701/1701 Rıza Aytaç 
(S. No: 47) İstiklâl mahallesi Bi

rinci .sdkak No : 18 
Denizli

Dilekçi: Devlet Demiryollarında 
verilmesini istemektedir.

durumuna uygun bir iş

Dilekçi: Van mültecilerinden ^olduğunu, burada bıraktığı 
emlâk ve araziye mukabil Denizli’de verilen gayrimenkuUer- 
den elli beş dönüm miktarındaki tarlanm sonradan başkasına 
tahsis edildiğini, bu tahsisin iptali hakkmdaki talebinin naza
ra alınmadığını beyanla, mezkûr elli beş dönüm tarlaya karşı 
İlk diğer Hazine topraklarından bir kısmının kendisine veril
mesini istemektedir.

7122/7122 Halit Yeşirbağ 
(S. No: 48) Yanıkkeibir Divanı 

Ciyaklar köyünde 
Kaynarca - Kocaeli

6662/6662 Kenan Çağlayan 
(S. No: 49) Çiftçi

Narlıderc - İzmir-

Dilekçi: Maluliyet gelirinin emsalleri derecesine çıkanlma- 
sım istemektedir.

Dilekçi: Çeşme yolu üzerinde bulunan 20 bin dönüm arazi
nin, hariçten getirilecek modem alet ve vasıtalarla muntaza
man sulanması halinde çok verimli olacağından bahsile, bu 
maksadı temin için, kredi ile bâzı tesisler kurulmasını iste
mektedir.

6661/6661 Kemal Ekici ve 
(S. No: 50) arkadaşları

Yeniköy- çiftçileri 
adına
Konya - Ereği isi

Dilekçiler : Kendilerine tevzi edilenf arazinin beher dekan- 
nın 3 veya 5 liraya indirilmesini istemektedirler.
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6674/6674 Aslan Ta.şdoniiv 
(S. No: 51) J. Karakol K. lığı 

 ̂ eliyle G. Zazana, 
köyünde 
Arsin

6659/6659 Rifat Güneş 
(S. No: 52) özel tdare Mü

dürlüğünde 
Ağn

6658/6658 Ruşen E. Al lav 
(8. No: 53) Belediye Kâtibi 

Tirebol u

Arzuhal Arzulıal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6654/6654 Alıdurrafi Karsal 
(8. No: 54) E. K. İşletmesi 

Kozlu Bölgesi 17 
paviyonlarda iş(;i 
Kozlu - Zonu:uldak

6681/66S1 Ahmet 8(>i'1eser 
(8. No: 55) Eskibağlar mahal

lesi Kırım sokak 
No: 27 
Eskişehir

6640/6640 İsa Ergin 
(S. No: 56) Turgutlu köyünde 

Çarşamba

6679/6679 Besim Dilek
7867/7867 Temelli nahiv('si 

(8. No: 57) Malıköyü No: 11/11 
PolatlI

6673/6673 Arslan Ayar
7885/7885 Küeük Konak kil- 

(8. No: 58) yünde
Maeka - Trabzon

6672/6672 Hüseyin Bayar ve 
(8. No: 59) evlâtları

PiKl Müessê sesi bö
lümünde işei İş No: 
2417225
Kilimli - Zonguldak

Dilekçi : Sel felâketine mâruz kaldığını ve şimdiye kadar 
kendisine gerekli yardımın yapılmadığını, geçimini temin için 
araziye ihtiyacı bulunduğıınu beyanla, Samsun, Düzce veya Ada- 
pazan’ndaki boş Hazine arazisinden yeter miktarda verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : istihkakı olan harcırahın avans olarak tediyesi hu
susunun müstacelen teminini istemektedir.

Etıcümcn karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Giresun Valisi tarafından hakkında kanuna ay kın 
olarak yapılan muamelelerden son derece mağdur olduğunu be
yanla, dosyasının tetidk edilerek mahrum kaldığı hakların tara
fına iadesini istemektedir.

Dilekçi : Ereğli Kömür İşletmeleri 17 nci Paviyon Âmirinin, 
30C8 sayılı îş Kanununun atıfta bulunduğu İşçi sağhğı ve iş em
niyeti Nizamnamesine muhalif hareket ve icraatta bulunduğun
dan bahsile gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryollarında otuz bir sene hizmetten 
sonra mâliilen emekliye sevk edildiğini, İntibak Kanunundan 
emsalleri faydalandığı halde kendisinin istifadesi cihetine gidil
mediğini beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dibkçi ; Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla, 
kendisine de yeter miktarda arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğu halde köy muh
tarının hilâfına verdiği beyanname üzerine kendisine toprak tev
zi komisyonunca arazi verilmemiş olduğunu beyanla, gereğinin 
yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Son günlerde Karadeniz havalisinde yağan şiddetli 
yağmurlardan husule gelen sellerden fazlasiyle zarar gördü
ğünü beyanla, kendisine âcilen nakdî yardımda bulunulmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Zonguldak’ın Kilimli bölgesinde işçi dlduldan- 
nı ve kira verecek durumda bulunmadıklarını beyanla, ken
dilerine de emsalleri gibi bir ev verilmesini istemektedirler.
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı vo adresi

6668/6668 Abdülkadir Sayıl- 
(S. No: 60) kan vo arkadaşları 

Deıtüryol Fb. 
ivontrol (ir.
Sivas

Dilekçiler : Telmiker Oikullarından mezun olanlara daha 
yüksek bir tahsil imkânının sağlanmasını istemektedirler.

Encümen kararı "̂e ne sebepten verildiği

6649/6649 Şefik Ateşlikan 
(S. No: 61) Şehremini llastane 

caddesi No: 915 
İstanbul

6650/6650 Ali Ciöksu 
(S. No: 62) Vakıf (Üuraba Has

tanesi Berboi'i 
İstanbul

()633/66:rl3 Ramazan r'a^Iar 
(S. No; 63) vo arkada.sları

11 asan ( 'sağı kö\ ii 
Bane ınahtıüosi 
Reyhanlı

6683/6683 Seyit Karabııhıt 
(S. No: 64) Kale ardı mahal- 

l('si fkinci ara 
sokak No: 8 
Sivas

6686/6686 İbrahim Arslan 
(S. No: 65) (îüi'soy

Veşilalan köyünde 
Çaykara

6689/6689 (îöbckIi, KoliU, Tul 
(S. No: 66) Harabesi ve Hara

be! (lOVT'i köyleri 
muhtarı diğei' 
köyler 

- Urfa
6693/6693 Melunot Kaıayi^it 

(S. No: 67) Adliye .sokak No: 10 
Arzuhalci Ahmet 
Yorulmaz eliyle 
Elâzığ

6698/6698 Ahmet Ceylân ve 
(S. No: 68) arkadaşları

Kızılçat köyünde
Muhtar
Yayi adağı

Dilekçi : Gayrimeşm münsebetten hâsıl olmuş bulunan kı- 
nliius teskeresini alamamakta olduğundan bahsile mezkûr 

tezkerenin verilme;:' lrasrt.sr.nnri, alâkalılara bildirilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Tarlasına Orman İdaresi tarafından konulan Lom 
rıtklnrın kaldırılmadığı gibi kira beddli de verilmem.skte oldu
ğundan ve mezkûr tarlaya şiddetle ihtiyacı bulunduğundan 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Yirmi beş haaıeden ibaret köylerinin arazisi tev- 
zie tâbi olmadığı halde Toprak Komisyonu tarafından başkala
rına dağıtıldığı gibi evlerinin de yıktuıldığını beyanla, sözü 
geçen arazinin kendilerine iadesi hususunun sağlanmasını iste
mektedirler.

Dilekçi : 5387 sayılı Kanun mucibince Sivas Yetiştirme yur
duna kabul edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Düekçi ; Yeşilalan ve Ulucamj. ile Akköse köyleri arasın
daki mera ihtilâfının müstacelen hallini istemektedir.

Düekçiler ; On yedi köy haUanın ve bunlara ait hayvanla
rın içme su ihtiyaçlarım sağlamak için, civardaJd kulübe ve 
motor konulmasını ve çıkarılacak suyun musluklu bir havuz 
inşa edilmek! suretiyle ihtiyaca tahsisini istemektedirler.

Dilekçi : Elâzığ’da üniversite için istimlâk edilen ve şimdiye 
kadar bedeli verilmediği gibi, maksada da tahsis edilmemiş olan 
arazsinin kendisine iadesini istemektedir.

Dilekçiler : Güney hududundaki köylerinin arazisinden bir 
kısmının yasak bölgeye katılarak istimlâk edilmiş olmasından 
dolayı topraksız kaldıklarından bahsile, ya istimlâk edilen ara
zilerinin kendilerime iadesini veya başka yerden geçimlerini sağ- 
lıyacak toprak verilmesini istemektedirler.
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6715/6715 Mehmet Akın 
(S. No: 69) İstasyon Işiik Nak

liyat sahibi yanında 
Konya

6717/6717 
7292/7292 

(S. No: 70)

Ahmet Tomel \<> 
arkadaşları 
İnhisarlar Müd. 
Transit işçileri 
Bandırma

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde müstahdem licen 
haksız ve kanunsuz olarak işine son verildiğini beyanla, tekrar 
tavzifini istemektedir.

Dilekçiler : Bandırma İnhisarlar Müdürlüğü Transit ve satış 
depolarında çalışan işçilerden olduklarını, bâzı haklarının veril
memekte olduğunu beyanla, bu haklarının tanınması hususunun 
teminini istemektedirler.

6718/6718 Nihat Cökez 
(S. No: 71) Yoniınahallc 

Cameli

Dilekçi : Kabaları Nüfus Memurundan şikâyet etmektedir.

(;72;}/672;i 
(S. No: 72)

.Âdil Yıldız 
Ord. Mrk. l',;ı- 
kım Tl). I.Tcker- 
h‘kli Araç Bölüğü 
Çayırlıisar - Balık('-
SİI’

Dilekçi : Askarlikten tecili baklandaki vesikaya müsteni
den tahsile devam ettiği bir sırada silâh altma alındığını be
yanla, durumunun incelenerek terhisi cihetine gidilmesini iste
mektedir.

6728/672S İsmail Kırotiıı 
(S. No: 78) 1'una mahallesi 

Konçl)(*r caddi'sl 
l'jiıu'kdar sokals 
No: 2 
Hskis('hii'

Dilekçi : Türk Hava Kurumu ile Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumuuda geçen hizmetleri 20 seneye baliğ olduğu
nu ve yaşı itibariyle de tekaütlüğe istihkak kesbeylediğini be
yanla, emekliye sevk edilerek kendisine tekaüt maaşı bağ
lanması hususunun ilgililere tbeliğini istemektedir.

6732/67:52 
7661/7661 

iS. Xo: 74)

Hüseyin f'abuk 
Tokad cadd(':si Vı 
(]r/. Bakkaliyesi 
^Mustafa Se;̂ ('r 
eliyle 
Turhal

Dilekçi : Babasına iskân yoliyle verilmiş olan arazinin, 
bunun vefatındaa sonra mirasçılanna tahsisi hakkında yap
tığı müracaatın bir semere vermediğini beyanla, ya bu ara
zinin yahut başka yerden münasip görülecek toprağın kendi
lerine verilmesini istemektedir

(i7:i4/6734 lîeeej) Foluma 
("S. No: 75) Veyis Kfendi ma

hallesi Uali'a so
kak No: .3 
Erzurum

Dilekçi ; Fiilî askerlik hizmetini jandarma olarak yapar
ken yaralanarak sakat kaldığını, maaş tahsisi baklandaki ev
rakının tekemmül ettirilerek alâkah makama gönderilmiş 
olmasına rağmen şimdiye kadar bir netice alamadığını beyanla, 
kendisine anylık bağdamasına mütedair olan muamelenin bir 
an evvel ikmal ettirlimesini istemektedir.

67:5.5/6735 Sait KIhüseyııi 
NTo: 76) Kale mahallesinde 

Silvan

Dilekçi ; Ölü babasımn Ziraat Bankasına olan borcunun 
mirasçıları tarafından faizsiz olarak taksitle ödenmesi husu
sunun teminini istemektedir.
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6736/6736 Nusret Çak;ıh)ğhı 
(S. No: 77) ve arkadaşları

Süınerl)ank Yünlü 
Sanayii Müessesosi 
(ıida ve Yardun 
Servisinde 
Defterdai’ - îstanlrııl

Dilekçiler : Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Defter
dar Fabrikası Gıda ve Yardım Servisinde vazife gören işçi
lerden olduklarını, eski ve yeni eşit haklarının verilmediğini 
beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemektedir.

6740/6740 Reyhan Böso 
(S. No:7(S) Meteoroloji Memura 

Krzinean

67!)6/67!)6 Ilasan B(‘klaş 
(S. No: 7!)) (,!('/,a Evind(' lıii- 

kümlii 
Kütahya

67!KS/67!)8 Ahme1 ' '̂ıldıztas
70!)0/7090 Bedesfan (;arşısında 

fS. No: 80) Terzi Halil Şeker 
eliyle 
rirfa

Dilekçi : Meteoroloji Umum Müdür Muavininden, kendi
sine kadro tahsis etmemiş olmasından ve saireden dolayı şi-ı 
k^yet etmekte ve icabının yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Bir yaralama suçundan hapse mahkûm edilerek 
Niğde Cezaevine gönderildiğini, asıl sanatının marangozluk 
olduğunu beyanla, Niğde Ceza Evinin iş esası üzerine kuru
lan lasmına naklini istemektedir.

Dilekçi: Dörtte üçü Hâzineye, geri kalan kısmı da (Avap) 
adındaki şahsa aidolan köy arazisinin bu şahıs tarafından ta
mamen gasbolunarak ziraat edilmekte olduğundan bahsile. Hâ
zineye ait kısmın adı geçenden alınarak, Çiftçiyi topraklandır
ma Kanunu gereğince, muhtaç çiftçilere dağıtılmasını istemek
tedir.

6830/6830 Osman Galiealı 
(S. No: 81) Üsküdar Beylerbeyi 

Abdullah caddesi 
No: 65 
İstanbul

6515/6 5 15 Basri ( îürbah(;e 
(S. No: 82) 854. sokak No: !) 

İzmir

6514/6514 Halil Ayyıldız
6695/6695 Ziraat Bankası ar-
7809/7809 kası yeni mahalle 

(S. No: 83) No: 11 
Tokad

6509/6509 Kâzım Kurt 
(S. No: 84) Haeıumur köyünde 

Edirne

6506/6506 Ceza Evi Mahkûm 
(S. No: 85) ve mevkuflan 

Van

Dilekçi: Mâlûliyet aylığı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi: Adana Sanat Okulu öğretmeni iken haksız yere 
işine son verildiğini beyanla, sanat okullarının atelye kısımla
rından birine tekrar tâsânini istemektedir.

Dilekçi : Tehlikeli durumda olan evini yıktığım, arsasına 
yon'ıden bir ev inşa etmek istediğini, bu hususta, alâkalılara 
müracaat eylemiş ise de müspet bir netice allamadığım beyan
la, sözü geç3n aroanın kısa zamanda imar sahası içino alınma» 
smı istemektedir.

Dilekçi : İskân vesikasına müsteniden verilen bir gayrimen
kul hakkındaki muamelenin tamamlanmadığını beyanla, bir an 
öncf; ikmali hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçiler : Van Cumhuriyet Müddeiiumumisinin banka ye
re nnkledilmemesini istemektedirler.
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6497/6497 .Afııstal'a Akın 
(S. ıVo; 86) İstasyon caddesi

M a n i f a t u r a c ı  J lü se -  

y i n  T o z c a  n  el iy i o 
K a sm ı  'k ö y ü n d e  
Zıi(>

7(;2r)/762r) AÜ rivi D a n k  

(S .  N o : S 7 )  KaiH;('şni('  254. .sokak 

X(>; 66
i Zilli r

7 6 2 0 / 7 6 2 0  A l i m o l  ( iü v h ü z  

(S .  X o : ( S S )  K ı ı ı i ı ı l u ş  K a r a k o l u n 

d a  I’ o l is  M ( 'n ıur ıı  
l'i’ skis( 'lıiı-

7 6 1 2 / 7 6 1 2  Ni'V/cat Po lat  

(S .  N o :  8 9 )  R ı z a i y ( ‘ ıııalıallesi 
lli iki 'mıet  caddi 's i  

.Vo ; 48  

[Elâzığ'

7 6 0 9 / 7 6 0 9  Sc 'irdıat lin  l l a c ı b a l -  
(S .  N o :  9 0 )  o ğ i u  v( ‘ a rk a d a ş la r ı  

.Sümeı'hank Alıtn  vo 

S a t ı m  Müesseses'i  
T c z ^ â l ı t a r  î ş c i l e ı  i 
Z i l e

7592/7592 Kâzını Kurt 
(S. No: 91) Ma'ltepc Neyzen Ter

fik »dkak Ulaş Al). 
No : 8 Daire 9 
Ankara

7591/7591 İbralıim Karabacak 
(S. No: 92) (lüıidoğu mahallesi 

BaW\al İsmail (Jas- 
pak eliyle 
liiilebur '̂az

7546/7546 İsmail İşık 
(S. No: 98) IVkmezoi tsiihsal V(‘ 

Satış Kooperatifi 
Başkanı 
Kaman

lOncümen kararı ac no sebepten verildiği

Dilekçi ; Oğlu As-tsubay Hüseyin Akm ’m Tayyare meyda
nında uçuşa hazırlanan bir tayyarenin pervaneler- tarüfmdan 
parçalandığını ve bu suretle şehit düsen, oğlundan kendisine 
aylık bağlanması vc ikramiye verilemsi lâziing-deceğini beyan
la. {':ereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi; Devlet Demiryolları İdaresinde geçen hizmeti, ken
disine tekaüt maaşı bağlanacak hadde vâsıl olmuş iken, bu du
rumu göz önünde tutulmamakta olduğnndan bahsile, emekli 
aylığı tahsis edilmesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi: Okul tazminatının her ay maaşından 87 lira kesil
mek suretiyle tahsili cihetine gidildiğini, hariçten girdiği öğ
retmen okulu mezuniyet imtihanının ilk kısmını muvaffakiyet
le verdiğini, ikinci kısmını da önümüzdeki yıl içinde verece
ğini beyanla, sözü geçen imtihan neticesine kadar maaşından 
tevkif at yapılmamasını istemektedir.

Dilekçi: Ortaokuldan belgeli olarak ayrıldığını beyanla, 
kendisine ya bir iş yahut bedeli taksitle ödenmek üzere arazi 
ve cift aletleri verilmesini istemektedir.

Dilekçiler: Sümerbank alım satım müessesesi Zile mağaza
sında yevmiye ile çahşan tezgâhtarlardan olduklarını, günde 
sekiz saatten fazla mesaiye tâbi tutulduklan gibi hafta ve ge
nel tatil günlerinden de istifade ettirilmediklerini beyaîıla, bu 
mevzuda diğer işçilere tanınan haklardan kendilerinin de fay- 
dalandınîmasmı istemektedirler.

Dilekçi: Bâzı hususlardan dolayı, Kızılcahamam Kaymaka
mı ile Yukan Çağnı köyü muhtarından şikâyet etmekte ve 
gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi; 1943 yılından beri bir arada yaşadıkları kadınla, 
bu birleşmeden hâsıl olan çocuklarının nüfusa kaydedilmeleri 
hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi; Pekmez İstihsal ve Satış Kooperatifi adı ile bir ko
operatif kurduklarını beyanla, kredi sağlanmasım istemektedir.
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7549/7549 
(S. No: 94)

Arzuhal
No.

7553/7553 
(S. No: 95)

7576/7576 
(S. No: 96)

Aydener Tandoğan 
Tandoğan Ticaret
hanesinde 
Sivas
Mdhmet Gürgee vo 
ar'kada.şlan 
Yabacı köyünde 
Borlu
Barat Sunar 
Yenimahalle No; 62 
P^mdıklı - Rize

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7580/7580 Keı-iman Bilir 
(S. No: 97) PTT Memuru Ah

met Bilir oli\io 
Uşak

7557/7557 Davut Bsibat 
(S. No: 98) DD. Yolları Deıx)dt< 

Makinist 57004 
Divar^bakır

7552/7552 
(S. No: 99)

7584/7584 
(S. No: 100)

7065/7065 
(S. No: 101)

Taşpolat özgendi 
Kocavezir mahallesi 
40. sökak No: 37 
Adana
Mustafa Dülger v<‘ 
arkadaşları 
Çarıklı köyünd(' 
Niğde
Mustafa Çetin v(' 
arkada.şları
D. P. îdaı-o Kurulu 
Başkanı 
Bozkır

6835/6835 Hakkı Sözen vc 
(S. No: 102) arkadaşları

Kü(:ük sanatkârlar 
Şereflikoçhisar

6885/6885 Haşan Sağlam 
(S. No: 103) Türkali köyünde

Kilimli - Zonguldak

Dilekçi: Sivas Demiryol Fabrikaları tşçi Temsilciliği vazi
fesine bir ihtilâf sebebiyle nihayet verildiğini beyanla, tekrar 
tavîdfi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler: Köylerine içme suyu getirilmesini istemektedir
ler.

Dilekçi ; Askerlik hizmetini yapmakta iken hastalanarak üç 
ay tebdilhava ile köyüne geldiğini, maddi imkânsızlık yüzünden 
belindeki ânzayı gideremediğini beyanla, yardımda bulumılma- 
sım istemektedir.

Dilekçi : Yalnız başarı gösteremediği üç dersten tekrar imti 
hana tâbi tutulması lâzımgeleceğini beyanla, hakkında bu yolda 
muamele yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde çalıştığını, haksız 
olarak bir yerden diğer yere nakledilmekle beraber, üç aylık 
maaşının ve iki ikramiyesinin verilmediğini ve terfiden de mah
rum bırakıldığını beyanla, haklarının verilmesini ve terfiinin 
sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Vaktiyle Adana’ya yerleşmiş olan Türkistanh aile
lerden bir kısmmın henüz iskânları cihetine gidilmediğinden 
bahsile, bunların iskânları hususunun sağlanmasım istemelctedir.

Dilekçi : Ziraat Bankasma olan borçlarının daha bir müddet 
tecilini, mahcuz mallan baklandaki satışın da durdurulmasını 
istemektedir.

Dilekçiler : Bozkır - Hadim şosesinin (Gezlevi) köyünden ge- 
çirilmemesini ve kendi yaylalarına bu şosenin münasip bir yerin
den tâli bir yol yaptırılmasını ve yanda kalmış olan güzergâh 
tâyini işinin de bir an önce tekrar ele alınmasını istemektedirler.

Dilekçiler ; îş merkezine uzak bir yere kaldırılan ve içinde 
icrayı sanat etmeleri itibariyle maişet vasıtalan sayılmak lâzım- 
gelen barakalanndan belediyece her ay alınmakta olan yirmişer 
lira zemin icannın emsaline nazaran çok fazla olduğundan bah
sile, bu miktarın lâyık haddine indirilmesini istemektedirler.

Dilekçi : Ereğli Kömür İşletmesi Sağlık Memuru tarafından, 
kalçasına yapılan iğneden sonra sakat kaldığını ve hakkındaki 
raporlara nazaran hafif işlerde istihdamı gerekmekte olduğu 
halde, şimdiye kadar böyle bir işe tâyin edilmediğini beyanla 
icabının yapılmasını istemelctedir.
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6919/6919 İhsan Suratoğlu 
(S. No: 104) Hasköy Keçieipiri 

mahallesi Camialtı 
sokak No: 41/43 
B(>yoğhı - Istanl)iıl

7051/7051 M ust a L'a Koza 11 

(S. No: 105) Sincan köyünde 
Payas

6ScS8/6888 Masan Yalçın 
(S. No: 106) Carda Puvantör 

Konya

7178/7178 Nermin Tuzeııhır 
(S. No: 107) Tarlabaşı Ifalel)li 

Bekir sokak No: 15 
Kat 3
Beyoğlu - İstanbul

7177/7177 Mehmet TambaA- ve 
(S. No: 108) arkadaşları

Hamsuma köyünde 
Yayi adağı

7129/7129 İsmail Akman ve 
(S. ı\'o: 109) arkadaşları

Boyacıköy Kestane 
sokak No: 12 
Emir«'ân - İstanbul

7104/7104 Haşan Ali Aksu
8103/8103 Bakkal Nurc'tlin
7582/7582 Zambak eliyb'

(S. No: 110) Serik - Antalya

709!)/7099 Âdil Çelik 
(S. N o :l l l )  ITuru<; köyünde 

Kulp - Diyarbakır

Dilekçi : Haciz yoluyle kendisinden ikinci defa haksız ola
rak tahsil edilen 249 lira verginin tarafına iadesini ve bu bap
taki muamelenin de bir müfettiş marifetiyle tahkik ettirilmesini 
istemektedir.

Dilekçi : Toprak verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Devlet Demiryolları Konya İstasyonunda çahşmak- 
ta olduğunu, hiçbir kusur ve ihmali yok iken 1957 senesine ait 
iki ikramiyesinin verilmediğini ve bu yüzden mağdur duruma 
düştüğünü beyanla, tutan altı yüz liradan ibaret mezkûr iki 
ikramiyenin ödenmesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : ölü anne ve babasından kendisine ve diğer kar
deşine intikal eden gayrimenkuUerin, Balkan Muharebesi sıra
sında yabancı ellere geçtiğini beyanla, bunlara ait tapu kayıt- 
lanmn buldurularak namlarına intikal muamelesinin yaptınl- 
masım veya mezkûr gayrimenkuUere mukabil kendilerine başka 
yerden arazi verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Terzi Hüjdiğü batakhğının kurutularak kendile
rine tevzi edilmesini istemektedirler.

Dilekçi : İstanbul’da ikamet ettiğini, kendisi gibi dar gejirli 
vatandaşlara, 6188 sayılı Kanun mucibince yaptırılacak mesken
lerden verileceğini büyük bir memnunlukla haber aldığını beyan
la, bir an önce mesken sahibi olabilmelerini teminen icabedenlere 
gerekli emirlerin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Karayolları Umum Müdürlüğünde durumuna uygun 
bir göreve tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Murislerinden kendisine ve diğer mirasçılai’a inti
kal etmesi lâzımgelen emlâk ve arazinin Hazine namına kayde
dilerek zamanla başkalarına satılmış olduğunu beyanla, mezkûr 
gajnimenkullerin kendilerine iadesini ve bu mümkün olmadığı 
takdirde bir kısmından kira ile istifade etmeleri hususunun :iağ- 
lanmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafmdan ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilen talep ve 
şikâyetlerin, son karan vermeye yetkili idari makam veya mer
cilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması lâzımgelen hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığmdan, mezkûr talep ve şikâyetler
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

hakkında bu sebepten Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesine tevfikan encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1997 25. X I .-‘1059

6708/6708 Cevdet Norgaz 
(S. No: 112) Cumhuriyet mahal

lesi 7. sokak No: 22 
Aydın

761!)/761!) Nesime Kaplan 
(S. No: 113) Koç Ijâslik Fahri’  

kasında oğlu AhV 
cttin Zeki Kîiphnı 
yanuuht 
Tekirdağ

.')4r)3/r)4r):> l*aki/e Baykara 
fS. Xo: 1 U) Hisar mahallosindc 

Bolvadin

6630/6630 Nüveyde Hrkunt 
(S. No: 115) İnkılâp mahalU'si 

Buİ5>urlu Mescit 
sokak No; 32 
Üsküdar - İstanbul

6472/6472 Sadettin Şetıe! 
(S. No: 116) İnhisarlar tdare 

M ('mu m 
(i ürün

6455/6455 Mustafa (iüler 
fS. No:117) Yenimuhacir kö

yünde 
Keşan

Dilekçi : İmtihanla fen memuru unvanını aldığını, beledi
ye ve Nafıa Vekâleti emrinde uzun müddet bu sıfatla hizmet 
ederek 1956 senesinde kendi arzusiyle yetmiş lira asli maaş 
üzerinden emekliye ayrıldığım, tekaüt olduktan sonra serbest 
olarak çalışırken, fen memuru olmadığı ileri sürülerek bu ça
lışmadan menedildiğini. Devlet Şûrasında açtığı dâvanın da 
derdesti tetkik bulunduğunu beyanla, gereğinin yapılmasını 
istemektedir.

Dilekçi ; Gümrük Muhafaza memuru iken köhne bir mo- 
törle gece yansı vazifeye çıkarılan kocasiyle diğer arkadaşla- 
nnııij bu motörün batması neticesi boğularak öldüklerini, me
sullerin şimdiye kadar cezalandırılmadığını beyanla, şehit ko
casının ölüm tazminatı olmak üzere, mesul idareden yirmi beş 
bin lira alınarak kendisine verilmesini ve sorumluların da ka
nun hükümleri dairesinde cezalandınimasım istemektedir.

Dilekçi : Kocası kıdemli başçavuş Ali İhsan Baykara’dan 
kendisine ve çocuklarına şehit maaşı bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : Birdenbire şuurunu kaybeden Akyazı kazası As
kerlik Şubesi Reisi Albay Hakkı Pekçe tarafından vazife esna
sında tabanca kurşuniyle öldürülen kocası yüzbaşı Şerif Er- 
kunt’un şehit addedilerek yetimlerine ona göre aylık bağlan
ması lâzımgelirken kendilerine 52 lira gibi çok az bir maaş 
tahsis edildiğinden ve bu para ile geçinmelerine aslâ imkân bu
lunmadığından bahsile, kendisine ve çocuklarına şehit maa.sı 
bağlanması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Kanuni müddeti fazlasiyle ikmal ettiği halde bir 
üst dereceye terfi ettirilmediğini, zayi olan hakkının verilme
sini temin maksadiyle Devlet Şûrasında açtığı dâvanın da süre 
aşımından reddi cihetine gidildiğini beyanla, terfii hususunun 
Büyük Millet Meclisince sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : İskân yoluyle kendisine verilen bir arsamn aradan 
seneler geçtikten, sonra, birtakım hileli yollarla elinden alın
dığını ve maalesef mahkemenin de bu baptaki dâvayı aleyhinde 
hükme bağlandığını beyanla, sözü geçen arsanm yedinde ip
kasını istemektedir.
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Afzuhal

No.
Aızuhal sahibinin

adı, soyadı v'y adresi

7042/7042 Mustafa Sabri Zıi'h 
(8. No: 118) Kaptan Arif sokak 

Alpar Ap. No: 32/4 
Kat : 1
Suadiyc - İstanbul

6825/6825 Ncş(>t Açıkel 
(S. No: 11!)) Kırımini köyünde 

S. Kocbisarı

5 4 0 2 / 5 4 0 2  A l i  Ş i r a z i  
(S .  N o :  120 ) ^'en'inicilıalli 'dc eski  

p o l is  ı iK 'iu u r lan ı ıd a ı ı  
A n d  i l i n  - A laras

5 4 1 5 / 5 4 1 5  

iS .  N o :  121)

5353/5:]5.‘i 
558!)/558!) 
6135/6135 
6280/6280 

(S. No: 122) 
50!)4/5094 

(8. No: 123)

5327/5327 
(S. No: 124)

6584/6584 
(S. No: 125)

llatüi'i Diler 
Ceza Kvinde 
İskenderun 
Kaşit Altındağ 
Ceza l']\'ind(‘ 
Bolu

Şed^et Yavuz
6 Kylûl mahallesi 
Şamandıra A]). 
Kat 1 
Bal ıkesir 
Enırullah Çakır 
Müsellinı köyünd*' 

Tiearot( î 
Vize - KIrklareli 
Kadri (>(>ker 
1. Or. Shh. l)ğ-t. Dp. 
K. lığında Sivil ııu'- 
nıur 
Bursjı

Dilekçi : Taşköprü ka-iası dâhilinde ve 1/1 numaralı nıhsat- 
na ue sahası içinde bulunan krom madeninin işletme imtiyazının 
uhdesine ihalesi takarrür ettiği sırada, kötü niyet sahibi bâzı 
kimselerin mezkûr sahada hak iddia ederek Devlet Şûrasından 
lohlerinde karar istihsal eylediklerini, Ticaret Vekâletinin de 
bu karara kar-.ı tashih talebinde bulunm.amak suretiyle bütün 
haklarının ?iynna. sebebiyet verdiğini ve sözü geçen madeni 
arayıp bulmak için üç yaz bin lira sarf ettiğini beyanla, Büyük 
Millet Meclisince bu hususta âdil bir karar verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Asliye Mahkcmesimn ilâ’rjiyle kayyımı bulunduğu 
mâlûl ve meflûç Âşir Açıkel’e şehit babasından bağlanan maa
şın, reşidolduğ jndan bahsiyle kesildiğini, halbuki bu gibi mâ- 
lûllerc kaydı hayat şartiyle aylık verilmek lâzımgeleceğini, 
oidolduğu maliama ve bu yolda vâki müracaatının da müruru 
zaman ileri sürülerek kabul edilmediğini beyanla, adı geçen 
Â' îr Açıkel’e bağlanan maaşın, kesildiği tarihten itibaren ve
rilmesine devam edilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi ; Policte, Millî Mücadele ile jandarmada geçen 
hizmetlerinin mecmuu kendisine emekli maaşı bağlanacak 
hadde baliğ olmuş bulunduğu halde idarenin hizmet müdde
tini yanlış hoı^aplaması yüzünden toptan ödemeye tâbi* tu
tulduğunu beyanla, emeklilik hakkının tanınarak bu yolda 
aylık bağlanmadın istemektedir.

Dilekçi : Haksız yere tevkif edildiğinden bahsile tahliye
sini istemektedir.

Dilekçi : Babası Aliloğlu Ramazan’dan kendisine 6800 sa
yılı Kanun gereğince maaş bağlanmasını istemektedir.

Encünıcn kararı vc ne scbci)tcn verildiği

Dilekçi : Kendisine 6741 sayılı Kanun mucibince mâlûl 
aylığ), bağlanmosinı istemektedir.

Dilekçi : Hak3iz yere tevkif edildiğini beyanla, tahliyesi 
hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Dalvıi ücretle çalışan bir memur olduğunu, ken
disine de çocuk zammı, doğum ikramiyesi verilmek lâzımgele- 
ceğini beyanla, bu yolda bir karar ittihazını istemektedir.
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6563/6563 Ayşe Akyel 
(8. No: 126) PTT 'bitişiğinde 

Dörtyol

Arzuhal Ai’zuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6545/6545 Servet Nahya 
(S. No: 127) Hacıkâmil Han No: 

25
[Jrt'a

6540/6540 Mdhmet özsoy 
(S. No: 128) Vozgad köyünde 

Kaş - Antalya

6450/6450 Abbas Elmastaş 
(S. No; 129) Ceza Evinde 

I )iyart)akı r

6470/6470 İbrahim Kambur
6738/6738 l’olat Madenî Sn-
7578/7578 nayi Fabrikasında 

(S. No: 130) Hasköy - îstanbııl

6513/6513 Ali Yalçnı 
(S. No: 131) Kyınir köyünde 

Çorum

6826/6826 Arif Akıncı 
(S. No: 132) Pazar mahalh'siıule 

eiftei
Bucak - Burdur

6726/6726 liüstem Sefertaş 
(S. No: 133) Maden Hurdacılığı 

T. A. Ş. Mürsel- 
paşa caddesi N o: 78 
Fener - îstanbul

6710/6710 Alay BeVkansoy 
(S. No: 134) Saffet Müftüoğlu 

eliyle 
Bayburt

6701/6701 Mohme<t îyidöner 
(S. No: 135) Küllük'başı Botsah 

(̂ ıikraaz sokak No: 22 
Konva

Encümen karan \e ne .sebepten verildiği

Dilekçi : Annesi için takdir edilen nafakanın fazlalağm- 
dan ve maddi kudretinin bu nafakayı ödemeye asla müsait 
bulunmadığından bahsile, mukadder nafakanın ayda 25 liraya 
indirilmesini istemektedir.

Dilekçi : 6678 ve 7236 sayılı kanunların Türkiye Iş Ban
kası tarafından kenü emeklileri hakkında tatbik edilme
mekte olduğunu beyanla, mezkûr bankanın bu kanunların gös
t e r d i  yola se<̂ k edilmesini istemektedir.

Dilekçi : Yanlış yapılan bir keşif üzerine tarlasının Dev
let ormanı içine alındığını beyanla, bu tarlanın tarafına iade
si hususunun sağ'anmasını istemektedir.

Dilekçi : Bir katil suçundan dolayı Diyarbakır Mahke
mesinde yapılmakta olan duruşmasına bundan böyle ikamet
gâhı bulunan Elâaığ mahkemesinde devam edilmesi hususunun 
karar altına ahnmasını istemektedir.

Dilekçi: Mâlûl bir işçi olduğunu beyanla, kendisine gelir 
bağlanması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi: Jandarmada fiilî askerlik hizmetini yapaorken mâ
lûl kaldığını beyanla, kendisine aylık bağlanmasını istemekte
dir.

Dilekçi: NATO’ya ait benzin borularının bağ ve bahçesin
den geçirilmiş olmasından dolayı bü3nik zararlara uğradığını 
ve bu zararlarının şimdiye kadar tazmin edilmediğini beyanla, 
kanuni icabının müstacelen yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi ile, Şark Krom
ları İşletmesinde geçen hizmetlerinin birleştirilerek, tutan üze
rinden kıdem tazminatı verilmek lâzımgelirken, bu hizmetlerin 
birleştirilmesine imkân görülmediği ileri sürülüp yalmz bir iş 
yerindeki hizmetinden dolayı kıdem tazminatı verilmek isten
diğini beyanla, durumunun incelenerek müktesep hakkının ta
nınmasını talebetmektedir.

Dilekçi: Bir ış kazası neticesinde evvelâ bir gözünü, sonra 
da İkincisini kaybederek alil kaldığını, mâlûliyet gelirinin ar
tırılması hakkındaki müracaatına karşılık zaman aşımının ile
riye sürülerek talebinin yerine getirilmediğini beyanla, gere
ğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi; Konya Hususi Muhasebesi tarafından kendisine 
ihale edilen taş ocaklarının işletme müddetinin yenilenmesi 
hakkındaki muamelejd ikmal ettiği sırada, bu işle uğraşan me
murun mezkûr ocakları kanun hilâfına başkasına devretmiş ol-



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

6()42/6f)4'J Enver Beyaz 
(S. No; 136) T. B. M. M. Yeni 

binası Kontrol 
Şefliğinde 
Ankara

G()44/(UU4 Nuı-i Halim 
(S. No; 137) Abdili köyünde 

Boğazlıyan

(Î653/6653 Rahmi Hızlan 
(S. No; 138) Cerrahpaşa Tarluı- 

ne Mektebi sokağı 
No; 6/1 
tstanbul

66()0/6660 Ali Özkan 
(S. No; 139) Akmeşe - tzmit

6670/6670 Rit'al T;ıi‘im 
(8. No; 140) Yusui'l)('>' ıniiluılk 

sinde
Taraklı - (îeyve

7130/7130 Habip Yılmaz 
(8. No: 141) Pelitözü kiiyiinde 

IMudnrnıı

7064/7064 Mehmet Ali Ayt;ıp 
(►S. No; 142) Acıbadem Fıstıklı 

çıkmazı No; 4 
Kadıköy - İstanbul

6024/69“24 îbrahim Akba.ş 
(S. No; 143) Tatlı su mahallesi 

Mahi sokağı No; 5 
Çankırı

duğundan ve vâki şikâyetlerinin de bir semere vermediğinden 
bahsile, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Cılavua îlk Öğretmen okulu 3 ncü sınıfında iken ma
ruz kaldığı bir iftira ve haksız muameleden dolayı kaydının ter
kin edildiğini beyanla, bu baptaki işlemin iptal edilerek bütün 
haklarımın iadesi hususunun ilgili makama bildirilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Uzun zamandan beri zilyed bulunduğu araziye kar
deşinin oğlu tarafından fuzulen müdahale edilmekte olduğun
dan bahsile, vâlii müdahalenin hemen önlenmesini istemektedir.

Dilekçi : Tekaüde şevkinden sonra Çalışma Vekâletince ta- 
dilen tasdik edilen Amele Birliği Talimatnamesinin kendisine de 
teşmili ve bu suretle nakdî yardımdan istifade ettirilmesi lâzım- 
geleceğini beyanla, g'ereğinin bu yolda yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Umumi vekilleri bulunduğu mübadillere 1932 yı
lında verilmiş olan gayrimenkullere ait tapu senetlerinin iskân 
idaresince tevziinden imtina edilmekte ve bu yerlerin Hazine adı
na tescili cihetine gidilmekte olduğundan bahsile. mezkûr gay- 
rimenkullerin müvekkilleri namına kaydedilerek tapularının vp.- 
rilmesini istemektedir.

Dilekçi : Askerlikte mâlûl kaldığını ve maaş tahsisi hususun
da Millî Müdafaa Vekâleti ile arasında ihtilâf çıktığını beyanla, 
durumunun incelenerek kendisine mâlûl aylığı bağlanmasını is
temektedir.

Dilekçi : İlk tedavi gördüğü hastanenin hakkında vermiş ol
duğu. raporun bulunamadığıdan dolaj’-ı kendisine mâlûliyet ma
aşı bağlanamanuş ve İzmit Askerî Hastanesince verilen son ra
porun ise Millî Müdafaa Vekâletine, tevdi kılınmış olduğundan 
bahsile, bu rapora istinadedilerek mâlûl aylığı bağlanmasını is
temektedir.

Dilekçi ; Devlet Demiryolları idaresinde geçen otuz yıldan 
fazla hizmetine bakılarak derece ve ücretinin artırılması lâzım- 
gelirken, emsalinden az bir maaşla emekliye sevk edildiğini be
yanla, durumunun düzeltilmesini ve tekaüt maaşının tadilini is
temektedir.

Dilekçi : Kırk seneye yakın hizmetine karşılık seksen dört 
lira emekli maaşı bağlandığını, bu husustaki dâvasının Devlet 
Şûrasmca süre aşımından reddedildiğini, Maliye Vekâletine 
ve Emekli Sandığına ayrıca vâki mütaaddit müracaatlerinden 
do bir netice alamadığını beyanla, emekli aylığının ka>nuai 
haddine iblâğını istemektedir.
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No. adı, soyadı ve adrftsi

G887/6887 Rıza Tunçcr 
(S. No: 144) Hacı Agâh mahal

lesi köyyolu No; 17 
Herckc'

7176/7176 Mehmet Ali Tüı-kel 
(S. No: 145) Bölge Çalışma Mü

dürlüğü Kalem 
Âmiri 
Zonti'uldalv'

7188/7188
7385/7385

Ahmeit Sönmezer 
Sinanağa mahallesi 

okak(S. No: 146) Güllübahçe 
No : 16
Fatih - İstanbul

7622/7622 Halil Dönmez 
(S. No: 147) Kabul köyünde muh

tar
Kırıkkale

7589/7589 Halil ögünç 
(S. No: 148) Çeltikçi mahallesi 

Kurtuluş caddcsi 
Çifter sokak No: 3 
Söke

7551/7551 Otsman Sür okkan 
(S. No: 149) Kışla karşısı No: 35 

Tayyareci Salim 
Kandemir nezdinde 
Rami - İstanbul

Dilekçi : Sümerbank yünlü sanayii müessesesi Hereke fab- 
rikuömda g'cçen hizmetleri emekli maa.şı bağ’lanacak miktara 
vâsıl olmuş iken, 13 Temmuz 1959 tarihinda yaş haddinden 
t&lcaüds sevk edilerek toptan ödemeye tâbi tutulduğunu ve bu 
munmeleden çok mağdur olduğaınu beyanla, duramıuîun yeni
den incelenerek kendisine emekli m:aaşı tahsisini istemektadir.

Dilekçi : Jandarma astsubaylığındatj yaş haddi sebebiyle 
emekliye sevk edildikten sonra sivil memuriyete bir alt ders
çe ile tâyin edildiğini, müktesep hakkının ise 50 lira ma?.şa 
teki\bül etmekte bulunduğunu beyanla, tâyin kartınnın bu 
mülrtcsep hakka göre tashihini istemektedir.

Dilekçi : Emekli maaşının noksan hesap ve tediye edildiğin
den ve bu hususta idari makamlara ve kaza merciine müracaat 
ettiği halde bir netice alamadığından bahsile hakkının gözetile
rek maaş farklarının ödenmesini istemektedir.

Dilekçi : öteden beri köy halkı tarafından ziraat edilmekte 
olan sahanın Devlet Ormanı hududu içine alınmasında isabet bu
lunmadığını beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçi : Senelerden beri nizasıa ve fasılasız malik sıfatiyle 
zilyed bulunduğu 28 dönüm tarlanın ifraz edilerek 23 dönümü
nün Hâzineye ve beş dönümünün de kendisine bırakıldığını be
yanla, tamamının uhdesinde ipkası hususunun teminini istemek
tedir.

Dilekçi ; Nazilli Basma Fabrikasında çalışırken hastalanarak 
mâlûl kaldığını, kendisine mâlûliyet geliri yerine prim verildi
ğini beyanla, kanun hükümlerine uygun bir şekilde hakkının 
korunmasını istemektedir.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri hor birinin ismi hizasında ayri ajoı gösterilen talepler, 
adlî vo idari kaza mercilerince incelenerek karara bağlanmış ve
ya bağlanması lâzımgehniş olan hususlara taallûk etmekte bu- 
lunduğunda-n, mezkûr taleplerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 
53 nca maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapı- 
lanuyacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

1998 25 . X I . 1959
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No.
Ai'zuhî',1 sahibinin

adı, soyadı ve adresi En iiiııeıı karan ve ne sebepten verildiği

7r)r)0/7550 Tcni'ik Tüzün 
(S. No: 150) (W])eyk‘i- liiahallesl 

Y'oıri Yıldırım sokak 
No: 2 
Ankara

Dilekçi : 1950 yılmdan evvel emekliye sevk edilen subayların 
maaş halamından terfihleri cihetine gidileceğini gazetelerde clra- 
duğunu, kendisi de 1950 yılından önce tekaüde aynlan bir polis 
memuru olup müzayaka içinde bulunduğunu beyanla, kendi ve 
emsalinin de terfih ettirilecek subaylar arasına katılmasını iste
mektedir.

7556/7556 Mc ı̂ınet Sait (Jiook 
(S. No: 151) Aşağıliopşera kciyüıı- 

de
Soğanlı - Haybara

761H/761S Nuri Fikret Arc*a 
(S. No: 152) Topkapı caddesi 

N o :78/80 
İstanbul

Dilekçi : Geçirdiği bir hastalık neticesi sakat kaldığını, bu 
sebeple kendisinin ve ailesi efradının maişetlerini temin edoma- 
diğini beyanla, kaydı hayat şartiyle münasip bir ayhk bağlan
masını veya başkaca bir relir teminini istemektedir.

Dilekçi : Vatani hizmel tertibinden bağlanmış olup 1338 yı
lında kesilen maaşının tolaar verilmaf.ini istemelctedir.

7()‘J 1 / 7 ( !2 I  Kâzım. O t u  

(S .  N o :  153 ) O r t a  m a h a l le d ı  
( !ö l ı> a z a n

75S)4/75!)4 
(S. Xo: 15-1)

7548/7548 
(S. No: 155)

V('li IliiiK'i'
Ceza Evin<](' 
Denizli

Refet Tuzeuoğlu 
C('za Evinde 
Denizli

7545/7545 
(S. No: 156)

7610/7610 
(S. No: 157)

7623/7623 
(S. No: 158)

7555/7555 
(S. No: 159)

Salih Bakır 
Ceza Evinde 
Siird

Ali Ab'ker ve arka
daşları
Ceza Evinde 
Osmaniye

Harun Aydemii' 
Yenimahalle 2. Du
rak İvedik caddesi 
No: 140 
Ankara

]\Iehmet Erkan 
Kıbledağ köyünde 
(iüneysu - Rize

Dilekçi ; On lira asi: maaş üzeriııd3n almakta olduğu emeldi 
maaşının, en lüzumlu ve mübrem ihtiyaçlarını bile karşıla.na- 
rıiii.kta olduğundan bahsile, kendisi gibi eski mütekaitlere varil- 
mekts olan aylıkların da yenileri gibi artırılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanimasını 
istemektedirler.

Dilekçiler : Vatani hizmet ter bibinden maaş bağlanmasını 
istemektedirler.
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen karafı ne sebepten verildiği

6920/6920 H a m d i  ö k o m  

( S .  N o :  160) İ n h i s a r l a r  M d .  T a 

k i b a t  M o m u n ı  

A r t v i n

70G 1/7061 A y ş e  S a f i y o  C o .s u v  

(.S . \ o : 161) O r u ç o ğ I n  k ö y ü ı n l t '  / 
S i l o  -  t . s t a n b u l

6877/6877 M .  B a h a t t i n  O n n i ' -  

( S .  N o :  162)  s a l

S a l t a s ı  C a m i i  k a r 

ş ıs ı  N o :  63 
B i l e c i k

( !S :> ! ) /6j-‘M59 Z c l ı r n  Ü i'(>  vv Z ; ı -  

( S .  .V o :  16.'{) h i d ( '  S n i ) ( ‘k l ( ' î -

M o l l a l ı  A n ı p  t n a -  

h a l l o s i  o s k i  y o l  s o 

k a k  N o ;  22 
B u r s a

6878/6878 î î a s a n  Ö r e k l i  

( S .  X o ;  164) E m e k l i  Z a b ı t  K â t i l ) i  

O l t u

70S 7/7087 N o c a t i  ( i t i l e r  

( S .  N o :  165) T e p e c i k  n ı a i ı a l h ' -  

s i n d e  N o :  66 
S i m a v

7094/7094 M e h m e t  K a r p u z  

( S .  X o :  166)  A l i ç e t i n k a y a  e a d -  

d e s i  N o :  7̂
S i l i v r i

712:}/7123 M .  N e ş e t  ( j> ;c a n  

( S .  N ö : 167) D D Y  M e r s i n  L i 

m a n ı n d a  K l i i v ı ı z  

K a p t a n  62997 
M e ı - s in

7127/7127 T a h i r  K l ı ı ıa < :  v e  

( S .  N o : 168)  a r k a d a ş l a r ı  

M u h t a r

( . ' a t a k  k ö y ü n d e  

C i z r e

Dilekçi : İnhisarlar İdaresinde işçi olaı^k 15 sene hizmet 
ettiğini ve halen bu idarede memur bulunduğunu, memuriyette 
geçen 19 senelik hizmetini yaş haddine kadar tekaütlük müd
detine iblâğ edemiyeceğini beyanla, işçilikte geçen 15 yıllık hiz
metinin şimdiki memuriyet hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçi : îlk  kocası Sabri’nin şehiden vefat ettiğini, ikinci 
kocasının da öldüğünü ve bu sebeple çok muhtaç bir durumda 
bulunduğımu beyanla, birinci kocası şehit Sabri’den kendisine 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : İslâm dininin farize ve vecibeleri Müslüman halkı
mıza lâyikı veçhile telkin edilerek kendileri bu mevzuda esaslı 
bilgiye sahip kılınmak lâzımgeleceğini beyanla, günün muayyen 
saatlerinde din âlimleri tarafından ilkokul salonlarında dersler 
verilmesini teminen yeni bir kanun çıkarılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Balkan Harbinde şehit düşen 1304 doğumlu 
j?ahrettin’in kız kardeşleri olduklarını, muhtaç ve kimsesiz bulun
duklarından kendilerine yardım edilmesi lâzımgeleceğini beyan
la, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedirler.

Dilekçi : Emekli zabıt kâtibi olduğunu beyanla, kendisine 
dâva takip ve vekâlet deruhde etmesi için ruhsat verilmesini iste
mektedir.

Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabul edildiğini, nüfusa kayıt 
ve tesçil için kendisiAden 1 600 lira hare istendiğini, bu parayı 
ödiyecek durumda olmadığını beyanla, mezkûr harcın affedilme
sini istemektedir.

Dilekçi : Dişçi ve eczacı kalfalannm bir kurstan geçirilerek 
kendilerine sıhhat memuru unvanının verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Armatör gemilerinde geçen ve prime tâbi olan hiz 
metinin de şimdiki hizmetine eklenmesini istemektedir.

Dilekçiler
dirler.

Köylerinin kaza haline getirilmesini istemekte-
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6794/()794 Di-, Kail' Akdeniz 
(S. No: 169) Sağlık Merkezi Ni

saiye Mütehassısı 
Söke

6Gİ)4/6694 Mehmet Emin Bos- 
(S. No: 170) tancı

Kurtşeylı mahalle
sinde 
Devrekani

6692/6692 Hamdi Karakova 
(S. No: 171) (îürean mahalh'- 

sinde No: 90 
Denizli

()(»r)6/66r)G İhsjiiı  Ai' ikl. 'aş 
(S .  X o :  172 ) T e k n i k  Z i r a a t  Dai-  

ı r s in d ( '  o dao ı  

\"oz!?ad

6516/6516 Mehmet Ali Çam 
(S. No: 173) Yedi'kule - FCazlu;eş- 

ın<̂  No: 106, kahvede 
Zê î înb r̂n  ̂ - ts1an- 
bnl

6510/6510 tıbrahim Çetin ve ar- 
(S. No: 174) 'kadaî̂ ları

As. Karadam Eg:it-
meni
Mucur

6501/6501 Hamide Ülğür 
(S. No: 175) Konak mahallesi 

Oğuz sokak No: 37 
T^urdur

6485/6485 Refia Ünlüsoy ve Su- 
(S. No: 176) at Ünlüsoy

Cami sokak No: 9 
tcerenköy - İstanbul

Dilekçi : Doktorların hastane veya fakültelerde staj maksa- 
diyle fahri olarak yaptıkları hizmetlerin de emeklilik süresine 
ithal edilmesini teminen. Emekli Sandığı Kanununda tadilât ya
pılmasını istemektedir.

Dilekçi : Emekli maaşının artırılmasını istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmaamı iste-

Dilekçi ; Memurin Kanununun müzeyyel maddesi hükmün
den kendisi gibi ücretle çalışan müstahdemlerin de istifade et
melerini sağlıyacak yeni bir hüküm vaz’ını istemektedir.

Dilekçi : Fiilî askerlik hizmetini yaparken mâlûl kaldığını, 
maaş tahsisi için yaptığı müracatin ilgili makamlarca süre aşı
mından dolayı kabul edilmediğini, mezkûr süreyi hastalığı sebe
biyle geçirmiş olduğundan kendisine içtimai yardım faslından 
aylık bağlanmasının madelet ve hakkaniyete uygnn düşeceğini 
beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Dilekçiler : Eğitmenlere de borçlanma yoliyle emeklilik hak 
kı tanınmasını istemektedirler.

Dilekçi : İskenderun gümrük muhafız memuru iken bir kaza 
neticesi vazife başında vefat eden oğlu Nuri Ülgür’den kendisi
ne maaş bağlanması hakkında Emekli Sandığına müracaatte bu
lunmuş ise de 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde gösterilen 
bir senelik müddeti geçirdiği için bu baptaki talebinin is’af edil
mediğini, halbuki bu müddetin geçirilmesine gelininin kullan
dığı hilenin sebebolduğunu beyanla, ayhk bağlanmasına müte
dair olan muamelenin bir an önce yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.

Dilekçiler : Murisleri Rasim Önlüsoy’un poliste geçen hiz
metinin 20 senejd bulmuş olmasından dolayı kendilerine yetim 
ayhğı bağlana madiğim ve 17 senelik hizmet karşılığı verilen 
780 liranın da devamh bir fayda temin edemiyeceğini beyanla, 
atıfet kabilinden bir miktar maaş talısisini istemektedirler.
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6475/6475 Hasip Kaya 
(S. No: 177) Suhulet Yazıhanesi 

sahibi 
Mardin

6463/6468 AH Ekinci 
(S. No: 178) Üelikliçinar mahalkv 

si Kışla caddesi Gö- 
vezli sökak No ; 
61/A 
Denizli

6452/6452 Agâh Bayraktar 
(S. No: 179) Malansa köyünde 

Bayburt

6536/6536 Naz'ire Aker 
(vS. No: 180) Sinanağa Evhal so

kak No: 10 
Fatih - İstanbul

6620/6620 Yusuf Ziya Akdo- 
(S. Xo:181) g:an

Yenicami raahallosi 
Yozjîad

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad], soyadı ve adresi

6585/6585 Ali Gönnüş 
fS. No: 182) Halil Temel Tüfekçi 

eliyle
Konuklu köyünde 
Köprübaşı - Sürmc-

Eı cümen kararı ve uvı sebepten verildiği

4696/4696 
(S. No: 183)

Muammer Baykal 
İstiklâl caddesi Gök
su Ap. No: 89/1 
Kat 1
Beyoğlu - Istanbul

Dilekçi : Dilekçelere yapıştırılmakta olan bir kuruşluk tay
yare pulu bedelinin iki buçuk kuruşa çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi : Borçlanma müddetinin uzatılmasına dair olan 5881 
sayılı Kanunun tâyin ettiği altı aylık süreyi hastalık sebebiyle 
bir gün tecavüz ettirmiş olmasından dolayı ücrette geçen hiz
metlerinin borçlandırılmasına imkân görülemediğini ve bu yüz
den çok mağdur duruma düştüğünü beyanla, sözü geçen kanun
dan istifadesi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : 5917 sayılı Kanuna, tapu ve vergi kayıtlan hakkın
da bir madde ilâvesini istemektedir.

Dilekçi : Kendisiyle oğlunun almakta oldukları çok az yetim 
maaşiyle geçinemediklerini beyanla, bu maaşın artırılmasını iste
mektedir.

Dilekvi : 14 Temmu.i 1958 tarihinde yaş haddinden dolayı 
emekliye ayrılarak kendisine toptan ödeme yapıldığını, uzatmalı 
jandarma onbaşılarının yaş haddi son kanunla elli beşe çıkarıl
dığından kendisinin de tekrar tavzifi cihetine gidilebileceğini, 
bu mümkün olmadığı takdirde emekli maaşı bağlanması lâzım- 
geleceğini beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Dilekçi : Resmen nikâhlı olduğunu bilmediği bir kadınla 
uzun müddet bir arada yaşadıklarını, bu münasebetten hâsıl 
olan dört erkek çocuğunun nesebi sahih olarak nüfusa kajatla- 
nna 6652 sayılı Kanun hükümlerine göre de imkân görülemedi
ğini ve sözü geçen kadının sonradan vefat ettiğini, askerlik ça
ğına gelen çocuklarının medeni haklarını kullanabilmeleri için 
tesçilleri şart olduğunu beyanla, bu durumda olan çocuklarının 
cümlesinin tescillerini sağlıyacak yeni bir kanun çıkanimasını 
istemektedir.

Dilekçi : Maarif Vekâleti tarafından Büyük Millet Meclisine 
sevk edildiğini haber aldığı İntibak Kanununun kendisiyle em
saline de teşmilini istemektedir.

Gereği dü;;.anüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ajrrı ayn gösterilen taleplerin 
yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili hususlara taallûk ettiği 
anlaşıldığından mezkûr talepler hakkında bu sebepten encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1999 25. X I . 1959



Arzıılıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı adresi

23 —

E ıt'ümen iiararı ve ne sebepten verildiği

3 0 !)7 /12520 Abdülkadir Şener 
742/742 E yyüpoğlu mahallesi 

Kastelbaşı Meydanı 
N o: 6 
Caziajıteb

İnhisarlar İdaresi ambar memurluğ'undan emekli Abdülkadir 
Şener lehinde Devlet Şûrası Umûmi Heyetinden sodır olan 
9 . XI , 1951 gün ve 526/390 sayılı ilâm dairesinde, mumaileyhin 
Millî Mücadelede geçen hizmetinin diğer fiili hizmetlerine eklen
mesi ve bu suretle de mezkûr ilâm hükmünün yerine getirilmesi 
lâzımgeleceğine dair encümenimizce ittihaz edilip 6 . VI . 1958 
tarih ve 17 numaralı haftalık cetvelle neşrolunan 9 . IV . 1958 
gün ve 597 sayılı Kararın katileşmesi üzerine, adı geçen Abdül
kadir Şener’in Millî Mücadelede mesbuk hizmetinin nazara alı
narak aylığının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca tadil 
ve ikramiye farkının da tahakkuk ettirildiği; Maliye Vekâletin^ 
den alınan 10 Temmuz 1959 tarih ve 222/115608 numaralı cevabi 
tezkere münderecatından anlaşılmış ve bu şekilde mezkûr şûra 
ilâmı ile, kesinleşen encümen karan infaz edilmiş bulunduğun
dan, keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin muaddel 59 ncu maddesi
ne tevfikan, Umumi Heyetin yülcsek ittilâına arzı ittifakla ten
sip kılındı.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi gx\>en 9o!S/17 sayılı ecl ■ 
vekioki 1958/597 numaralı esas karar dosyasiyle tevlıidedilijiiş- 
tir.

Toplantı tarihi

25 . X I . 1959

Reis M. M. Kâtip
Çornm Samsun ranakkal<

II. OrtakcÂoğlu N. Vinsoiı
Adıyam an .Vııtalya Bingöl

S. Ağar Y. Yazıcı M. N. Okcuoğlu

B olu Erznrm n Trabzon
M. Ddjfioğlv. M. EynhoğIv O. N. Lermioğlu

(Arzuhal sayısı : 205)
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T. R  M. M.Devre : XI “ '  İçtima : 3

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

4i  S a y ı : 4 7  ^  ~

15,1 ,1960 Cuma

Arzuhal Arzuhal sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

5914/5914 A. Faik Erbağı 
Keçiören Tepebaşı 
banka evleri No: 10 
Ankara

Eueümcn kararı ve ne sebeplen verildiği

(Arzuhal hulâsası: Asli maa§ımn 125 hraya çıkarılması hak- 
kındaki müracaatı üzerine müttehaz ve; kıta hizmeti görmemiş 
olduğundan bahsile reddi mutazammın bulunan 14 .1 .1 9 5 9  gün 
t>e 1430 sayılı Karara mevzu te§kil eden mezkûr talebinin;

a) Kıta hizmetinin ifası üst rütbeye terfi için mevrut olup 
bir üst derece maaş için lüzumlu ve zaruri bulunmadığı,

b) 5 yıl müddetli ifa ettiği askerlik dairesi başkanlığı hiz
metinin alay üstü bir kıta hizmeti bulunduğu,

c) Bütün sicillerinİ7i müspet olduğu,
ç) Nitekim imtihana iâbi tutulduktan sonra daire başkanlı

ğına getirilmiş olması halikındaki müspet kanaatin delili bulun
duğu,

d) Kıta hizmeti görmeden birçok emsallerinin ya doğru
dan doğruya veya Devlet Şûrası kararı ile 125 liraya terfi etti
rilmiş bulundukları bunlardan piyade Albayı Zeki Deniz hak- 
kındaki 14 . V I . 1957 tarihli Devlet Şûrası Kararı da; hu beya
nını müeyyit bulundv.ğu nazara alınarak; 9 yıl albaylıkta kalmış 
olmakla 3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesine tevfikan 125 lira 
ya terfie hak iktisabUmiş bulunduğundan bu hakkın teyit ve 
teslimi için yeniden tetkik olunarak 3 0 . V I I I . 1955 den mut(-~ 
ber olmak üzere maaşının 125 liraya yükseltilmesi esbabının is- 
tikmali talebinden ibarettir.)

Tasdikli bir sureti dosya arasında bulunan, adı geçen Zeki 
Deniz’e ait Devlet Şûrası 5 nci dairesinin 57/1896 sayılı Ka
ran ile, dâvacınm albaylıkta terfi süresini iki katlı doldur
muş ve müspet sicil almaş olduğu ve 6542 sayılı Kanuna göre, 
3661 sayılı Kanunla bir üst derece maaş almanın üst rütbeye 
yükselînej^i tazammuu etmiyeceği belirtileıek maaşının kadro
suz olarak 125 liraya yükseltilmesi hükme bağlanmış ve ilâm 
muhtevasına nazaran dâvacınm durumu ile müstedinin duru
mu arasında ayniyet bulunduğu anlaşılmıştır.

Evvel emirde ihtilâfın encümenimizce tetkik olunup oluna- 
mıyacağı husus müzakere olunup, müstedinin 3661 sajolı Ka
nundan istifade ettirilmemek suretiyle hakkında tesis olunan 
idari tasarruf aleyhine Konya Askerlik daireei bakkam jkıeıı



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ndı, soyadı ve adresi

(Subaylık sıfatı uhdesinde bulunduğu sırada) Devlet Şûrasın
da dâva açmak suretiyle kanuni mercie başvurduktan sonra 
sin haddi sebebiyle emekliye ayrılmış olduğu ve bu sebeple 
mezkûr tasarrufla hukuki alâka ve irtibatı kalmadığı için dâ
vası; tetkik kabiliyeti bulunmadığı mucip sebebiyle ubu I ve 
esastan hiçbir tetkika tâbi tutulmadan reddedilmiştir.

Bu bakımdan müıacaatçının başvuracağı başkaca bir merci 
bulunmamaktadır.

Bu duruma göre, Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesi mu
vacehesinde talebin encümenimizce tetkik ve karara bağlan
ması lâzımgeleceği kararlaştırılmıştır.

Bundan sonra talebin esasının tetkikine geçilip gereği dü
şünüldü: İncelenen dosya münderecatına nazaran; müstedi üst 
derece maaşım alabilmesi için lâzımgelen hak iktisabeylemiştir.

Üst dereceye yükseltilme üst rütbeye terfii de tazammun et- 
miyeceği cihetle emekliye sevM sırasında bu haktan mahrum 
bırakılmış olması muvafık muadelet bulunmamıştır.

Bu bakımdan, müstedinin maaşının bir üst dereceye yük
seltilmesi ve emekli ayhğuun ve buna müteferri muamelelerin 
125 lira üzerinden ıslahı lüzumuna Âzadan Mehmet Eyüpoğlu’- 
nun usul ve esasa muzaf vâki muhalefete karşı ekseriyetle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  2 —

Eicümen karan ve ne sebepten verildiği

3000 2 . X n . 1059

5796/5796 Sait öktem 
Erzin Merkez Ata
türk İlkokulu Baş
öğretmeni 
Dörtyol - Hatay

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayüı Kanuna tevfikan yapüan iniu 
baktmn Mafi 1954 yılından itibaren yapılması ve hu tarihte 
almakta olduğu inaaş derecesinde geçen müktesep kıdeminin de 
nazara alınması hakkındaki Devlet Şûrası ilâmının kadrosuzluk 
sebebiyle elân infaz olunmamış bulunmasından şikâyeti ve mez
kûr tarihten kadro temini suretiyle maa§i(nda gerekli uyarla
manın yapılması ve bu arada geçen maa^, kıdem ve ikramiye 
farklarının verilmesi taleplerini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi ve emsalle
rinin aldıkları şahsi kararlar gereğince maaşlarında yeniden 
ayarlama yapılabilmesi için kanun tasarısı hazırlanıp muamele
ye konulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : istidaya merbut 17 . XII . 1956 tarihli 
ilâm, müstedinin beyanını müeyyit bulunmaktadır. 1954 yılına 
sâxi kadro almmak ve müstediye tahsis olunmak suretiyle 
infaz esbabının bir an önce istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2001 2.Xn.l959



5607/5607

Arzuhal
No.

Eşref Yıldırım 
Merkez Cumhuriyet 
tikokul Jîaşöğret- 
meııi
Eskişehir

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

3 —

En ‘ümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte almakta olduğu 50 liradan geçen kıdeminin bu kanun tat
bikatında nazara alınmıyarak mağdur edilmiş bulunduğu için 
Devlet Şûrasında ikame ettiği idari dâva neticesinde istihsal et
miş bulunduğu ilâm ve vekâletçe dahi bu hakkı teyit ve teslim 
edilmiş olmasına rağmen 30.V.1956 tarihinde 80 liraya, terfi ctti- 
rilni''mrk sureti>rlc muhkem kaziye'teşkil eden ilâmın infaz olun
madığından şikâyeti, 9 ay bir günlük vâki gecikmeden doğan 
mağduriyetinin telâfisini teminen mezkûr kıdeminin tanınması 
ve bu aylara ait maaş ve tahsisat farklarının ödenmesi taleple
rini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedioin Devlet 
Şûrasından aldığı şahsi karar gereğince; müktesep hakla da 
tanıjımak suretiyle 6273 sayılı Kanunla maaşı 1 . I I I , 1954 ta
rihinden itibaren 70 liraya çıkarılıp bu maaşta 9 ay 1 giın kı
demli sayıldığı, aldığı bu kıdomüe birlikte 70 liradaki terfi sü
resini 3 . V . 1956 da doldurmuş ise de kadrosu müsait olmadı
ğından sıraya alınarak sırası geldiğinde kendisine (1. III.1957 
tarihinden itibaren) 60 liralık bir kadro tahsis edilmek suretiyle 
maaşının 80 liraya yükseltildiği bildirilmsktedir.

Gereği düşünüldü : Talimatnameye, sureti dosya arasmda 
bulunan 28.11.1956 tarihli Devlet Şûrası ilâmı; müstedinin 6273 
sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte almakta olduğu maa,ş- 
taki kıdeminin bu kanunla iktisabedeceği dereceye ilâvesini ve 
intibak işleminin bu yolda yapılmasını âmir bulunmaktadır. 
Müşteki bu kıdemi ile birlikte 70 liradaki terfi müddetini 
30.V.1956 tarihinde ba^an ile ikmal etmiş ve 80 liraya terfi et
tirilmesi icabetmektedir. Bu cihet; vekâletin 26.1.1957 tarihli 
mucip müzekkeresinden de anlaşılmaktadır.

Mezkûr tarihte terfi cihetine gidilmek suretiyle ilk tesis olu
nan muamele; ilâmın ve zikrolunan kanunun ruh ve maksadına 
mugayir bulunduğundan makable sâri alınacak 60 liralık bir 
kadronun mumaileyhe tahsisi suretiyle infaz esbabının vekâlet
çe istikmali lüzumuna karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2002 2 , X n . 1959

5632/5632 Şevket Kürkçüoğlu 
Abdülhakhamit 
Okulu öğretmeni 
Kastamonu

(Arzuhal hulâsası : 3656, 4598, 5342 ve 5273 sayılı kanunla
rın tatbikatından istifade ettirilmiyerek mağdur edilmiş bulun
duğu gibi; 33 yıllık meslek hayata, kıdem, muvaffakiyet ve mük
tesep hak durumları nazara alınmıyarak 6273 sayılı Kanundan 
dahi Devlet Şûrasından lehine karar istihsal etmiş ve kıdem'’iı 
kendisinden çok geri durumda olanlara kadro tahsis olunmuş bu
lunmasına rağmen keza kadrosuzluk sebebi Hem sürülmek sure
tiyle kendisine 60 liralık bir kadro tahsis olunmıyarak 31 Mart



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  4 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

1954 tariihnde terfi etmesi muhtazi iken 80 liraya terfi ettirilme
mek suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazam- 
mındır.)

î
Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Devlet Şûrasından 

aldığı karar gereğince müstedinin maaşında 1 . III . 1954 ta
rihinden itibaren emsalleri ile birlikte ayarlama yapılabilmesi 
için bir kanun tasarısı hazırlanmış ve muameleye konulmuş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; müstedi Ihak- 
kındaki Devlet Şûrası ilâmının henüz infaz olunmamış bulun
duğu anlaşılmaktadır.

Bu hal; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve 103 ncü mad
delerini muhil ve gayrikabili tecviz bulunduğundan Mart 1954 
yılına sâri alınacak kadronun bir an önce alımp infa?: fsbabı- 
nın süratle istikmali lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2003 2 . X I I . 1959

5899/5899 Orhan Yılmaz 
Maarif Müdürlü
ğünde Görevli ö ğ 
retmen 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : (İ273 sayılı Kanun tathikatmdan dolayı 
Devlet Şûrasından lehine aldığı ilâmın infazı zımnında Arzu

hal Encümenince müttehaz 7 . V . 1958 tarihli ve 729 sayılı 
kararın dahi Maarif Vekâletince infaz olunmıyarak emsalleri 3 
yıldır 90 Ura asli maaşta çalışmakta hulunmuş olmalarınc rağ
men kendisinin el'an 80 lira maaşta tutulmak suretiyle mağdu
riyetinin temadi ettirilmekte bulunulduğundan şikâyeti muta- 
zanvmındtr.) •

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin Devlet 
Şûrasından almış olduğu 4 . VII . 1958 tarihli ve; 60 lira asli 
maaş ile 70 lira arasındaki talhsisat farklarının tazminini mu- 
tazammm ilâmın, bu fark kendisine ödenmek suretiyle yerine 
getirilmiş olduğu normal terfiyle alâkalı olup mütaakıp terfiin 
ise kadro ile mukayyet bulunmuş olmasına binaen dileğin 
yerine getirilmesine imkân görülemediği

Gereği düşünüldü : 729 sayıh bahis konusu katileşmiş olan 
kararın müstenidi olan dosyada mevcut 11 . III . 1957 sayılı 
ve 57/693 sajolı Devlet Şûrası ilâmı; müstedi hakkında mük
tesep kıdemi nazara alınmak suretiyle 1 . III . 1955 tarihinde 
yapılmış olan intibak muamelesinin 6273 sayılı Kanunun 
meriyet tarihi olan Mart 1954 e ircaı suretiyle ıslahına ve zikro- 
lunan encümen karan da böyle sâri kadro alınarak infaz lü
zumuna mütedair bulunduğu halde farkı maaş tediyesinin ikti
fası suretiyle kararın eksik şekilde infaz olunduğu anlaşılmıştır, 

îlâmın ve buna mâtuf bulunan mezkûr 729 sajyılı karar ica^



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

binin noksansız bir şekilde yerine getirilmesi lüzumuna karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 5 —

Encümen kararı ve no, sebepten verildiği

2004 2 . X I I . 1959

7669/7()(iî) Kadriyo Atalay 
7668/76Ö8 tçcebeci Tellikaya 

sokak No: ‘i/\ 
Ankara

(Arzuhallerin hulâsası : Bafra Asliye Hukuk Mahkemesinin 
ilişik ilâmında görüleceği üzere, çocuğunun olmaması sebebiy
le kocası ile boşanmalarına ve bu meyanda 1 sene müddetle ev
lenmemesine hükmolunmuş bulunduğundan, mahkemece kusur
lu addedilmiş olmasının ise mücerret, cehaletinden kanun yol
larına olan ve dikkatsizliğinden kocasının hâkim bulunmasın
dan ileri geldiğinden hahsile; cahil, kimsesiz, dayısına sığın
mış re ekli olarak sunduğu doktor raporu ile dc müeyyedolduyu 
veçhile kimsesizliğin yarattığı ruhi çöküntü hasebiyle mutlak is- 
tirahaie )’c l>akıma muhtar ve bir bcL̂ kası ile nişanlanmış bir
1,'imsv olduğu vc bu bckletmeAh bir faidei ietinuıiye de mülâhaza 
olunmıyacağı nazara alınarak bu cezanın tabili veya af yoliyle 
kaldırılması talebinden ibarettir.)

ilişik vesaik filhakika istida münderecatım teyideder ma
hiyette bulunmaktadır.

Nişanlısı Duran Karaköylii tarafından verilen bir istidada 
ezcümle : Müstediye Kadriye’nin kimsesizlikten kurtarılması 
ve çocuklarına namuslu ve terbiyeli bir ana temin maksadiyle 
izdivaçta istical gösterdiklerinden gerek ona ait ve gerekse 
kendisi hakkında dahi verilmiş olan iddet müddetinin bir eseri 
atıfet olarak affedilmesi istenilmektedir.

Gereği düşünüldü : Muvakkat bir memnuiyet ve sıkıntısın
dan ibaret olan ve hukuk mahkemelerince verilmiş olan bu ce
zanın ceza mahkemelerinden sâdır olan hürriyeti temdideden 
sair cezalar gibi kabulüne imkân bulunmadığından hususi af 
mevzuu olarak tetkik mevzuu yapüamıyacağına âzadan Mustafa 
Nuri Okcuoğlu’nun (İmzası altındaki şerhe beyan olunan) vâki 
muhalefete karşı ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Mesele enteresandır şimdiye kadar böyle bir iş Büyük 

Millet Meclisine aksetmemiştir. Bundan başka ceza ve me
deni hukuk bakınundan şayam tetkiktir. Bunun için esas 
hakkında karar verilmeden önce işin bir mütehassısa tet
kik ettirilmesi yahut medeni hukuk profesörünün mütalâ- 
asımn alınması reyinde3dm.

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2005 2 . X n . 1959



5827/5827

Arzuhal
No.

Kadri Bayraktar-
oğlu
Erkek Lisesi 
Türkçe öğretmeni 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : 6273 sayılı Kanunun hakkında yanh§ tat- 
bili olunmuş bulunması üzerin^, Devlet Şûrasından lehine istih
sal ct)ni§ olduğu 30 . I X  . 1$S5 tarih ve 230/230 sayılı ilâm ge- 
reûÎM-e, 23 Ağustos 1954 tarihinde 80 liraya terfi ettirilmesi ik- 
tİM ettiği halde, 17 ay sonra mezkûr dereceye terfi ettirilerek 
ma<)dur edildiğine dair olan müracaatı üzerine Arzuhal Encüme
nince müttehaz 15 . I  . 1958 tarihli ve 383 sayılı örneği ili^k kai- 
ranv tashihini ve mxıkahle §âmü bir kadro temini suretiyle infa
zın temini esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin, 1938 yı
lından önceki, 2 sene 9 ay, 8 günlük 2/3 hizmetine 60 lirada 
geçen müktesep müddeti de ilâve olunup 5 sene 6 ay 8 güne 
baliğ olan müddeti 6273 sayılı Kanunun 1 nci maddesine tevfi
kan 60 lira üzerine ilâve edilerek 70 liraya terfi ettirildiği ve 
bu dfirecede 2 sene 6 ay 8 gün kıdemli sayıldığı bu suretele 
mezkûr kanuna göre haküaruun tamamen yerilmiş olduğu, tanı
nan bu kıdemi ile 70 liradaki müddetini fühakika Ağustos 
1351 tarihinde ikmal etmiş ise de 60 liraJık kadronun kendi
sini tahsis ediledildiği 31 , I . 1956 tarihinde 80 liraya terfi 
ettirilebildiği bildirilmektedir.

Bahis ikonusu encümen kararmda ise; 6273 sayılı Kanunun
1 nci maddesinin b fıkrası muvacehesinde ademi infazın mev- 
zuubahsolamıyacağı müstedinin; zikrolunan kanunun ve aynı 
tarihte gerek kanunla, gerekse ilâmla tanınan müktesep kı
dem im nazara almmak suretiyle teilfie intibak ettirildiği 70 
liraaaki müddetini henüz doldurmamış 80 liraya terfünin de 
kanuni şatlarım mevcudiyeti ile mümkün normal terfiden ma- 
dut ve bu mevzuda müttehaz ihtilâfın tetkik ve halli için kaza 
merciine müracaat edilmesi muktazi bulunmuş olduğu açıkla^ 
narak talep hakkmda muamele tâyinine mahal görühnediği 
yazılı bulunmaktadır.

Oereği düşünüldü : Arzuhal Encümeni kararlarına itiraz 
hakkı Dahilî Nizamnamenia 57 nci maddesi ile münhasıran 
mebuslara tanınmıştır.

Yüksek Meclis nezdinde usul hükümlerine kıyasen tashihi 
karar iadei muhakeme gibi kanun yollarına müracaat usulü de 
cari ve teamül olmadığı gibi Dahili Nizamnamede de derpiş 

,„plaıımuş bulunmaktadır.
Müstedi 60 liradaM müktesep kıdemi de tanınmak suretiyle 

Eilaolunan kanun hükmünden meriyet tarihinde istifade ©tti- 
rilnıl;  ̂ ve mütaakıp terfünin geciktirilmiş ve bu suretle kanu- 
nen tanınan kıdeminin nazara alınmamış olmasına mâtuf şikâ
yetinin tetkik mercii ise kaza mercii bulunmuş olmasma binaen; 
bu kere vâki talebi üzerine de keza encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 6 —
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2006 2 . X n . 1959



6277/6277

Arzuhal
No.

Refik Altiük 
Merkez İlkokul 
Başöğretmeni 
Çatalağzı - Zongul
dak

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal h’>'.lâsasi : 6273 sayıh Kanunun meriyete girdiği 
tarihte 60 lira maa  ̂ almakta ve inttbakımn hu maaş derecesi 
üzerinden yapUmast ve 90 liraya terfi ettirilmesi muktazi bu
lunduğu halde, intibak muamelesinin 50 lira üzerinden yapıl- 
dığmdan ve Devlet Şûrasında açtığı idari dâvanın da müruru 
müddetten reddedilmiş bulunduğundan bahsile, bu haksızlığın 
telâfisini teminen maaşının 1 . I II  . 1954 tarihinden muteber ol
mak' üzere 90 Ura ,1  ̂ V  . 1955 ten itibaren 100, 1  ̂ I II  . 1958 
tarihinde de 135 lira olarak ıslah edilmesi esbabının istikmaU ta
lebinden ibarettir.)

Maarif Veirâletinin cevabi yazısında : Bu mevzudaM dâ
vası süre aşımmdan reddedilmiş olan müstedinin zikrolunan 
kanuna tevfikan yapılmış olan intıbakıoın filhakika 50 lira 
üzerinden yap iarak almakta olduğıı 80 lira maaştan 1 100 
liraya terfi ettirilip bu maaşta 2 yıl 20 gün kıdemli sayılmak 
suretiyle ilk yapılmış olduğu Devlet Şûrasından karar almış 
olsa idi dahi aynı maaşa yükseltilip müktesep hakkı ile bir
likte 2 ay 10 gün kıdem verilmiş olacağı buna nazaran da
1 .  V . 1954 tarihinde 4598 sayılı Kanun gereğince maaşı 1 250 
liraya yükseltilmedi gerekmekte iken normal terfüni saghya- 
cak kadro olmadığı için müsait kadro tahsisi edilebildiği
1 . I I I . 1955 tarihinden itibaren ancak yükseltilebileceği ve nor
mal terfiinin kadre ile mukayyet bulunduğu ve dileğin yerine 
getirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin tetkiki kaza merciine .ait bu
lunmuş olmasına ve vekâlet cevabına göre vâki müracaat üze
rine encümenimizce muamele tâyinine mah?.l olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

_  7 —
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2007 2 . X n . l 9 6 9

5921/5921 M. Rauf Yiğit 
(S. No: 1) Ceza Evinde 

Maraş

5823/5823 Osman Kuş 
(S. No: 2) Mende köyünde 

Uşak

Dilekçi; Trafik, Millî Korunma ve Basın suçlarının affı 
hakkında hazırlanan kanım tasansuun Yüksek Meclise verildi
ğini gazetelerde okuduğundan bahsile ıstırap çeken ve neda
met getiren kendisi gibi bütün mahkûm ve mevkuflar hakkın
da da bir affı umumi kanununun çıkanimasma delâlet buyu- 
rulmasım istemektedir.

Dilekçi; öldürmeye yardım suçımdan iki oğlu da mahkûm 
olmuş kendisi ihtiyar ve mâlûl bulunmuş, evlerine balcacak 
kimsesi kalmamış, mağdur ve sefil bir duruma düşmüş oldu
ğundan bahsile iki oğlundan hiç değilse birisinin mahkûmiyfe- 
tinin af edilmesini istemektedir.



- 8 —

5877/5877 Kâmil Kervancı 
(S. No: 3) Aril Karakoluna

bağlı; Romanlıbozo- 
'bası köyünde 
Gajîiantöb

5981/5981 Kemal Aras 
(S. No: 4) 9. Kore Tugayı II.

Tb. 5. Bl. K. Kd.
Yzb.
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5982/5982 Câhit Uçtan 
(S. No: 5) 9. Kore Tugayı II.

Tb. 6. Bl. K. P. Kd;
Y ^ .
Kore

5983/5983 H. Ziya ÇoŞkun 
(S. No: 6) 9. Kore Tug. Ord.

Bl. Astsb. Ûstçvş.
Kore

5984/5984 H. İbrahim Hekim- 
(S. No: 7) oğlu

9. Kore Tuğ. II. Tb.
8. Bl. Kd. Yzb.
Kore

5985/5985 Hilmi Yavuzer 
(S. No: 8) 9. Kore Tuğ. Mu. Bl.

Üsteğm.
Kore

5986/5986 Cahit Yıldız 
(S. N o: 9) 9. Tuğ. Mu. Bl. Ast.

Sb. Başçavuş
Kore

5987/5987 Nadir Ekşi 
(S. No: 10) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. K. Ord. Kd. Yrb.
Kore

5988/5988 Ethem Çonka 
(S. No: 11) 9. Kore Tuğ. Mu.

Bl. Üstğm.
Kore

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Arzuhal hulâsası: Yaralamak suçundan 11 sene 9 aya mah
kûm olup halen mevkuf bulunan ve babalarının yokluğunu 
göstermemiş ve kendilerine bakmış olan büyük kardeşi Seydo 
Kervancı’nın bu maakûmiyet cezasının affedihnesi talebinden 
ibarettir.

Dilekçiler; Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatm 1958 yıh maaş tutannca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmak
ta olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının 
yeni maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu 
haksızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve 
haklannın verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.



9 —

5989/5989 Remzi Şimşek 
(S. No; 32) 9. Kore Tugayı 

it. Tb. 5. Bl. P. 
A.ssb. Ü.st Çvij.
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soy adi ve adresi

5990/5990 
(S. No: 13)

5991/5991 
No: 14)

5992/5992 
(H. No: 15)

5993/5993 
(S. No: 16)

5994/5994 
(S. No: 17)

5995/5995 
(S. No: 18)

5996/5996 
(S. No: 19)

5997/5997 
(S. No: 20)

Ender Tuğcu 
9. Kore Tuğ. Mu. 
Bl. Teğm.
Kore

Bedri Uruk 
9. Tuğ. Mu. Bl. 
Tğm.
Kore

Yılmaz Ulucaklı 
9. Kore Tuğ. Ağır 
Hav. Bl. P, Teğ. 
Kore

Cengiz Çaytecim 
9. Kore Tuğ. Mu. 
Bl. Kd. Başçavu.  ̂
Kore

Ali Yılmaz 
9. Kore Tuğ. Tek. 
Kd. Başçavuş 
Kore

Salih Atlagan 
9. Kore Tugayı 
Mu. Bl. Mu. Yzb. 
Kore

Tahsin Şahin 
9. Kore Tuğ. II.
P. Tb. 5. Bl. Assb.
Üstçavuş
Kore

Baki Balıbey 
9. Kore Tuğ. II. 
Tb. 5. Bl. Tk. K. 
P. Üstğ.
Kore

Dilekçiler: Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 Mar 
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 jnlı maaş tutarınca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği înucip bulunmak
ta olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatuun 
yeni maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıklan bu 
haksızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını \e 
haklarının verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği



5998/5998 Erdinç Gülerce 
(S. No: 21) 9. Kore Tuğ. 11.

P. Tb. 5. Bl. Tğm. 
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5999/5999 Armağan Tekkora 
(S. No: 22) 9. Kore Tuğ. Dp. 

Bl. Teğmen 
Kore

6000/6000 Hamdi Arkoç 
(S. No: 23) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. Kh. Bl. ts. Tk. 
K. P. Ütğm.
Kore

6001/6001 Ayhan Sayıt 
(S. No: 24) 9. Kore Tuğ. Mu. Bl.

Astsb. Kd. Başçvş. 
Kore

6002/6002 Yakup Ta^balık 
(S. No: 25) 9. Kore Tuğ. Ba§çvş. 

Kore

6003/6003 Suat Peköz 
(S. N o:26) 9. Kore Değiştirme 

Tuğ. Ord. §. Md. 
Kıdemli Binbaşı 
Kore

6004/6004 Şeref Özkan 
(S.No:27) 9. Türk Tugay II.

Tb. Hrk Eğt. Yih. 
Ecre

6005/6005 Bekir Ecevit 
(S. No: 28) Türk Silâhlı Kuvvet

ler K. lığı K. Kur. 
Albay 
Kore

6006/6006 YümazEfe.
(S. No: 29) l.P .T b . 4.B1.

Astsb. Ustçvş.
Kore

Dilekçiler: Kore tazminatını dört ay alamadıktan gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 jalı maaş tutannca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızhğı ve eşitsizliği mucip bulunmak
ta olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının 
yeni maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıklan bu 
haksızlığın kaldırılması için gereken işlemin.yapılmasını ve 
haklarının verilmesine tavassut bujrurulmasım istemektedirler.

— 10 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

» » »  > » ^
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» > > » » >
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

6007/6007 Ramazan Mercan 
(S. No: 30) 9. Kore Tuğ. Lv. ve 

Mal. Ş. Astfib. 
Üstçvş.
Kore

6008/6008 Hikmet Maybek 
(S. No: 31) Tüı-k Silâhlı K. K.

lığı III. §. P. Yzb. 
Kore

6030/6030 Ferit Çilekçi 
(S. No: 32) Kore Tuğ. Top. Tb.

3. Bt. Teğm.
Kore

6031/6031 Aziz Atınç 
(S. No: 33) 9. Kore Türk Tuğ.

Top. Tb. Kd. Top. 
(Pilot) Üstğ.
Kore

6032/6032 İsmail Erdoğan 
(S. No: 34) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. I. Bt. Teğm. 
Kore

6033/6033 Mansur öztüric 
(S. No: 35) Top. Tb. 2. Bt. 

Teğm.
Kore

6034/6034 Remzi Şalt 
(S. No: 36) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 1. Bt. Teğm. 
Kore

6035/6035 Metin Köseoğlu 
(S. No: 37) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 2. Bt. Astsb. 
Üstçvş.
Kore

6036/6036 Recep Altıner 
(S. No: 38) 9. Kore Tugayı

Top. Tb. K. Top. Yb. 
Kore

Dilekçiler: Kore tazminatını dört ay alaanadıklan gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutarmca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızhğı ve eşitsizliği mucip bulunmak
ta olduğımdan ve saireden bahsile verilen Kore tazamnatının 
yeni maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu 
haksızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve 
haklamun verilmesine tavassut buyurulmasın! istemektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

» » » » » »

» > » > > »

» » » » » »



6037/6037 Yaşar Alpay 
(S. No: 39) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. Kh. Bl. K.P. 
Kd. Yzb.
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. tMİi, soyadı ve adresi

6038/6038 Mehmet Ali liora- 
(S. No; 40) zan

9. Kore Tuğ. Ord. 
Ş. Ord. Kd. Baş- 
(,*avuş.
Kore

6039/6039 Emin Türkkan 
(S. No: 41) 9. Kore Tuğ. Top!

Tb. 3. Bt. Ütğm. 
Kore

6040/6040 İbrahim Mürüvvet 
(S. No: 42) 9. Kore Türk Tu

gayı Top. Tb. Ast
subay Kd. Başçavuş 
Kore

6041/6041 Muzaffer Sağırlı- 
(S. No: 43) oğlu

9. Kore Tuğ. Top. 
Tb. ölç. Sb. Top, 
Yzb.
Kore

12 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler : Kore ta,zıninatmı dört ay alamadıkları gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanâm edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutannca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmak
ta olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının 
yeni maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu 
haksızhğın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve 
haklannın verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.

Oereği düşüılüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyet
leri her birinin ismi hizasında ayn, ayn hulâsaten gösterilen 
müraacatlerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı husus
lara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr miiracaatler hakkın
da bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2008 2. X I I . 1959

6741/6741 
(S. No: 44)

Niyazi Altay 
TCDD Erzincan - 
Erzurum 37669 si
cilli
Kandilli İstasyonu

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağh bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların-



Ai'zuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

dan ve saireden bahsile 5434 sajnlı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasım iste
mektedirler.

— 13 —

Kncümcn karan ve ne sebepten verildiği

6742/6742 
(S. No: 45)

Ahmet Uğraş 
TCDD K. 413 Şefli
ğinde yol başçavıışiu 
23873 sicilli 
Samsun - Sivas 
Havza

6743/6743 Kadir Gamsız 
(S. No: 46) TCDD Samsun - Si

vas 19086
Amasya lstas>^onun- 
da

6744/6744 Osman Yılmaz 
(S. No: 47) TCDD 27310 sicilli 

Erzurum Ercincan 
hattı Kandilli İs
tasyonu

6745/6745 Paşa Demir 
(8. No: 48) TCDD 60019 sicilli 

Erzincan - Erzurum 
hattı Kandilli is
tasyonu

6746/6746 Halil Ağrah 
(S. No: 49) TCDD 22487 sicilli 

Sivas Merkez Si
vas İstasyonu

6747/6747 Yusuf Aksoy 
(S. No: 50) TCDD 9213 sicilli 

Samsun - Sivas Km. 
6-f400=Takım 
4122 
Zile

6748/6748 Asını Ağcan 
(S. No: 51) TCDD 29300 sicilli 

Sivas - Erzurum 
hattı 
Kcauah
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6749/6749 Şerif Bayram 
(S. No: 52) TCDD 9480 (Yol 

■Çavuşu) 4/1 Sivas 
Kavak İstasyonu

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

6750/6750 Temel Bakan 
(S. No: 53) TCDD 16410sicilli 

Yol Başçavuşu 
Demirci

6751/6751 Temel Bakan 
(S. No: 54) TCDD 9225 sicilli 

Kayseri - Sivas 
hattı 
Kayseri

6752/6752 Sabahattin Bay- 
(S. No: 55) raktar

TCDD 12108 sicilli 
Sivas Merkezi 
Sivas

6753/6753 Haşan Boyar 
(S. No: 56) TCDD 16926sicilli 

Merkez Sivas 
Sivas

6754/6-754 Ahmet Caner 
(S. No: 57) TCDD 12130sicilli 

Samsun - Sivas 
hattı 
Samsun

6755/6755 Mehmet Cantaş 
(S. No: 58) TCDD 37054sicilli 

Yol Çavuşu 
Sivas - Erzurum 

t hattı
Çetinkaya

6756/6756 Mustafa Çelik 
(S. No: 59) TCDD 9777 sicilli 

Samsun - Sivas
* hattı 

Samsun

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulunduMan Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken 
dilerine de emsali misiUû memurlar gibi emeklilik haklaman ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedirler.



6757/6757 Ahmet Çelik 
(S. No: 60) TCDD 22479 sicilli 

Yol Ba§<ja-vT.i5 U 
Boğazköy istasyon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavıışu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misiUû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buynrulmasını iate- 
mektedirler.

— 15 —
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6758/6758 Ahmet Çiftçi 
(S. No: 61) TCDD 29301 sicilli 

Sivas

6759/6759 Hüseyin Demir 
(S. No: 62) TCDD 28342 sicilli 

Musaköy - Samsun

6760/6760 Yusuf Demir 
(S. 1̂ 0: 63) TCDD 9447 sicilli

Sivas - Samsun hattı 
Samurçaıy

6761/6761 Servet Doğan 
(S. No: 64) TCDD 29304 sicilli 

Kayseri - Sivas hattı 
Kayseri

6762/6762 Hamdi Doğan 
(S. No: 65) TCDD 34585 sicilli 

Normal hat 
Samsun

6763/6763 Haydar Durak 
(S. No: 66) TCDD 9534 sicilli 

Gar Santralı 
Sivas

6764/6764 Ahmet Erdem 
(S. No: 67) TCDD 9488 sicilli 4 

ncü îşletme 
Amasya

6765/6765 Yunis Ekinci 
(S. No: 68) TCDD 28868 sicilli 

Musaköy İstasyonu 
Samsun
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6766/6766 
(S. No: 69)

Arzuhal
No.

İbrahim Erverdi 
TCDD 32308 sicilli 
Çetinkaya

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6767/6767 Hüseyin Filizci 
(S. N o: 70) TCDD 23956 sicilli 

Sivas

6768/6768 
(S. No: 71)

6769/6769 
(S. No: 72)

6770/6770 
(S. No: 73)

6771/6771 
(S. No: 74)

6772/6772 
(S. No: 75)

6773/6773 
(S, No: 76)

Gazi Genç
TCDD 22486 sicüli
Yolçavuşu
Sivas - Samsun hattı
Artova

İsmail Güvenç. 
TCDD 13945 sicilli 
Sivas - Erzurum hat
tı
Divrik

Şerif Kıran 
TCDD 24869 Yol 
Çavugu 4/1 Sivas 
hattı
Kavak - Isftasyonu

Osman Keskin 
TCDD 16275 sicilli 
Samsun - Çarşamba 
hattı 
Dikbıyık

Yusuf Korkmazyiğit 
TCDD 25055 aicüü 
Kayseri - Sivas hattı 
Gömeç İstasyonu

Süleyman Kuyucu 
TCDD 28896 sicüli 
Kayseri - Sivas liettı 
San(^an

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vasife- 
sini ifa etmekte clduklanndan 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bagh bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugfüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi htısusunda âdüâne bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal

Nü.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

6774/6774 Eyüp Mutu^
(S. No: 77) TCDD 20243 sicilli 

Samsun - Sivas hatlı 
Çeltok Ista.syonu

6775/6775 Mehın(;t Mutlu 
(S. No: 78) TCDD 9516 sicilli

Samsun - Sivas hattı 
Lâdik

6776/6776 İsmail önder 
(S. No: 79) TCDD 20238 sicilli 

Samsun

6777/6777 Recep özmutlu 
(S. No: 80) TCDD 9460 sicilli 

Samsun

6778/6778 Osman Poyraz 
(S. No: 81) TCDD 34619 sicilli 

Sivas - Kayseri hatt; 
Yapı

6779/6779 Yuııus Peker 
(S. No: 82) Yol Çamşn 

Sivas

6780/6780 Temel Sesli 
(S. No: 83) TCDD 20241 sicilli 

Samsun - Sivas hattı 
Havza

6781/6781 Turan Şenyürekli 
(S. No: 84) TCDD 43509 sicilli 

Sivas - Erzincan 
hattı 
Kemah

6782/6782 Ali Soykan 
(S. No: 85) TCDD 20236 sicilli 

Gar K. 423 Şef 
Sivas

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulunduklann 
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misiUû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedirler.

Eî cümen kararı ve ne sebepten verildiği
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6783/G783 
(S. No: 86)

Arzuhal
No.

Rasinı Saygı 
TCDD 26644 sicilli 
Sivas - Erzurum 
hattı 
Kemâli

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adrosi

6784/6784 
(S. No: 87)

Esat Saygı 
TCDD 20250 Yol ça
vuşu 4/1 Sivas hattı 
Kavak İstasyonu 
T. 4125

6785/6785 Hüsnü Turanh 
(S. No: 88) TCDD 29302 sicilli 

Samsun - Sivas 
hattı
Kızılca İstasyonu

6786/6786 Kemal Taç 
(S. No: 89) TCDD 9513 sicilli 

Sivas - Samsun 
hattı 
Amasya

6787/6787 Yusuf Yalçın 
(S. No: 90) TCDD 19234 sicilli 

Yol Çai'uşu 
Sivas - Erzurum 
hattı
Çetinkaya

6788/6788 Zeynel Yılanlıdağ 
(S. No: 91) TCDD 28763 sicilli 

Yol Çavuşu 
Sivas - Erzurum 
hattı
Çetinkaya

6789/6789 İbrahim Yükseldi 
(S. No: 92) TCDD 20249 sicilli 

Sivas - Samsun 
hattı 
Çamlıbel

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği 

•>
Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollannda yol çavuşu vazife

sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ajorarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her İM sandıktaki "aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsüe 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misiUû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz bujnırulmasuu iste
mektedirler.
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6790/6790 Haşini Yıldırım 
(S. No: 93) TCDD 29001 sicilli ' 

Sivas - Erzincan 
hattı
Alp İstasyonu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(5791/6791 Halil Bilgici 
(S. No: 94) TCDD 9445 sicilli 

Samsun - Sivas 
hattı 
Samsun

6792/6792 Alchmet Gözüpek 
(S. No; 95 TCDD 20361 sicilli 

Yol Çavuşu 
Sivas - Zile hattı 
Subaşı İstasyonu

6793/6793 Cavit Yaman 
(S. No: 96) TCDD 24742 sicilli 

Samsun - Sivas 
hattı 
Havza

6801/6801 Mehmet Ayvalıoğlıı 
(S. No: 97) TCDD 9459 sicilli 

Sivas - Samsun 
hattı 
Amasya

6802/6802 İsmail Arslan 
(S. No: 98) TCDD 29190 sicilli 

Sivas - Erzincan 
hattı 
Çaltı

6803/6803 Halil Ayılın 
(S. No: 99) TCDD 42711 sicilli 

Samsun - Si\as 
hattı 
Çamlıbel

6804/6804 Ali Coşkun 
(S. No: 100) TCDD 33442 sicilli 

Güneş İstasyonu

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 , III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryollan Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve Ken
dilerine de emsali misillû memullar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasmı iste
mektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği



6805/6805 Necip Çopajtı 
(S. No: 101) TCDD 8958 sicilli 

Yol Sürveyanı 
Malatya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulunduMan Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvol ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken 
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haMajının ve 
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedirler.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6806/6806 Fevzi Çelikel 
(S. No: 102) TCDD 28324 siciiii 

Sivas

6807/6807 Şükrü Brtunç 
(S. No: 103) TCDD 20850 sicilli 

Yol Başçavuşu 
Malatya

6808/6808 Möhmet Eı^boğa 
(S. No: 104) TCDD 46446 sicilli 

Samsun - Sivas hattı 
Boztepe

6809/6809 Ali Ert)a§
(S. No: 105) TCDD 19088 sicilli 

Yol Sürveyanı 4 ncü 
İş. Müd. Ks. 434 
Erzincan

6810/6810 Cöbrail Kayadibi 
(S. No: 106) TCDD 30134 sicilli 

Çetinkaya - Divriği 
hattı 
Güneş

6811/6811 Sâ bri Koçtürk 
(S. No: 107) TCDD 22049 sicüli 

Şube 42 Şefliği 
Sivas

6812/6812 Talât Kıra§
(S. No: 108) TCDD 23546 sicilli 

Şuibe 56 da Diyar- 
baikır • Sallar halttı 
I>iyafbakır
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6813/G813 Abdullalı Karakaya 
(S. No; 10!)) TCDD 11189 sicilli 

Yol Sürveyanı Şube 
44 emrinde 
Erzincan

Arzuhiil Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6814/6814 Rıza Kurtkaya 
(S. No: 110) TCDD 24710 sicilli 

Sivas - Erzurum 
hattı 
Güneş

6815/6815 Ziya özçelik 
(S. No: 111) TCDD 9856 «icilli

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollannda yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmi-ş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden baKSile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanımun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklanmn ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedirler.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

G816/6816 Ahmet Sevim 
(S. No: 112) TCDD 29298 sicilli 

Samsun hattı 
Artova

6817/6817 Halil Sayar 
(S. No: 113) TCDD 8471 sicilli 

Erzincan - Erzu
rum hattı 
Tercan

6818/6818 H. İbrahim Selvitop 
(S. No: 114) TCDD 29717 sicilli 

Yol Başçavuşu Şube 
44 emrinde 
Erzincan

6819/6819 ishak Şahin 
(S. No: 115) TCDD 9100 sicilli 

Kayseri - Sivas 
hattı 
Kayseri

6820/6820 Mehmet Ali Torun 
(S. .Vo:116) TCDD 36669 sicilli 

Sivas - Erzincan 
hattı
Alp İstasyonu

» »

» »

» » »
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682.1/6821 Derviş Yılmaz 
(S. Xo: 117) TCDD 2545 sicilli

4. İş. Müd. Gai'. 
Şube 44 Teknikçi- 
Vol Kısım Şofi 
Rrzincaıı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6822/6822 İsa Yurdakul 
(S. No:118> TCDD 9613 sicilli 

Şube 56 di» 
Diyarbakır - Cizre 
hattı
Diyarbakır

()82:î/ö823 Sabit Yıldız 
(S. Xo:119) TCDD 20581 sicilli 

Horasan - Erzurum 
hattı 
Erzurum

6847/6847 Ahmet Ak 
(S. No: 120) TCDD 26911 sicilli 

Afyon - Adana 
hattı 
Konya

6848/6848 Mehmet Akdi!
(S. No; 121) TCDD 18740 sicilli 

Konya

6849/6849 Haci Bütün 
(S. N o-.122) TCDD 29721 sicilli 

Yol sınıf 2 Çavuşu 
Sivas - Erzincan 
hattı
Bağıştaş îstasyonu

6850/6850 Mehmet Bayram 
(S. No: 123) TCDD 6009 sicilli 

Sınıf 2 Yol Çavuşu 
Sivas - Erzincan 
hattı
Bağıştaş îstasyonu

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarmda yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına naJdedilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril- 
memi|^ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların 
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyumılmasını iste
mektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

» » » »

» » *



6851/6851 Süleyman Basat 
(S. No: 124) TCDD J6924 sicilli 

Samsun - Sivjıs 
hattı 
Zilo

Arzuhal Arzukal sakibînin
No. adı, soyadı ve adrasi

6852/6852 Ahmet Çi(̂ ek 
(S. No: 125) TCDD 40586sicilli 

Samsun - Sivas- 
hattı 
Zile

6853/6853 Zekeriya Duyar 
(S. No: 126) TCDD 6583 sicilli 

Konya - Fevzipaça 
hattı 
Adana

6854/6854 Demir Demir 
(S. No: 127) TCDD 60574 sicilli 

Samsun - Sivas 
hattı 
Silis

6855/6855 Kadir Eryılmaz 
(S. No: 128) TCDD 53327 sicilli 

Afyon - Konya hattı 
Pınarbaşı

6856/6856 Necmi Alp 
(S.No: 129) TCDD 5315 sicilli 

Kayseri

6857/6857 Mahmut Eren 
(S. No: 130) TCDD 18787 sicilli 

Samsun - Sivas hattı
• Zile

6858/6858 Eyüp Erdoğmuş 
(S. No: 131) TCDD 9204 sicilli

Samsun - Sivas hpttı 
Silia

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklarının ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasını iste
mektedirler.

^  23 —

Encümen karan ve ne sebep i eu verildiği
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Amıhal

No.
ArzukAİ aaiıibinim

adı, soyadı ve adre«i

6859/6859 Mehmet Erdoğmuş 
(S. No:L32) TCDD 16719 sicilli 

Samsun - Sivas hattı 
Zile

6860/6860 Isa Gezer 
(S. No: 133) TCDD 20240 sicilli 

Samsun - Çarşamba 
hattı 
Teke'köy

6861/6861 İhsan Kaya 
(S. No: 134) TCDD 53881 sicilli 

Erzurum - Horasan 
hattı
Uzunahmet

•

6862/6862 Cafer Katılmış 
(S. No: 135) TCDD 29716 sicilli 

Sivas - Erzincan 
hattı
Alp İstasyonu

6863/6863 Şükrü Mutlu 
(S. No: 136) TCDD 46470 sicilli 

Afyon - Adana hattı 
Konya

6864/6864 Süleyman Sarık 
(S. No: 137) TCDD 38187 sicilli 

Yol Başçavuşu 
Sivas - Erzincan 
hattı

6865/6865 Hamit Soy 
(S. No: 138) TCDD 9524 sicilli

Samsun - Sivas hattı 
Samsun

6866/6866 Mustafa Tokdemir 
(S. No: 139) TCDD 20018 sicilli 

Afyon - Adana hattı 
Konya

Encümen karan ve n« sebepten verildiği

Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşu vazife
sini ifa etmekte olduklarından 9 . III . 1953 tarihir.de evvelce 
bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bu^ne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulundukların
dan ve saireden bahsile 5434 sajolı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklarımn ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasım iste
mektedirler.



6867/6867 Nuınan Tuğcu 
(S. No: 140) TCDD 59267 sicilli 

Yol sınıf 2 çavuşu 
Sivas - Erzincan 
hattı 
Sivas

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6868/6868 Ali Tekinoğlu 
(S. No; 141) TCDD 10759 sicilli 

Horasan - Erzurum

6869/6869 Şerif Yılmaz 
(S. No: 142) TCDD 29731 sicüli 

Samsuiı - Siv;\s 
hattı
Samurçay

6875/6875 Kâmil Eren 
(S. No; 143) TCDD 9452 sicilli 

Scuıısun - Çarşamlja 
hattı
Çarşamba

6889/6889 Zeki Aydın 
(S. No; 144) TCDD 20130 sicilli 

Diyarbakıı-Şube 56 
eliyle
Cizre - Divaı-bakır

26 -

Encümen laırarı ve ne sebepler, verildi'

Dilekçiler : Halen Dovlet Demiryollaruıda yol çavuşu vazife- 
sİDİ ifa etmekte olduklanndan 9 . III . 1953 tarihinde evvelce 
bağlı bulunduklan Devlet Demiryolları Emekli Sandığından 
ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına nakledilmiş ve 
her iki sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne kadar birleştiril
memiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş bulunduldarm- 
dan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrinden evvel ta
nınan emekli hakkı hizmetleriyle bu kanunun neşrinden sonra 
tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilmesini ve ken 
dilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik haklarımn ve
rilmesi hususunda âdilâne bir karar ittihaz buyurulmasın! iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahi
yeti yukarda gösterilen müracaatlerin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile alâkalı hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından 
mezkûr müracaatler hakkında bu sebepten encümenim izce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2009 2 . X I I . 1959

5752/5752 Haşan Engin ve ar 
(S. No; 145) kadaşlan

Tarım Kredi Koope
ratifi Müdürü 
Bigadiç;

5850/5850 t. Etom Arıbaş 
(S. No: 146) Baymış köjâinde 

Aksaray - Niğde

Türkiye Ziraat Bankası Tarım Kredi memur ve hizmetlileri
nin de Devlet ve diğer müessese memurları gibi Emekli Sandı
ğına bağlanması ve daha fazla mağduriyetlerine meydan veril
memesi talebinden ibarettir.

Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Çanakkale Anburnu Galiç- 
ya cephelerinde bulunmuş birçok yaralar almış ve halen sakat 
ve çalışmaktan âciz bir vaziyette bulunmuş olduğundan bahsile 
emsali misillû kendisine de vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasını istemektedir.



5785/5785 Fethittin Döker 
(S. No: 147) Ümraniye köyü Çar

şısında Bakkal Ali 
Güler eliyle 
Üsküdar - İstanbul

6042/6042 Ahmet özcan 
(S. No: 148) 9. Tuğ. II. Ptb. Per. 

Sb. Yzb.
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6043/6043 Muhsin Karalar 
(S. No: 149) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 1. Bt. îg. Tğm. 
Kore

6044/6044 Sabri Şölen 
(S. No: 150) 9. Kore Tüi'k Tu

gayı Top. Tb. 1. Bt.
. K. Kd. Yzb.

Kore

6045/6045 Hamit Çengel 
(S. No: 151) 9. Kore Tu. Top.

Tb. S - 3 Bnb.
Kore

6046/6046 Kâmil Şenbülbül 
(S. No: 152) 9. Kore Tug. Top. 

Tb. 1. Bt. î. G.
Kore

6047/6047 Lûtfi Yüeeba§
(S. No: 153) 9. Kore Tug. Top.

Tb. 1. Bt. St. Sb. 
Kd. Üstğm.
Kore

6048/6048 Remzi Küçükçelebi 
(S. No: 154) 9. Türk Tuğ. II.

Tb. îk. Sb P.Yzb. 
Kore

6049/6049 Mustafa Başbuğ 
(S. No: 155) 9. Kore Tugayı II. 

Tb. Kh. Bl. P. 
Astsb. Üstçvş.
Kore

Dilekçi : Devlet Demiryolları ağır döküm işlerinde çalışmış 
ve yaş haddinden dolayı işine son verilmiş ve halen ihtiyar ve 
sefalet içinde bulunmuş olduğundan bahsile hizmetine mukabil 
emekli maaşı tahsis edilmesini istemektedir.
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçiler ; Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 
Mayıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maa  ̂ tutannca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta 
olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının yeni 
maaş tutan üzerinden verilmesini ve mânız kaldıklan bu hak
sızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve hakla- 
nnın verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.

» »

» »



f)050/f)050 Mustafa Eı-kon 
(S. No: 156) Top. Tl). 2. llt.

Astsb. Üstçvş.
Koro

Arzukal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gfibi 12 
Mayıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutannca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta 
olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının yeni 
maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu hak
sızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve hakla
rının verilmesine tavassut buyurulmasmı istemektedirler.

-  ö? -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

6051/(İ051 llalil Yalçın 
(.S. No; 157) 9. Kore Tııgayı 

Top. Tl). Lv. Kd. 
Yzb.
Kore

6052/6052 Nejat Yazdic;
(S. No; 158) 9. Kore Tuğ. Tl>,

2. Bt. Ütğm.
Kore

605;V^05;] Şaiıap Gürler 
(S. No; 159) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. Hv. Çr. Kd. Y;jl).
Kore

6054/6054 Yılmaz Uluçaklı 
(tS. No;160) 9. Kore Tuğ. Ağ.

Hav. Bl. P. Tğm.
Kore

6055/6055 Yüksel Sezgin 
(.S. N o; 161) Ağ. Hav. Bl. Astsl).

Üstçvş.
Kore

6056/6056 Cevdet İnan 
(S. No; 162) 9. Tuğ. Hav. Bl.

Kd. Başçvş.
Kore

6057/6057 Bahri Mete 
(S. No: 163) 9. Kore Tuğ. IT.

Tb. K. P. Bnb.
Kore

6058/6058 Necati Dursun 
(S. No: 164) 9. Tuğ. Hnv. Bl.

Başçv§.
Kore

» »



6059/6059 Sami Çelikkanfit 
(S. No: 165) 9. Kore Tuğ. Ağ.

Hv. 131. Astsb. 
Üstevş.
Kore

Arzulial Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6060/6060 Adnan Deniirant 
(Ş. No: 166) 9. Kore Tuğ. Ağ.

Hav. Bl. Tğm. 
Kore

6061/6061 Doğan Tuoe 
(S. No: 167) 9. Kore Tuğ. Hav. 

Bl. P. Ütğnı.
Kore

6062/6062 Bedri Buluca 
(S. No: 168) 9. Kore Ağır ÎIv. 

Bl. K. Yzb 
Kore

6063/6063 Çatal İhsan 
(S. No: 169) 9. Kore Tugayı

Ağ. Hv. Bl Astsb 
Üstçvş.
Kore

6064/6064 Kcınalettin Çalpan 
(S. No: 170) 9. Kore Tuğ. Ord.

Ş. I. Ks. A. Ad. 
Kd. Yzb.
Kore

6065/6065 Yünırü Körük 
(S. No: 171) 9. Kore Tuğ. Top 

Tb. 3. Bt. Ütğnı. 
Kore

6066/6066 Maeit Tomruk 
(S. No: 172) 9. Kore Türk Tu

gayı Top. Tb. K. 
Mv. Kd. Bnb.
Kore ,

6067/6067 Tuncay Akay 
(S. \o:173) Top. Tb. Shh, Tk. 

Tbb. Tğm.
Kore

Dilekçiler : Kore tazminatım dört ay alamadıMan gibi 12 
Mayıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutannca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızhğı ve eşitsizliği mucip bulunmakta 
olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının yeni 
maa  ̂ tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu hak
sızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve hakla 
nnın verilmesine tavassut bujrurulmasını istemektedirler.

Encümen karan ve ne sebepten verildiği
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(İ068/6068 Muzaffer Tetik 
ı'S. Xo: 174) 9. Kore Tuğ. Tup.

Tb. 3. Bt Kd. V/.l). 
Kore

Aızuhul Aızuhal sahibinin
No. adı, soyadı »'t adresi Encümen kararı vc ne sebepten verildiği

(İü(i!)/(j()(i9 (kMiıil özdeiıiir 
(S. Xo:175) 9. Kore Tuğ. Tb,

3. Bt. Top. Astsb. 
Çvş.
Kore

()()7{)/()ü70 Recep Dayıoğlu 
(K. No: 176) 9. Kore Türk Tu^.

Top. Tb. Astsb. 
Çvş.
Kore

()071/()071 Bülent Eni İp 
(S. 177) Türk Sihıhh K. K.

Top. Tb. Tbb.Kd 
Ütğm.
Kore

G07‘2/6Ü72 Selçuk Akyıııt 
(S. No: 178) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 3. Bt. Tğm. 
Kore

•)073/6073 Mehmet Yılmaz 
No: 179) 9. Kore Tugayı 

Top. Tb. Kh. Bl. 
K. Yüzbaşı 
Kore

W74/6074 Yaşar özel 
^  Xo:180) 0. Kore Tuğ. Top.

Tb 3, Bt. Astsb 
Çv§
Kore

(3075/6075 Tevfik Yazılgan
S. No: 181) 9. Tuğ. Nlv. Bt. Kd 

Ba§çv§
Kore

Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 
Mayıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutarmca tahakkuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta 
olduğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının yeni 
maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu hak
sızlığın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve hakla
rının verilmesine tavassut buyurulmasını istemekteclirler.



30 —

6076/6076 Hârait Aksoy 
(S. No: 182) 9. Kore Türk Tuga

yı II. P. Tb. Kh. îst. 
Sb. P. Teğm.
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6077/6077 Turgut Yurdakul 
(S. No: 183) 9. Kore Değ. Tuğ.

Top. Tb. Kd. Üstğm. 
Kore

6078/6078 Calıit Demir 
(S. No: 184) 9. Kore Tuğ. Top.

Tb. 3. Bt. Teğm. 
Kore

6079/6079 Fahrettin Kofoğlu 
(S. No: 185) 9. Türk Tugayı I.

Tb. Kh. Bl. P. Kd. 
YzJb.
Kore

6080/6080 Barlas Demirel 
(S. No: 186) 9. Kore Değiştirme 

Tugayı Topçu Teğm. 
Kore

Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 
Mayıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordrolara göre de 
verilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutannca tahalckuk 
ettirilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta 
olduğundan ve sairedeu bahsile verilen Kore tazminatının yeni 
maaş tutan üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu bak- 
^sızlığm kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve hakla
rının verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.

Bûcümcn kararı ve ne sebepten verildi^

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn hulâsatan gösteril
miş 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.

Eaxar No. Karar tarihi
2010 2. X I I . 1959

5820/5820 İsmail Sonyürck 
(S. N<Wrl87) ve arkadaşlan

Yenidoğaıı Sakala!• 
Noktası No: 524 
Ankara

5810/5810 Elvan Hanım 
(S. No: 188) İhsan Bilgin eliyle 

îs. Caddesi N o: 9 
Çaycuma

5898/5898 Hüsna Çakır •
(8. N o: 189) Tenclürek köyünde 

Malazgirt

DileScçiler : Evkaf Umum Müdürlüğünden muhtadn faslın
dan 20 senedir aldıklan 15 - 25 lira ile hayat şartlan karşısında 
geçinemediklerinden cüzi olan bu paramın bir miktar artınl- 
masım istemektedirler.

Dilekçi ; Ahishalı kocası yüzbaşı Ali İstiklâl Savaşında şahit 
düşmüş, hiçbir nüfusta kayıtlı bulunmamış ihtiyar ve mağdur 
bir duruma düşmüş olduğundan bahsile kendisine şehit koca
sından dul maaşı bağlanmasını iste(mekt«dir.

Er olarak askerlik vazifesini yaparken şehit düşmüş olan 
kocasından iki çocuğu ile birlikte kendisine g e r ^ n  yardimın 
yapılması talebinden ibarettir.
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5747/5745 Raşit Topkaya 
(S. No: 190) Beşiktaş Kı]u,;ali

Asına Salkım solîiik
No: 5
İstanbul

5730/5730 Dursun Dunıuiş 
(S. No: 191) Dede Düzü köy 

halkı namına 
Düzce

5707/5707 Ali Teke ve jırka- 
(S. No: 192) daşlan

Müstahsil
p]rdemli

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5821/5821 İbrahim Aysun 
(S. No: 193) Emekli öğretmon 

Cal

5735/5735 Ali Yücesan 
(S. No: 194) Solaklı mahalle

sinde 
Mucur

5842/5842 Hüseyin Bayar 
(S. N o: 195) PTT Yaya Dağıtıcı 

Erdemli

5811/5811 Hıdır Kurt çe ar- 
(S. No: 196) kadaşları

Kalanböyük köyün
de
Ovacık

5778/5778 Cemil Bıyıklıoğlu 
(S. No: 197) İrtibat Memurlu

ğu Büro Şefi 
Muğla

Dilekçi : Denizcilik Bankası terhanesi işçilerindein olup has
talığı dola3nsiyle işinden aynlnıış ve hiçbir yardım görmemiş 
olduğundan bahsils Sigorta için kesilmiş olan paranın kendisi
ne verilmesi hususunda gerekenlere emir verilmesini istemek
tedir.

Dilekçi : 70 haneli köylerinin susuz, yolsuz ve okulsuz ol
ması yüzünden çok acı bir duruma düşmüş bulunmakta olduk
larından bahsile biran evvel köylerine içme suyunun geıtirilme- 
sini, yol ve okullarının yaptırılmasını istemektedir.

Dilekçiler : Toprakla uğraşan şahıslar oldukları halde bir 
kanş arazileri olmadığından ve toprağa muhtaç bulunduklann- 
dan ve saireden bahsile Erdemli kazası hudutları içerisinde Hâ
zineye ait topraklardan kendilerine de 4703 sayılı Kanun gere
ğince arazi verilmesini istemektedirler.

Emekli öğretmen olup Öğretmenler Bankasıhda bulunan
1 144 lira 48 kuruş parasının vâki müracaatine binaen halen 
tarafına iado edilmediğinden ve bir cevap ,da verilmediğinden 
şikâyeti mutazammmdır.

Dilekçi : Kazaları Ziraat Müdürü kendi gibilerine kredi ve
rilmesi hususunda zorluk ve müşkilât çıkarmakta ve bu bapta 
vâki olan şikâyetine de bir cevap verilmemekte olduğundan 
bahs’J.3 yapılan bütün muamelelerin tr<*kikiyle şahsi kefalet usu
lüne istinaden kredisinin sağlanması hakkında emir verilmesini 
istemektedir.

Dilekçi: Posta Telgraf İdaresi mensubu olup terfi ettirilmedi- 
ğinden ve üç sene evvelisi giren dağıtıcının maaşı 20 lira olduğu 
halde 28 sene hizmeti olan kendisinin 30 Tra ile çalıştırılmakta ve 
mağdur bir duruma düşürülmüş bulunmakta olduğundan şikâ
yet etmektedir. .

Dilekçiler : Civar köylüler köy mera ve yaylalarüıı işgal 
etmekte ve mezruatlannı mahvetmekte, hakarete mâruz kal
makta ve karakolca bu mütecavizler himaye görmekte ve 
kendileri ezilmekte olduklarından bahis ve şikâyetle bu mü
tecavizlerin ya muhitlerinden uzaklaştırılmasını veyahut ken
dilerinin başka bir tarafa sevk edilmelerini istemektedirler.

Dilekçi; Muğla vilâyeti sabık maden İrtibat memuru Tevfik 
Seyhan hakkında üç defa tahkikat yapıldığı halde kanuni hiç 
bir muameleye tevessül edilmiyerek yalnız nakil ile iktifa edilmiş 
olduğundan ve saireden bah’s ve şikâyetle millî menfaatler 
noktasındftn mezkûr tahkikat evraklannın tetkikiyle gereğinin 
yapılmasını ve suçluyu himaye eden memurlar hakkında da 
ajnnca tahkikat açılmasını istemektedir. •

Eııcüıaen kararı ve ne sebepten verildiği



5806/580(5 Süleyman öz 
(S. No: 198) Hocahasan ma

hallesi Demiryolu 
Çeşme sokak N o: 98 
Bursa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 32 —

El cümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: Yunanistan göçmenlerinden olup almaş oldugoı 
ikamet tezkeresi ile luülteci olarak ikamet etmekte ve 13 sene
den beri nüfus kâğıdı verilmemekte olduğundan bahis ve şi
kâyetle bir an evvel Türk vatandaşlığına kaydın yapılmasını 
istemektedir.

5777/5777 Mehmet Topal 
(S. No: 199) Askerî Hastanede 

Hastabakıcı 
Samsun

Dilekçi; Askerî hastanede hasta bakıcısı olduğundan ve as
kerî sivil memurların tayın bedellerinin 1959 mali yılı başın
dan itibaren yüzde elli zamla ödendiği halde kendisine bu hak
kın verilmediğinden şikâyetle kanunda kendi gibilerine bu 
zammın verilmemesi hakkında bir kaydın bulunup bulunmadı
ğının bildirilmesini istemektedir.

5938/5938 Rahmi Aytekiiı 
(S. N o: 200) Arzuhalci 

Torol

Dilekçi: Mahkeme başkâtipliği vazifesini hüsnü suretle ve 
sadakatle ifa etmekte iken haksız ve sebepsiz olarak bir sene 
evvelisi emekliye sevk edilmiş olduğundan ve saireden bahsi- 
le Adliye meslekine olan sevgisine binaen emekli muamelesi
nin iptali ile her hangi bir yerde aynı vazifeye tekrar tâsdn 
edilmesini istemektedir.

5841/5841 Mustafa Erdoğan 
(S. No: 201) ve arkadaşları

Çalakas köyünde 
Karakoçan

Dilekçi: Mera ve arazilerine mücavir köylülerin mütaaddit 
defalar vâki olan silâhlı tecavüzleri hakkında yapmış olduğu 
müracaatlerinin semeresiz kalmış ve mahallî idarelerce müte
cavizlere mâni olunmamış bulunulduğundan şikayeti muta- 
zammındır.

5847/5847 Fazıl Koyunoğlu ve 
(S. N o: 202) arkadaşları

İbrahim Paşa Cen- 
netzade Şeyhler Kır
macı ve Cedid Ali
ağa Pebrizoğlu Gez 
Mah. Camii Şerif 
tmamı ve müezzin
leri
Erzurum

5949/5949 Mustafa Çiftçi 
(S. No: 203) Zermek köyünde 

Kiği

5895/5895 Nebi Top 
(S. N o: 204) Koyuncu mahalle

sinde 
Erdeuoli

Dilekçi: Sekiz camii şerif imam ve müezzinlerinin son çı
kan kanun gereğince beş ikramiyesi kaldınlmış ve maaşlarına 
da zam yapılmamış ve mağdur bir duruma düşürülmüş oldu
ğundan bahsila mağduriyetten kurtarılmaları için emsali misil- 
lû muamele yapılmasını ve tefrik edilmemelerini istemektedir.

Dilekçi: Kazalan özel İdare Memuru Ethem özışık zinü- 
fus bir kimse olup köylülere ve kendisine hakaret ettiğinden 
ve ellerinde bulunan araziye müdahalede bulunduğundan ba
his ve şikâyetle mumaileyhin başka bir kazaya tahvili memuri
yet ettirilmesini istemektedir.

Dilekçi: Askerlik ödevini şoförlük sanatı altmda ifa etmiş 
ve halen efradı ailesiyle fakir ve sefil bir durumda bulunmuş 
olduğundan bahsile usun vâde ile ödenmek şartiyle kendisine 
bir kamTon verUmesinin temin buTurolmasuu istemektedir.



r)!)0<)/r)009 Niyazi IInno('i- 
( \( ) : 205) Eyüp Gümüşsüyü 

Havnzbaşı No: T! 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

:.S12/5S12 Mukaddiın Araş 
( S . N'o : 20( ; )  P>cynaııı İlkokulu 

Jîalâ - Ankara

•')7()l/r)7()l Hasaıı Yılmaz 
1 .Vo : 207) Töınük köyünde 

Erdem li

:)702/r)702 
fS. No: 20S)

ö70:V570:î 
ıs. \o; 209)

57Ü4/5704 
(S. No; 2.10)

Ö705/5705 
fS. No:211)

5706/5706 
(H. No: 212)

üm m ü Yılm az 
Tönıük köyünde 
Erdem li

Al)dil Yılmaz 
Tömük köyünde 
Erdemli

Ali Yılmaz
Töınük köyünde 
Erdemli

Y'usuf Yılmaz 
Tönıük köyünde 
Erdemli

Mehmet Yılmaz 
Tömük köyünde 
Erdemli
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E n iimen karai’i ve ne sehcpten veriidi^i

Dilekçi : İstanbul Peripaşa Deresi mevkiinde belediyeye ait 
arsalar üzerine borç harç yaptırmış olduğu gecekondu evinin 
alâkalı makamlarca yıktırılmak istenildiğinden ve bu yüzden 
müşkül bir duruma düştüğünden bahsile şehir plânına uygun 
evler inşa edilecek imkânın kendisine verilmesi hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Dilekçi : Köy staj okulu öğretmeni olup köyde bir adam 
vurulma hâdisesinde dinleyici sıfatiyle bulunduğu bir sırada 
keşif ve tahkika gelen Balâ Cumhuriyet Müddeiumumisi ken
disine sebepsiz olarak çirkin sözlerle hakarette bulunduğun
dan ve saireden bahis ve şikâyetle şeref ve haysiyetini rencide 
eden mumaileyh savcı hakkında tahkikat açılmasını istemek
tedir.

Dilekçiler : Yevmiyeli olarak narenciye bahçelerinde çahş- 
makta, menkul ve gayrimenkul hiçbir emvalleri bulunmamak
ta olduklarından bahsile Edremit havalisinde Devlete ait boş 
arazilerden kendilerine miktarı kâfi toprak verilmesini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ajnı ayn hulasaten gös
terilen talep ve şikâyetlerin son karan aJmıya yetkili idari ma
kam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hususlaıu 
taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hak
kında Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesine tevfikan encü- 
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedilerin 
usulü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere aynca müra 
caatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2011 2 .  X U . 1909
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5871/5871 Ruhiye Acun 
(S. N o: 213) Fatih kazası Şeh

remini nahiyesi Me- 
lekhatun mahallesi 
Vakanüvis sokak 
No: 8 
İstanbul

5837/5837 M. Reşat özkanbay 
(S. N o: 214) Denizcilik Bankası 

T. A, O, Liman İş
letme, Müd. Kon
trol Seı*visinde Me
mur
Galata - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5760/5760 Mehmet Ali Tatar 
(S. N o: 215) Mustafapaşa mahal

lesi Ağır Bakım ci
varında sokak 
Elâzığ.

5928/5928 Sefa Mazi 
7502/7502 İşçi Sigortalan 

(S. N o: 216) Kurumu 2 nci Mü
dürü 
Adana

Kncümçu karan ve ne sebepten verildiği

5953/5953 Raif Pekgeçgel 
(S. No: 217) Kiremitçi m â^l- 

lesi Gazçılar sok^k
N o : )  ' ' .............‘
Bursa

Dilekçi ; 13 yıl polislik ve aynca İnhisarlar memurluğunu 
yapan ve bu vazifelerden ayrılarak bilâhara vefat eden kocası 
Fehmi Acun’dan maa,ş bağlanması hakkında vâki müracaatinin 
açmereşiz kalmış olduğundan bahsile gerekli inceleme yapılarak 
merhum koca^ıudan kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi ; Halen Denizcilik Bankası Liman İşletmesi Müdür
lüğü Kontrol Servisi memurlarından bulunduğundan Devlet De- 
miryollan İdaresinde bulunduğu sırada çalışkanlığı hasebiyle 
derecesinden üstün istasyon gar şeflikleri vazifesi verildiği hal
de kadrosuzluk ve saireden dolayı uzun yıllar terfi ettirilmemiş 
ve emsaline nazaran çok mağdur bir duruma dûçar edilmiş oldu
ğundan bahsile tahsil derecesine ve müktesep kıdemine göre üç 
senede bir terfi esasi hakkının vrilmesini ve emekli maaşının da 
ayarlanmasım ve mağduriyetinin kaldırılmasını istemektedir.

Dilekçi : Parası mukabilinde Hâzineden almış olduğu arsaya 
yaptırmış olduğu evinin belediye tarafından sebepsiz olarak yık
tırılmış ve zen^nlerin evleri yıktırılmamış ve 7 nüfus ailesi ef
radı ile perişan bir duruma düşürülmüş ve iki ayrı tefrikli mu
amelelerle karşılaşmış olduğundan ve saireden bahis ve şikâyetle 
Mâliyeden satmalmış olduğu arsanın ve inşa edip yıktırılmış 
olan çvinin bedellerinin verilmesini istemektedir.

Dilekçi : îşçi Sigortalan Kurumu Servisi Şefliğinde son 400 
lira ücretle çalışmakta iken 15 . 1 .1959 tarihinde mevcut kadro 
karşılığından 550 lira ücretle şube müdürlüğüne terfien tâ3dn 
edilmiş ve 1 . IH . 1959 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Ka
nun gereğince ücretinin 1100 lira olması lâzımgelirken iki jolhk 
terfi müddetini doldurmamasından mütevellit ücretinin 800 lira
ya indirilmiş ve bu hal kanunun ruhuna aykırı bulunmuş oldu
ğundan ve saireden bahsile kadro değişikliği yeni bir tâyin oldu
ğundan durumunun ilgililerce 7244 sayılı Kanunun muvalckat 
ikinci maddesinin (C) fiîcrası gcreğince tetkik buyurolaarak 
mağdur edilmemesini, 31 . XII . 1958 tarihinden sonra kadrosu 
değişerek yeni kadroya tâyin edilmiş olanların da tâyin edil
dikleri kadrosu karşılığının da yüzde yüz zamla maaş almaları 
hususuna delâlet buyurulmasını istemektedir.

Dilekçi : Bulgaristan’da bulunan ağabeyisin! ziyaret mak- 
sadi^Ie kanuni muamele ve şartlan ifa ve ikmal edilmiş olan 
pasaportunun vizesini müddetinde Ankara’da Bulgar Konso
losluğu yapmamış ve ikinci müracaatinin de reddedilmiş ve 
birçok masrafa duçar olmuş, mânevi üzüntüye düşmüş olduğun
dan ve saireden bahis ve şikâyetle mağduriyetine sebebiyet ve
ren Bulgar Konsolosluğundan maddi ve mânevi tazminatının 
alınması hususunda karar ittihaz buyurulmasını istemektedir.



— 36
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Euf'ümen karan ve no sel)Oi)ti'iı verildiği

(İ36J/6361 Mehmet Aktolun 
(‘S. N o: 218) Bahçelievler 30. so

kak 6 ncı cad(](‘ 
No: 4/2 
Ankara

(İ288/6288 Meıyeın Seyran 
(S. No: 219) Çınarhsu mahalle

sinde 
Ei’inenek

.VJ7})/597!) Miyase Oınak 
(S. No: 220) Küçükminare ma

hallesi Tuhafiyeci 
Ömer Tanın eliyle 
'l'ai'ans

(İ095/6095 Tevfik Karslı^il ve 
(S. N o; 221) arkada,<jlan

Hacı Nasıl Camii 
İmam ve Hatibi 
(laziantel)

5962/5962 Cevdet Gürkan 
(•S. N o: 222) Kadıköy Kızıltop- 

rak Şefikbey so
kak No: 7 
İstanbul

Dilekçi : Askerlik görevini Kore’de yaprraş ve Kore Harbi
ne iştirak etmiş ve bu vakfesine devam ederken hastalanmış 
ve iki aylık raporla ana yurda gelmiş ve halen çahşamıyacak 
bir duruma düşmüş ve bir yerden geliri bulunmamış, maaş bağ
lanması hakkında Emekli Sandığına vâki talebinin de valîtini 
geçirmik olmasından dolaja akim kalmış olduğundan bahsile 
askerdeki hastalığı sebebiyle kendisine mâlûl maaşının bağlan
masını istemektedir.

Dilekçi : 1951 senesinde vazife esnasında öldürülen oğlu 
jandarma başçavuşu Mehmet Seyran’dan yetim maaşı bağlan
ması baklanda Emekli Sandığına vâki müracaatine merhum 
kocasımn sağ iken vaktiyle müracaat etmemesi yüzünden ken
disine maaş bağlanamıyacağı cevabı verilmiş ve halen yoksul 
bir vaziyette bulunmuş olduğundan br.hsile perişan durumu
nun nazara alınarak gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi : Askerde şehiden vefat eden babasından yetim ma
aşı bağlanması hakkında Millî Müdafaa Vekâletine vâki olan 
müracaatinin reddedilmiş ve 6 nüfusu ila birlikte perişan bir 
durumda bulunmuş olduğundan ve saireden bahsile olbaptaki 
dosyasının celp ve tetkikiyle mukte.'!:asının ifasına delâlet bu
yurulmasın! istemektedir.

Dilekçiler : Gazianteb’teki camilerinin imam, hatip ve mü
ezzin olduklarından ve vasife gördükleri camilerin evladiyetle 
idare edilmesi sebebiyle son çıkan (Yüzde yüz zam) maaş Ka
nımdan istifade ettirilmemekte ve bu yüzden mağdur bir du
ruma düşmüş bulunmakta olduklarından ve saireden bahsile 
raezkûr kanunun bahşettiği haktan emsali misillû istifadeleri
nin sağlanması haJskmda ilgililere emir buyurulmasını istemek- 
tedirlef.

Dilekçi : Gözlerinden kulağından ınâlûl olup hiçbir yer
den geliri olmadığından ve babacı merhum Kolağası Eşref Ta- 
hir’den ma^ tahsis edilmesi hakkında yapmış olduğu talebi
nin Millî Müdafaa Vekâletince menfi neticelenmiş olduğmdan 
bahsile muhtaç vaziyette olan kendisine babası merhumdan bir 
maaş bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri hulâseten yukarıya alınmış olan talep ve müracaat- 
1er, kaza merciince halli lâzım gelen hususlara taallûk etmekte 
olduiğundan, bu talep ve müracaatlerin zikredilen sebepten en- 
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2012 a . XII 1950



6354/6354 Hâkime Songül 
(S. No: 223) Kurukavak Bostan 

sokak No: 6 
Eyüb - İstanbul

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5817/5817 Halil Karadere 
7388/7388 Karaköçer köyünde 

(S. No: 224) Karataş - Adana

5753/5753 Adem Öner 
(S. No: 225) Arslan köyünde 

Uzunköprü

7439/7439 Süleyman Turunç 
(S. No: 226) Fıstıklı köyünde 

Armutlu - Gemlik

7304/7304 Halit Güncj'
(S. No: 227) Merkez Atelyede

sıcak demirci 351394 
sdcilli işçi 
Zonguldak

Dilekçi: Kocasından şehit maaşı bağlanması hakkında Dev- 
let Şûrasına açmış olduğu dâvasının zaman aşımı sebebiyle 
reddedilmiş ve bakacak kimsasi kalmamış olduğundan bahsi lo 
Devlet Şûrasının 9 . V . 1959 tarih ve 1290 sayılı zaman aşımı 
Kararının kaldırılmasını ve emsali misillû kendisine maaş bağ
lanmasına karar verilmesini istemektedir

Dilekçi: Uzun müddetten beri devam etmekte olan gayri
menkul dâvasının Temyiz Mahkemesince de gayrikanuni ola
rak aleyhine neticelenmiş ve mağdur bir duruma düşmüş oldu
ğundan bahsile dosyasımn celp ve tetkik edilerek bir karara 
bağlanmasını istemektedir.

Dilekçi:' Nikâhı yapılmış ve zifaf yapılmadan askere git
miş ve askerde bulunduğu sırada nikâhlı karısını kayınpederi 
başkasına vermiş ve bu bapta Uzunköprü Asliye Hukuk Mah
kemesine açmış olduğu dâvasını da kaybetmiş ve bu jnizden 
mağdur bir duruma düşmüş bulunduğundan ve saireden bahis 
ve şikâyetle mezkûr dâva dosyasının Adliye Vekâletince tetkik 
edilmesini istemektedir.

Dilekçi: Yedi sene müddetle kiraya verilmiş ve müddeti hi
tam bulmuş olan tarlasının iadesi hakkında Kâzım özer, Sabri 
Gültekin ismindeki şahıslar aleyhine açmış olduğu men’i mü
dahale dâvasında hâkim itirazlarını nazara almamış Ve mulıa- 
keme5d sürünceme ve müracaata bırakmış ve bu yüzden hu
kuku zıyaa uğratılmış olduğundan bahis ve şikâyetle bu işi
nin bir an evvel hallinin tetkik ve tahkik edilmesini istemek
tedir.

Dilekçi: Batapu babasından miras kalan ve başkalarının 
elinde bulunan 3 dönümlük arazinin kendisine verilmesi hak
kında sulh hukuk mahkemesine açmış olduğu dâva aleyhine 
neticelenmiş ve Temyizen de lehine bozulmuş olmasına rağ
men sulh hukuk hâkimi evvelce olduğu gibi bitaraf olmayıp 
hasım tarafını himaye ve evvelki karannda ısrar ettiğinden 
ve saireden bahis ve şikâyetle hakkının aramlması hususunda 
ilgililer nezdinde gerekli muamelenin yapılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten ayn ayn gös
terilmiş bulunan talep ve şikâyetler kaza mercilerince kara: a 
bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve ay
nı mercilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulun
duğundan mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 ncü maddesi mucibince encümenimizoe tetkik mev
zuu yapılamıyucağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 36 —

Encüm en kararı ve ne seboptcn vei'ildi,5i

2013 2 . X H . 1059
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Arzuhal
No.

Zahire Caııkui't;ı- 
raıı
Eskipazar ıııahalle^i
No: 23
Voziîad

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Fiilî hizmet müddeti 24 sene 10 ay 17 günden ibaret olup 25 
seneyi bulmadığı için emekli ikramiyesinden mahrum edilmiş 
bulunan binbaşı müteveffa Süleyman Cankurtaran’ın 25 yılı ik
mal etmiş sayılarak emekli ikramiyesinden istifade ettirilmesine 
dair, 958/21 sayılı haftalık cetvede neşredilip kesinleşmiş bulu
nan 14 . V . 1958 tarihli ve 760 sayılı Karar gereğince, adı geçe
nin yetimlerine ikramiye tediyesi hususunun Emekli Sandığı 
tdare Meclisince kararlaştırılmış olduğu ve böylece icabeden 
muamelenin ifa olunduğu Milli Müdafaa Vekâletinden alman 
17 Eylül 1959 tarihli ve 2642 sayılı cevabi yazıdan anlaşılmış bu
lunulduğundan, keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin 59 ncu madde
sine tevfikan karar cetveli ile yayınmasına karar verildi.

— 37 —

Eıuüiiıeıı kararı vc ııe sebepten verildiği

Not : Bu infaz evrakı .yukarda bahsi geçen 958/21 sayılı (;('t- 
veldoki 95H/7(iO nııınaralı esas karar dosyasiylc tevhidedi]ıııİ!jliı-.

Toplantı tarihi

2 . X II . 1959

2252/2252 Halit Durak
Ahi Çelebi mahal
lesinde
Devrekani - Kasta
monu

Her iki gözden mahrum ve çalışarak hayatmı kazanamıyacak 
derecede alîl ve maaşa müstahak bir durumda bulunduğu He
yeti Sıhhiye raporu ile tesbit ve tejâdedilmiş bulunan Halit Du
rak adındaki şahsa pederi emekli üsteğmen İsmail Durak’t^n 
mevzuat dairesinde maaş bağlanmasına mütedair 21 . I . 1959 
gün ve 1444 sayılı kesinleşmiş olan selef encümen karan daire
sinde, adı geçene maaş bağ'landığı Millî Müdaafa Vekâletinden 
ahiren alınan işardan anlaşılmış bulunmakla keyfiyetin, Dahili 
Nizamnamenin 59 ncu maddesine tevfikan karar cetveli ile neş
rine karar verildi.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 959/36 sayılı cet
veldeki 959/1444 numaralı esas karar dosyasiyle tevhidedilmiş- 
tir.

Toplantı tarihi

2 . XII . 1959

4147/4147 Şevket Şenel ve ar
kadaşları
Cüzam Hastanesin
de
Elâzığ

Elâzığ’da Cüzam Hastanesinde tedavi görmekte bulunan Şev
ket Şenel ve arkadaşlarının, mezkûr hastalığın yegâne ilâcı olan 
diazone adlı tıbbi müstahzarın bulunmadığından şikâyeti muta- 
zammın talepleri üzerine selef encümence müttehaz, 959/40 sayılı 
haftalık karar cetveli ile neşrolunup kesinleşen ve ; mezkûr ilâ
cın Sağlık Vekâletince derakap ithali esbabının istikmali haklan-



— 38
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eu'ünıcu İvaıaıı ve ne sebepten verildiği

daki 1616 sayıh Karar gereğinin yerine getirilmiş olduğu mü
şarünileyh vekâletten ahiren alınan bir yaa ile bildirilmiş; üik- 
rolunan müstahzardan 3 000 dolarlık bir kısmın ithal olunduğu, 
7 500 dolarlık bir miktar ile ve gene aynı hastalıktan (Dünya 
tıp âleminde) muvaffakiyetle kullanılan ve yeni bir keşif olarak 
1906 - ciba adlı müstahzarın da ithal edilmek üzere olduğu anla
şılmış bulunulduğundan; keyfiyetin Dahilî Nizamnamenin 59 
ncu maddesine tevfikan karar cetveli ile yajonlanmasına karar 
verildi.

Xot, ; Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 959/40 sayılı oet- 
veldeki 959/KİK) numaralı esas karar dosyasiyle tevhidedilııiiş- 
tir.

Toplantı tarihi

2 . XII . 1959

Reis
Çorum

.M. M. 
Samsun

II. Orlalcıoğlv N. l^iusoy

K a t i ] )  
r a ı i i i k k a l e  
.1. //. Srzm

Adana Antalya Bingöl
. 1. KornynüftiioğİH Y. Yazıcı M. N. Ohcuoğlu

B o l u  E l â z ı ğ  İOrzui'um

,) /. Dmjıoğhı F .  Kantkayd M .  Eyilboğlu

Konya
Saym

Yozg’ad 
S. Fronat

(Arzuhal sayısı : 238)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : XI T. B. M. M. İçtima : 3

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

Sayı : 48

1.11.1960 Pazartesi

Arzuhal
No.

5351/5:351

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Haşan Kınnıdar 
Kırkçeşmc Atatürk 
Bulvarı İkinci 
Blok Ap. C. 31 
Fatih - İstanbul

Encümen karan ve ne sebepten vonidiği

Dilekçi : İstanbul Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 459 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına 
tevfikan üç ay hapis ve 500 lira ağır para cezasiyle mahkû
miyetine dair verilen hükümde adlî hata bulunduğunu be-- 
yanla, affını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle, Sadure Çahşkan adındaki kadının sekiz ay işin
den kalacak derecede yaralanmasına sebebiyet vermekten 
maznun müstedi Haşan Kınmdar’m İstanbul Dördüncü As
liye Ceza Mahkemesince jrapılan muhakemesi neticesinde: 
Türk Ceza Kanununun 459/2 nci maddesi gereğince üç ay 
hapis ve 500 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine dair ve
rilen 11 . IV . 1958 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi Dör
düncü Ceza Dairesince tasdik edilerek katileştiği gibi, adı 
geçen mahkûmun bilâhara vâki tashihi karar talebinin de kar 
bul olunmadığı ve kanun yolundan geçmek suretiyle kesin
leşen mezkûr hükümde bir isabetsizlik görülemediği bildiril
mektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak dâvet edi. 
len Adliye Vekâleti mümessili de; bu işte affı müstelzim bir 
sebep görülemediğini beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Hazırhk tahkikatından itibaren son 
tahkikatın açılmasına kadar olan karar ve zabıtlarla sair dâva 
evrakı ve muhakeme zabıtnamesi münderecatına ve vekâlet 
temsilcisinin sureti beyanına ve hükümde isnadedilen maddi ve 
kanuni delillere göre, müstedinin ileriye sürdüğü adlî hate< 
iddiası ve buna müstenit af talebi vârit ve kabule şayan ol
madığından, bu talebin zikredilen sebepten reddine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2014 9 . X I I . 1959



— 2

2481/2481
2557/2557

Arzuhal
No.

Abdullah Saraçlar 
Anadolu Yakası 
Kiracılar Cemiyeti 
Başkanı
Üsküdar - İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Anadolu Yakası ve Havalisi Kiracılan Koruma ve 
Yardımlaşma Cemiyetinin bir mütemmimi olan Yapı Koopera
tifi tarafından, mevkii malûm 252 ada, 67 parsel numaralı 
sahada inşaat yaptınlabilmesini teminen, bu sahanın civar 
parsellerle şüyulandınlması ve bu suretle imar plânında mevzii 
bir tadilin icrası lâzımgeleceğini ve bu bapta hazırlanan plân
ların tasdiki için alâkalı makam ve mercilere vâki müracaatın 
bir semere vermediğini beyanla, iktizasının bu dairede ifası 
hususunım sağlanmasını talebetmektedir.

Gereği düşimüldü : Bahis mevzuu arazinin hâlen meriyette 
bulunan 1/2 000 ölçekli imar plânında yeşil saha olarak ter
tiplenmiş bulunduğu ve bu şekilde muhafazası icabettiği, îmar 
ve iskân Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte olma
sına ve bu bapta taraflar arasında tekevvün eden ihtilâf idari 
kaza merciince halli lâzımgelen hususlardan görülmesine mebni, 
vâki talebin zikredilen sebepten encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2015 9 . X I I . 1059

1451/1451 Mustafa Uysal 
Draman Yokuşu 
Scbzebostanı 
sokak N o: 14 
Balat - İstanbul

Dibkçi : İstanbul’da bulunan (Güven) Çeltik ve Bulgrur 
Fabrikasmda ciheti askeriyeye ait bulgrurlann hazırlanması sı
rasında bâzı suiistimallerin vukubulduğunu bildirmekte ve ka
nuni icabının yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden ahiren alı
nan 27 Kasım 1959 gün ve Adalet Dairesi Başkanlığı 9531 - 5 - 59 
sa30İı cevabi yazıdan, failler baklandaki Askeri Muhakeme 
Usulü Kanununun 89 ncu maddesi hükmüne tevfikan âmme dâ
vası açılması hususunda 1 nci Ordu Kumandanlığı Adlî Amir
liğine 18 Temmuz 1959 tarih ve 5741 - 3 - 59 numaralı yazı ile 
emir verildiği anlaşılmasına ve vekâlet temsilcisinin encümen 
huzuanında vâki şifahi beyanına nazaran da mezkûr dâva fiilen 
ikâme edilmiş bulunmasına ve bu suretle hâdise kanuni mer 
ciine intikal ettirilmiş olmasına göre vâki ihbar münasebetiyle 
encümenimizce başkaca muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittL^akla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2016 9 .X n .l9 5 9



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

!n2r>,'4()2r) T on m  A ydoğınııy 
K nzayca köyünd(‘ 
i^efaatli

(A rzuhal huln.sdst : Kaçak e.‘<!ja saimaktan mahlann oiilip  
Gümrük ve tnhasarlar V ekâletince 30 zar lira taksite bağlanuv 
I) 311 küsur lira jiara ctzanun öd on tk lc  iLtn; lüb<.rkilo,s hasta
lığına tutulmuş işinden dahi çıkardmış ve tahiı tedaviye uitnmış 
lıulunduğmıdan, t)izzar\ıre ödiycm cdiği i' în haımoı infazuıa te
vessül edilen m ezkûr cezasının; raporlarla sabit olan hu sıhhi 
durumuna ve S çocuk babası bulunmasına binaen a f edilmesi 
talebinden ibarettir)

Adliye Vekâletinin cevabı yazısında ; Gümrük Resmine tâbi 
eşya kaçakçılığından Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesince 6 
ay hapis ve 14 083 lira 45 kuruş ağır para cezasma mahkûm 
edilmiş bulunan müstedi baklandaki 17 . II . 1955 tarihli hük
mün Temyizen tetkik ve tasdik olunmak suretiyle katileşmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen mahkûmiyet dosyasına ve 
Adliye Vekâleti temsilcisinin ahnan mütalâasına nazaran ka
bule şayan bulunmayan talep hakkında, bu bakımdan encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 3 ~

EuüÜBieu karan vc ııe sebeplen verildiği

2017 9 . X II . 1959

504,'')/5045

4735/4735

4734 4734

Yakup Çaylak 
îkizler Sinema 
Pasajında Terzi 
Tekirdağ

Ali Rıza Deniz 
Ceza Evinde 
K. 1. de 
Aksaray - Niğde

AFuaınnıer Denıirer 
Karayolları I'munı 
Müdürüliiğü Evi-ak 
Dosya Memuru 
Ankara

Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyetlerini intaceden hâdiseler 
istidalarda a^çıklandığı şekilde cereyan eylemiş v>e bunlarıda 
kendileri tamamen mâsum bulunmuş olmalarına rağmen; irtikâp, 
vergi kaçakçılığı, zorla kız kaçırmak, ,rüşvet vermek ve vazifei 
memuriyeti ihmal, iddia ve isnadı ile haksız yere mahkûm edil- 
n>fş- huhındul'lan cezaların; mâsumiyctlcri vc ailt firtleriınn 
fakra s(falrll rini mucibohu ağı nazarı m< rhamdı «tınmak 
suretiyle ef veya iccil olunması taleplerini mutazammmdır.)

Adliye Vekâleti cevabi yazısında ; Müsnet suçlardan muh
telif cezalara mahkûm edilmiş bulunan müstediler hakların
daki hükümlerin henüz katileşmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahkûmiyet kararlan henüz kesinleş
memiş bulunduğuna göre; affı mutazammın talepler hakkında 
bu cihetten filhal tetkikat icrasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2018 9 . X I I . 1959



4395/4395

Arzuhal
No.

Nedim Çolak 
Hüseyin - Şeyh 
köyünde 
Refahiye

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsa'sı : 11 . X II . 1957 tarihinde, köy şahsiyeti 
mâneviyesine ait ve köylü tarafından ihya olunmuş buhtnan ko
ruluktan 8 amele tarafından izinsiz olarak çam kesildiğim gören 
köylü ile hu şahıslar (arasında çıkan kavgada «.sizi buraya gönde
ren Reisicumhurum» demek suretiyle Remcumhura lisanen haka
rette bulunduğu iddia olunarak yalan şahadete müsteniden ve bir 
adlî hata neticesi mahkûm edilmiş bulunduğu, 6 a.y 20 günlük ha
pis cezasının, müsnet suçu aslâ işlememiş, sabıkasn bulunmayan 
iyi bir kimse olduğu nazara alınarak; affedilmesi talebinden 
iboirettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Reisicumhıır aleyhine 
giyabında lisanen tecavüzatta bulunduğundan; Refahiye Asliye 
Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 158/2, 55 ve 59 ncu 
maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkın- 
daki 16 . X  . 1958 tarihli hükmün Temyizen tasdik oltınaralc 
katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Talep; 10 . VI . 1959 tarihli toplantısında selef encümence 
tetkik ve tezekkür edilerek; mahkûmiyet dosyasının celbi ve 
âzadan Sefer Eronat tarafından tetkiki tensip kıhnmıs olduğun
dan, gönderilen dosya adı geçen âza tarafından bittetkik tale
binin reddi mütalâa olunmuş ve Adalet Vekâleti temsilcisi de 
aynı noktai nazarda bulunmuştur.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve beyan olunan müta
lâa ve izahata nazaran; dikkate almacak mahiyette bulunmı- 
yan talebin; âzadan Ahmet Karamıüftüoğlu, Mustafa Nuri 
Okcuoğ-lu ve Mustafa Altınkaya’nın vâki muhalefetlerine kaı^ı 
ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2019 9 . X I I . 1959

4139/4139 Tabir Arıncı Çorum’un Kunduzhan mahallesinde 6 numarada oturan 78
5740/5740 Ulııkavak mahal- yaşındaki mâlûl Tahir Anncı’ya babası müteveffa birinci mü- 
6573/6573 Icsi Tabak sokak iâzim Hüseyin’den yetim maaşı bağlanması lâzungeleceğine 

N o: 6 dair enmümenimizce ittihaz edilip usulen Ücatîleşen 6 . V . 1959
Çorum gün ve 1708 sayıh Karann Millî Müdafaa Vekâletince tatbik

edilerek adı geçen Tahir Anncı’ya kanunen tahsisi lâzımgelen 
maaşın bağlandığı ve bu tahsisin Muhasebat Divamnca dn 
133096 numara ile tescil kılındığı; müşarünileyh vekâletten 
ahiren alınan 22 Kasım 1959 tarih ve EmckH Şubesi 59/3732 
nmnareU cevabi tezkere münderecatmdan anlaşılmakla bu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Eacünıen karan ve ne sebeptetı verildiği

baptaki dosyanın artık muameleden kaldırılması ve keyfiyetin 
Yüksek Umumi Heyetin ıttılaına ara ittifakla tensibedildi.

Not: Bu infaz evrakı yukarda hahsi geçen 959 - 41 sayıh ceo 
veldeki 959/1708 numaralı esas karar dosyasıyle tevhidedilmi^tır 

No. 2.
Toplantı tanhi

9 . X I I . 1959

Reis M. M. Kâtip
Çorum Samsun Çanakliale

II. Otrakçtoğlu
Adana Adana Antalya

A. Karamüftüoğlu II. öner Y. Yazıcı

Bingöl Elâzığ Erzunım Konya
'M. N. Okcuoğlu M. Altındoğan M. Eyühoğlu S. Sayın

Trabzon Yoz r̂iid
O. . Lennioğlu S. Krona t



6 —
Arzuhal

No.

4722/4722 Yokup Topkaya 
Sukapı mahalle
sinde 
Kars

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Enr'üınen karan ve ne sebepten verildif î

(Arzuhal hulâsası: 22 yıldır Devlet hizmetinde çalınmakta 
iken Kars özel İdare Tahsildarı bulunduğu sırada bir cehalet 
ve hata neticesi olarak 350 lira zimmetine geçirmiş olduğundan 
dolayı mahkûm edilip infaz olunmuş bulunan 5 ay 25 gün hu 
pis ve müehheten memuriyetten mahrumiyet cezasının bundai, 
duyduğu derin nedamet hissine ve 10 çocuklu aile efradının 
mâruz kaldığı sefalete merhameten affedilmesi talebinden iba
rettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Zimmetine 350 lira 
geçirmekten Kars Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanu 
nunun 202/2, 30, 80, 59 ve 227 nci maddelerine tevfikan malı 
kûm edilmiş bulunan müstedi baklandaki 12. X I . 1956 tarihi* 
hükmün Temyizen de tetkik ve tasdik olunmak suretiyle kati
leşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâlet.' 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule şayan görül 
miyen af talebinin, âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun vâki 
muhalefetine mukabil ekseriyetle reddine karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Mahkeme kararında müstedinin nedameti kabul edilmiş 

ve hükümden evvel de parayı iade eylememiş olmasına 
göre hüsnü hali anlaşılmış olduğundan Meclisin atıfetine 
lâyık görmekteyim. Bu sebeple fer’i cezası olan müebbet 
mahrumiyet cezasının affedilmesi için inha edilmesine ka
rar verilmesi reyindeyim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No.

2020
Karar tarihi

16. X I I . 1959

4365/4365 Milrvet Gö<]er (Arzuhal hulâsası : Evlenmek maksadı ile Gül§en adındaki
Erecek köyünde kızı kaçırmaya çalışan kayınbiraderi Cemalettin’e yardımda bu-
•Manyas lunan kocasına karışmamasını söyliyerek kolundan çekip içeri al

mış ve hu suretle kendisini mukadder bir akıbetten korumaya 
gayret sarf etmekten ibaret bulunan hareketinden dolayı; mez
kûr fiile kendisinin de yardım etmiş bulunduğu iddia olunup hu
kukunu da müdafaadan âciz bulunmuş olması yüzünden vtâhak 
yere mahkûm edilmiş bulunduğu 5 ay 16 günlük hapis cezonnın 
a) hâdisenin aynen arz ettiği şekilde cereyan etmiş bulunduğu., b) 
kocasının askerlik vazifesini ifa etmekte olması hasebiyle bütün



Arzuhal
/  No.

Arzııhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

— 7 —

En üıncn icaran ve ne sebepten verildiği

i§leri yalnız kendisinin yapmak zorunda olduğu, c) henüz 1 aylık 
yavruya sahip kimsesiz hir anne olduğu mezkûr mahkûmiydinin 
çektirilmesi halinde bu yavrusunun da hapisaneye gireceği ve hu 
evlâda kötü bir miras bırakacağı nazarı merhamete alınarak affe
dilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yakısında : Reşidolmıyan Gülşen 
Şahin’i evlendirmek maksadiyle zorla kaçırmaya nakıs derece
de togebbüs etmekten yapılan muhakemesi neticesinde Bandır
ma Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun mümas 
maddelerine tevfilıan 5 ay 16 gün ağır hapse mahkûm edilmiş 
bulunan müstedi hakkındakl 17.XII.1957 tarihli hükmün Tcmjri- 
zen de tasdik olunmak sur&iiylo katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adliye 
Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran dikkate Dİına- 
cak mahiyette bulunmıyan af talebinin reddir,3 ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2021 16 . X I I . 1959

4154/4154 Ali Bozlak 
4440/4440 Oöztürk köyünde 

Aksaray

(Arzuhal hulâsası : 12 yıllık öğretmenlik hayatının ağır ve 
gayrimüsait şartlar altında geçmiş olmasına ilâveten aiksinin 
ölümü üzerine iki ufak yavrusuna aynı zamanda annelik yapmak 
ıstırarında kalmış olmanın verdiği elemli ruh haleti içerisinde 
işlediği mütecaviz sarhoşluk, kavgada silâh boşaltmak ve memura 
vazifede hakarette bulunmaktan Bor ve Ulukışla Asliye vc Bor 
Sulh Ceza mahkemelerince verilip kesinleşmiş ve infaz olunmuş 
bulunan cezalanmn; bu yüzden meslekten de müstafi addolun
mak suretiyle çocukları ile birlikte geçimden mahrum bir duru
ma düşerek büsbütün sefalete mâruz kalmış olduğu ve mezkûr 
suçların arz ettiği haleti ruhiye bozukluğu içerisinde işlenmiş ol
duğu nazarı merhamete ahnarak affolunması talebinden ibaret
tir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : İşlediği 4 muhtelif 
suçtan dolaştı yapılan muhakemesi neticesinde Bor, Ulukışla 
Asliye Ceza ve Bor Sulh Ceza mahkemelerince ittihat olunan 
hapis ve hafif hapis cezalarına mütaalllik kararların Temyiz tet- 
kkn'ından da geçmek suretiyle kesinleşmiş bulunduğu; vazife 
esnasında bekçiye hakaret ve polic.3 mukavemetten Kâğıman
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No. adı, soyaılı vt* adresi

4732/4732 Recep Korkmaz 
Bebek üstü, Etiler 
mahallesi No: 56 
İstanbul

Asliye Ceza Mahkemesinde bozmaya uyularak yapılmakta olan 
muhakemesinin de devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Ger.sği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran dikkate alınacak ma
hiyette bulunnuyan af talebinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tari'ni

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2022 16 . X n . 1959

(Arzuhal hulâsası : Kavgada silâh boşaltmaktan mahkûm 
edilmiş bulunduğu 4 ay 15 günlilk hapis cezasının; silâh taşı
ma ruhsatını haiz, gerek içtimai, gerek ahlâki durum ve tema- 
yülleri ve 6 çocuk babası ve ömrü boyunca lekelenmemiş bir kim
se olduğu nazara alınmak suretiyle affedilmesi talebinden İha 
rettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Kavgada korkutmak 
maksadiyle silâh boşaltmaktan İstanbul 1 nci Ağır Ceza Mah
kemesince Türk Ceza Knununun 466 ve 51/1 nci maddelerine 
tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 7 . X I . 
1957 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek katileşmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran dikkate alınacak 
mahiyette bulunnuyan af talebinin reddine ittifakla karar ve
rildi.

Karar No, Karar tarihi

2023 16. X I I . 1959

4417/4417 Muharrem Yavuz 
Ceza Evinde mah
kûm 
Sakarya

(Arzuhal hulâsası : Küçük kardeşi Bahriye’yi öldürdüğü için 
tarihten 20 sene önce babası tarafından terk edilip gayrimeşru 
ve gayriaklâki hareketlere düşki'm olan ralidesİ7iin, bu kabil 
tanıdıklarından biri tarafından iğfal edilen Hayriye özbabayi- 
ğit aleyhine işlenmiş bulunan bir suçu gayriaklâki hcd ve hare
ketlerine serbestçe devam için köyden uzaklaşmasını temin mak
sadiyle kendisine isnadetmesi yüzünden 10 küsur sene hapse 
mahkûm edilmiş bulunduğundan, hu çirkin suçun asla faili ol
madığı ve arz ettiği durum dosya münderecatı ile dahi sabit 
olacağından gerekli tetkikat yapılmak suretiyle affedilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Üvey kardeşi 1946 
doğumlu Hayriye’nin mayubiyetini müstelzim şekilde mâne
vi cebirle ırzına geçmekten Sakarya Ağır Ceza Mahkemesince 
mahkûm edilmiş bulunan müstedi baklandaki 1. I I . 1958 ta-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

4142/4J42 Osman Zeki Kotan 
Ceza P^vinde mah
kûm
S. Karahisar

rihli hükmün Temjdzen taadik olunarak katileşmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran dikkate alınacak 
mahiyette bulunnuyan vâki af talebinin ittifakla reddine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  9 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2024 16 . X I I . 1959

(Arzuhal hulâstı~st : (rümii^hanc Ağır Ceza Mahkcmcsince 
haksız olarak nıahkûm edilmiş bulunduğu 15 senelik ağır hapis 
cczasınm 2 sene 10 ay 15 günden ibaret bakiyesinin; bir eseri utı- 
fedolarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Fatma Anıtı kasten 
öldürmekten tahtı muhakemeye alınıp adı geçen mahkcmcc3
15 sene ağır hapis ve fer ’i cezalara mahkûm edilen müstedi bak
landaki 13 . X . 1952 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edil
mek suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmelrtedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette bu- 
lunmıyan vâki af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karaj* No. Karar tarihi

2025 16.XII.1959

4733/4733 İsa Çankaya 
Ceza Evinde mah
kûm 
İzmit

(Arzuhal hulâsası : Şiddetli bir tahril' sebebiyle işlediği.bir 
suçta7i dolaiyı karşı taraf iltizam olunmak suretiyle mahkûm edil
miş bulunduğu 12 sene hajm cezasının; muhitinde serilen vc sa
yılan ve iyi bir aileye metısup bir kimse bulunnıuş oltnasına bi
naen; affedilmesi talebini vc Edirne Ceza Evinden İzmit ('eza 
Evine 7iaklolunmuş bulunduğu7idan şikâyeti ınutazannnındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 8 . IV . 1953 tarihinde 
Cevdet Tultay’ı öldürmiye tam derecede teşebbüs etmekten İz
mir Birinci Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 
448, 62, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan mahlcûm edilen müs
tedi hakkındoM 1 . X . 1953 tarihli hükmün Temyiz yoluna mü
racaat edilmeksizin katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
göriilmiyen af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2026 16.XII.1059



— 10 —

4194/4194

Arzuhal
No.

Ahmet Eryılmaz 
Ceza Evinde mah
kûm 
Taşova

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

(Arzuhal hulâsası : Nüfusu mektumeden olan çocuğunu nü
fusa 1; ay ide t tir irken 10 lira para cezasından kurtulmak maksadiy- 
le yalan beyanda bulunduğu iddia olunarak Taşova Asliye Ceza 
Mahkemesince haksız yere mahkûm edilmiş hulunduğ^ı 6 ay hapis 
cezasının affı talebine mütedairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Resmî bir varaka tan
zimi sırasında memura karşı yalan beyanda bulunmaktan adı ge
çen mahkemece Türk Ceza Kanununun 343/2 nci maddesine tev
fikan 6 ay hapse mahkûm edilmiş olan müstedi baklandaki 
13 . VII . 1956 tarihli hükmün, müddeti geçtikten sonra verilen 
Temyiz istidası reddedilmek suretiyle katileşmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına ve cezanın infaz olunmuş bulunduğu 
anlaşılmasına göre; kabule şayan bulunmıyan vâki af talebi
nin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2027 16.XII.1959

4511/4511 Meryem Yücel (Arzuhal hulâsası : Bir trafik kazasından 20 ay hapse mah-
Cumhuriyet ma- kûm edilmiş olup cezası infaz olunmakta bulunan kocasının; hüs-
hailesi Bozkurt nü ahlâk sahibi ve 3 çocuğu ile kendisinin perişan bir duruma
caddesi No: 84 düşmüş bulunduğu nazarı merhamete alınarak affedilmesi tale-
PolatİJ binden ibarettir.) .

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten Polatlı Asliye Ceza Mah
kemesince mahkûm edilmiş olan müstedinin kocası Ziya Yücel 
hakkındaki 21 . X II . 1955 tarihli hükmün Temyiz tetkikatın- 
dan geçmek suretiyle katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşün^dü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
bulunmıyan af talebinin ittifalda reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2028 16.XII.1959

4523/4523 Mustafa Polat 
7046/704G Ceza Evinde 

Düzce

(Arzuhal hulâsası: Bir gece eve dönmiyen ineğini aramak 
üzere dağa gittiği vakit 10 metre mesafede gördüğü bir karaltıya 
vahşi hayvan zannı ile hâmil bulunduğu av tüfeği ile ateş etmesi 
sebebi ile kazaen urmuş olduğu İbrahim’in ölümüne sebebiyet 
vermiş olduğundan dolayı mahkûm edildiği 20 senelik hapis ce-
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Eııeümon kararı ve ne sebepten verildiği

zasımn, hâdiftetan tamanu n. kazai olduğu ve kendisinin henü.:. 
1H31 doğumlu II evlâi sahibi vc ailesinin de hasta hulunduğu 
nazarı mevhamele alınarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Takdiri tahfif sebebi
nin vücudiyle bii’likte Itrahim Kobay’ı kasten öldünn ekten Düss- 
ce Ağır Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunan müstedı 
baklandaki 23 . IX . 1958 tarihli hükmün Teyziyen de tasdik 
olunmak suretiyle katileştiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
Temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran dikkate alınacak ma
hiyette bulunmıyan af talebinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2029 16 . X I I . 1959

4608/4608 Hüseyin ve Recep 
5035/5035 Üretürk 
7672/7672 Ceza Evinde 

Kocaeli

(Arzuhallerin, hulâsası : Kandıra’nın Bağırkanlı Köyü Muh
tarı hulunduğu sırada, okur yazar olmaması sebebi ile köy okul in- 
^aalına ait sarf evrakını usulüne tevfikan tanzim edemediği vc 
ibraz olunan fatura ve senetlerin de bilâhara tanzim olunduğu 
iddia ve kabul edildiği için 215 lirayı adiyen, 554 lirayı da ihti- 
lâsen zimmetine fieçirdiği iddia ve isnadolunmak suretiyle mahkûm 
edilen llilseyin Üretürk’ün 10 sene 8 aylık hapis cezasının baki
yesinin; hükmün, haksız ve gayriâdil bulunmuş olması ve infaz 
sırasında 6 ay hücreyc kapatılması neticesi ağır derecede roma
tizmaya masabolup hetlen tahtı tedavide bulunduğu, yaşlı ve çoluk 
ve çocuk sahibi bir kimse olduğu nazarı merhamete ahnarak affc 
dilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Mezkûr suçtan dola
yı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 202, 
203, 80, 59, 227 son 71 ve 73 ncü maddelerine tevfikan 9 sene 
20 ay 10 g-ün ağır hapis ve 461 lira 60 kuruş ağır para ve sair 
fer’ı cezalara mahkûm edilmiş bulunan adı gfeçen hakkındakı
19 . IV . 1957 tarihli hükmün Temyizen de tetkik ve tasdik olun 
mak suretiyle katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin ahnan mütalâasına nazaran dikkate alınacak mahi
yette bulunmıyan vâki af talebinin ittifakla reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2030 16 . X I I . 1959



2530/2530

Arzuhal
No.

Hacı Taş 
Merkez Ceza 
Evinde mahkûm 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adresi

12

(Arzuhal hulâsası : Tesadüfen işlediği bir cinayet sebebiyle 
Tolcad Ağır Ceza Mahkemesinin 8.VII.1941 tarihli kesinleşen bir 
kararı ile mahkûm edilmiş bulunduğu 10 yıllık hapis cezasını 
çekmekte iken ynusaholduğu akciğer tüberkülozundan dolayı, he
yeti sıhhiye kararı ile infaz iki sene tehir edilerek tahliye olunup 
tahtı tedaviye alındığından ve bu sırada bir de kemik veremine 
tutularak kolunun kesilmiş bulunduğundan ve uzun seneler te
davi altında kaldıktan sonra katı bir şifa temin edilemediği için 
Ankara Nümune Hastanesinin 14.VI.1958 tarihli raporu ile in
fazın 6 ay daha tehir edildiğinden ve bu arada çıkan A f Kanu
nundan da h(dyrrdar olamayi]) istifade edememiş bulunduğundan,
7 senelik bakiye cezasının affı veya 5677 sayılı A f Kanunundan 
istifadesi hususunun karara bağlanması talebine mütedairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 25.X.1939 tarihinde 
Cuma Kara’yı öldürmekten tahtı muhakeme(ye alınıp Tokad 
Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi neticesinde; Türk 
Ceza Kanununun 448, 51, 53, 31 ve 33 nen maddelerine tevfikan 
mahkûm edilmiş bulunan müstedi baklandaki hükmün 1949 yı
lında vukubulan seylâpta, 1941 yılına ait esas ve Tem3öz defter 
ve dosyalarının ziyaa uğramış bulunması dolayısiyle Temyiz 
tetkikatından geçip geçmediğinin tesbitine imkân görülemediği 
1939 tarihinde tevkif edilerek hastalığına binaen 1942 tarihinde 
tahliye edilen mumaileyhin tagaj^beitiğ i ve nihayet 27.V.1958 
tarihinde yakalanarak bakiye cezasının Tekirdağ Csza Evinde 
infazma devam olunduğu, hastalığının Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 42 nci maddesinde yazılı şekilde cezanın iskat veya tah
fifini mucip daimî mâlûliyet teşkil edip etmiyeceğinin ayrıca 
tetkik edilmekte olduğu bildirilmektedir.

Encümenin tensipleri dairesinde yazılan ıtozkereye karşılık 
teşkil eden cevabi yazıda da :

Mumaikyhin şimdiki sağlık durumunu belirteni rapor ile 
Ankara Nümune Hastanesi Heyeti Sıhhiyesince tanzim edilmiş 
bulunan 3041 sayılı raporunun tasdikli ömeMerinin sunulduğu 
ve vücudundaki ânzanın cezasının ıskatını mucip daimî mâlûli
yet teşkil etmediği hakkında Tıbbı Adlî Meclisince tanzim edilen 
16.1.1959 tarihli rapor muvacehesinde iskatı cihetine tevessül 
edilmediği ve kendisine de bu yolda tebligat yapıldığı bildiril
mektedir.

3041 sayılı mezkûr raporda teşhis sütununda (Bu hali ile 
klinik durumu her an basil çıkaracağını işrabetmektedir), karar 
sütununda da âcilen bir veram hastanesind3 tecrit ve tedaviye 
tâbi tutulmak şartiyle 6 ay cezanın tecili muvafıktır, denilmek
tedir.

Küçümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. ildi, soyadı ve adresi I-iiicümen karai'i vc ne sebepten verildiği

Tekirdağ Devlet Hastanesinin bahis konusu 6.X.1959 tarihli 
raporunda da ezcümle : «Klinik olarak haricen sağ humerus 3/1 
üst kısımdan ampute edilmiş olup sıatta da eski bir ameliyat 
nedbesi görülmüştür. Dahilen solda plört sekeli 102 nabi2 5 ve
8 - 13,5 Ş. T. kanda sedimantasyon bir saatlik vasatisi 32 mm. 
balgamda Bk. (— ) müşahede edilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İncelenen dosyaya v.3 Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki iüahatma nazaran kabule şayan görülmiyen 
vâki af talebinin, âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu, Yaşar Yazıcı 
ve Kâmil Tayşi’nin muhalefetlerine karşı ekseriyetle reddine 
karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Müstedinin verem hastalığına musabolduğu ve basil 

de çıkarmakta bulunduğu raporlardan anlaşılmasına göre 
hiç olmazsa müstedinin cezasının indirilmesi hususunun 
inha edilmesi reyindeyiz.

Antalya Mebusu
Yasar Yazıcı

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No.  Karar tarihi

2031 16 . X I I . 1359

5867/5867
4:563/4363

Emin Mert
Ceza Evinde luah-
kıinı
İnebolu

(Arzuhal hulâsası : Yahnz olarak tarlasında bulunduğu hir 
sırada Sefer köyünden 35 şahsın hücumuna uğrayıp kovalan
dığından ve evinin önünde yakalanarak yere düşürüldüğünden, 
bu arada eline geçirdiği hir bıçakla Halil Kaya adındaki müte
cavizi öldürdüğü iddia ve isnadı ile haksız yere mahkûm edil
diği hapis cezasının, maktulün ölümüne kendisi değil müteca
vizlerin sebebolduğu, 3 yavrusu ve 80 yaşındaki validesi ile aile
sinin perişan halleri nazarı dikkate alınarak affedilmesi tale-̂  
hinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında :
Adam öldürmekten yapılan muhakemesi neticesinde; İne

bolu Ağır Ceza Mahkemesince; Türk Ceza Kanununun 448, 
'51/2, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 8 sene ağır hapis ve 
fer ’i cezalara mahkûm edilmiş olan müstedi baklandaki
11 . XII . 1958 tarihli hükmün, ahiren alınan 17 Temmuz 1959 
tarihli tezkereye nazaran 2 . IV . 1959 tarihinde katileşmiş bu-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

lunduğu ve mahkûmiyet karan verilmesinde usul ve tomma 
ujmıayan bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran dikkate 
alınacak mahiyette bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 14 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2032 16 . X I I . 195D

5166/5160 Mahmut Uovın (Arzuhal hulâsası : JJrfa Emniyet kadrosunda çahşhğt sı-
Emniyot Komiser- rada, Sümerbank Nakliyat Ambarında vukubulan bir sirkat hâ- 
liğindo Polis Mt*- discsi fu'Aini Icsbit d  inek ınaksa^iyle. iftadcsin'i almul; üzere 

karakola celbetmiş olduğu Hüseyin Mercan adındaki §ahsın 
Mazgirl bunu bir izzeti nefis meselesi yapıp temin ettiği şahitlerle bir

likte kendisine vâki darp isnadından dolayı mahkûm edilmiş 
bulunduğu 1 ay hapis 3 ay memuriyetten mahrumiyet cezası
nın; bu baptaki hükmün isnat da bulunan şahsın akrabası olan 
iki şahıs şahadetine müsteniden ve müdafaası nazara alınma  ̂
dan tesis olunmuş ve bir hırsızlık hâdisesinin failini meydana 
çıkarmak gibi, bir vazife dolayısiyle böyle bir isnada mâruz 
kalmış hulunduğu ve 9 nüfuslu aüe efradının sefaletini mucibo- 
lacağı nazara alınarak affedilmesi talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hüseyin adındaki 
şahsı vazifede dövmekten Urfa Asliye Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 245 ve 20 nci maddelerine tevfikan 
mahkûm edilmiş bulunan müstedi baklandaki 4 . II . 1958 ta
rihli hükmün temyiz şartı yerine getirilmediğinden reddolun- 
mak suretiyle katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran, vâki af talebinin, 
âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalefetine. Sefer Ero- 
nat’ın müstenkif kalmasına mukabil ekseriyetle reddine ve 
müstedinin yazılı emir yoluna müracaatte muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2033 16. X I I . 1959

5161/5161 M. Ali Köse (Arzuhal hulâsası : Satınalıp köy muhtarından aldığı bir
Ceza Evinde nıah- mazbataya müsteniden köyüne getirmiş bulunduğu yıkık bir bi 
kûm na enkazı arasında bulunan bir kısım kerestenin enkaz olmayıp
Daday kaçak emvalden olduğu iddia ve isnadolunmak suretiyle Daday

Sulh Ceza Ilâkimliğince mahkûm edildiği cezanın; bu baptaki



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adrosi
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Encümen kararı vc ne scbcptCn verildiği

hükmün; ehlivukufun, mezkûr kerestelerin 4 ve 8 senelik oldu
ğu yolunda birbirine mütebayin olan raporlarına binaen, mah
kemece bu cihetin müştereken teshili hususunda verilen ara ka 
rara rağmen; davacı durumunda olan orman idaresinin bir 
mühendisinin beyanına müsteniden tesis ve Temyizen de lâyt 
kiyle tetkik olunmaksızın tasdik ve dolayısiyle masum olduğu 
halde nahak yere mahkûm edilmiş bulunduğundan bahsile; af
fedilmesi talebinden ibaı ettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Orman Kanununa 
muhalefetten Daday Sulh Ceza Mahkemesince neticeten 5653 
sayılı Kanunun 120/1 ve Türk Ceza Kanununun 71 ve 72 nci 
maddelerine tevfikan 6 ay hapis ve 400 lira ağır para cezası 
ile mahkûmiyetine dair verilen 1. IV . 3 958 tarihli hükmün 
Temyizen tasdik olunarak katileşmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule şayan bulun 
mıyan vâki af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2034 16. X I I . 1959

3 9 C 6 / 3 9 6 G  R e ş a t  Ü n a l

4 6 0 4 / 4 G 0 4  C e z a  E v i n d e

5 4 C 8 / 5 4 6 8  H e n d e k  -  S a k a r y a  

7 7 5 1 / 7 7 5 1

(Arzuhal hulâsası : Sakarya vilâyeti merkez Abalı köyü öğ 
rctmcni olup tarihten. 1,5 yıl önce evlenme cemiyetinde elinden 
çıkan bir kaza neticesinde^ çok kıymetli bir arkadaşının ölümü
ne sebebiyet verdiğinden dolayı mahkum edildiği 1 sene S ayhk 
hapis cezasının; başkaca geçim vasıtaları ve bakacak kimseleri 
olmıyan çoluk çocuğu ve fiilinin yüz kızartıcı bulunmayışı na
zara alınarak; affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında . Tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme sebebiyet vermekten tahtı muhakemeye alı
nıp neticei muhakemede Sakarya Asliye Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun 455/1 ve 59 ncu maddelerine tevfikan 
mahkûm edilen müstedi hakkındaki 7 . I I I . 1958 tarihli hük
mün Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza Dairesinin 30 . V , 1953 
tarihli ilâmı ile tasdik edilerek katileşmiş bulunduğ:u bildiril
mektedir.

Azadan Ahmet Hamdi Sezen’in dosyayı tetkika müstenit 
vâki izahatı ve Adliye Vekâleti temsilcisinin mütalâası dinlen 
dikten sonra gereği düşünüldü :

İncelenen dosya münderecatına ve alınan izahata nazaran



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kabille şayan bulımnuyan af talebinin ittifakla reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

16 —

Encümcn kararı ve ne sebep:ou verildiği

2035 16 . X I I . 1959

4689/4689 Mustafa özmen (A rzuhal hu lâsası: Vedat A rhoğln  admdaki bir sahıkalmın
Ceza Evinde meyhaneden çıkarken kendim ii takip vc elinde çakı ile kendisini
hükümlü tehdidetm esi üzenne m ücerret bir tehlikeye mâruz kahnamak en-
Balıkesir dişesiyle ellerinden tuttuğu  v boğu.şmak zorunda kadıyı bir sıruii ı

adı geçenin yaralanmasından dolayı mahkûm edilmiş bulundtujıı 2 
sene 1 aylık hapis cezasının, görgü şahitlerinin beyanları dahi bo
ğulm a anında kendi çakısı ile yaralandığım  m iicyyit bnlunma-sı- 
7M rağm en; bir hatayı adlı neticesinde verilm iş olduğundan; baki
ye cezasının affedilm esi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müessir fiilden Balıke
sir Ağır Ceza Mahkemesince 2 sene 1 ay hapse mahkûm edilen 
müstedi baklandaki 29 . IV . 1958 tarihli hükmün Temyiz yo
luna müracaat olunmaksızın katileşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Adli
ye Vekâleti temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran dikkate 
alınacak mahiyette görülmiyen vâki af talebinin reddine ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2030 16. X I I . 1959

4653/4653 Mustafa Sünnet(ji 
Köprübaşı No: 33 
Kunduracı 
İnebolu

(Arzuhal hulâsamı: Bahçesinden ağaç çalınmış olduğu irin bir 
müddet önce aleyhindo adliyeye müracaolte bulunmuş olduğu bir 
şahsın bilâhara bekçiliğe tâyin olunmamndan bilistifade ve kendi
sinden intikam almak maksadı ile hiçbir kimsenin bulunmadığı 
bir yerde kendisine tasallut edip sonra da kendisine tecavüz ve 
hakarette bulunuMuğu yolundaki vâki asdsız bir şikâyeti yüzün
den; tnebolu Asliye Ceza Mahkemesince mahkûm edildiği iki ay
20 gün hapis ve iki ay hafif hapis cezalarının; bu baptaki hükmü’i 
rüyet şahidinin şahadetine itibar olunmadan tesis olunmuş vc 
kendisinin de 7 çocuk babası ve muhitinde sevilen, sayılan ve kim
seyi incitmemiş bir şahıs bulunduğu nazara alınarak affedilmesi 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mütecaviz sarhoşluktan 
ve vazifede bekçi Mehmet’i âdiyen dövmekten înebolu Asliye 
Ceza Mahkemesince; Türk Ceza Kanununun fiile mümas madde
lerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi baklandaki
12 . IX . 1958 tarihli hükmün Temyizen tetkik ve tasdik edile
rek katileşmiş bulunduğu ve Başmüddeiumumiliğin suç vasfına



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 17 -

El cüınen karan ve ne sebepten verildiği

4555/4555 F e v z i  B a y l a n  

C o z a  E v i n d e  

S a k a r y a

4831/4831

taallûk eden tashih talebi de reddolunmak suretiyle katileşmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alman mütalâasına nazaran; kabule şayan görüi- 
miyen af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Ka-*ar No. Karar tarihi

2037 16 . X I I . 1959

(Arzuhal hulâsası: Aralarmda çıkayı kavgada. Yusuf Irkot 
adındaki bir şahsı kazaen öldünniis olduğu için; Sakarjfa. Ağır Ce
za Mahkcnırsincc; hâdisede hiçbir gûna alâkası bulunmadığı hail
de İ H  aya mahkûm edilen ailesinin bu cezasi7un; en büyüğü 7 ya 
şında 3 çocuk annesi vc mâsum bulunmuş olduğu nazarı merha 
mctc alınarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Haksız tahrikin husule 
getirdiği gayzın tesiri ile Yusuf Içke’yi öldürmekten ve ölümle 
neticelenen kavgada maktule el uzatmaktan tahtı muhakemeyo 
ahnan müstedi ve ailesi haklarında adı geçen Ağır Ceza Mahke
mesinde cereyan eden muhakeme neticesinde verilmiş olan 
1 . IV . 1958 tarihli hükmün Temyizen de tasdik edilerek kati
leşmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran kabule şayan bulunmı- 
yan af talebinin, âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu ve Mithat Da- 
yıoğlu’nun muhalefetlerine mukabil reddedilmesine elcseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2038 16 . X I I . 1959

M e h m e t  Y ı l d ı r ı m  

Y e n i ç c ş m e  s o k a k  

N o :  1 8

K o c a m u s t a f a p a ş a  -  

İ s t a n b u l

(Arzuhal hulâsası : Tarihten 3 yıl önce Yugoslavya’dan göç
men olarak yurda gelmiş olup kaçak eşya ithaline iışchbiıs ettiği 
iddia vc isnadı ve Türkçcye lâyık'i ile vâkıf bulunmadığa için 
kendini müdafaadan aczi sebebi ile mahkûm edilmiş bulunduğu 
hapis vc sürgün cezalanmn; ilişik olarak takdim kıldığı rapord t 
görüleceği üzere hayatı için tehlike teşkil eder derecedeki kalb 
hastahğı ve 11 nüfiıs aile efradının da keza hasta ve yoklu»: 
ii^crisindc bulunduklan nazan merhamete alınmak sureti ile af
fedilmesi takbinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adana vapurunda 
aşçı bulunduğu sırada jmrda kaçak eşya ithaline teşebbüs et
mekten Temyizin bozma ilâmına uyularak yapılan muhakemesi 
neticesinde İstanbul 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesince 1918



Arzuhul Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

sayılı Kanunun 25/3 - son, 41, 40 ve Türk Ceza Kanununun 
59 ncu maddelerine tevfikan 7 ay 15 gün hapis ve 2 sene 6 ay 
sürgün cezalarına mahkûm edilen müstedi haldandaki 26.IV.1958 
tarihli hükmün Temyizen de tasdik olunarak katîle§mi§ olduğu 
bildirilmektedir.

— 18 —

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

‘ Geıreği düşünüldü : İncelenen dosya ve Adliye Vekâleti 
temsilcis nin alınan mütalâasına nazaran kabule §ayan görül- 
miyen af talebinin, âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun müa- 
tedinin mevcut raporlarına göre atıfete lâyik bulunduğu yo
lunda vâki muhalefetine karşı ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2039 16.XII.1959

4 3 2 5 / 4 3 2 5  H a r u n  Ç a k ı r  (Arzuhal hulâsası : 1954 senesinde şakalaşma esnasında arka-
5 6 9 7 / 5 6 9 7  C e z a  E v i n d e  daşlanndan birinin kolunu incitmiş olduğundan dolayı aradan 3

A k ç a k o c a  sene geçtikten sonra, vatani hizmetini ifa etmekte bulunduğu bir
sırada; gıyabında hükmolunan 11 aylık hapis cezasından bakiye 
kalan iki ay 20 gününün; hükmün adlî hataya müstenit bulun
muş ve ortada bir kasit ve davacı da olmadığı ve ailevi durumu
nun çok fena olduğu nazara alınarak affedilmesi talebini muta- 
zammındır.)

Adliye Vekâlotinin cevabi yazısında : Müessir fiil ikamdan 
tahtı muhakemeye alınıp Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesince 
Türk Ceza Kanununun bu suça tertip kılınan hükümlerine tev- 
fikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 29.III.1957 
tarihli hükmün kanun yoluna müracaat edilmeksizin katileşmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Goreği düşünüldü : İncelenen dosya ve Adliye Vekâleti tem
silcisinin vâki izahatına nazaran dikkate alınacak mahiyette 
bulunmıyan af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4 3 8 5 / 4 3 8 5 A l i  Ü n a l  

C e z a  e v i n d e  

B i l e c i k

2040 16. X n  . 1959

(Arzuhal hulâsası : Köylerinde vukubulan bir kavgada kendi
si ağır surette yaralanmış ve yapılan ameliyat sonunda iç uzuv
larından bâzüarını kaybetmek suretiyle sakat kalmış ve hâdise
nin mağduru bıdunmuş olduğu halde Bilecik Ağır Ceza Mahke
mesince haksız yere 25 sene 4 ay ağır hapse mahkûm edilmiş bu
lunduğundan, sakat ve hasta durumuna ve mâruz kaldığı haksız
lığa binaen, cezalının affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Mehmet Kurt’u 
18 . I . 1955 ve 26 . III . 1956 tarihlerinde öldürmeye tam de-



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

recede teşebbüsten adı geçen mahkemece Türk Ceza Kanunu
nun ilgili maddelerine tevfikan malhkûm edilmiş olan müstedi 
hakkındaki 25 . X . 1957 tarihli hükmün Temyizen tasdik oluna
rak katileşmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; İncelenen dosya münderecatına ve Ad
liye Vekâleti temsilcisinin vâki izahatına nazaran; kabule şayan 
g'örülmiyen talebin; âzadan Nüzhet Ulusoy'un muhalefetine 
mukabil ekseriyetle reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  19 —

K ucüm cîi k aran  ve no scbepleiı vt:riid»iği

2041 16, .X II . 1959

4607/4()07 O s ı n a r ı  K ı l ı , ;  vv (A rzuhal hulâsa.n : Ahlâksız hır kadını kaçırmaya le:^cbhüs
a r k a d a f j l a n  vitH.-hrindcn dolaı/ı vâki müdafaaları da nazara adınmadan na-
A m b a r c ı  k ö y ü n d e  hak ’Urrc mahkûm edilmiş hıdunduklan zer ajf hapis cezaları- 
U l u i î o o i t  - B a r t ı n  nnı raluk roi'uklannın pı risan durumlarına binaen: affedilm esi

I ah binden ibaret tir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Şehvet hissi ile evli 
bulunan Hatice Esen’i zorla kaçırmaya nâkıj, derecede teçebbüs 
etmekten Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanunu- 
ntm 429/2 ve 61 nci maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bu
lunan müstedi ve arkadaşlan hakkındaki 30 . IV . 1958 tarihli 
hükmün Temyizen tasdik olunmak suretiyle katileştiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü ; İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran, dikkate alınacak ma
hiyette bulunmıyan af talebinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2042 16 . X I I . 1959

5257/5257 Ilyas Eryiğit 
4093/4933 E. K. 1. Karayel 

Servisinde Şoföı- 
Zonguldak

(Arzuhal hulâsası : Arkadaşı ile arcdarıvda çıkan bir müna
kaşadan dola)» mahkûm olmuş bulunduğu 75 günlük hapis ceza
sının; müdd t i umumiliğin ilişik tehiri infeiz kararlarında da görü
leceği üzere; ailesi efradının sefaletini re kendisinin iş ilerinden 
re razifesinden uzaldcıMınlmasını mucibolacağından affedilmesi 
talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Zonguldak Asliye Ce
za Mahkemesince iftira suçundan dolayı 15 gün hapse mahkûm 
edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 24 . XII . 1957 tarihli hük-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve axlresi

4780/4780 Kasını ilik 
()i:)7/6137 Ceza lOvindo mah- 

kfı m 
Rize

-  20 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

mün Temyizen de tasdik olunmak suretiyle katileşmiş bulundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan bulunmıyan 
af talebinin ittifakla reddine karar verildi.

Kaxar No. Karar tarihi

2043 16. .X II . 1959

(.\rznhnl hulâsası : 1940 yılında; her R'zrji c/ihi (jurbcflf nı- 
hshğı Itir sırada ailesinin Adem ilik ve Rıza llik ’lc f/ayrviiKsru 
]iiiUıas( heJte hulun(h(klannı teshit çelerek, muhitin telkin re İk
siri altında ailes-i İh: adı geçen Âdem llik ’i vurup eiUliırflüğii di
ğer ^ahsı da yemıladığt için tevkif olunup müijahede eühna alın- 
mal; üzc,‘’e gönderildiği kastaneden dönerken firar ederek, / / yd 
muhtelif yerlerde b(f̂ ku isİ7u altında çahşi]) nayniLskıâraııe bir su- 
relle hayatını kazandıktem sonra; bu arada çıkan af kanunun
dan dahi eeı.hilliği yüzünden istifade edemediği için 1954 yılında 
ifaL'alanij) mahkûm ed,ilmi.s bulunduğu, 20 ı/ıl hetpis cezasının; 
namus kurbanı ve hiçbir sabıkası ohmya7i bir kimse olduğu na
zarı, merhamete altneırak affe<lilmesi talebinden ibaretUr.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Karısı Nafia ile, Adem 
îlik ’i aynı maksat altında öldürmekten Rize Ağır Ceza Mah
kemesince; Türk Ceza Kanununun 450 5, 51/2, 31 ve 33 ncü 
maddelerine tevfikan 20 sene ağır hapis ve fer’i cezalara mah
kûm edilen müstedi hakkında 19 . X . 1955 tarihli hükmün 
Temyizen de tasdik olunup ketîleşmiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adliye Vekâleti 
temsilcisinin alınan mütalâasına nazaran; kalfule şâyan görül- 
miyen vâki af talebinin; âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu ve 
Mithat Dayıoğlu’nun muhalefetlerine mukabil ekseriyetle red
dine karar verildi.

Muhalefet şerhi :
Cürmtn ikaı sebebiyle ve emsalinin do aftan istifade 

etmiş bulatmalarına ve kendisinin firar halinde kalması her 
hangi bir zaruretten ileri geldiği de varit görülmesine 
mebni cezasından tenzilât icrası için inha edilmesi reyin- 
deyim.

Binjföl M.
, •* Mustafa, NuıH Okeuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2044 16 . X n  . 1059
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6305/6305

Arzuhal
No.

A l i  E v r e n o z o ğ l u  

S ü m e r b a n k  B u r s a  

M e r i n o s  M ü c s s c s c -  

s i  G a y r i m a t n u l  

A r n b a r  M e m u r u  

B u r s a

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

(Arzuhal hulâsası : 1937 senesinden beri Sümerbank mücssc- 
selerinde çalınmakta olup tahsil durumuna ve 30 seneye yaklaşan 
müddeti hizmetine ve 7244 sayılı Kanuna göre maaşı 1 250 lira 
olması iktiza ederken kendisine 800 lira aylık verilmekte ve te
kaüt aidatının da 2 alt derece (600 lira) üzerinden verilmekte 
bulunmasından ve bu mevzuda idareye ve alâkalı vekâletlere vâki 
müravaatlc.Hndcn bir nclire (ilamaması iizcrine: hu kabı! ihtilâf

lara DevUt Şûrasınca rüyet olunabileceğine mütedair olup Resmi 
gazete ile neşredilmemiş olması hasebiyle sonradan muttali oldu
ğu 141 sayılı Tevhidi İçtihat Kararına uyarak; Devlet Şûrasına 
başvurmuş ise de zuhule müsteniden müruru müddet noktasından 
reddedilmiş olduğundan bahsile, her üç senede bir terfi esası 
üzerinden müktesep hakkı olun manşm verilmesi ve tekaüt aida
tının karşılığı ile birlikte bu derece üzerinden Emekli Sandığına 
ödenmesi ve gerekiyorsa 3659 sayıh Kanunun kendi durumvnda- 
kiler hakkında ne yolda tatbik edileceği cihetinin tefsiri taleple
rinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr ihtilâfın halli kaza merciine ait 
bulunmaktadır. Hususi hukuk hükümlerİD.3 tâbi olan bu müesse
se mensuplarının mezkûr içtihat kararından önce de adlî kaza 
mercilerinde dâva ikameleri mümkün bulunmuş ve encümeni
mizin tefsir teküfi serdine yetkili bulunmamış olmasına binaen; 
vâki talspler hakkında; gerek bu bakımdan gerekse Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan vazife cihe
tinden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2045 16 . X I I . 1959

5874/5874 M u s t a f a  G c d i k o ğ l u  

N a f ı a  M ü d ü r l ü ğ ü  

M u a m e l â t  Ş e f i  

K a s t a m o n u

(Arzuhal hulâsası : Tâyinleri maJıallinc aidolan Ticarei re 
Sanayi Odaları memurlarının buralarda geçeli hizmetlerinin te
kaütlüklerinde nazara alınmasını temincn 5434 sayılı Kanunun 
borçlandırılmaya mütaallik bulunan muvakkat 65 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesini derpiş eden bir teklifi kanuni ile ilgili olup 
vazife noktasından reddedilmiş bulunan arzuhaline ek olarak su
nulun bu arzuhalle de keza; Mayıs 1957 tarihinde Kastamonu 
Mebusu Muzaffer Kuşakçıoğlu tarafından yapılmış alan hu tekli
fin; birçok vatandaşların mağduriyetlerini önliyeceği cihetle 
kanunlaşması esbabının temini talebinde bulunulmaktadır.j

Gereği düşünüldü : Yapıldığı beyan olunan teklif Devre de
ğişikliği sebobiyle Dahilî Nizamname hükümlerine göre kadük 
olmuş bulunmalstadır. Kanun teklifi ise Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 15 nci maddesi muvacehesinde encümenimizin yetki ve 
vazifesi dışındadır. Belirtilen sebeplere binaen vâki müracaat



Arzuhal Arrahal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 22 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2046 16. X II. 1959

5 4 7 0 / 5 4 7 0  Ş ü k r ü  K a ç m a z  

( İ 3 1 8 / 6 3 1 8  M e r k e z  C e z a  

E v i n d e  

E s k i ş e h i r

(Arzuhal hulâsası : Gayrivârit olan hekanelcrU ke^ıdisine i§- 
kevce yapıp hücrcye kapulımş ve Eskişehir Ceza. Evine nakle
dilmesine scbcbolnıuş bulunan Nazilli Ceza Eın Müdürü Sıtkı 
Crürsoy’dan şikâyeti ve ilişiği raporda görülen gösterilen lü
zuma ve sağlık durumuna binaen; memleketine veya civar olan 
ceza evlerinden birine naklolnnma.sı talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tezkerede yazılı in
zibatı muhil hareketi sebebiyle hücreye konulduğu anlaşılan 
müstedinin ailesi tarafından vâki şikâyet üzerine yapılan tah
kikat neticesinde takibat icrasına mahal olmadığına karar ve
rildiği ve bu karara vâki itirazın da Aydın Ağır Ceza Reisli
ğinin 39 sayılı karariyle reddedilmiş bulunduğu.

Eskişehir Devlet Hastanesi Sağlık Kuruluna yaptırılan 
muayenesi neticesinde, müstedinin sıhhi bakımdan halen mu
cibi muamele bir hali tesbit edilememiş bulunduğu vâki izdi
ham sebebiyle naklinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve şikâyet mevzuu 
üzerinde kanuni icabının yapıldığı anlaşılmış bulunmasına göre; 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2047 16 . X I I . 1959

4 0 5 7 / 4 0 5 7 E t h e m  B a ş d a l  

K a l ı p ç ı  s o k a k  

N 'o ;  6 0 / 7

T e ş v i k i y e  - İ s t a n b u l

(Arzuhal h.ulâsa.<ii : tstanbul’da Beşiktaş’ta Tranvay cadde
sinde kâin vc yegâne inedar\ maişeti olan binasının, ciddî bir 
lüzuma istinad,etmeden, Teşkilâtı Esasiye, İstimlâk vc tmar 
kanunları hükümlerine aykırı olarak vc değer bahası verilmek
sizin ve bir bankaya depo edilmeksizin düşük bir beclelle istim
lâk olunduğundan ve yapılan tediyelerin de gayrimuntazam vc 
sıraya riayet olunmaksızın ve paraya çevrilmesi ve rehni müm
kün bulunmıyan tahvillerle karşılanmak istendiğinden şikâyeti 
've istimlâk işlerinde gayrikanuni hareket edenler hakkında ka
nuni takibat ifası ve alacağının defate/n ve nakden ödenmesi to- 
leplenni mutazammınd>ır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Mumaileyhe ait 
182 811 lira istimlâk alacağının 37 bin lirasının tahvil, 145 811



Arzuhai Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc odrtsi

~  â3 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

lirasmın da nakden ve tamamen tediye edildiği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müstedinin Iraza 
mercilerine müracaat hakkı bulunmuş olmasına göre; vâki 
şikâyet üzerine encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2018 16. X I I . 1059

( ) 1 2 ! ) / G r 2 9  H ü s e y i n  E r d o ğ a n  (Arzuhal hulâsası: Hiç bir suçu olmadığı ve hakkında kr-
T a t a r  k ö y ü n d e  nuni J>ir muameleye de tevessül edilmemiş bulunduğu halde
S i v a s h  - U ş a k  ruhsatlı av tüfeğinin Sandıkb Jandarma Kumandanı tarafın

dan haksız ve kanunsuz olarak müsadere edildiğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr silâhın, Sİ 
vaslı kazasının Tatar ve Avgancık köyleri arasmda hudut ıh 
tilâfından doğan kavgada kullanıldığı iddiası ile yalcalandığı 
ve ruhsatı da bulunmadığı anlaşıldığından tanzim edilen ev 
rakla birlikte mahalli C. müddeiumumiliğine teslim edildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talsp hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2049 16. X I I . 195'J

5 8 9 2 / 5 8 9 2 F a i k  M a l k o ç o ğ l u  

C e b e c i  c a d d e s i  

H ü s e y i n  Ç e l i k  A p .  

N o :  7 6 / 1  

I ç c e b e e i  -  A n k a r a

(Arzuhal hulâsası: Yaş haddi sebebi ile ayrılmış bulunduğu 
albaylıkta 11 yıl bulunmuş olduğuna göre, bir üst derece üzerin
den emekli ajlığı tahsisi gerekirken yapümıyarak mağdur edil
diği gibi, prensip kararları ve kadro gibi sebeplerle normal ter
filerinin de zamanında yapılmamış olması hasebiyle haklanndan 
mahrum bırakılmış bulunulduğundan bahsile; Balkan Ilaroi dâ 
kil sırası ile bütün muharebata iştirak edip yararlıklar göster 
miş olduğu nazara alınarak; emekli maaşına vatani hizmet, ter
tibinden bir miktar zam yapılması esbabının temini talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Kanuni hak ve menfaatlerinin ıruhte’ 
kılındığı iddiasından dolayı müstedinin usulüne tevfikan bu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

. 24 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

5 8 2 8 / 5 8 2 8 S e y f e t t i n  T o r c a n  

K a p a l ı ç a r ş ı  K a z a z 

l a r  O r t a  s o k a k  

N o :  4 0  

İ s t a n b u l

6 2 4 1 / 6 2 4 1

cihetleri tetldkle vazifeli kaza merciine müracaat etmiş olması 
lâzımdır.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması keyfiyeti ise 
yeni bir kanun teklifi mevzuu olup encümenimizin yetki v(» 
vazifesi dışında bulunmaktadır.
' Belirtilen bu kanuni sebeplere binaen vâki müracaat hak 
kmda encümeninüzce vazife cihetinden tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2050 16 . X I I . 1959

(Arzuhal hulâsası : 1954 yılında vukuhulan Kapalıçarşı yan
gın sahasında, istimlâk edilen tesisler bölgesi etrafında tamir 
ve restore edilmiş bulunan, esas müsteciri buludukları 27 dük
kânın kendilerine tahsis edilmiyerek belediyece turistik eşya sa
tanlara açık artırma ile kiraya verilmek istenilmesinden şikâye
ti ve bu yayrikanuni muamelenin durdurulması talebivi muh
tevidir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Kapalıçarşının ta
mir ve ihyası baklandaki 6538 sayıh Kanun hükümlerinden 
istifade edilerek turistik bölge olarak ayrılan saha dâhilinde 
Nafıaca tamir ettirilen bu 27 dükkânm belediyeye devredildiği 
ve münhasıran turistik eşya satacak kimselere verilmek üzere 
şartnameleri tanzim olunup belediyece kiraya çıkarılacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümeninüzce muamele tâjönine mahal olmadığına, kanuni 
haklarının muhtel kılındığını iddia edenlerin bu ciheti tet
kikle vazifeli kaza merciine müracaatte muhtariyetlerîne ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2051 16 . X I I . 1959

S a l i m  G ü n a l  

T a ş k a s a p  M o l l a  

G ü r a ı n  c a d d e s i  

B a ş ı b o z u k  s o k a k  

N o :  3 0 / 5

Ş e h r e m i n i  - İ s t a n b u l

(Arzuhal hulâsası : 543i sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(E ) f  ıkrasına istinaden, hakkında tatbik olunan emeklilik mu- 
ameles înden şikâyeti ihtiva eden müracaatı üzerine Arzuhal En
cümenince müttehaz, 1187 sayılı Kararda kaza merciine müra
caat lüzumundan bahsolunmakta ise de Millî Müdafaa Vekâ
letine yaptığı müracaata, muamelenin bir muhkem kaziye teş
kil ettiği yolunda cevap verilmiş olduğundan bahsile; mağduri
yetinin telâfisi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 3546 sayıh Devlet Şûrası Kanunu, idari 
fiil ve kararlar aleyhine vâki olacak iptal taleplerinin bu mer



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

25 —

Encüıncn kararı ve ne sebepten verildiği

ci tarafından inceleneceğini hükme bağlamış ve mahkeme sı
fat ve salâhiyetini haiz olan bu merciin vereceği kararların da 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde 
Yüksek Meclisçe dahi incelenmesi gayrimümkün bulunmakta
dır,  ̂

Vâki talep hakkında, belirtilen bu kanuni sebeplere bina
en, vazife cihetinden encümenimizce bir muamele ifasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2052 16. X I I . 1959

r > 8 0 1 ^ /r )8 0 2  İ b r a h i m  ö z o e n g i z -  

İ c r  v e  a r k a d a ş l a r ı  

k u z u l a r  l i a ğ l a r  

Ç c i j i n e s i  s a k i n l e r i  

l i u r s a

(Arzuhal hulâsası : 1959 tarihinde, Hâzineye ait arsalar üze
riyle yapnn-f oldukları binaların, belediye eyıcümeninden ve Bur
sa- Asliye llukuh Mahkemesinden isiihsal olunan kararlara yni'ns- 
teniden belediyece yıktırılmasına tevessül olunduğundan bah- 
sile, mağduriytlerine mahal kalmamak üzere yıkımın durdurul
ması talebinden ibarettir.)

imar ve tskân Vekâletinin cevabi yazısında : 6188 sayılı 
Kanunun neşrinden sonra yaptırılmış olan bu gecekondula
rın bu kanunun 28 nci maddesine tevfikan jaktıniması husu
sundaki muamelenin vekâletçe de uygun görüldüğü bildiril
mektedir.

Gereği düşünidü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza 
merciince tetkik ve halli lâzımgelmekte bulunmuş olmasına 
göre; talep hakkında vazife cihetinden encümenimizce mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2053 16 . X I I . 1959

5 8 0 4 / 5 8 0 4  Y u s u f  G ü l c o n ı a l  (Arzuhal hulâsası : Bahasının sağlığında yaptığı taksimden
A l a t o n  k ö y ü n d e  kâfi derecede hissesini almamış olan kardeşi Ahmed’e mütevaf-
Ç a t a l c a  fanın malik ve zilyed bulunduğu bu araziden toprak tevzi komis

yonunca yine arazi rtrilmi^ bulunmasından i îh'iyeti ve verihn bu 
fazla arazinin kendisine verilmesi talebini muta zammın dır.)

Oereği düşünüldü ; Müstedinin daha önce aynı mahiyette 
vâki müracaatı; ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine ait



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

■ 26 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

bulunduğundan bahsile 10 . X I . 1957 gün ve 285 sayılı bir 
kararla reddolunmuş bulunmaktadır.

Bu kere vâki talebi hakkında da aynı mucip sebebe bi
naen encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2054 16. X I I . 1959

7 3 0 1 / 7 ; ] 0 J N e z i r  I v o y ı ı n c u o ğ l u  

M a l t e p e  c i v a r ı n d a  

k o y u n  a ğ ı l ı n d a  

N o :  4 / 1  

T i r e

{A rzuhal hulâsası : Ortada hiçbir şikâyetçi, zarar vc ziyan 
nlmadtğı halde m ücerret k ey fî bir şekilde kendisine 2 2 i lira pa
ra cezası veren Ç iftçi M allan Korum a M eclisinden vc bekçinin  
(/(ryrikanuni hal vc hareketlerinden şikâyeti mnlazamnûndtr.)

Gereği düşünüldü : Koruma Meclisince müttehaz karar 
alayhine vazifeli mahkemeye ve vazifesini suiistimal ettiği 
iddia edilen bekçi hakkında da, takibata yetkili idare makam
larına müracaat edilmesi lâzımdır.

Bu sebeb mebni vâki talep ve şikâyet üzerine encümenimiz- 
ce vazife noktasından tâyini muameioye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2055 16 . X I I . 1959

5 G 8 4 / 5 G 8 4  F a t m a  E r d e n  (Arzuhal hulâsası : Muvaffakiyetsizliği sebebi ile astsubay
K ö s t e n c e  m a h a l -  okıdu 2 nci sınıfından çıkarılmış olan oğlundan dolayı istenilen
l e ş i n d e  N o :  6 7  2 183 lira 41 kuru^ okul tazminatının; kimsesiz bir kadın ve

K a y a ş  -  A n k a r a  fakru zaruret içerisinde bulunduğu nazart merhamete alınarak
- affedilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hazine hukuku şahsiyesiyle ilgili bulu
nan mezkûr alacağın hususi af yolu ile terkini cihetine gidil
mesi mümkün bulunmadığından; vâki talep hakkında bu sebebe 
mebni tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2056 16. X n . 1959

6 2 0 7 / 6 2 0 7 F a t m a  Ş a h i n  

T u r g u t  m a h a l l e s i  

B a ğ l a r  s o k a k  

N o :  2 6

î z m i t  -  K o c a e l i

(Arzuhal hulâsası : öteden beri geçimini temin edegelmekte 
iken; askere gitmiş olan oğlundan dolayı, kendisine maaş bağlan
ması hakkındaki talebinin kabul edilmediğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

Gereği düşünüldü ; 4109 sayılı Kanun; bu husustaki encü-



Arzuhal
No.

Arzuha! sahibinin
adı, soyadı ve adresi

men kararlanmn idare heyetlerince itirazen tetkik ve nihai 
olarak karara bağlanacağını derpiş etmiş bulunmaktadır.

Müstedinin mezkûr mercie başvurması lâzımdır. Bu sebebe 
binaen, vâki şikâyet üzerine encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 27 —

Encümen karai’i ve ııe sebepten verildiği

2057 16 . X n  . 1959

5 6 9 8 / 5 6 9 8  K â m i l  O l g u n  (Arzuhal hulâsası : 30 - 40 senedir çalışmakta olduğu Vakrf-
I n ö n ü  m a h a l l e s i n -  lar İdaresi odacılığından yaş haddi sebebi ile ayrılmış ve halen 
d e n  85 - 90 yaşlarında muavenete mu,h lar bir durumda olduğundan
S i i r d  hu mesbuk hizmetine qöre kendisine maaş bağlanması talebinden

ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin; evvelemirde bn hususta 
katî karar vermeye yetkili idare makamlarına, kanuni bir hak
kının muhtel kılındığı iddiasında bulunduğm takdirde de va
zifeli kaza merciine müracaat etmesi lâzımgelmekte olduğun
dan; vâki talebi üzerine bu sebeplere binaen vazife cihetinden 
encümenimizce tâyini muameleye mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2058 16 . X I I . 1959

6 4 2 4 / 6 4 2 4  C e m a l  A t a y m a n  

T Ö S l / T a S I  A k d e ğ i r m c n  3 .

s o k a k  N o ;  3 8  

S i v a s

(Arzuhal hulâsası : Şahsı ile ilgili, Arzuhal Encümeninin 
1625 sayılı kararının müstenit bulunduğu ve; tedavisinin nor
mal seyir takibettiği halikındaki Millî Müdafaa Vekâleti yazı
sına itirazla; son derecedeki ıstırap ve tevali eden müracaatle- 
rine rağmen Ü ay gibi uzun bir zaman sonra kendisine ameliyat 
yaınlmış olması ve sair keyfî hareketler sebeplerinin açıklanması 
talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan kararda da açıklandığı üze
re; şikâyet mevzuu üzerinde, usulüne tevfikan tahkikat yapıl
makta olduğu anlaşılmış bulunulduğundan müstedinin aynı hu
susa taallûk eden talebi hakkında bu sebebe binaen aynca tâ- 
jrini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2059 16 . X I I . 1959

5 4 9 2 / 5 4 9 2  R ı z a  K a r a g ö z  (Arzuhal hulâsası : Taşhurnu Karakol Kumandanı tarafından
G ö k ç e l i  k ö y ü n d e  kendisinin vr kadınların 6 gece nezarette alakonmak, işkenceye
İ ğ d ı r  mâruz tutulmak, ne tanzim edilen asılsız bir zaptı imzaya icha>



Arzuhal
No.

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

olunmak suretiyle hak ve hürriyetlerinin ihlâl olunduğundan §i- 
kâıjeti mutazammmdır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Kars Valiliğinin, ya
pılan tahkikat sonuna ait yazısı ile müddeiumumiliğin bu bap- 
taki ademitakip kararının gönderildiği.

MIştekinin Teğmen Enver Öztürk’ün katili olarak yakalan 
mış olmasmdan duyduğu iğbirar ile şikâyette bulunmuş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr ademitakip karan aleyhine müs 
tendinin kanun yoluna müracaat hakkı bulunmuş olmasına bi
naen; şikâyet üzerine encümenimizce vazife cihetinden tâyini 
muameleye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2060 16 . X I I . 1959

6261/6261
64G6/6466

N a i t  ö k b a y  

1 9  M a y ı s  m a h a l l e s i  

D i v i t ç i o ğ l u  s o k a k  

N o :  1 9  

S a m s u n

(Arzuhal hulâsası : Ihmccn satmalnu^ olduğu evinin yıkılma 
sı hakkında Samsun Belediyesince müttchaz ve idare Heyeti ka
rarına iktiran eden 26 . X II  . 1958 tarihli kararın, istidada a(̂ ık- 
lanan sebeplere binaen iptal olunması hakkında yaptığı müracaat 
ve açtığı dâva neticesine kadar icrasının tehirine karar verilmesi 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İhtilâfın tetkik ve halli kaza merciine 
aidolduğu gibi, tehiri icra karannm ittihazı da dâvanın esasi
ne rüyet eden mahkemeye ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine vazife cihetinden tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2061 16 . X I I . 1959

6275/6275 M e h m e t  V e v i n g ü l  

Z a f e r  m a h a l l e s i n d e  

S u l t a n h i s a r

(A rzuhal hu lâsası: İnfak ve iaşelerini temin etm ekte iken as
kere gitmiş olan oğlundan kendilerine aylık bağlanması için vâki 
müracaatinin Sultanhisar B elediye Encüm enince reddedilmiş bu- 
lunmasından şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr karar aleyhine 4109 sayılı Ka
nun hükmüne tevfikan idari heyetine başvurulması lâzımgel- 
mekte ve bu merci tarafından alınacak kararın da katî ve nihai 
bulunmuş olmasına binaen vâki şikâyet üzerine bu bakımlardan 
encümenimizce tâs^ni muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2062 16. X I I . 1959
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6011/6011 Yusuf Türknıon 
( îölhi.sar

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. a<lı, soyadı ve adresi î'ucüm en karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Birİ7ici Cihan harhinde sol kolundan mâlûl 
kalmış olup işbu mâlnIiycti hcifcti sıhkiyece % 25 nl'ipelinde ka
bul edilmiş bulunması sebebi ile aylık bağlanması hakkmdaki ta
lebinin kabul edilmedîğCnden şikâyeti vc tekrar muayeneye tâbi 
tutularak bu kanuni hakkının verilmesi esbabının temini talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Müstedinin tekrar muayene ettirilmesi 
için alâkalı idare mekamlanna, maaş mevzuunda doğacak ih
tilâftan dolayı da vazifeli kaza merciine müracaat etmesi lâ
zımdır.

Bu sebebe binaen, vâki talep hakkında encümenimizce vazife 
yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2063 16 . X I I . 1959

20G/lcS5 I l a n K İ i  V e r i  i k a y a  

M a h k e m e  Z a b ı t  

K â t i b i  

D ü z c e

(Arzuhal hulâsası : 1950 ıplında yapılan Milletvekilleri sce;i- 
minde vazifelen dirildiğini hizmetten doloyı alacaklı bulunduğu 
meblâğın ödenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabı ile, mezkûr ücretin öden
miş olduğu bildirildiğinden, bu bakımdan vâki talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2034 16 . X I I . 1959

5383/5383 Cevdet Özean
Ç ü r ü k l ü  k ö y ü n d e  

D i n a r  -  K ü t a h y a

(A rzuhal hulâsası : D şahsı öldürüp hali firarda bulunan A li 
Şerik ve Mehmet Yılmaz adındaki kaatiUerIn Dinar Jamhirma 
Kumandam ve M üddeiumumisi tarafından takip vc yakcdanma
dıklarından şikâyeti, k ey fiyetin  tahkiki ve mesullerin tecziyesi 
t al e b in i mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adlan geçen şahıs
ların yakalanarak adliyeye teslim edilmiş bulundukları ve bun
da bir ihmal olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre; şikâyet üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2065 16 . X I I . 1959



30 —
Arzuhal

No.

5799/5799 E m i n  K a v a l '  

K a r a c a i b r a h i m  m a 

h a l l e s i  M e c i d i y e  

s o k a k  N o ;  5 8  

K ı r k l a r e l i

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

(Arzuhal hulâsası : Evİ7ii tahrip ve telvis ederi kiracısı hak
kında aç7)u§ olduğu 'mukavelenin feshi, tahliye ve tazminat dâ
vaları münaseebti ile bilirkişi sıfatı ile rapor tanzimine vazifelen
dirilen belediye mimarı ile belediye doktorunun iltizam ve seha- 
bet fikri ile hilâfı hakikat raporlar tanzim ederek vazifei memu
riyetlerini suiistimal eitniş bulunduklarından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

Gereği düşünüldü ; Adlî vaâfelerini suiistimal ettikleri id
dia olunan bu kişiler baklandaki vâki defi ve müddeiyatın 
mahkemeye yapılması lâzımgelmekte bulunduğundan, şikâyet 
üzerine vazife noktasından encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2066 16 . X I I . 1959

5751/5751 H a l i l  K ı y a r  

ö z e n  T e r z i h a n e s i n 

d e  A l i  G ö z ü k ı z ı l  

e l i y l e  

K a d i r l i

(Arzuhal hıdâsası : Müdavimi bulunduğu ilk öğretm en okulu 
son sınıfından malî imkânsızlık sebebi ile ayrılm ış olup hariçten  
bitirme imtihanına girme hakkının tanınması talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve meri mevzuat hükümleri
ne göre gerekli incelemeyi yapıp katî karan vermeye yetkili 
idare makamlarına başvurulması icabetmekte bulunduğnna 
göre; talep hakkında bu bakımlardan encümenimizce tâjâni 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2067 16. X I I . 1959

5775/5775 Ö m e r  U s d a r h a n  

T a r l a b a ş ı  D e m i r b a ş  

s o k a k  N o : 1 5  

B e y o ğ l u  -  î s t a n b u l

(A rzuhal hulâsası : Emekli, dul ve yetim  m m şlannın ay be- 
ay ödenmesi için gerekli tadilâtın yapılması talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığ^- 
ca yapılacak ödemelere ait Nizamnamenin tadilini mutazammm 
bulunan talep haldanda; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 52 nci 
maddesi muvacehesinde ve vazife noktasından tâyini muamele
ye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2068 16. X I I . 1959
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5276/5276
356/356

1420/1420

Arzuhal
No.

M e h m e t  Ü n d ü c ü  

S ı r a l i  m a h a l l e s i  

E s k i  T a h s i l d a r  

N i ğ d e

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhallerin hulâsası : 1933 yılmcJa Niğde Mâliyesinde tah
sildar iken 8 hin kilstir liralı zimmetine geçirmiş olması sebe
biyle Mâliyece yapılan takip neticesinde bilcümle hayvanat, 
zirai âlet ve hububatına vazolunan haczi ihtiyati üzerine, adı 
geçen yer icra memuru tarafından hu nudlan herkesin gözü 
önünde satılmış ve borcu kathekat Mâliyeye ödenmiş olduğu hal
de bu kere, gûya bu borcun ödenmediğinden dolayı yeni bir 
takibe tevessül olunarak, Yeşilhisar’da bulunan 6 parça gayri- 
menkuliinün de kefalet sandığı adına tapuya tescil ve paraya, 
çevrilerek emsali görülmedik derecede bir haksızlığa mâruz 
kalmış bulunduğundan bahsile; istidada isimlerini vıcıkladığı şa- 
hıslarh. ve mazbata ile de hal ve kryfij/etin bu yolda cereyan 
etmiş olduğunu her vakit anlamak ve Icsbii etmek mümkün bu
lunduğu halde, hu satışa' ait evrak ve kuyudat ortadan yok edil
miş bulunduğundan: müsebbipleri hakkında takibat icrası ve 
hakkının meydana çıkarılması tah pU rinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi hakkında 
Niçde Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş olan 26 . I I I . 1941 
tarihli tazminat hükmü kefalet sandığınca yerine getirilmiş 
(ödenmiş) olduğundan 1942 yılından itibaren bu sandık tara
fından borçlu aleyhine taldbata geçilip icra marifetiyle satılan 
bir parça tarla bedeli olan 50 lira ile kefalet mevduatının (54 
lira 42 kurusun) borcuna mahsubedildiği ve bundan sonn 
senelerce takibedilmesine rağmen tahsilâı yapmak imkânı bu
lunmadığı, ancak; 1950 yılında 5 parçadan ibaret diğer arazi
sinin sandık adına tescil edilip 1957 yılında 3 350 lira muka
bilinde satıldığı ve şu duruma göre, dilekçinin kefalet sandı
ğına 3 404 lira daha bordu durumda bulunduğu, istidada be
yan olunan malların haciz ve satışına dair hiçbir kayda tesa
düf edilemediği bildirilmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Maliye teşkilâtından 
alınan malûmata istinaden bu mevzuda cereyan eden muamele 
açıklandıktan sonra; Niğde Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin
15 . V I I . 1959 tarihli yazına nazaran, şikâyet mevzuu icra dos
yası ile müstedinin mahkûmiyetini mucibolan Ağır Ceza dos
yasının mütaaddit aramalara rağmen bulunamadığı Sulh Hu
kuk Hâkimliğine tevdi kılındığı bildirilen 935/791 sayılı ihti
yati tedbir karan ile o tarihteld icra memurunun bu şikâyet
ten dolayı beraet ettiğine mütedair bulunan ifadesi üzerine 
ara'îtınlan bu dosyasının da keza bulunamadığı, tetkike medar 
her hangi bir evrak elde edilemediğinden idari yoldan bir mu
amele icrasına imkân görülemediği, aradan uzun seneler geç- 
mi*? bulunması yüzünden müruruzaman tahakkuk ettiği gibi 
A f Kanununun da neşredilmiş olması dolayısiyle dosyaların

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği
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Arzuhal

No.
Aızuhal sahibinin

adı, soyadı »"e adresi

5 G 2 8 / 5 6 2 8  A s ı m  ö z e r

A d l i y e  k ö y ü n d e  

G e m l i k

kaybından dolayı ilgililer hakkında her hangi bir takibata da 
tevessül edilemiyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü • Vekâletlerin yukarıya alınan cevabi ya
zılarına göre şikâyet üzerine tâyini muameleye mahal‘olmadı
ğına ve müstedinin hukuku şahsiyeden dolayı vazifedar mah
kemeye müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2069 16 . X I I . 1959

(Arzuhal hulâsanı : Birinci Cihan ITarhi mâJ îdi erinden oIhi> 
bilcümle evrakı müsbitesi Gemlik Askerlik Şubesinde mahfuz ve 
mevcut bulunduğu halde nıâlûliyet 7nau~;ii bağlanmam haklnndal î 
talebinin is’af edilemediğinden şikâyeti mutazammındır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Yaralandığı ta
rihe ait ilk tedavi raporu bulunmadığı, dolayısiyle terhisinden 
önceki sağlık durumunun tesbiti mümkün olamadığı için 1325 
tarihli Tekaüt Kanunu hükümlerine tevfikan kendisine maaş 
bağlanması mümkün olamıyan müstedinin bu mevzuda Vekâlet 
aleyhine açmış olduğu idari dâvamn Devlet Şûrasmca da red
dedilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince incelenip karara bağlanmış bulunmasına göre, talep ve 
şikâyet üzerine vazife cihetinden encümenimizce muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2070 16. X I I . 1959

5 1 6 9 / 5 1 6 9 A d e m  P e k e s i n ç  v e  

R i f a t  B o z  

Z e y t i n b u r n u  5 0 .  

s o k a k  N o :  1 3  

İ s t a n b u l

(Arzuhal hulâsası: Armatör ve Mütaahhit MeJvmct Uzun adıv 
dahi bir §ahsın 100 binlerce liralık vergi kaçakçılığı yaptığı ve 
yapmakta bulmıduğu hakkındaki vâki ihbarlarının ciddiyetle re 
lâyık olduğu ehemmiyette ele alınmamasından şikâyeti ve sureli 
hususiyede merkezden bir tahkik heyeti gönderilmesi ve bu heye
tin tahkikata ba l̂ameulan önce kendilerinden aydınlaiıcı malûmat 
ahnası talebini mutazammındır.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedilerin ihbarla
rında bahsettikleri adı geçenin 1952 muamelâtının filhakika ih
barla ilgili olmaksızın, bir maliye müfettişi tarafından tetkik 
olunup tanzim olunan 1 . IV . 1955 tarihli rapora müsteniden, 
adına ikmaJen Gelir Vergisi ve kaçakçılık cezası tarholunduğu



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi
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lincünıen karurı ve ııe sebepten verildiği

ve aynca hileli vergi suçundan dolayı tecziyesi için adli ma
kamlara verildiği.

Hizmet erbabı vergilerinde kaçakçılık yaptığı iddiası bida 
yeten inceletilmiş ve teeyyüdetmemiş ise de, müstedilerin son 
radan ısrarla vâki müracaatlan üzerine tekrar yaptırılan ince 
leme sonunda, filhakika iddia olunduğu şekilde vergi kaçakçı
lığı yapıldığı anlaşılarak 1951 - 1955 yıllan için Gelir Vergile
ri ve kaçakçılık cezalan tarholunduğu ve bu tarhiyata vâki iti
razların kaza mercilerinde derdesti tetkik bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; şikâyet mevzuu 
üzerinde gereken kanuni muamelenin yapılmış olduğu anlaşıl 
dığından; vâki müracaat hakkında encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2071 16 . X I I . 1959

5 9 3 5 / 5 9 3 5  O s m a n  K u n t o l  (Arzuhal huJâsa,sı. : 30 Afjmlos 1951 iarihindc Tiongineralli-
T u ğ g e n o i ' a l  T n c i  ğc Urfi hakirini ihraz elmiş bulunduğu halde, mazuun addedildiği 
O r d u  L e v a z ı m  bir suçtan dolayı vâki muhakemesinin 5677 sayılı A f Kanunun'i
B a ş k a n ı  3 3 3  - 2 2 9  tevfikan sukutuna karar verilmiş olması sebebiyle; idarenin ha-
f s t a n b n l  tah bı.'- görüş ve noktai nazarına dayanılaıak bu haklan, mahrum

bırakılıp 125 liraya ierfiinin 1955 yılında; Tümgeneralliğe 7ia,-i- 
bının ise 1956 Ağustosunda yapılmış ve mezkûr hatalı muamele 
den dolayı idari kazaya dahi ba~ş vurması mümkün bulunmadı- 
ğı; zira bu- tasarruf bu mercice rüiyet olunacak mahiyette te
kevvün etmemiş ve her ne kadar 30 Ağustos 1959 da Tümgene
ralliğe terfi, ettirilecek ve maaşı da 150 liraya çıkarılacak ise dc,
14 Temmuz 1959 da yani terfiine 45 gün gibi az bir zaman kala 
yaş haddinden tekaüde ayrılıp, 150 lira yerine 125 Ura üzerin
den tekaüt aylığı bağlanarak mağdur edilmiş olacağından bahsi 
le; tekaütlük muamelesinin; 150 lira, üzerinden yapılmasını te 
minen 30 Ağustos 1959 dan sonra, icra olunması talebinden iba 
r ettir.)

Gereği düşünüldü ; Af Kanunu tatbikatından doğan, Tüm
generallik nasbi ve emekli aylığı tahsisi ile ilgili ihtilâflana 
tetkik ve halli vazifeli kaza merciine ait bulunmaktadır. Ya> 
haddi nazara alınmadan tekaüde sevk muamelesinin tehiri key 
fiyeti ise yeni bir Kanun teklifi mevzuudur.

Vâki müracaat üzerine, belirtilen bu sebeplere binaen; vazı-
• fe noktasından encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı

ğına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2072 16 . X I I . 1959



5 7 6 2 / 5 7 6 2

Amıhal
No.

Yusuf Günçavdı 
Yenimahalle 
Muhtarı 
Karaman

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(A rzuhal Hülâsası : Orman muhafaza mem uru olan damadı 
Esat P ayd ar ’ın oturmakta olduğu evi taşlayıp m esken masu
niyetin i ihlâl etmiş olan Ramazan dem ir ve arkadaşlarına ait 
ayak izleri mahallen gösterilm iş olmasına rağmen hu hususu na
zara almıyarak iltizamen bildiği gibi bir zaptı tanzim ve bu 
suretle vazifei m em uriyetini kötüye kullanmış ve adları geçenle
rin serbest bırakdmalarına âmil olmuş bulunan Kızükaya K ara
kol Kuynandıınından şikâyeti ve bu tahkikatın başka birine ya ptı
rılması ve suçlu hakkında kanuni takibat ifaisı taleplerini ynuta- 
zammınd'ir.)

Gereği düşünüldü : Adlî vezifenin suiistamali iddiasından 
dolayı, gerekli tahkikat ve takibatta bulunmaya yetkili mahal
li m.,ddeiumum.Li3:e, ademitakip ve mevkufıyet kararlarına ma
tuf şikâyetlerin de vezifeli kaza mercilerine yapılmsı lâzım 
golmekte olduğundan; vâki şikâyet ve talep üzerina bu sebep
lere mebni, vazife cihetinden encümeninüzce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2073 16 X n  1959

5 7 9 8 / 5 7 9 8 Necip Kurt 
Kadirbey köyünde 
Devrekani

(A rzuhal hulâsası : M illî Korunm a Kanununa m uhalefetten  
vâki m ahkûm iyeti ile ilgili dosyasının mahalline gönderilecek
bir m üfettişe inceletilm esi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr karar aleyhine kanun yollan- 
nr. müracaat hakla bulunmuş ve dosyanın mahaAlen incele- 
tihnesi keyfiyeti de alâkalı ve yetkili idare makamlarına aidol- 
m 'im ı bn-' Dn; vâki talep hakkında vazife cihetinden encüme- 
nlmizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi .

Karar No. Karar tarihi

2074 16. X n . 1959

5 7 4 2 / 5 7 4 2 Yusuf Biber 
Esnaf Mustafa 
Maralı eliyle 
Küçükdere - Sür
men©

(A rzuhal hulâsası Okul inşa faa liyeti yerine camilerimize
ehem m iyet verilme,si ve fakrı haline hinuen kendisine de arazt 
verilm esi talebinden ibarettir.)

Gereği, düşünüldü ; Mahiyeti bakımından talep hakkında, 
encümeninüzce muamele tâjönine mîthal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2075 16. X n . 1959



5 7 7 3 / 5 7 7 3  K a d r i  E k e n  

6 2 5 7 / 6 2 5 7  Y a v u z  m a h a l l e s i  

6 3 6 7 / 6 3 6 7  K u r ş u n c u  c a d d e s i  

N o :  5 1  

T e k i r d a ğ

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

35 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : İnkılâbımızın esaslı umdelerinden biri de 
lâiklik olduğundan, birtakım hoşnutsuzluklara sebcbolan hü
viyet varcMalonudaki din layıUr.'inm kaldmhnası talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve kanun tatbikatı ile ilgili 
vo yetkili idare makamlarına müracaat edilmesi lüzumuna 
binaen, vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2070 16. X I I . 1959

7 2 0 9 / 7 2 0 9 M e h m e t  E m i n  Ç a m  

M e l e k  G i r m e z  Ç a r 

ş ıs ı  N o :  2 4  T e r z i  

H a ş a n  A s l a n  e l i y l e  

A l i b e y l i  k ö y ü n d e  

T a r s u s

(Arzuhal IIulâsast> : istidada belirtilen sebeple; bir şahsın 
kolunu kitrmış olduğundan dolayı 1 yıl hapse mahkûm edilme
si yüzünden memuriyete intisap hakkı zayi olmuş ve halen 300 
lira ile muhalif bir müessesede hizmet görmete bulunduğundan 
bahsile; Demokrat Partiye bağlı bir kimse olduğundan duru- 
nunnn ıslahn vr jmriide kcndis.n-j fa<d bir vaujc Vcnoncsi 
talebinden ibarettir,)

Gereği düşünüldü : Mah'yetine göre; vâki talep baklanda 
encümen'mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ver .İdi.

Karar No. Karar tarihi

2077 16 . XII . 1959

5 7 8 1 / 5 7 8 1 T a h s i n  A y d ı n  

P a z a r  m a h a l l e s i  

H a s t a n e  c a d d c s i  

Ç i ç e k  s o k a k  N o  : 2  

S a m s u n  *

(Arzuhal hulâsası : Kumar oynamakta olduğu arzuhalde 
adlan yazılı 5 şahıs tarafından feci bir şekilde öldürülmüş 
olan oğlunun kaatillerinin beraet ettirilmiş olmasından şikâyeti 
ve mahkeme dosyasının tetkik buyurularak faillerin tecziyesi 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahkemelerden sâdır olan kararlann 
Büyük Millet Mecl since dahi incelenmesi mümkün değildir. 
Müstedi, müdahili dâva olarak kanun yollarına müracaat etmek 
hakkına da sahip bulunmaktadır.

Vâki talep ve şikâyet üzerine, belirtilen sebeplere binaen 
ve vazife noktasından encümenimizce tây^i muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2078 16. X I I . 1959



-  36 -

5 7 0 0 / 5 7 0 0

Arzuhal
No.

H a ş a n  A s l a n  

K ü ç ü k p a z a r  H a c ı  

K a d ı n  S a b ı r h a n e  

s o k a k  N o :  4  

İ s t a n b u l

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Yegâne geçim vasıtası olan Deniz motoru
nun batması üzerine mii§kül bir dv>ruma düştüğünden tekrar bir 
vasıta tedarik cdebibnek üzere kendisine yardımda bulunulması 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve ilgili idare makamlarına 
müracaat edilmesi muktazi bulunmuş olmasına binaen vâki ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

* Karar No, Karar tarihi

Kı cümen karan ve ne sebepten verildiği

2079 16 . X I I . 1959

56  8 6 /5 (586 H a t i c e  B a l ı k e r  

î s m c t p a ş a  T e p e  

s o k a k  N d ; 2 6 3  

. V e c a t i  S o n e r  n e z -  

d i n d e  

A n k a r a

(Arzuhal hulâsası - Kömür kâşifi Uzun Mehmel’in torunların- 
d.an olup muavenete muhtaç duruma dilpnü^ olma»ma binam 
kendisine yardımda bulunulması talebinden ihurcUir.)

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve ilgili makamlara müraca
at olunması muktazi bulunmuş olmasına binaen; vâki talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2080 16. X I I . 1959

5 9 3 3 / 5 9 3 3  M e h m e t  T a n k  

l l a v u t  k ö y ü n d e  

T e r m e  - S a m s u n

(A rzuhal hulâsam : Y usu f Polat adındaki :̂ ahÂs tarafhndan 
kız kardeşi cebren kaçırılıp, m eskeni i§g<ıl, mdhsul vc ev eşyası 
gasbedilrniş ve 12 yaşındaki kızının da Sami adnuUiki şahıs tara
fından kaçırılmasına sehebolunduğundan şikâyeti ve mesuller 
hakkında kanuni takibatta bulunulmaktı talibinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü ; Müstedinin kanuni takibata yetkili adli 
makam ve mercilere müracaat etmesi lâzımgelmekte bulundu
ğundan; şikâyet üzerine bu bakımdan encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2081 16 . X I I . 195£K



37 —

5 4 6 5 / 5 4 0 5  N e j a t  Z i y a  O z k a m  

1 8 7 9 .  s o k a k  N o : 1 !)  

K a r ş ı y a k a  -  İ z m i r

Arzv;hal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(5441/6441 H a y r i y e  İ ş b i l e n  

M e r k e z  ö ğ r e t m e n i  

G e n e  -  B i n ı r ö l

El cümen kararı ve sebepten verildiği

(Arzuhal hukhası : Türk iahıijit tindi n olup Jruk'ın K( rkük 
kdsdhdsnuln ikdmei chıuklc l>'uhınan. bahasuun; adı f/crcn hil- 
kiimcl tarafından tevkif v( lıajisrdiimiş l>ııli(>unasınd(in .şikfnjvti 
ac iahliycsi eatıabının icntjıi taldnııi )nu.t(fi(intmın(hr.)

Hariciye Vekâletinin cevabi yazısında : Bağdad Elçiliğimiz 
vasıtasiyle yapılan mükerrer teşebV'isler neticesinde; adı geçe
nin 30 Mayıs tarihinde serbest bırakılmi'3 olduğm bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlatılan talep hak
kında, encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2082 16 . X I I . 1959

(Arzuhal huhhaftı : Okıdlarında ccrcyan aleti yahuzlnklar 
hakknıdaki vâki ihbar ve sikâı/cJlerinden dolaya garczcn başka bir 
))iahaUc tâyini hakknıdaki derdest muamelenin gönderilecek bir 
vekâlet müfettişinin yapueağı tahkikat nciicesine kadar durdurul
ması talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Tezkerede belirtilen 
sebeplerle müttehaz înzıbat Meclis karan gereğince müstedinin 
yerinin değiştirildiği ve istişari mahiyetteki bu kararların ka
bili itiraz bulunmadığı bildirilmektedir.

3 6 5 7 / 3 6 5 7 İ s m a i l  T o s u n  

M o l o m e z e r e  İ l k o k u l  

B a ş ö ğ r e t m e n i  

K ö p r ü b a ş ı  - S ü r m e 

n e .

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre talep hakkında encü
menimizce. tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2083 16 . X I I . 1959

(Arzuhed huhhası : Bahası Cafer T osun ’un 1939 yılında öl
dürülmesinden 19 sene gibi i(ZU7i bir zaman geemiş olmasına rağ
men; stıe faillu'i hakkında takit>at yapdmadığm dan ve tahkikat 
dosjfasnrın ortadan keddırıl masın dan şikâyeti mutazam mındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin ortadan 
kaybolduğu hakkında 1939 yılında filhakika karısı tarafından 
yapılan ihbar üzerine jandarmaca vâki takip sonunda hâdise 
failleri olduğuna kanaat getirilen şahıslar hakkında tanzim olu
nan fezlekeli evrakı tahkikıyenin 1942 yılında karakol tarafın
dan Akçaabat Jandarma Bölük Kumandanlığına tevdi kılındı
ğı ve bu makamca müddeiumumiliğe tevdi olunmıyarak jandar
ma evrak maıhzenine konulduğu ve 1957 yılına kadar müddeiu
mumilikçe ve alâkiüılarca aranmamış olduğu, bu tarihte müste-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

38

di tarafından vekâlete yapılnuş olan müracaat üzerine yeniden 
soruşturma açılıp mezkûr evrak bulunarak maznunlar hakkın
da 8 . I . 1959 tarihli bir talepname ile âmme dâvası açılmış ol- 
duğn belirtildikten sonra; tahkikat ve takibatın gecikmesine 
sebebiyet verenler hakkında 5677 sayılı A f Kanunu muvace
hesinde takibat icrasına imkân bulunmadığı inzibati bakımdan 
gereği yapılmak üzere ayrıca tahkikata devam edilmekte bulu
nulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet mevzu üzerinde kanuni icabına 
tevessül olunmuş bulunulduğu anlaşıldığından aynca encüme- 
nimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2084 16 . X II. 1959

5 8 2 9 / 5 8 2 9  M u s t a f a  B o z c a n  (Arzuhal hulâsası : Medeni Kanunumuzun ahvali şahsiycye
M i l l î  K a l k ı n m a  rıiütaallik (Evlenme ve boşanma) hükümlerinde tadilât yapılması
P a r t i s i  B a ş k a n ı  ve taaddüdü zevcealın mümkün kıhnmast ve mevzuatımızda Ku-
Ü r f a  ran ahkâmına yer verilmesi, memleketin imar, iskân, sanayileş-

liıilmesi, yeraltı maden servetimizin ele alınması ve meyva ağacı 
dikimine halkın icbar edilmesi talep vc tcmennilerinlen ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetlerine ve bir lasım temennilerin 
icra uzuvlarınca ehemmiyetle ele alınmış veya incelenmesi muk- 
tazi bulunmuş olmasına; encümenimizin kanun teklifine yetkili 
bulunmamasına binaen, vâki talepler hakkında tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2085 16. X II. 1959

5 6 1 2 / 5 6 1 2

6 5 7 9 / 6 5 7 9

M u s t a f a  ö z ü n k  

O v a c ı k  m a h a l l e s i  

Z a f e r  c a d d e s i  

N o ;  2 5  

K ı r ı k k a l e

(Arzuhal hulâsası : Kendisine bir i§ temin edilmesi talebinden 
ibarettir.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : Fabrikaya yerleşti
rilmek üzere Kırıkkale börosunca sıraya konulduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü- : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
tabp hakkında muan^ele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2086 16. X I I . 1959



6195/6193

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

ök k a ş  ö ca l 
Cevdetpaşa ma
hallesi 
İslâhiye

39 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal Inıhhası : (H'zl' i'indı >ı rahalsız olup nu m!i k( fimiz

deki iıp otoriteleri idrafındeın bir Ir^his koınıhnnnntııs) ve. hcyrji. 

sıhhiı/ccc (/(isferiJcn lüzunuı binaen 1957 ıjdnıda Londra’ıjeı. r/idr- 

rrk müdareıiı evrelinesinisı 'fdnhrnnş olduf/'n nusDtd'dn' e>ğl>ı 

]\fchmcf Onceri, görebihncsini iemincn O eıy evvel 1 sene nemrn 

ici'rar getirip etnıeliyat yaptırması hakkında tanzim ve İnfpliz 

haricijıcsinec ve konsolosumıızea tasdik edihni^ hvlıtnan rapora 

müsteniden tekrar Ingiltere'ne, getirmek zoruııeleı bulun d ağlın

dan, 15 saydı kararın 7 nei vuıdd.csindeıı faydatandırdmnk su

retiyle kendisine ucuz kur üzerinden döviz teıhsis edilmesi tale

bindeki ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında ; 4 . VIII . 1058 tari
hinde meriyete girmiş olan 15 savıh kararın 2 nei maddesinde; 
«tşbu kararın neşri tarihinden itibaren yapılan her türlü dövis 
satışlarında bankalarca alâkalılardan, Merkez Bankası tarafın
dan tesbit edilen satış fiyatlarına ilâveten beher A. B. D. Do- 
lân itibariyle 620 kuruş kambiyo satış pnmi tahsil edilir.» hük- 
mii derpiş edilmiş ve bu hükmün yegâne istisnasının da hariçte 
tahsil yapmakta olanların haklarının mahfuz tutulmasından 
ibaret bulunmuş ve başkaca istisnai bir muamele kabul edilme
diğinden bu şekilde döviz tahsisinin mümkün olamıyacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına ve müs- 
tcdinin kanuni bir hak iddiasında bulunduğu takdirde, bu ciheti 
tetkikle vazifeli kaza merciine müracaatta muhtariyetine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2087 16 . X I I . 1959

5980/5980 Enver A kd ağ  
P. Kd. Y zb. 9 ncu 
K ore Tugayı Tl nei 
§. T. A . F. C. T. A. 
Po. 5401 
K ore

(A rzu h a l hulâsası : K o r e  9 nen T ü rk  S ilâhlı K u v v e t le r i  su 
b a yların ın  kıelem  hakkından  m ahrum  bırakılm ış ohnalaruuJdiı vc 
a yn ı y er d ek i h a ric iye  m em urlarına  bugü nkü  tu tarları üzerin d rn  
ted iy ed e  bu luam uhia olm asına rağm-, n : te’.zm'.'nalJannın da, (sk i  
a ylık  tu la r la n  ü ıer im itn  ta liy e d e  butunufm ak s u r ı j iy le  m ağdur 
ed ild ik lerind en  şih-âyıti v< bu m ağdu riycU erin in  gid eb il mı si r* 

m ünasip görü ld ü ğü  ta k d ird e :
a )  T a z m in a t  m i k h ı n n ı n  /.'aVs mart yd\ In s a ] ) la n u ( i  g o n ;

b ) M art ayından  ted iy es i g e r ık ın  ik ram iyen in  d olar oleıretk Ve
rilm esi t(de}>}erinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Kanun ve kararnamelerin tatbikinden  ̂
doğan veya doğacak olan ihtilâflar sebebiyle evvelemirde yet-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soj’adı ve adresi

kili idare makamlarına, mezkûr makamların tesis edecekleri ni
hai tasarruflar aleyhine de vazifeli kaza merciine müracaat 
olunması lâzımdır. Vâki talep ve şikâyet üzerine bu bakımdan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No, Karar tarihi

— 40 —

Eucümcn karan ve ne sebepten verildiği

2088 16 . X I I . 1959

6172/6172 A li Başak (Arzuhal hulâsası : 8 nüfushı aile cfradn ile çok muztar ve
6667/6667 Selâmi A li mahal- muhtaç hir durumda bulunmuş olmalarına rağmen askerde bulu-

losi K öfcoi sokak nan oğlundan, emsalleri gibi kendilerine maaı̂  bağlanması için
X o : 35 yaptıkları talebin Üsküdar Belediye Encümenince reddedilmiş
Üsküdar - Istan bul olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr ret talepleri üzerine, 4109 sayılı 
Kanuna tevfika.n vazifeli idare heyetine itiraz hakkı bulun
muş ve mezkûr heyetlerin verecekleri kararların katî ve nihai 
olmasına binaen vâki müracaat üzerine encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2089 16. Z I I . 1959

6156/6156 M ehmet Çolik (Arzuhal hulâsası : Pederi tarafından haricen satmahnıp imar
Dam ar köyü  ve ihya etmiş bulundukları gayrimenkulleri üzerinde hak iddiası
tskep mahallesi ile aleyhine açılmış olan dâvada, gösterdiği §ahii ve ehlivukufun
B orçka - M urpul <i■ilenmediğinden, müdafaasına yer verilmediğinden, keza usıd-

süz olarak tanzim edilen bir keşif zabıt varakasına aldatılmak 
suretiyle kendisine imza attırıldığından şikâyeti mutazammmdır.)

Gereği düşünüldü ; Görülmekte olan bir dâvaya Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde Yüksek 
Meclisçe dahi her hangi bir suretle müdahale gayrimümkündür.

Hâkim ve avukat hakkında vazife kusur ve ihmali iddia
sında bulunuluyorsa, bu cihetin tetkik ve tahkikiyle, muktazi

* muamelenin tâyiu ve ifası da yetkili idare makamına ait bu
lunmaktadır.

Belirt’len kanuni sebeplere binaen talep ve şikâyet üzerine 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2090 16 . X I I . 1959



Arzul ı. ' i i  A'-,:ı.iı ;ı  1 s;ılıi!)i :' ı in
.'■'O. sny;ı.ıı ve ;uİ!-esi K.ifünıciı kaiMi ı \ t ııe s('l)('|)trn verildiği

— 41 —

( i 4' )  1 I A l i  r n i ) ; ı n  (.\rz\ihdl Inıhlsusi ; i ) ( i 'U l Şfinı.sntdaıı hiiLtnıı i.'.iihsdl <l)ıiiş

Z r i ' h j ı ı ı k  l i ( ' k ( ; i s i  l>ı'lıılUİu^jıı iu ıhh , urazi.'ii uz( rin ılt L.i m ' n ıh 'lınh ııınnd !: yıu-tliıılr

( J i i l k ö y  cihcUn: (/id lh ıu diç'/ivdt )i şil,âı/(li. ın ı ıla zn ııiı,m ıd ır .}

Gereği düşünüldü ; Devlet Şûrasından sâdır olan bu kabîl 
ilâmatın infazı da umumi hükümlere tâbidir. înfaz memuru 
hakkında bir vazife ihmali iddia olunuyorsa, bu cihetin tetki
ki da vazifeli idari makam ve icra tetkik merciine taallûk eden 
vazaif cümlesindendir.

Belirtilen bu sebeplere binaen; vâki şikâyet üzerine, encü- 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2091 IG . X I I . 1959

(İ1^42/(İ242 l î ( ‘ iıızi Şc ı ıc ı -  ( A r z u h a l  l ıı ıldsas ı:  Tdlirıu ıâhlu s( b k c d m  kizDif  l in in  ıtıı r ' i  nu r -

V 'a l id c i  A t i k  m a-  ıııaf  hiil.'ii)nl( rinı- lı r fihiDi  s h Ik i h I-iI,' fiiH liizııiı tini i lâ r ı  si' 'in\sustnı-

h a l l o s i  Çavu^;(l(.M•(‘ d u k i  l a U p  n  tniınıciKtli,  h e r  ne  lii ıdar A r z u h d I  K n c ih ı u  n i n c ı , İni 
caddc .s i  N o  : İ44 ıiK rzıtthı (ictıiıı dâvdiın ı  n d d ı  d ih n i s  hııluııduf/ıı ıınıı ij) s('l>( hiııl(

O .s k i id a i - - ls ta n l) i ı !  Labııl  n l i l m :  m is  isi' <U, h ı lrh i  l.aza tnı r cU i icc  ,r, i ir i (n ı  m i i d d ı l -  
l( ) i  i 'ıd ıh  t/iİDiiş h v i n n d n ğ n n d ı h i .  M il l î  M iıdd lün  \’ ( Lıllı l in in  ha-  
hdı rniKitnclcsinin ıslahı z ın ın ın d d  k r u f i u d i n  [ ' ı ın ı ın i  I h ı ı ı l c ı  
lıil:il, ' r r  l.drarıı bdfjldiınuısı i ı ı l c l ı ind ın  ih ı ı r r l I i r . )

Gereği düşünüldü : İdarenin kati muamele ve fiilleri aley
hine vukubulacak müracaatlerin Devlet Şûrası Kanununa göre, 
bu merci tarafından incelenmesi muktazi ve bu merciden sâdır 
olan (usul veya esasa taallûk eden) kararların Büyük: Millet 
Meclisincc dahi incelenmesi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 
ncü maddesi muvacehesinde gayrimümkün bulunmaktadır.

1458 sayılı selef encümen karan da aynı mucip sebebe müs
tenittir. Vâki talep üzerine; belirtüen kanuni sebebe mebni 
encümenimizce bir muamele ifasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2092 16 . X I I . 1959

<İ1()9/()U;!) MenıduiK'(i iiiH 'îj .s t ' -  ( A r z u h a l  hu lâ sa s ı  :  M a l i k i  b u l u n d u ğ u  g a y r i m e n k u l u  i l e  2
v { ' f  ın ı l r ı  td  sanliınl i l,  b i r  Lı.sına l ı c a r i i :  ( U  ffi idd ias ı  ıh d â r d c ı

K oca ııu ı .s ta  l'apaîşa T i r f i l ;  A l . h k i n  l a r a f ı n d ı ı n  id t n u  S u lh  l i ı ıL u l ;  .\Iahl,ı nı< s im l r

(Jc.şme s o k a k  .\<) 4.') il;aııı< ( d a n a n  tashih d â v a s ı n d a ,  bU âkis  L (ndis in <  ait s  j m r s ı l  

S a i ı ia ty a  - i s ta ııh ı ıl  n u m a r a l ı  m e z k û r  f i a y r i m e n k u l l c r i n e  t e c a v ü z  v u k u h u l d u ğ u  eh l i -  

r m k u f  b e y a n ı  ile s a b i t  o l m u ç  i k e n ,  d a v a c ı  t a r a f  i l t i z a m  o l u n -



Arzului] Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

42 —

Kîîcüınen i-caran ve ne seb(.‘j)k>u verildiği

tnak suretiyle karşılıklı tecavüzün vukuu k-uhul edilip mahkeme 
ynasrafları ile birlikte ücreti vekalet ödemeye ruahkûm edil
mek suretiyle tecelli eden adalet ve hükümden şikâyeti ve hu 
k«bV. haksızlıkların önlenmesi re hukukunun vikayesi talebini 
mutazammmdır.)

()722/(>722 Hüseyin (îüıı^'ör 
lvöprül)aı^ı mahal
lesinde 
Elbistan

Gereği düşünüldü : Müstedinin kanun yollarına müracaat 
hakkı bulunmuş olmasına ve ayrıca vazife kusur ve ihmali 
iddiasından dolayı gerekli tetkikat, tahkikat ve takibatı ifaya 
yetkili icra uzvuna müracaat etmesi lâzımgelmekte bulunma
sına binaen; şikâyet ve talep hakkında bu sebebe mebni va
zife yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Kar^r No. Karar tarihi

2093 16 . X n  . 1959

(Arzuhal hulâsası : Elbistan Devlet Hastanesi Dahiliye Mü 
teJıassısı ve Baştabip Vekili Dr. Hüseyin KonuksaVın istida da 
açıklandığı şekilde; şahsi menfaat pekinde koşup halkın nef-‘ 
retini kazanmış bulunması hasebiyle başka bir mahalle nakle
dilmesi talebinden ibarettir.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında ; 
Keyfiyetin incelenmesi hususunun 17 . IX  . 1959 tarihli bir 
yazı ile valiliğe yazıldığı bildirihnektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mahiyetine göre 
vâki talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2094 16 . X I I . 1959

Reis :Sl. M. K'âtip
Çorum Samsun Çanakkale

/ / .  Orfakcioğlu N.Vlusnıı A. Jf. Sezen
Adıyaman Antalya Biııj ö̂l

S. A ğar Y. Yazın M .N .O kcu oğ iu

Bolu Diyarbakır Elâzığ Erzurum Tralızon Yozf^ad
M. Dayıoğln K . Taysi M. Altrndoğon M. Eyühoğlu O. N. Lcrm ioğlu S. Eronai

(Arzuhal sayısı : 106)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : XI T. B. M. M. İçtima : 3

A R Z U H A L  E N C Ü M E N t  

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

^  Sayı : 49 

5 . I I . 1960 Cuma

Arzuhal
No.

5293/5293

Arznhfil sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Lûtl'i Akcau 
Amasya Sesi 
sahibi
Amasya

Mikrdl llatom oğln 
B oy mahiillosi Mı*l- 
konoğlu 
Daday

Encümen karan ve uo sebepten verildiği

(A r zu h a l hu lâsası: A m a sııa d u  m ünt<sir « .In u ısy a ’nuı S esi»  ad 
lı .sijidsi (/(izclısinc Vali M eh m et V aranlı tarafından  garaza, m cbni 
hâğd  verih n c(tiğ in d cn . S a n a yi V eh â lcfin cc ıjapdan iedısisin (nr 
kısm ının  dahi i]d a l c tlir ild iğ in d en , bununla da ik tifa  ohınm ııjarak  
VJ55 sencsindi n b ir i  fatdiı/etle bulunan rc b ir ö rn eğ i ilişik ra p or
da çıörüU ccği üzere şera iti sıhhiı/eııi haiz olan m atbausrnm  da be- 
lediıje, re is ine, m ezkû r raporu  tanzim eden m erkez H ü k ü m et t(d>i- 
bim  verd iğ i talim<ıt üzerin e hazırlanan d iğ er  bir raporeı istin aden  
kajH itddığından ve hakkında v e rg i kaçaklığ ı iddia ve isnadolım - 
mak su retin le  m akinalarinı a lelacclc haciz va z 'ettirm iş bulundu- 
ğnndeın, sarı basın kartın ı hâm il o ld u ğu  halde 19 Maı/ıs (len ç lik  ve  
S p o r  haıjramrna katdm asrna m âni o lu n u p  hü rriııetin in  tahd it et- 
tr ih n iş b u lun u lduğun dan  sikâ jieti ve va lin in  bu k e y f i  h a rek e tler i
nin ön len m esi ta leb in i m utazam m ınehr.)

Dahiliye Vekâletdnin cevabi yazısında : Valilikten alınan ma
lûmata atfen; şikâyetin haksız olduğTi ve isnadedilen hususların 
varit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Valiliğin Umumi Hıfzıssıhha Kanununa 
ve tanınan yetkiye istinaden tesis ettiği şikâyet konusu tasarruf
lar aleyhine idari kaza yoluna baş vurulması muktazi bulunmuş 
olduğundan bu hususta enciimenimizce bir muamele tâyinine ma
hal olma,dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2095 16.XII.1959

(A rzu h a lle r in  hu lâsası: M u risin d en  m ü n tek it 4 0 -İ5 sen ed ir  zil y ed  
vt vergisin i v erm ek te  bu lu n d u ğu  ga yr im en k u lu  rin teh cir  olunan  
eşhasa ait ga yr im en k u lu  rin H azine adına tescilin e m ütaallik 1S3I 
tarih li K anun  ve huneı m ü te fe rr i  kanun h ü kü m U rin c tev fik a n , ' itâ- 
f ı  kanun M aliife H âzin esi ad m a tem lik  ed ilm iş b u lun duğund an , ez 
cüm le p ed erin in  teh cire  tâbi tu tu lm uş k im selerd en  olmayı]/ H irinci 
Ciheın Savaşına iştirakle l)u savaşta  v e fa t etm iş ve bu c ih etin  as
k erlik  şul>rsiiiİK işarı üzerine n ü fu sa  dahi bu yold a  k a yded ilm iş ol-



Arzuhal Arzuhal !Mihibıuıii
No. adı, soyadı ve adre-Si

duğu, vefat ede İl bir kimsenin de kanunların bahşettiği itiraz in 
milracaut hakkını istimali bahûmevzuu olamıyucağından, hal vf 
keyfvifet bu şekilde olduğu halde, açmış olduğu tescil ve iptal dâ- 
i'(usmıtv adlî, idari ve uyuşmazlık meüıkemelerince bu sebeple rcd 
dediimiş ve hakkının bu suretle muallâkta kalmış olduğundan bah 
sile; Hazine adına yapılan kaydın iptali ve verese adına tescil ka 
ran verilmesi talebinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1331 tarihli Kanun hü 
kümlerine göre, 1332 senesinde Hazine adına tescil edilmiş ve 
Hazine uhdesinde iktisabı mürürü zaman haddini aşan bir tarih
ten beri istiîîrar bulmuş olan gayrimenkulün bir mahkeme hük
mü olmadıkça idareten iadesi mümkün bulunmadığı, vazife ihti
lâfının uyuşmazlık mahkemesince reddolunmuş bulunduğu bak
landaki bayanının da bir zühule müstenidolacağı ve varit bulun 
madiği bildirilmelctedir.

istenilen uyuşmazlık mahkemesi kararı örneği ile dosyada 
mevcut diğer vesaik incelenip,

Gereği düşünüldü : Talep, hükmen halli iktiza eden hususat 
tandır. Nitekim Devlet Şûrasmca mürür müddetten, Temyiz " 
nci Hukuk Dairesince de Temyiz talebi yerinde görülmemek su
retiyle reddedilmiş bulunulmaktadır.

Hakkının muallâkta bıralaldığı yolundaki iddia bu suretle 
varit görülmemiştir. Dâva ve itiraz hakkı belirtilen mücbir se
bepler tahtında istimal olunamamış ve murisin tehcire tâbi tutul 
madiği hakkında ahiren elde olunmuş vesaik bulunduğu takdir 
de müstedinin kanun yollarına müracaat hakkı mahfuzdur. Be 
lirtilen sebeplere binaen talep hakkında vazife cihetinden encii 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eîifürııeü kdian v<; ne .sebepten verildiği

2096 16.XII.1959

5840/5840 Hayröttin vSüloy- (Arzuhal hulâsası : İstanbul 2 nci Ticaret Mahkemesinde Ah
8242/8242 mangil Dilmen aleyhine İkame ettiği dâvada haklı bulunmasına rağm,en.

Bahçokapı Liman tnahkemece, Adlî Tıp İşleri Reisliğinin raporuna müsteniden dn 
Hanı No: 55 vasi reddedildiği gibi, temyiz ve tashihi karar talepleri de ke:/’’
îstanbul reddolunmak suretiyle; kendisini mağdur eden adı geçen mdhk<

me reis ve azalan ile, Adlî Tıp Meclis ve Temyiz Mahkemesi Ti 
raret Dairesi Reis ve âzaları hakkında idari ve cezai takibat yapıl
ması ve hakkının ihkakı talebine mütedairdir.) ’

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 3 . I I . 1959 tarihli bir 
senede müsteniden açılmış olan alacak dâvasının, senetlerin î  
ra edildiği sabit olması üzerine reddedilmiş olduğu açıklandıl< 
tan sonra; usul ve kanuna uygun olan hüküm derecattan geç



— 3 —
Arzuîiiil Arrahal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Eı eünieu karan vo ue sebcjKcii v erildiği

raek suretiyle katileşmiş olması sebebiyle mumaileyh hakkın
da bir muamele tâyin edilmemiş bulunulduğnı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve Hâkimler Kanunu 
na göre; hâkimler hakkında vazife kusur iddia ve isnatlarından 
dolayı gereken tetkikat tahkikat ve takibat yapmak Adliye Ve
kâletine mevdu yetki ve vazaif cümlesinden bulunmuş olmasm-.ı 
binasn; şikâyet üzerine, encümenimizce bir muamele ifasına m:.- 
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2097 16 . X I I . 1959

Bursa

fn68/61G8 Ali Acun (Arzuhal hulâsası : Mübadil istihkakmın v<ribnesi hakkındi/
Muradiye - Kocaııaip Lozan Ahidnamcsine müsteniden vâki, mütcvali müracadikrindi V
mahallesi Ba}'ir so- bir netice alamadığından alâkalı makamlarca tesrii vc kendisini
kak N o: 21 tebligat ifası esbabının temin huyurubnâ sı talebinden ibarettir.)

îmar ve tskân Vekâletinin cevabi yazısında : 1921 yılında 
yurdumuza gelmiş olan mumaileyhin 885 sayılı Kanunla tâyin 
edilen müddet içerisinde iskân talebinde bulunmamış olduğu 
ve iskânı hususunda Devbt Şûrasında açmış olduğu dâvanın da 
reddedilmiş bulunulduğu açıklandıktan sonra, adı geçene ne âdi 
iskân ve ne de 4796 sayıh Ta^fiya Kanunu muvacehesinde metn- 
lekette bıralîtığı mallara mukabil mal verilmesine imkân gorii- 
lemediği ve mütaaddit müracaatlerine karşılık da muhtelif t<’.- 
rihlerde tebligat yapılmış olduğu bildirilmelctedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin kaza merciincc 
tetkik ve karara bağlanmış ve aym mucip sebebe binaen, daha 
önce vâla iki müracaatı da 2046 ve 1244 sayüı kararlarla redû« 
dilmiş bulunulmasına göre, müstedinin vâki müracoatı üzerine, 
vazife cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal o1îii3- 
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2098 16 . X n . 1950

•95n/r)95!) Mustafa .Şişman (Arzuhal hulâsası: Kadıköy Cumhuriyet MüddeiıanumUiği'i-
[^aradeniz Atelye- de bulunan bir dâva elnsyasımn tahkik ve takip mevzuu yapılft- 
sind(' İzzd yanında rak mesullerin tccziyesi vc mâruz kaldığı zararın telâfisi ve aynı 
Küeiikyalı - Kartal otevzuda açtığı hukuk dâvaMnın da geri bırakılmasına mânı 
istanl)ul olunması re d'irumım bir müfettişe tahkik ettirilvusi ta'rpleri-

•le mütedairdir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Kadıköy Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine yaptığı bir müracaatla; emniyetini suii>- 
limal etmiş bulunan bir şaim hakkında şikâyette bulunmuş



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adı-csi

olan müstedinin vâki müracaatı üzerine gereken hazırlık tah
kikatı yapılıp ademitakip kararı verildiği ve bu kararın it’.- 
ras olunmaksızın katileşmiş bulunduğu mumaileyhin aynı şa
hıs hakkında açtığı hukuk dâvasının da keza reddedilip Tem
yiz edilmeksizin kesinleştiği ve yapılan muamelelerde bir ka
nunsuzluk ve usulsüzlük bulunmadığından müddeiumumi ve 
hâkim haklarında bir muamele yapılmadığı bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü: Tetkik ve halli kaza merciine ait bulu
nan hususatın Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Dahili Ni
zamnamenin 53 ncü maddeleri muvacehesinde encümenimizce 
tetkiki mümkün değildir. Kendilerine vazife kusuru isnadedı- 
len müddeiumumi ve hâkimler hakkında tahkikat ve takibata 
izin verme yetkisi de Adliye Vekiline mevdudur. Vâki talep 
baklanda bu sebeplere binaen vazife cihetinden encümenimiz
ce tâjini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 4 —
Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

2099 16 . X I I . 1959

6252/6252 Ya.şar Erol (Arzuhal hulâsası: 7140 sayılı Kanuna uyularak üstcğmcnlvi
118 Syy. J. A lay ve kıdemli üsteğmenlik naspleri 9 ay ileri alınması iktiza ettiı'i 
Lv. M üdürü halde umum kumandanlığın ilişik kararları ile kanunen istifad'
Hakkâri (ttirilmcdiğinden hahsile, 4273 sayılı Kanunun 17 nci maddes>-

ne uyularak terfi müddetlerini ikmal etmiş hulunduklarıJıalde 
daha sonra 30 Ağustosta terfi ettirilmek suretiyle naspİarı 3'̂  
Ağustosa intibak ettirilmiş olanların da hu kanundan istifade
lerini teminen tefsirde hulunulması talebine mütedairdir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin durumu
nun mezkûr kanunun muvakkat maddesine uymadığı belirtil
mektedir.

Gereği düşünüldü: ihtilâfın halli kaza merciine aittir. Müs 
tedinin mezkûr kararm iptali için bu mercie müracaat etmeci 
lâzımdır.

Encümenimizin tefsir talebinde bulunmaya da yetkisi yok 
tur.

Vâki müracaat üzerine bu sebeplere binaen encümenimizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2100 16 . X I I . 1959



5S34/5834 Salih Çin 
6540/6549 Z a fer mahallesi 
7308/7308 sokak 3 N o: 36 

Gürsu - Bursa

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adı esi

5 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Balkan ve Birinci Cihan harbperinde muh
telif cephelerde 18 sene hizmet ve yararlıkları sebk ctmi^, halen 
80 yaşında ve çalışamaz hir durumda olduğundan bahsile; asker
lik hizmetini ifa sırasında sakatlanıp 8 çocuğu ile birlikte geçim
leri üzerine kalan oğluna gereken yardımda bulunulması talebin
den ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Çanakkale 
Hastanesinin 7 . X I . 1939 tarihli raporu ile çürüğe çıkarı
lan ve çürüklüğünü icabettiren ânzanın ne gibi bir askerî va
zifenin tesiri ile meydana geldiği hakkında zamanınca kıtasm- 
ca bir mazbata tanzim edilmemiş, mâlûliyet maaşı bağlanması 
için her üangi bir müracaatı sebk etmemiş bulunan müstedinin 
oğlu Mohmed’in terhisinden 3 yıl sonra eceli ile vefat ettiği ve 
vefatından önce kendisine bir mâlûliyet maaşı bağlanmadığı 
cihetle yetimlerine intikal edecek bir maaş bulunmadığı ve ya
pılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve yardım talebinden 
dolayı ilgili idare makamlarına müracaat olunması icabetmek- 
te bulunduğuna göre vâki talep hakkında, bu sebebe mebni 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Ea.*ar No. Karar tarihi

2101 16 . X n . 1959

6535/6535 E ftuş llifterli 
H aliç Fener Tevkii- 
cafer mahalle.si Y a l
dızcı sokak N o: 3 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 30 küsur senedir çalışmakta olduğu tütün 
fazrikalarındaki hizmetine, hastalanıp konulan teşhis sebebiyle 
nihayet verilmiş ve 3 aylık bir maaş verildikten sonra tekrar mu
ayeneye tâbi tutularak bir teşhis konudamadığından ve saireden 
bahsile; cüzi matlubunun tediye ve tesviye olunmıyarak sürün
cemede bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

Gamrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında ; İşçi 
Sigortaları Kurumu Sultanhamam Hastanesi sıhhi kurulunca
13 . V . 1957 tarihinde alınan kararda; yaptığı işte çahştırı- 
lamıyacağı belirtildiğinden tş Kanunu hükümlerine tevfikan 
İT a’ıdi fesholımmuş bulman müstediye aynı kanunun 13 ncü 
maddesine tevfikan tesbit edilen 28 tam iş 3nh üzerinden 3489 
lira kıdem tazminatı ödenerek kanuni vecibenin yerine getiril
miş olduğu bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre şikâyet üzerine 
encümcnimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ve müste
dinin kanuni bir hak iddiasında bıdunduğu takdirde vazifeli 
kaza merciine müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2102 16. X I I . 1959



- B -
Arzuhal Arzuhal sahibinİE

rtdı, soyadı ve adresi

14271/13684 Şahin Temiz
Taknot Sulh Malı 
komasi Başkâtibi 
İT âdim

(Arzuhal hıdâsmı : Hakimlik vakarı ile telifi mümkün nlmı 
yacak §ekilde sözler sarf edip hal ve hareketlerde bulunan vazi 
fei memuriyetini suiistimal eden, keza hakkında şikâyette bulun 
duğmıdan dolayı kendisi hakkında 5 defa maa  ̂ kat’ı rez((sı vere/ı 
Taşkent Sulh Mahkemesi salâhiyetli Hâkimi Arslan Çavu.  ̂ hak 
kında (ferekli kanuni ve inzibati eczanın tâyini ve maaş kat’ı il  
ilfjili müttehaz 5 kararın iptal edilmesi taleplerinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : 10 madde halinde 
belirtilen şikâyet konularından bâzılan hakkında verilen tah
kik ve takibat iznine müsteniden yapılan tahkikat neticesinde; 
adı geçen hâkim hakkında teeyyüt eden iddialardan dolayı 
Hâkimler Kanununun 107 nci maddesine göre muamele yapıl
ması için Akşehir Cumhuriyet Müddeiumumiliğine gönderilen 
evrak üzerine bu yer Ağır Ceza Mahkemesince son tahkikatın 
açılması karan verilip mezkûr mahkemeye sevk edildiği ve 
muhakemesinin devam etmekte bulunduğu.

Tenkid ve muahezeyi mucibolduğu tesbit edilen fiillerinden 
dolayı da mahkeme neticesinde, gereken inzibati cezanın tak
dir ve tâyin edileceği teeyyüdetıniyen isnatlardan dolayı d;.ı 
hakkında muamele tâyin edilmesine mahal görülmediği maâ ; 
kat’ı ile ilgili olarak verilen kararlarda da muahazesini mucip 
bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kanuni icabı yji^ıldığı anlaşılan şikâ 
yet üzerine; bu bakımdan encümenimizce bir muamele ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kiuarı ve ne sebepten verildiği

2103 16 . X n  . 1959

6341/6330 Şeyho G-ündoğan vo 
arkadaşları 
K ollotik köyü muh
tarı
Araban - Gaziantcb

(D osya muhteva.sma nazaran) :
(Arzuhal hulâsası : Halfeti kazasından Nizip kazasına bağla 

nan Hararı köyündeki gayrimenkullerine taallûk eden tapu ka 
yıtları evvelce mahkemeye bildirildiği halde, bilûhara hu kaydın 
buhmamamasmdan ve defter yapraklarının yırttırılarak yok 
(dildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

Devlet Vekâleti ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün 
cevabi yazılarında : Şikâyetin Tapu ve Kadastro Müfettişine 
tahkik ettiıilip neticei tahkikatı havi fezlekeli evrala tahkiki- 
ye ve istidanın vilâyet idare heyetine intikal ettirildiği, suçlu 
görülen Nizip Tapu Sicil Msmuru Hayri Balkan hakkında veri 
len lüzumu muhakeme karan ile dosyanın Devlet Şûrasına in 
tikal ettirilmiş ve bu meyanda arzuhal de mezkûr makama gön
derilmiş ise de dosyasında bulunamadığı bildirilmektedir.

Crereği düşünüldü Kanuni icabı yapıldığı anlaşılan şikâ



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adre«i

yet konusu üzerinde, encümeninüzce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kncümen karan vp. loe sebepten verildiği

2104 16 . X n  . 1969

5724/5724 Osman Çakmak 
tnkılâp mahallesi 
Hâkimiyeti M illiyo 
caddesi N o: 4 
Üsküdar - İsi anin) I

(Arzuhal hulâsası : Millî Müdafaa Vekâletinde bulunan dos
yası tetkik buyurulmak suretiyle kendisine. mâlûHyrt maaşı bağ
lanması talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : 1324 yılında 
bahriye askeri olarak askerlik hizmetini ifaya başlıyan müste 
dinin hastalık durumuna binaen yapılan tedavi ve aldı^ rapor
larda yazüı durumları ve devvalı teşhisi konulan hastalıktan 
dolayı 1331 tarihli raporla askerlikten ihracedildiği açıklandık
tan sonra; mâlûliyetuıi muciboian ânzası harbden evvel de mev 
cudoldu^Ti ve bu ânzalanıun artması sebebiyle ihracedilmiş oî- 
duğ:u ve mâlûliyet maaşı ile ilgili olarak açtığı dâvanın da As 
kerî Temyiz Mahkemesince reddedilmiş bulunduğu bildirilmek 
tedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkik ve halli lâzımge- 
len ve bu merciin kararına iktiran eden bir hususla ilgili bulu
nan talep hakkında vazife cihetinden encümenimizce tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2105 16 . X I I . 1959

>910/5910 Mehmet A li Pulcu 
Tüccardan 
Fothivo

(Arzuhal hulâsası : Fethiye'de 1957 Nisanında vukubulan zel 
zele felâketzedelerinin el’an gayrisıhhi muvakkat barakalarda otu
rup ıstırap çekmekte hıdunduklanndan re yapılan isiimlâklerf' 
ait bedellerin de, Hükümetçe yaptırüan takdiri kıymete gene IJü 
kütyıetin vâki itiraz ve temyizi yüzünden ödenmemekte olduğun 
dan bahsile bu baraka hayatına bir on imce nihayet verilmesi iah 
hinden ibarettir.)

imar ve iskân Vekâletinin cevabi yazısında : Bu mevzuu ile 
ilgili kaymakamlık yazısının ilişik olarak gönderildiği, aynca 
mahallî kontrol amirliği raporuna atfen, 230 evin bitmek üzere 
olduğu, şehir içerisinde 92 evin temellerine başlandığı ve bu 92 
evin 200 e iblâğı hazırlıklarına başlandığı ve şehrin bitmek üze 
re olan Karagözlere yeni bir sahil yolu ile bağlandığı ve istim
lâk bedellerinin peyderpey ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

—  S —

encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2106 16 . X I I . 1959

6086/6086 Süleyman Çaıkmak 
ve arkadaş] an  
Durucin köyü m uh
tarı 
tmranlı

(Arzuhal hulâsası : Hükümle kendilerine teslim olunup 30 yıl
dır zilyed bulundukları İmranlı’nın Sarıyer yaylası hayvanlarının 
yegâne otlakiyesi olduğu halde, Suşehri’ne bağlı bâzı köyler halkı 
tarafından vukubulan baskınlarla mal ve can emniyetlerinin mün- 
sclip kılındığından şikâyetle; hu tecavüzlerin ve daha müessif ha 
diselerin önlenmesi talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen yayla üze
rinde hak iddia eden Suşehri kazasının Müşeknis köyü tarafın 
dan İmranlı kazasının Durucin köyü aleyhine ikame olunan 
men’i müdahale dâvası reddolunması üzerine mezkûr yayladan 
istifadelerine devam edegelen bu ihtilâflı iki köyden başka bâzı 
köylerin de ellerindeki bir ilâma müsteniden vâki iddia ve talep
leri yerinde görülmemiş ise de salâhiyetli ve toplu tecavüzlere 
başlamaları üzerine mezkûr yaylada kurulan asayiş karakolu 
kadrosunun 10 na çıkarıldığı, başka bir yaylaya aidolan ellerin
deki ilâmın usulüne tevfikan infazı lâzımgelmekte bulunduğu ve 
haklarını kanuni şekilde takibetmeleri lâzımgeldiğinin kendile
rine tebliğ edildiği açıklandıktan sonra, böyle bir infaz sırasın 
da icra memurluğuna, valilikçe gerekli bütün yardımın yapıı 
ması hususunun da Sivas Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep ve şikâyst 
üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2107 16 . X I I . 1959

5872/5872 tbrahim Kazan vp 
arkada*^lan 
Ulus Yeni Hal ar 
kasında N o: 29 
Yeşil Meram nıanun 
Ankara

(Arzuhal hulâsası: Ankara da yeni hal arkasında inşa ve 
kendilerine tahsis olunan dükkânlarda çalışan küçük esnafın 
mezkûr dükkânlarını W  gün içerisinde tahliye etmeleri için 
yapılan tebligattan fazlasiyle mağdur olacakları nazara alınarak; 
kendilerine icrayı ticaret etmelerine müsait başka dükkânlar ve
yahut kendileri tarafından üzerinde yeniden dükkânlar yaptıra
bilmek üzere ticaret muhiti ile alâkah. yerlerden müsait hedeUe 
yer tahsis olununcaya kadar bu emrin tehiri esbabının temini 
talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedilere önce şe
hir imar plânına göre Bentderesinde yer gösterilmiş ise de 
bilâhara; Fen ve İmarca yapılan tetkikat neticesinde seyyar



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

barakaların şimdilik kaldınimasmın tehir edilmiş bulundugTi 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre, yerine getirildi
ği anlaşılan talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 9 —

Eneümcn karan ve ne sebepten verildiği

2108 16 . X I I . 1959

5734/5734 Haşan Dem ir vo (Arzuhal hulâsası: Antalya’mn Tutluhahçc mevkiinde kâh
arkadai^lan Muralpaşa vakfına ait yerleri 25 - 50 yıldır laldı tasar ruf lartn-
Kı/.ıl Saray malıa - da hıdundnrup imar ve ihya etmek suretiyle tarla ve hahce.
leşi Tntlu Bahoc haline getirmiş oldukları halde, yapdan kadastro teshitinde bun-
mevkii ları.7i Macit Selekler adına tescAl edilmiş hıdunmasmdan §ikâ

Antalya yctle; hu yerlerin zilyedi hvlunan 63 vatandaş adına temlili 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

Başvekâlet yazılarına bağlı Devlet Vekâleti ve Vakıflar 
ümum Müdürlüğü yazılarında: Bu tesbit aleyhine Vakıflar 
İdaresince Kadastro Mahkemesine müracaat edilmiş bulundu
ğundan, mahkeme neticelenip araziler vakıf adına tescil ve if
raz olunmadan dilekçilerin isteklerinin yerine getirilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü; Cevabi yazılara ve işin hükmen halli 
iktiza eden bir hususa taallûk etmekte bulunmasına binaen şi
kâyet ve talep üzerine, vazife cihetinden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2109 16. X I I . 1950

7207/7207 Ltıtfi D oğu (Arzuhal hulâsası : 19i5 nasıph albay olup 1950 yılında kıia
Göztepe Tanzimar re diğer sicil üstlerinden aldığı miispcl sicille Tuğgeneralliğe 
sokak N o: 19/1 terfie hak iktisabetmiş olduğu halde kadro kifayetsizliği yüzün-
Kadıköy - İstanbul den terfii geciktirilmiş olduğu ve 1957 ydında tekrar kıt'a hiz 

metini başarı ile bitirmiş her veçhile liyakatini ispat etmiş vc
• müspet siciller almış olduğu halde, terfi ettirilmemesi üzerine

Devlet Şûrasına ikame ettiği dâvanın vc bu hapla yaptığı tas
hihi karar talehinin, dâvasının esasını teşkil eden sicilleri cclh- 
olunmadan bir adlî hata, neticesi reddedilmiş olmasından ve ken
disi ile aynı durumda bulunan bir albay arkadaşı hakkında kcn 
disi halikındaki kararın akabinde müsjyct karar verilerek birbi
rine mütebayin kararlar ittihaz edilmiş bulunulmasından şikâ
yetle; nihai adalet nurcii olan Yüksek Meclisçe vekâletten celb-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

^  lÛ -

bjj cümeıı karan ve ue sebepten verildiği

edilecek sicilleri tetkik buyurularak müktesep hakkının iadesi 
hususunda bir karar verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Da
hilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddeleri muvacehesinde 
şikâyet ve talep üzerine encümenimizce tâ3dni muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2110 16 . X I I . 1959

7677/7677
8432/4882

Hristodulas ITristo- 
dulidi.s
Topta.51 Ceza Kvin 
de hükümlü 
(îski'uiar - îslarıf*;:!

(Arzuhal hıdâsüM : Hapis cezası ile birlikte mahkûm edil 
iliği 191 bin küsur Uramn 618S sayılı Kanun hükümlerine tevfi 
kan temindi da f/üstcnnek kaydı ile tecili için Maliye Vekâletine 
yapmış okluğu müracaata Türk Ceza Kanununun 5435 sayılı 
Kanunla ta:lil edilen 19 nen maddesiyle, infazın müddeiumumi 
liğe ait bulunmuş olmasına binaen menfi cevap verilmiş olduğun 
ilan, halbuki bu meblâğa karşı yatırılacıığı âzami S senelik her- 
pis müildeti içerisinde 3 200 küsur, lira ödemU sayılacağı ve 
hakiye para ceziuı için verecek ne bir malı vc ne iU nakdi mev 
cul bulunmadığından ve 3 ydhk bu hapsin tazyikten sonra kanu 
nen bir daha bu yola da müracaat imkânı olmadığından, meş 
rutan tahliye hükmimden dahi istifade edebilmesi ûnn Hazine 
menfaatine ve kanunlarımızın ruhuna uygun bulunan tecil tek 
lifinin kahulü esbabının temini talebine mütedairdir.

Gereği düşünüldü : Müstedi mezkûr talebinden dolayı ev
velemirde infaz makamına ve buna mütaallik noktai nazar ve. 
itirazım da vazifeli mahkemeye serd etmek suretiyle müracaatte 
bulunması lâzımdır. Bu sebebe mebni vâki talebi üzerine vazife 
cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığın» 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2111 16 . X I I . 1959

(5022/6022 Ralıil Büyükbostan- 
cıoğlu
B eyoğlu  Yenişehir 
M im ira n  sokak 
No: 29 
îstanhul

(Arzuhal hulâsası : l.^çi sıfatiyle bağlanmış olan aylık geli 
rinin, Sigortaca gönderilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

Çahşma Vekâletinin cevabi yazısında : Kurum kayıtlarında 
müstedinin isminin mevcudolmadığı, keyfiyetin kendisine de 
bildirildiği belirtlmektedr.

Gereğ düşünüldü ; Müstedinin evvelemirde ilgili ve yetkili 
idare makanüanna, kanuni bir hakkmm muhtel kılındığım
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t\o. ivh, soyadı ve adresi F.t fümen karan \'C-. u< sebepten verildiği

iddia etmesi halinde de vazifeli kaza merciine müracaat etmesi 
lâzımdır.

Bu sebebe nıebni talebi hakkında, vazife noktasından encü 
menimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2112 16 . X n  . 1959

Hünkâr Şc^oıı 
Kemaliye rnahallesi 
Çıkmaz sokak 
\o; fi]
H e n d e k  - A d a p a  

z a n

(Arzuhal hulâsası : Emayı vazifede, bir trafik kazası ne
ticesinde şehidohm kocasından kendisine ve yetimine büyüm 
kadar maaş bağlanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Şikâyetin 
muhik bulunduğn belirtildikten sonra; muvazzafhk hizmeti
ni ifa etmekte iken 20 Temmuz 1958 de vukubulan jip k:ıza- 
smda vefat eden Niyazi’nin dul ve yetimlerine maaş tahsisi için 
mahallinden celp ve tekemmül ettirilen evrakın 2 Şubat 1959 
da Emekli Sandığına intikal ettirilmiş olduğu ancak, Sandık
ça vaka zabıtları arasında mübayenet görülerek, ifade zabıt
ları, iddianame ve mahkeme ilâmının gönderilmesi istenilmiş 
ve bunlar gönderilmiş ise de bu kere şahitlerin ifade zabıtları 
istenilmiş bu zabıtların maznun şoförün talebi üzerine Temylî 
Mahkemesine gönderildiği ve henüz iade edilmediği anlaşıldı
ğından bugüne kadar maaş bağlanamadığı ve geldiğinde he
men gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü 
encümenimizce tâyini 
rildi.

: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
muameleye mahal olmadığına karar ve

Karar No. Karar tarihi

2113 16. X n .  1959

7453/7453 Çolakzade ve Ya- (Arzuhal hulâsası : Şeriye ilâmına müsteniden çok eski za-
nmeahan köyleri inanlardan btri intifa edegelmekte bulundukları Ballıçayı-b na-
ihtiyar lıeyellt'i'i miyle mâruf sularının memuriyet nüfuzuna güvenerek halk üze.--
Malaî-y.'i rinde tegallüp ce zulümde bulunan Vilâyet Kalemi Başkâtibi

Halis Karakaş tarafıdan kesildiğinden kazai ve idari makamlar
dan lehlerine aldıkları kararın da bu şahıs tarafından dinlen 
mediğindcn, kendisinden bizar kaldıklarından bâhis ve şikâyeth; 
mumaileyhin başka bir yere nakledilmesi ve haklarının korun
ması taleplerinden ibarettir.j

Gereği düşünüldü : Müştekilerin intifa haklan ile ilgili tıı- 
lep ve şikâyetlerinden dolayı, dâvalarına rüyet eden vazifeli 
mahkeme, nüfuzu memuriyetini kötüye kullandığım iddia 
tikleri memurun nakü hakkmdaki taleplerinden dolayı da bu
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hususta gereken tahkikat ve tetkikatı ifaya yetkili idare ma
kamlarına müracaat etmeleri lâzımdır.

Vâla talep ve şikâyet üzerine belirtilen sebebe binaen en- 
cümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eacümcn karan ve ne sebepten verildiği

2114 16. X n . 1959

Ö094/G0:)4 Ayhan Ersoy 
1G48 sokak No: i;:; 
îzmir

(Arzuhal hulâsası : Askerî ceza evinde infaz olunan hir mah
kûmiyetinin tekrar infazına tevessül edildiğinden §ikâyeti mu- 
iazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Askerî mahkemece 
müttehaz 4 ay 20 günlük'hapis cezasına ait ve bera3a infaz 
îzmir Karşıyaka Cumhuriyet Müddeiumumiliğine gönderilen 
ilâm üzerine davet edilen mahkûm cezasını çekip terhis edil
diğini ifade ettiğinden; nüfus hâviyet cüzdanında da bu meş
ruhat görüldüğünden cezanın infazına başlannuyarak keyfiye
tin Kara Kuvvetleri Kumandanlığından sorulduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; şikâyet üzerine 
encümenimizce bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2115 16. X I I . 1959

6364/6364 Gazi Kaya 
Delibe'kiroğlu kö
yünde 
Ĉ îorıuTi

(Arzuhal hulâsası : 13 yaşındaki kızı Cemile’yi zorla kaçı
rıp yardarmda alıkoyan şahısların zabıtanın müsamahası yüzün
den el’an yakalanmadıklanndan şikâyeti mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Maznunlar hakkında 
C. Maddeiumumiliğince tanzim olıman talepname ile âmme dâ
vası açıldığı ve sorgu hâkimliğince de ilk tahkikata başlandı
ğı vc bugüne kadar bulundukları yer tesbit edilemiyen mağdu- 
rs Cemile ile maznun Ali Polatcı’nın aranmalarına ve takiple
rine devam olunduğu bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
cncümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2116 16. X II . 1959



6304/6304 II. Hüseyin Bay
ram
Göneksc köyü Muh
tarı 
Hafik

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâmnı: J956 vc 1959 yıllarında mâruz kaldıkları 
sel felâketi sebebi ile vc her an bu tehlikeye mâruz kalabilecek
leri ciJıctle 60 JumeJİ köiflerinin sa vc otlakv/esi olan bir mahal
le nakli esbabının temini lalebindin ibarettir.)

tmar ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında : 7269 sayıh 
Kanun gereğince umumi hayata müessiriyeti Vekiller Heyeti
nin 31 . VIII . 1S59 tarihli karariyle tesbit edilmiş olduğun
dan; sele mâruz durumda bulunan aileler hakkında gerekli 
muamelenin yapılması hususunda valiliğe yazıldığı ve cevap 
geldiğinde evlerini yapmaları için kanun gereğince nakdi yar
dım yapılacağı bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, esbabına teves
sül olunduğu anla">ılan talep hakkında encümenimizce tâyini 
muamsleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  13 -

Encümen kararı vc ne .sebepten verildiği

2117 16 . X n  . 1959

7725/7725 Salih Akçataş ve
arkadaşları
Kazancı Pazarında
kazancı
Urfa

(Arzuhal ind/ısast : (lauretli vc plânlı çalışmaları ile bi'dihı 
Urfaltların fiönlünil kazanmış, yaptığı imar hareketleri ile asır
lardır ihmale uğramış bulunan Urfa'nın veçhesini değiştirmiş 
olan vali Kadri Eroğlu’nun (lümüşatıe’ ı/c nakledilmesinden du
yulan teessür ifade olunmaJdadtr.)

Gereği düşünüldü : Tâyine yetkili icra uzvuna dahi müra- 
caa*-, edildiği istida münderecatından anlaşılmış bulunduğundan 
bu bapta encümenimizce asmca bir muamele tâjânine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2118 16 . X I I . 1959

6302/6302 Şükrü özcaıı 
Heybeliada Sana
toryumu 5 nci bina 
2 nci kat 
İstanbul

(Arzuhed hulâsası : Tekirdağ vilâyetinin Banarh nahiyesine 
bağlı Bıyıkali köyü halkının sıhhi durumu ile hiçbir ç/nna alâkala
nıl ma (lığından ve bu sebeple hı r çfün veremli miktarının artmakta 
olduğundan bahis vc şikâyetle, mezkûr köy hallnnın bir dahiliye 
mütehassısı tarafından mnaıı ene sinin ve mevcudolan 15 veremli
nin tedavisinin temini vc bu köye bir ebe ve sıhhat memuru f/ön- 
derihnesi tedeplcrinden ibarettir.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Dâhil bulunduğu köyler grubu merkezi olan Banarlı’da 4459 sa- 
3alı Kanuna göre bulundurulan ebe ve sağlık memurunun bu 
köylerin sağlık işleri ile devamlı olarak alâkalandıkları, adı gö
çen köy vilâyetçe grub merkezi ittihaz edilmedikçe buraya ebe 
ve sağlık mcrnara tâyinine kanunen imkân olmadığı, bildirilen



u

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. udi, soyadı ve adresi

15 veremlinin tesbit ve tedavi altına alınmalarının valiliğe yazıl
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre talep hakkında en
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

Eııeüıncn i<aran vc m; sebepten verildiği

2119 16.XIU959

5918/5918 Hüsnü Taragay 
Emirsullan mahal
lesi Okul sokak 
No: 25
Eîursa

fArzuhal hulâsası : Karahorsucıhkla işii'ial cdcıı vc cimentu 
karaborsacılığı yaptiğmdan dolay t 83 gün hapse viahknm edilip bu 
cüzastm çektikten sonra 100 lira üzerinden kah vc sat ışı yaptığını 
bizzat ihbar rdcrck mrşhadcn yakalattığı bir şahsın tevkif ed/il- 
rıiiyenk serbesl hıraiulması yüzünden efkân ınnumiyedc, adalet 
cihazına karşı hfml olan tereddüt ve istihfamın giderilmesi için 
durumun bir adalet müfettişine tetkik ettirilmesi talebinden ibn 
ret tir.)

Adliye Vekâbtinin covabi yaiîisında . İhtikâr teşkil edecek 
fada fiyatla kahve satmaktan maunun olan adı gecen şa,hıs hak
kında âmme dâvası açılıp duruşmasının devam etmekte olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına ve işin kaza morciinde 
incelenmeMe olan bir hususa taallûk etmekte bulunmasına bina
en vâki talep üzerine encümenimizce tâ3T.ni muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2120 16.XII.1959

6128/6128 Ali Eştat vc arka
daşları
Ceza Evi mahkum
lan 
Alu-rla

(Arzuhal hulâsası: Mnğh, Ceza Evi nıaJıkûmlarınelan olup. 
Ceza Evi Müdür ve Baş Gardiyanının kendilerine suimua.nıeledi 
bulunduklarından, dövdüklerinden ve diğer yerli mahkûmları 
aleyhlerine tahrik ettiklerinden şikâyetle: başka bir ceza erine n/d 
edilmeleri talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yaasında; Müstedilerin. müessif 
bir hâdiseye sebebiyet vermemeleri için diğer mahkûmlardan 
ayn ve müstaîdl bir koğuşa alınmalarında kanuna, nizama uy
mayan bir cihet olmadığı ve lıajıunsuz muamele ve hareket id- 
dialan için de bir delil gösteremedikleri ve alınan ifadeleıina 
nazaran mücerret; başka bir ceza evine naJdlleri veya diğer



Ârzuhai Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

15

Etıcünıeu k a ra n  v<; ııo sebepten verildif>i

mahkûmlarla bir koğuşta buluıımalanm temin maksadı ile miı- 
racaatta bulundukları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep baklanda 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2121 16 . X I I . 1959

5772/5772 Münir Mu-stafa 
Karshoğlu 
Karslıoğlu Kaıxle.-> 
1er Nakliyeci 
Bavburt

2569/2569 Rosul Çelebi vo ar
kadaşları 
Doyran köyünde 
Alaeam - Samsun

(Arzuhal Jfalâsan : Bayburt kazasında bir lise açılması talf 
binden ibarettir.)

Maarif Vekaletinin cevabi yazısında: öğretmen temininde 
ki güçlükler dolayısiyle Bayburt Ortaokulunun lire haline geti
rilmesine imkân göralemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre, ta 
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2122 16. X I I . 1959

(Arzuhal hulâsası : Uayvaıu'ihkhı (/eçincu köylerine ait. khs 
İHI küllisi gayrikabili k r bulunan nn ramn topraksız halka dağı 
tıhnak islenil meşinden şikâyeti rc bn ievziahn durdurulması fa 
h iyini m utazamin indir.)

îmar ve îskân Vekâletinin cevabi yazısında : Mahallen yap 
tınlan incelemede, bu yerin dağıtılması ve kiraya verilmesine 
taraftar olanlarla olnuyanlar arasındaki mevcut ihtilâfın taraf
larla görüşmek suretiyle halledildiği ve gerekli talimatın Ala
çam Kaymakamlığına verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2123 16. X I I . 1959

6500/6500 Hüsanıotlin Ko-; 
Yıldız eadd('si 
Xo; 58
B(\şikl;ı.ş - İstanbul

(Arzuhal hulâsa.<;ı: Gönderdiği bir dâva dilrkçc.nnc bağl’ 
ejlarak Devlet Şûrasına sunmuş olduğu vc kısa bir zaman sonı ı 
kendisine iade edileceği Arzuhal Encümeni kararında derpiş 
olunan 7iiıfus hüviyel cüzdanının iade edilmesi talebine müle 
•Kıirdir.)

Devlet Şûrası Reisliğinin cevabi yazısında: Vazife nokta 
Rindgn reddedilen dâva arzuhaline bağlı nüfus hüviyet cüzdan’



Araıha! Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ile tahsil belgesinin mumaileyhin yeni adresine gönderilmiş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü; Cevabi yazıya ve mahiyetine göre; talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

KaŜ ar No. Karar tarihi

- -  16 —

Eııcünıcıı karan ve ne sebepten v’̂ erildiğı

2124 16. X I I . 1959

6 2 2 3 / 6 2 2 3  H u r i y e  X o r ; ı l  
72î)r)/72î)r) iiıah;ıll(';si

K ıı la ( ‘,a sok'alc 
N o ;  19 

Samsun

(ArzııJuıIJcnn hıûâsn.sı: Gerim ve alil olan oğlunun durum 

hırnia hinııcn; hocasrnın Sams)in’a naldi hususunda vâhı müra 

rdatUrinin- yerine </('iirihnediğındc7i hahsile bir an önce nakli 

memuriyet ettirilmesi cshabmın tcm.ini ialehinden ibarettir.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında: Tahri
ratta açıklanan durumuna bianen; İzmir’in Yenihisar Kısım 
Amirliğinden Kars Gümrük Muhafaza Kısım Amirliğine nak 
ledilmiş olan Mehmet Nural’ın yerinin değiştirilemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2125 16 . X I I . 1959

6014/601+ Kâzını Ei’dağ 
6388/6388 Altunizado Kısıklı 

oaddosi No; 76 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhed hulâsası: İstanbul Belediyesinde geçen 5,5 yıllık 
barenı içi müddeti hizmetinin tekaütlüğünde nazara ahnmeıdığtn- 
dan şikâyeti vc mezkur milddeti nazara (dtnmed; suretiyle mu- 
hassas maaşının artırılması, ücrette çıeçen 10 küsur senelik hiz 
metlerinden dolayı da horçlandırılarak mezkûr hizmet seneleri
nin dc tekaütlüğüne eklenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Mezkûr şikâyetin tetkik ve halli vazi
feli kaza merciine borçlanma talebinin ise ilgili ve yetkili idare 
makamlanna yapılması lâzımgelmekte bulunduğundan vâki 
müracaat üzerine vazife cihetinden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2126 16 . X I I . 1959



Arznhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

5809/5809 Şeref Sümer
İşçi Sigortaları Ku
rumu Şube menuıru 
Aydın

İ t

Knoümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Müdavimi bulunduğu askerî okuldan 
1953 - 195i yılında kaydının terkin edilmiş bulunması sebebiyle 
okul masraflarından dolayı adına tahakkuk ettirilen 4 156 hru 
tazminat borcunun affedilmesi talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Derste başan 
gösteremiyen müstedinin 53 -2  sayılı Askerî Liseler TaiimaU 
nın 104 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası gereğince okuldan çıka 
nlmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Hazine hukuku şahsiyesi ile ilgili balu 
nan alacağın hususi af yolu ile kaldırılması mümkün bulut* 
nıadığından vâki talep üzerine bu sebebe mebni encümenimize o 
tâyini muameleye mahal olnaadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2127 16. X I I . 195ü

5881/5881 Mustafa Kömür (Arzuhal hnılâsası : 20/21 Mayıs 1959 tarihinde vukubulan sel
Kân (Kayabaşı) felâketinde 10 dönümlük arazi vc fındıklığının sular altında kal-
köyünde ması ve evinin yıkılma bulunması hasebiyle kendisine borçlanma
Yomra - Trabzon suretiyle 10 bin lira yardımda bulunrdma.sı talebinden ibarettir.)

îmar ve îskân Vekâletinin cevabi yazısında : Vukubulan sey- 
lâbın umumi hayata müessir bir hâdise olmadığı, sadece adı 
geçenin evinin kısmen yıkıldığı ve iki dönüm fındıklığının sel
den zarar görmüş olduğu açıklandıktan sonra; bu münferit vaka 
sebebiyle 7269 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan borçlandırma 
yoliyle yardım yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2128 16.XII.1959

6130/6130 Mustafa Sönmez ve (Arzuhal hulâsası : Kendilerine iskânen verilen yerlerin tapu
arkadaşları kaydı dışında verimsiz ve kumlu sahalardan verilmiş ve mütaaddit
Göçü köyünde müracMatlcrde bulunmuş olmalarına rağmen kabili zer arazi ve-
Yarma - Konya rilmediğinden ve bu sebeple müstahsil duruma geçemediklerinden

şikâyeti mutazammındır.)

îmar ve îskân Vekaletinin cevabd yazısında : Yerli halk me- 
yanında topraklandırılmış olan müstedilere ait yerlerin de evsaf 
itibariyle bira- Inınüu olduğu, köy halkuun bu hususta bir tar



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

lopt9 bulunmadıkları bu itibarla, verilmiş olan at-aziyi değiştir
mek içdn bir zaruret olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza mer
ciince halli lüzumuna binaen vâki şikâyet üzerine encümenimiz- 
C3, vazife cihetinden tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2129 16.XII.1959

6263/6263 P’'cridc ödemiş (Arzuhal hulâsası : 3 . VII . 1958 tarihinde yaş haddi schehiylc
Çınarlı aıiahallc.si emekliye sevk edilmiş hulunmasına ve mülaaddit müracaatı e riyie
120 sokak No': 83 rağmen el’an tekaüt aylığı bağlanmadığından şikâyeti mutazam-

Adana mındır.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . I . 1950 tarihine kadar 
emeklilik hakkı tanınan bir hizmette bulunmamış ve mezkûr ta- 
riht3 de 40 yaşını ikmal etmiş olması hasebiyle mevcut kanun 
hükümbri muvacehesinde tevdiatçı durumunda olduğundan ken
disine toptan ödemeden gajnn emekli ayhğı bağlanması mümkün 
olamadığı bildirilmektedir.

Goreği düşünüldü : Vekâlot cevabına ve müstedi kanuni bir 
hak iddiasında bulunduğu takdirde vazifeli kaza merciine mü
racaat edilmesi lâzımgelmekte bulunmasına göre; talep hakkında 
vadfe cihetinden encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2130 16.x 11.1959

5709/5709 Ali Samangül 
Saitbcy mahallesi 
Cami Yaptırma 
Derneği Başkanı 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Mahallerinde halkm yardımı ile inşa edil
miş hulunan camiin; 1926 yüından (Medeni Kanundan) önceki 
mabetler gibi Vakıflar idaresince himaye altına alınması esbabı
nın temini talebinden ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında : Vâki müracaatın incelenerek 
neticesinin müracaat sahibine bildirilmesi kaydı ile istidasının 
bir suretinin Vakıflar Umum Müdürlüğüne intikal ettirilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir.

Mezkûr müdürlükten alınan cevabi yazıda da ezcümle : Mez
kûr camiin Medeni Kanunun tesis hükümlerine tâbi olması lâzım-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No.  ̂ adı, soyadi ve adresi

gelen yeni Vakıflar Kanununun 1 noi maddesine göre idarece 
devir ahnmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve vâki işara nazaran talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

__ 19 __

Encümen karan ve no sebepten verildiği

2131 16.XIH959

5972/5972 Komal Çekmpeo 
Taksim Cumhuriy m, 
caddesi Ilispet so
kak No: 2 Kocju'li 
Ap.
Şişli - tstanbul

(Arzuhal hulâsası : 1955 - J956 ders ydında Yıldız Teknik 
Okulu ikinci sınıfında okumakta iken bir numara eksikliği yü
zünden üssü mizan sibcbiyte »kuldan çdı'unlmış ve mağdur ol
muş bulunduğundan, işbu mağduriı/( tinin yid eritmesini t emine n
15 Şubat I95S tarihinde yürürlüğe giren ve Okul Yönetmeliği
nin 15 ve Kinci maddelerini tadil eden yönetmelikten istifade 
ettirilmesi talebinden ibarı ttir.)

Maarif Vekâletinin cevabı yazısında ; Mezkûr değişikliğin 
daha önceki yıllara teşmili büyük karışıklıklar ve haksızlıklar 
tevlidedeceği cihetle ve teamüle de uyularak mümkün görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2132 16 . X I I . 1959

6093/6093 Mehmet Yanmaz vc
arkadaşları
Dere mahallesinde
Mnş

(Arzuhal hulâsası ; Yakacak odun ihtiyaçhınnın daha ucuz 
bir şekilde giderilmesi talebinden ibarettir.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Odun fiyatlarındaki 
artışın orman mesafelerinin geçen yıla nazaran daha uzak bu
lunması ve nakliye ücretlerinin değiştirilmesinden ileri geldi
ği, Muş depolarında anormal bir fiyat artış olmadığı ve fiya
tın ucuzlatılmasının jnümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce bir muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2133 16 . X I I . 1959



5930/5030 Mustafa Aslan
Tibil köyü muhtarı 
Kilis

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Suriye hududunda mayin dökülen saka 
<lâhiHn:Ie l'alan arazilerine ait istimlâk bedellerinin eVan öden- 
»udiğindcn ve k'dijlerinin içerisinden geçirilen tel maniadan şi- 
hâjiı İle, mezkûr alacaklarının bir an önce ödenmesi ve bu telör- 
(/ünibı 100 metre geri çekilmesi taleplerinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yakısında : Mevzubahis arazi
lerden büyük bir kısınunm bedellerinin ödendiği, diğerlerinin 
ise kanuni formalitelerinin ikmaline * intizaren ödenemediği, 
noksanlar ikmal olununca sırasına ve mevcut talhsisat nispeti
ne göre tediye cihetine gidileceği.

Köy halkının ve hayvanatının mayınlı sahaya geçmemeleri 
için konulan tel manianın kaldırılmasına imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

-  20 -

Erır'ümcn karan ve ne sebepten verildİKİ

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2134 16. X I I . 1959

5763/6763 Dursun Pirinç 
6136/6136 Talâtpa§a Bulvarı 
7189/7189 Dörtyol No: 138 

Ankara

(Arzuhallerin hulâsası : Ililâfı kanun yapılan tapulama işle 
mi m'lnasebeti ile vâki şikâyetinin Bitlis Valiliğince tahkik kj- 
nusu yapılmadığından, Tapu Kadastro Genel MiidAlrlüğıi Tefti] 
Heyeti Reisliğinee üzerinde durulmadığından ve istediği malû 
matın verilmediğinden; suçlu memur hakkında el’an bir mua
mele tâyin edilmediğinden ve keyfî bir şekilde kesilen tapuların 
iptali cihetine de gidilmediğinden bahsile; bu yüzden duçar ol
duğu 5 bin lira maddi ve 10 bin lira mânevi zararının Ilazinec f 
tazmini ve suçlu memurların tecziye olunmaları talep ve şikâye
tini mutazammındır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazılarında ; Keyfiyetin tahkiTc 
ettirilip kusurlu memurlar hakkında lüzumu muhakeme karan 
verilmesi talebini muhtevi evrakı tahkikiyenin vilâyet idare 
heyetine tevdi edilmiş ve ayrıca başka mahallere nakledilmele
rine karar verijmiş bulunulduğu; katileşen tesbit ve tescil mua
melelerinin idareten ıslahına kanuni imkân olmadığı ve bu 
mevzuda müştekinin vekili tarafından mahkemeye müracaat 
edilmiş ve durumun müştekiye de bu yolda mütaaddit defalar 
tebliğ edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve iptal mevzuunun 
kaza mercilerine intikal etmiş ve tazminat talebinin de keza bn 
mercilerce hâk ne bağlanması muktazi bulunmuş olmasına gör-i.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

-  â l  ~

talep hakkında encümenimizce vazife cihetinden tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Sarar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2135 16. X I I . 1959

2355/2355 îdris Şimşek 
2560/2560 Çarşı Camii müez

zini 
Hopa

(Arzuhal hulâsası : 16 ycu ı̂ndaki kızı Afiyet Şimşek’i zorhı 
ve silâhla kaçırmış olanların yakalanmadıklanndan şikâyeti ve 
eıüâdının kendisine teslim olunması talebini mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçen kız Fin 
dikli C. Müddeiumumiliğince alınan ifadesinde, suçlulardan 
Kadir Topaloğlu ile evlenmek maksadı ile ve rızası ile kaçmııj 
olduğunu beyan etmiş bulunduğu ve suçluların yakalandığı ve 
duruşmalarının devam etmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve işin kaza mercile
rine intikal etmiş bulunmasına göre, vâki şikâyet üzerine en- 
cümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2136 16 . X n  . 1959

5786/5786 Abclullalı Özen
Eronıköy İstasyon 
caddesi No; 11 
Kadıköy - Istaıılbul

fâ93/^293 Eadri Başokııtajı 
Malmüdürü 
Bor

(Arzuhal hulâsası : 57 nci Tümen Askeri Hastanesi ta-ş̂  
Subayı iken vazifelendirildiği muvakkat hizmet sebebi ile ala
caklı bulunduğu paranın ödenmesi talebinden iffhrettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr istih
kakın 8 Temmuz 1959 tarih ve 5266/4 sayılı ödeme emri ile Ma 
nisa 57 nci ErEğitimTümen K. lığı emrine gönderildiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep hak 
kında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2137 16 . X I I . 1959

(Arzulıal  ̂ hulâsası : Beytüşşebap Mahnüdürlüğü zamanına ait 
idare hesaplarının tetkikında adına tahakkuk ettirilen 1 489 li
ralık zimmet borcunun, istidada alıklanan sebeplere ve rücu hak
kı bakımından olan hususiyeti navara alınarak kaldırılması vc af
folunması talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Divanı Muhasebat Kanununa tevfikan 
hesap mahkemesi sıfatı ile ittihaz olunan hükümler; sair kazai 
mukarrarat camlesindendir. A ffı hususi yolu ile tetkik oluna-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

H322/6322 Ali Ulusoy
Nurhak
Elbistan

— 22

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bilecek bir mahiyette de bultmmamış olmasına binaen; talebin 
enciimfenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2138 16 . X I I . 1959

(Arzuhal hulâsası : Temditli jandarma efradından olup geçi>-- 
(liği bir kaza nctivesinde gördüğü tedavinin bir yûdan fa^la de
vam etmiş bulunmust sebebi ile kati raporu beklenilmeden, 18G' 
saıjdı Kanuna tevfikan terhis edilmiş ve 17 yıllık hizmetine mu
kabil hiçbir h<ûc lanınmamış olduğundav şikâyeti ve vazifesine 
iad( edilme talebini mutazammındır.)

Gereği düşüniildü ; Yeni bir kanun teklifi talebini mutazam- 
mın bulunan müracaat hakkında, böyle bir teklif serdine yetkili 
olmıyan encümenimizce, bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
görülmediğine, müstedi kanuni bir hakkının muhtel kıhndığını 
da musir bulunduğu takdirde vazifeli kaza merciine müracaatte 
muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2139 16 . X I I . 1959

6600/6600 Hamit Durak
Ahiçelebi mahallo
sinden
Dovrekâni

(Arzuhal hulâsası : Mâlûliyetinc binaen, babei-sı emekli piya
de üsteğmen tsmail Durak'tan kendisine maa-ş bağlanması hakkıv 
daki vâkt müracaatı üzerine, işbu talebin tervicini mutazammın. 
Arzuhal Kneümeninee verilen 2 1 . 1 .  1959 tarihli ve i i l i  sayılı 
Karar dairesinde kendisine her ne kadar l Şubat 1959 dan iti
baren maaş başlanmış ise de, maaşa kesbi istihkak eylediği; 2)ede 
rinin vefatı tarihi olan 2(i Aralık 1951 tarihinden mezkûr tarihe 
kadar teraküm eden maaşlarının da verilmesinin karara hağlan- 
ma'Si talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : İncelenen bahis konusu karar; mevzuat 
dairesinde aylık bağlanması lâzımgeleceğine mütedair olup, ka
rar tarihini takibeden ay iptidasından itibaren maaş da tahsis 
olunmuş bulunduğuna göre, talep hakkında aynca tâyini mua
meleye mahal olmadığına ve müstedinin kanuni bir hakkının 
muhtel kılındığını iddia etmesi halinde de vazifeli kaza mercu 
ne müracaatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2140 16. X I I . 1959
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6229/6229

Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vc adı-esi

Hüseyin Sezgin 
Korkutan köyünde 
Beşikdüzü

(Arzuhal hulâsası : Kendisi dövülüp yaralanmış olduğu halde 
mütemvizler himaye olunmak suretiyle haksız yre tevkif edil
miş bulunduğundan şikâyeti ve heyeti sıhhiyece muayenesi ve 
keyfiyetin tahkik ettirilmesi ve tahliyesi esbabının istikmali ta
leplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevkufiyet halinin devam veya ademi- 
devamı ve bu hususa vâki itirazının tetkiki vazifeli kaza meı> 
ciine ait, adlî vazifenin ihmal veya suiistimali iddiasından do
layı ise yetkili adlî makamata müracaat olunması lâzımgelmek- 
to bulunmuş olmasma binaen, vikı şikâyet ve talep üzerine 
vazife noktasından encümenimizce muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümcn karan ve ne sebepten verildiği

2141 16. X I I . 1959

7441/7441 Arslan Toğuzata (Arzuhal hulâsası : 2510 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine
7440/7440 Kurtuluş mahallo- tevfikan âdi iskân yolu ile verilen miktar ve hududu belli ve 
7442/7442 sinde No: 2 kanunsn muayyen olan araziyi, tedarik ettiği bilirkişi ve şahit-

Eski ınilletvckili lerle ketmeyleyip tevsii hudut suretiyle kendisie ait 10 bin dö-
Maraş nümlük arazisini işgal ve parçalamaya vs tapuları içerisine al-

mıya teşebbüs eden ve \drece verilen mütaaddit meni müdaha
le kararlarına rağmen tecavüzlerine devam ederek bu yüzden 
birçok cinayetlerin fail ve müşevvikı olan Demirci İbrahim aley
hine ikame ettiği hukuk dâvalarında müdafaası nazara alınmak
sızın ve adı geçenin iltizam olunduğundan ve hakkında yapılan 
cezai takibatın da ademitakip kararına bağlanmış olmasından ve 
bu sebeple çiftliğini terk zorunda kaldığından, 17 yıldır ailo 
efradının korku ve üzüntü içerisinde bulunduklarından bahis 
şikâyetle; mezkûr tecavüzün önlenmesi ve taraflara ait tapula
rın mahallen tatbiki için bir heyet gönderilmesi ve Temyizen 
derdesti tetkik bulunan 949/60 sayılı esas dâva dosyasının 
iadesi esbabının temini talebine mütedairdir.)

* Gereği düşünüldü : Halli hükme bağh ve kaza merciince
tetkiki muktazi bulunan veya bu mercilerin kararına iktiran 

ğ  eden bir hususun Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 ve Dahilî
Nizamnamesinin muaddel 53 ncü maddeleri muvacehesinde Yük
sek Meclisçe tetkiki mümkün değildir.

Hâkim ve idare âmirleri hakkında vâki olacak iddia ve is
natlardan dolayı da, gerekli tetkikat, tahkikat ve takibatı 
yapmıya yetkili mafevk idare makamlarına müracaat edilmesi 
lâzımdır.

Vâki talep ve şikâyet üzerine belirtilen sebeplere binaen»



Arzulial Arzuhal sahibinin
No. ;ıdı, soyadı ve adresi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

vazife noktasından encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2142 16. X n . 1959

5807/5807 Şükrü Tokkaya (Arzuhal hulâsası: 17 senelik bir futbolcu ve idareci olup
6103/6103 Çarşı mahallesi 1952 senesinde bir diisnte neticesinde geçirdiği mütaaddit ame-

No: 35 liyatlar sonunda her iki ayağından mahrum bir vaziyete düşmüş
Buldan - Denizli ve bu sebeple kendisine hır mâlûl arabası tedarik edilmesi veya 

bedeli olan 2 000 liranın yardım olarak verilmesi için Kızılay 
Genel Merkezine ve Başvekalete yaptığı müracaatlerden bir ne
tice alamadığından bahsile, kendisinin ve yavrularının müşkül 
durumdan kurtarılmaları için bir kanunu mahsusla hu arabayı 
şahsan tedarik edebilmesi için 5 000 lira nakdi yardımla birlik
te aylık 300 lira kadar bir aylık bağlanması veyahut hayatın: 
kazanmıya medar olmak üzere bir jip arabâ sı armağan edil
mesi taleplerinden ibarettir.)

Kızılay Umum Merkezinin cevabi yazısında: Bu durumdaki 
vatandaşlar için yardım olarak mâlûl arabası yaptırılması 
prensip olarak kabul edilmiş ve el ile müteharrik motorsuz 
mâlûl arabası yapabilecek firmalarla hâli temasta bulunuldu
ğu, anlaşmıya varıldığı takdirde müstedinin talebinin de na
zara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Kanun teklifi encümenimizin vazife vo 
jretkisi dışında bulunduğundan talep hakkında bu balamdan 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2143 16. X I I . 1959

5883/5883 Halil Asatekin (Artuhal hulâsası: 1935 yılında Fethiye Mal Müdürlüğüne,
Sakarya caddesi tâyin olunup vazifeye başlamış bulunduğu halde tapu kayıtla-
Mis sokak No: 1 rında da görüleceği üzere bu tarihten 5 yıl önce tefriz suretiyle 
Bursa l^eıian Ziya-ya verilmiş ve başkaları adına tedavül görmüş olan

bir gayrimenkulun satışına mâni olmıyarak Hâzineyi ızrar et
miş hulunduğundan dolayı, Muğla Ağır Ceza Mahkemesinin 
23 . X I . 1939 tarihli ilâm ile mahkûm edildiği 3 079 lira tazmi
natın, arz ettiği duruma göre tamamiyle bir zuhule müstenit 
hûlunduğu ve aynı mevzuda ahiren vâki vekâlet iş’art üzerine 
ddt' geçenin ikamet etmekte bulunduğu İstanbul Asliye 2 nci 
ffukuk Mahkemesinde açılan dâva neticesinde, ayrıca bu şahıs 
hakkında da hüküm istihsal edilmiş, Binaenaleyh tamamen mâ- 
suM ve mağdur bulunduğu nazara alınarak; hakktndaki mezkûr



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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E a ‘ümen karan ve ne sebepten verildiği

mahkeme kararının iptali ile istenilen tazminatın terkini tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 n ci 
maddesi muvacehesinde mahkemelerden sâdır olan mukarrera 
tın Yüksek Meclisçe iptali gayrimümkün ve müstedinin kanun 
yollarına müracaat hakkı mevcut bulunmaktadır. Terkin key 
fiyeti ise ayn bir kanun mevzuudur. Vâki talep üzerine belir
tilen sebeplere binaen, vazife yönünden encümenimizce tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2144 16. X n . 1959

5661/5661 Ömer Araslı 
Tavukçuluk ve Arı
cılık îstaısyonunda 
Gece Bekçisi 
Denizli

(Arzuhal hulâsası: Denizli Tavukçuluk ve Arıcılık istasyonu 
Müdürü Osman Ceylânlı’nın, istidada 33 madde halinde belir
tilen gayrika'.cuni hareket ve yolsuzlukları hakkında ihbar ve şi
kâyeti mutazammındır.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında: Valilikçe yaptırılan 
tahkikat neticesinde, belirtilen hususların muhbirin bu idare
de henüz vazifeli bulunmadığı zamanlara ait ve iddialarının 
yersiz olduğu ve dilekçenin başkaları tarafından tahrik nıak 
sadı ile adı geçene yazdınidığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2145 16. X n . 1959

5863/5863 İsmet Sel (Arzuhal hulâsası : Tayyare makinist astsubayı iken Gülha-
Kalaba mahallesi ne Askerî Tıp Akademisince tanzim edilen (Büyük sar’a) has- 
No: 177 talığı teşhisini muhtevi 5 . V I I I . 1954 tarihli bir rapora isti
Ankara naden ve âdi mâlûl olarak emekliye sevk edilmiş ve sivil hizmet

lere girmek ve şoförlük ehliyeti almak içiv sevk olunduğu An
kara Nümune ve İzmir Devlet hastanelerinden verilen sonraki 
raporlarla sıhhi durumu sağlam olarak tesbit olunmuş bulundu
ğu halde, müracautlerine rağmen Millî Müdafaa Vekâletince 
hakem muayenesine sevk edilmediğinden şikâyeti mutazammın- 
dır.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mezkûr ta
sarruf aleyhine itiraz olunabilmesi için tanınan 90 günlük müd
detin geçmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın idari kaza 
merciince tetldkı halli lâzımgelmekte bulunmuş olmasına göre;
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

talep hakkında vazife cihetinden encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kîyarı ve ne sebepten verildiği

2146 16. X I I . 1959

5083/5683 Recep Yorulmiizev 
tşçi
.Sirinyer 200. sokak
N o: 26
İzmir

(Arzuhal hulâsası : §arJc Sanayi Kumpanyası Anonim Or
taklığında çalışmakta iken işçi mümessilliğine seçilmiş olduğu, 
halde hilâfı kanun iş akdinin feshi cihetine gidildiğinden ve bu 
mevzudaki ihtilâfın ilişik hakem kurulu karariyle de aleyhine ne
ticelendirilmiş olmasından şikâyeti ve mezkûr kararın iptali 
lal eh in i m ut aza m mındt r.)

Çalışma Vekâletinin cevabi yazısında : tş Kanununun 78 
nci maddesine tevfikan verilmiş olan bu kararın kesin bulun
duğu ve yapılan muamelede kanun ve nizamname hükümlerine 
aykın bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve müştekinin şahsi 
hak noktasından kaza merciine müracaat hakkı mahfuz 
bulunmuş olmasına binaen; şikâyet üzerine encümeninaizce 
tâyini muameleye mahal olmadığına karar veiildi.

Karar No. Karar tarihi

2147 16. X I I . 1959

;{!)85/3!)85 İdris Şimşek 
Çarşı Camii ]\Iü(‘z- 
zini
Sundura mahalle
sinde 
Hopa

(Arzuhal hulâsası : Artvin’in yerli halkından olan Cumhu
riyet Müddeiumumisi Hüseyin Aksakal’m hissi ve tarafgiram 
hareketlerinden ve silâh tehdidi ile kaçırılan kızının yaş tashi 
hine gitmek sureti ile failleri himaye ettiğinden şikâyeti ve baş
ka bir mahalle nakledilmesi talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında ; Mezkûr hâdise fail- 
Isri hakkında verilen son tahkikat karan üzerine duruşmala 
rımn derdest bulunduğu, mağdurenin yaptırılan muayenesi ne
ticesinde tanzim olunan raporda; 20 yaşında olduğu ve üzerin
de cebrü şiddet âsan olmadığı bildirildiğinden müddeiumumi
likçe yaş tashihi dâvası açıldığı ve bu baptaki hükmün Temjâ- 
zan tetkik olunmakta bulunulduğu belirtildikten sonra; bir 
yolsuzluğu tesbit edilemiyen müddeiumumi hakkkında muame
le tâyinine mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre şikâyet üzerino 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2148 16. X II . 1959
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5961/5961 Alimot Nüzlıet Kı
zıllan
Vahköy Çayır ca'i 
du.si X o ; 64 
Beykoz - Islanlnı!

ArzuİKil Arzulıa- sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve nc sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Orduda, iiümrük Muhafaza ve Liman 
Teşkihrtında schk eden hûnıetlerinin ilkaütliil:- mlUlddinde na 
zara (dınmanuısmddn şikâj/cti mulaıatnıntn miiracaati üzcrtm 
Arzuhal Kncioncnince ntiılhhuz J52(J saydı Kararda, bu haplah 
ihtUâfm Devlet t^ûrastııca. reddedilmiş ve bu mercice incelen 
')tu;si lüzumundan bahis olunmakla ise de ınezkâr dâvası rncre - 
tecavüz sebebi ile reddedilmiş ve bu da şahsi hatasından ile>': 
gelmiş bulunduğu cihetle mağdur bırakılmaması talebinden ibt: 
nftir.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan selef encümen karanndv 
da balirtildiği üzere ihtilâfın tetkik yeri kaza mercii bulunmu:,- 
ve bu mercilerden verilen kararların usul ve esastan verilmiş 
olmasında tevlidettikleri neticei hukukiye bakımından bir far iç 
bulunmamış olmasına binaen; Dahili Nizamnamenin muaddel 
53 ncü maddesi muvacehssinde talebin encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2149 16 . X I I . 1959

5965/5965 Burlıanettiıı Aydı' 
mir
14. Sv, Türıl. I. Ş. 
Urfa

(Arzuhal hulâsası : Nasi}> tashihi ile ilgili olup Devlet Şura, 
sınca süre aşımından Arzuhal Encınncnince de 1405 saydı hi> 
Karar ile reddedilmiş bulunan talebinin müşarünileyh encü 
mcnce esastan incelenerek mağduriyetinin telâfisi esbabımn is 
likmali lalebindcm iharellir.)

Gereği düşünüldü : Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesi, 
encümenimizin vazifelerini tâyin ve tesbit etmiş ve kaza merci
lerinin tetkikine tâbi hususatın encümenimizce tetkik oluna- 
mıyacağını tasrih etmiş bulunmaktadır.

Bu mercilerce bir ihtilâfın usul veya esastan karara bağ
lanmış bulunması da vazife noktasından farklı bir netice tev- 
lidetmiyeceğinden; gerek zikrolunan madde ve gerekse Teşki
lâtı Esasiye Kanununun 54 ncü maddesi muvacehesinde ihtilâ
fın encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına karar vo- 
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2150 16 . X I I . 1959

5852/5852 Behza.t Doğnn 
Muhtar 
Aşağı sel rek kö 
yünde 
Darendr

(Arzuhal hulâsası : Maraş'ın Elbistan kazasının Yoğunsöğüt 
köyü ile Malatya’nın Darende kazasının Asağısertek köyleri (Vi 
lâyet hudutları) arasında tahaddns eden ihtilâf tl İdaresi Kana 
nuna tevfikan müşterek kararname ile ve Elbistan Asliye Ilukuik 
Mahkemesince nihai alarak haUcdilmiş bulunulduğu haldi, Yu 
ğansöğüt köifünün vâki müracaati üzerine Devlet Şûrasınca da 
ayrı bir karara bağlanmış bulunduğundan bahsile keyfiyetimi, han
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No. adı, soyadı ve adr esi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

gi makam tarafından halli gerektiğinin bildirilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hüküm uyuşmazlığı iddiasında bulunul
duğu ve kanuni sebepler mevcudolduğu takdirde usulüne tevfi
kan ujruşmazlık mahkemesine, vazife itirazının ise, iptal kararı
nı ittihaz eden Devlet Şûrası 6 ncı Dairesine serdi lâzımdır.

İhtilâfın nihai olarak halli vazifeli kaza merciine ait bulun
maktadır.

Vâki müracaat üzerine, belirtilen bu kanuni sebeplere bina
en ; vazife cihetinden tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2151 16 . X I I . 1959

5886/5886 İsmail Yılmaz
Haydar Sinan Ca
mii sokak No: 4 
Fatih - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Batı - Trakya mültecilerinden olup vâki 
mağduriyetlerine binaen; harçsız olarak vatanda. l̂ığa kabul edil 
meleri talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 5887 sayılı Harçlar Kanunu, muaflıktan 
istifadesi mümkün olan şahıslan ve bu muafiyetten istifade şar
tını belirtmiş bulunmaktadır. Müstedi bu şart ve vasfı haiz bu
lunduğu takdirde yetkili idare makamlarına müracaat etmesi lâ
zımdır.

Değil ise, talebi yeni bir kanun mevzuu olduğundan encüme
nimizin vazifesi dışında bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine, belirtilen sebeplere binaen vazife ci
hetinden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2152 16. X I I . 19Ö9

5916/5916 İbrahim Gündoğan 
Kavakdere caddesin
de Berber Lûtfı Çe- 
tinkaya eliyle 
Beykoz - İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 6/7 Eylül hâdiseleri sırasında, haksız ola
rak 105 gün mahkûm edilmiş bulunması sebebi ile çıkarılmış ol
duğu işine tekrar alınması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine, ilgili ve yetkili idare makam
larına başvurulması lâzımgelmekte bulunduğuna göre, vâki mü
racaat üzerine; encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2153 16. X n .  1959
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5710/5710

A rzuhal
No.

Karun Tatar 
Şana köyünde 
Kemalpaşa - Hopa

A-rzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Deruhde ettiği bir millî emniyet hizmeti 
sebebiyle geçirdiği 17 senelik hapis hayatı yüzünden halen Hükü
metin himaye î’c yardmıına muhtaç bir duruma düştüğünden; ken
disine maaş tahsis veya ikramiye itası talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında ; 20 . X II . 1956 tari
hinde Tıknus hudut kapısından yurdumuza iade edilmiş olan 
müstedi hakkında, tahriratta açıklanan durumu muvacehesinde 
yapılacak bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet işarına ve talebin yeni bir kanun 
teklifi mevzuu bulunmasına ve encümenimizin böyle bir teklif 
serdine yetkili olmamasına binaen, talep hakkında encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2154 16. X I I . 1959

5879/5879 îbralıiın Peslioğlu 
Alıçken mahalle
sinde
Cilıanbevli

(Arzuhal hulâsası : Kanunsuz olarak tahakkuk ettirilen 1 200 
lira verginin kaldırılması talebinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr tarhiyat, açık 
landığı üzere; mükellefin itirazı üzerine Vergiler îtiraz ve Tem
yiz komisyonları kararlanna iktiran eylediğinden; üzerinde 
idari bir tasarrufta bulunmıya imkân olmadığı gfibi, mümasili 
bir hâdise sebebi ile ittihaz olunan Devlet Şûrası kararının bn 
suretle kesbikatiyet eden tarhiyata tatbiki de mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kaza merciince tetkik ve halli muktazı 
bulunan talep hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü 
maddesi müvacehesinde encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2155 16. X n . 1959

5487/5487 Hüseyin Yeşil (Arzuhal hıdâsası : Heybeli Ada Sanatoryumunda bir senedir
Heybcliada Sana- beklemekte olduğu sırasının 5 Mayısa tesadüf etmekte bulundu-
toryumunda ğundan bahsile hiçbir mâni beyan olunmadan tahtı tedaviye;
İstanbul alınması için emir verilmesi talebinden ibarettir.) ^

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
İstanbul Valiliğince durumu inceletilen müstedi hakkında; adi 
geçen Sanatoryum Baştabipliğinden alınan cevabi yazının tas
dikli bir suretinin gönderildiği bildirilmektedir.

Mezkûr yazıda da ezcümle: 6 . V . 1959 tarihinde Bakanlık 
hesabına yatınljuş olan mumaileyhin 22 . V . 1959 tarihinde



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

30

Encümen kararı \e ao sebei)ten verildiği

kendi arzusu ile gününü bırakarak çıkmış olduğu bildirilmiş 
tir.

Gereği düşünüldü ; Vâki işara göre talep hakkında encu 
raenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2156 16 . X I I . 1959

73.13/7313 Rüvoyde Baylan 
Mohmotalipa.şa nıa- 
Iıallesi İstanbul 
<*axldcsi Tiir!i(‘ Ba 
yırı No: 24 
İzmit

(Arzuhal hulâsası: V<fal eden kocası laraf'ımUtn ıjaptırdan 
( vi için hı ıjannmnc verihıu tliğiuden dolayı kendisinden istenilev 
~)'>0 lira cezalı rerıjinin affedihnesi ialehinden ibarettir.)

Gsreği düşünüldü : Hususi af mevzuu içerisinde tetkiki 
mümkün bulunmıyan talep hakkında bu bakımdan encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2157 16 . X I I . 1959

7316/731 fi Mustafa Arıkan
llalimivi' - l'̂ rmctK'k

(Arzuhal hulâsası: lUddi hâkim l<d( tilerinden dolayı aley
hinde hüknıoliman para cezalarının islîfası için hilâfı kanun lü 
zuınhi (V eşyalarına n nt( skenim haciz vaz'edihniş b ulunmasın 
dan şikâyeti nı ulazammıııdır.)

Gsreği düşünüldü: îcra tetkik merciine müracaat olunması 
lâzımgelmektc bulunmuş olmasına binaen vâki talep hakkında 
vazife noî^tasından encümenimizce tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2158 16 . X I I . 1959

5704/5704 Mustafa Gürsoy 
7805/7805 Çarşamba Fctliiyc 
8403/8403 cacldcsi Ilorozlu 

sokak No: 6 
Fatih - Isıtaııbul

(Arzuhed hulâ^ısı: İstiklâl madalyasına hak iktisahetmis bu
lunduğu halde bugüne kadar alamadığından, vc yaş durumu iti
bariyle c/ıhşamaz bir halde bulunduğundan bahsilc, madalyası 
nnı verilmesi ve hidcmatı vataniyeden kendisine aylık bağlem- 
ması taleplerinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında: Madalya iste
ğinin yerine getirildiği, diğer talebinin ise bir kanun istihsa 
line vabeste bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Madalya isteği yerine getirilmiş ve ay 
İlk bağlanması keyfiyeti de yeni bir kanun mevzuu bulunmuş 
ve encümenimizin vazife ve yetkisi dışında olduğundan talep
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hakkında bu sebeplere binaen muamele tâyinine mahai oimv- 
dığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2159 16. X n . 1959

4412/4412 Melımct U(;an 
Cozn, Evindo 
Elâzığ

(Arzuhal hulâsası: Elâzığ Ceza Evi mahkûnılanndan Seyit 
Turan ve arkada-farınm, diğer mahkûmları dövüp yaralaaıklan 
ve hapsaneye bıçak ve tabanca soktukları vc diğer mahkûmlara 
baskı yaptıkları halde C. Müddeiumumisi tarafından himay e 
ohınduklarmdan şikâyeti mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr şikâyet ve 
iddialar üzerine bir müfettiş marifetiyle yaptınlan tahldkat 
sonunda hiç biri tahakkuk etmediğinden adı geçen müddeiu
mumi hakkında muamele tâyinine mahal görülmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2160 16 . X II. 1959

6192/6192

6193/6193

Nazif Kurucu vr 
arkada-şları 
Yalvaçlı 
Ak.şehir

Abdullah Türkoğlu 
ve arkadaşları 
Yalvaçlı 
Akşehir

(Arzuhallerin hulâsası: iler cihetten bağlı ve miinasebcttar 
hulunduklan Akşehir ile Yalvaç, arasındaki yolun hakımsızhk 
yüzünden geçide gnyrimüsait ve tehlikeli bir hal aldığından ve 
bundan dolayı mâruz kalınan müşkülâttan hahsile mezkûr yoluı 
hiç olmazsa, tamir ve ıslahı ve devamlı bakıma alınması esbabı
nın temini talebinden ibarettir.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında: Mezkûr yolun geçit 
yolu stardandında yeniden inşası için tahminen 8 milyon liraya 
ihtiyaç bulunduğu. Bu meblâğın kifayetsiz ve tamamen dağıtıl
mış olan il ve köy yollarına yardım ödeneğinden, makinalann 
da programların tahakkukuna ancak kifayet etmekte bulundu 
ğundan bu yol için tefrikine imkân görülemediği; imkân hu
sulünde nazara alınacak yollar meyanında olan mezkûr yolun 
yaz bakımında olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkında 
ernümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2161 16. X I I . 1959
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6884/6884

Arzuhal
No.

Kenatı Uhıkut 
6. cadde Veziroğlu 
Ap. No: 1.1/6 
Bahçclicvler - An- 
ka.'a

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsast : Tuğgenerallik nasbtmn tashihi için Jan
darma Umum Kumandanlığına vaki müracaatine cevap teşkil 
eden ve; sicil durumunun, 30 Ağustos 1955 te terf^ müsait bu
lunmadığı hakkındaki yazının hilâfı hakikat bulunduğu, ara
da 4 ay 23 gün sonra 125 liraya terfiinin yapılmış olmasından 
sarahaten anlaşılmış bulunması hasebiyle; bu yüzden tümgene
ralliğe terfi hakkından ve bu şerefli payeden mahrum bırakılmak 
suretiyle, manen ızrar olunduğu gibi, bir yıllık tahsisattan 
mahrum ve tümgeneral olarak tekaüde sevk olunsa idi alacağı 
ikramiye ve aylık farklarının tutarı olan 12 bin liralık maddi 
bir zarara da mâruz bırakıldığından şikâyeti ve kendisine elem 
veren ve bu yanlışlığın düzeltilmesi, maddi kayıplarının telâfisi 
ve müsebbiplerinin tecziye olunmaları taleplerini mutazammm- 
dır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 30 Ağustos 1955 
tarihinde tuğgeneralliğe yükselme sırasına girmiş olup 21 Ha
ziran 1955 tarihinde tanzim olunan meslekî sicilli yükselmesine 
müsaidolmadığı için terfii cihetine gidilemiyen müstedinin 24 
Aralık 1955 te tanzim edilen sicili (Sicil süresi 6 ay olduğun
dan) müspet olarak tecelli etmesi üzerine bulunduğu kadroda 
tuğgeneral kadrosu olmamasına binaen 3661 sayılı Kanuna 
tevfikan 23 Ocak 1956 da 125 liraya, kadro temini üzerine de 
30 Ağustos 1956 da da generalliğe yükseltildiği maaş yüksel
tilmesinin rütbe yükseltme talep hakkını bahşetmemiş olnuiA 
sına rağmen idarenin kendisi hakkındaki hüsnüniyetinin böy- 
lece tezahür etmekte olduğu ve esasen iddia olunan hususların
idari dâva mevzuu bulunduğu bildirilmektedir.

1

Gereği düşünüldü : Hilâfı hakikat bir işardan bulunmak su< 
retiyle vazifei memuriyetlerini ihmal ve suiistimal ettikleri 
iddia olunanlar hakkında tahkikat ve takibatta bulunmak; 
mafevk hiyerarşik makamlara ait bir yetkidir.

İdarenin hizmet kusurundan doğan zararların tazmini, 
rütbe ve emekli aylığı mevzulanndaki mütehaddis ihtilâfların 
tetkik ve halli de kaza merciine ait vezaifi cümlesindendir. 
Vâki talep ve şikâyet üzerine belirtilen bu sebeplere binaen ve 
Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muvacehesin
de encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

fjiıcüracn kararı ve ne sebepten verildiği

2162 16. X n . 1959

5615/5645 Şerif İpek (Arzuhal hulâsası : Sıhhi durumuna binaen, İş Kanununa
Adliye Durağı tevfikan, uzaklaştırılmış olduğu işine tekrar alınması talebinden
Sakaiya ibarettir.) %

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : İzmit îşçi Sigor
talan Kurumu Hastanesince verilmiş olan rapora nazaran, ça-
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Et cümcn kararı ve ne sebepten verildiği

hşma gücünün 3/2 sini kaybettiği anlaşılan müstedinin iş akdi 
nin feshedilmiş bulunduğtt, kıdem tazminatı tahakkuk ettirilip 
kondisina ödenmesi için de Devlet Demiryolları Birinci İşletme 
Madorlağüne yazıldığı bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, 
tabp hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2163 16. X II. 1959

56!)6/5696 Davut Gök
D. P. Ocak Reisi 
Dareler köyünde 
Samsun

(Arzuhal hulâsası : Kızı, 1943 doğumlu Kadriye’nin mânevi 
'cebirle kaçırılmış olması sebebi ile cereyan eden taJdbat sırasın
da mücerret bir tabip raporuna istinaden yaşının 19 (1940 do 
ğumlu) olarak tashihi için dâva açılmış olduğu gibi aynı do
ğumlu olan oğlunun yaşının tashihi için de müddeiumumilikçe 
dâva açılmış olmasındaki isabetsizlikten şikâyeti ve mağduriye
tini mucibolacak bulunan oğluna ait tashihisin dâvasından vaz
geçilmesi talebini mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Tahkikat sırasında 
mağdura yaşının küçük yazdırılmış olduğunu beyan etmiş ve 
hayeti sıhhiye raporiyle de yaşı 19 olarak bildirilmiş olduğun 
dan müddeiumumilikçe yaşının tashihi için dâva açıldığı ve bu 
sebeple a3mı doğumlu görünen kendinden büyük kardeşi Ah
met’in doğum tarihinin de tashihi iktiza ettiğinden bunun için 
d3 ayn bir dâva ikame edilmiş bulunulduğu ve halen ceza dâ- 
va-anın ilk tahkikatı yaş tashihi dâvalarının muhakemesinin 
devam etmekte olduğu ve yapılan muamelelerde alâkalılann 
muahezelerini mucip bir yolsuzluk görülemediği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Kaza mercilerinde İncelenmekte olan 
dâvaya müştekinin dâvâlı sıfatı ile katılıp bu mercide her türlü 
defide bulunmak ve ittihaz olunacak karar aleyhinde kanun 
yollarına müracaat hakla olduğuna göre; vâki talep üzerine 
vazife noktasından encümenimizce tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

216i 16. X n . 1959



5848/5848 Şükrü Geceli 
Boztepe köyünde 

İskilip

Arrnhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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Eıif*ümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : tskilip’in Kızılviran nahiyesi Karakol K. 
Onbaşısı Murat Çam’ın vazifei memuriyetiyii suiistimal etmek 
suretiyle rüşvet almakta ve gayrikanuni muamelelerde bulundu 
ğundan; Kaymakam ve Jandarma K. nının da bunu himaye et
mekte olduklarından bahsile; başka bir yere nakledilmesi tale
binden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaptırılan tahki
katta muhbirin ileriye sürdüğü hususları haricen duyduğu ve 
görgüye müstenit bir malûmatı olmadığı ve ihbar konusunu 
ispat edecek delilleri ibraz edemediği tesbit edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mahiyetine göre 
talep ve şikâyet üzerine encümenimizce tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2165 16 . X II. 1959

4313/4313 Sıtkı Kunıbasar (Arzuhal hulâsası : Haksız olarak işten el çcktirili]) aldığı
Belediye Meclisi meni muhakeme kararına rağmen vazifesine iade edilmiyen bele-
Azası diye reisi yerine, vali tara[mdan tâyin kılınan rcisvekilinin gayri-
Rize kanuni bir şekilde 26 aydır vazife görmekte bulunmuş olması ile

Rize Belediye Meçlisinin vazife göremez hale gelmesinden; âmme 
ve belediye hizmetlerinin görülmediğinden ve mumaileyhin gaıı- 
rikanuni tasarruflarından şikâyetle, kanun hükümleri dairesinde 
reis seçiminin yapılması ve belediye meclisinin huzursuzluktan 
kurtarılması esbabının temini talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mahalli en büyük 
mülkiye âmirinin tahrirî tebliğatma rağmen kanuni vazifesini 
yapmadığı için mezkûr mahal belediye reisine işten el çektiril- 
diği ve hakkında tahkikat yapılmakta olduğu ve bu sebeple gö
revin bilmecburiye vekâletle idare olunduğu ve 21 . I . 1959 ta
rih ve 30998 sayılı Kararname ile de vali uhdesine verildiği ve 
halen durumun aynı şekilde devam etmekte olduğu, fazla tahsi
sat alan reisvekili hakkında ise Belediye Muhasebe Usulü Nizam
namesinin 27 nci maddesinin uygulandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve mezkûr tasarruf 
aleyhine kaza merciine müracaat olunması lâzımgelmekte bulun
duğuna göre vâki talep ve şikâyst üzerine encümenimizce vazife 
cihetinden tâjdni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2168 16. X n .  1959



5624/5624

Arzuhal
No.

Mehmet Kaptan 
Hıdırlık mahalle
sinde No: 73 
Seferihisar

#

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Vârislerine ait tapu kayıtlarının gönderil
mesi hakkmdalıi talebinin mütaaddit müracaatlerine rağmen yere
ne getirilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

Devlet Vekâletinin cevabi yazısında : Evvelce yaptığı müra
caat üzerine istediği kayıt örneklerinin 3 . II . 1959 tarihinde 
kendisine verildiği, murisi namına tapu kaydı bulunmadığından 
bu isteğinin yerine getirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahyetine ve vekâlet cevabına göre talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 35 —

Enenmen karan ve ne sebepten verildiği

2167 16. X n  . 1959

721.3/7213 Hediye Barış 
Yenimahalle 7. Du
rak Çoşkıın .sokak 
No: 162 de 
Bayan Hacer ya
nında 
Ankara

(Arzuhal hulâsası- : Adana Birinci Hukuk Mahkemesinde aç- 
olup aleyhine neticelenmiş bulunan iptal dâi'asma ait dosya

sının tetkik ve tashihi zımnında yaptığı miiracatlcre cevap veril
memiş oHuğundan bahsile, mağduriyetine son verilmesi talebin
den ibarettir.)

Goroği düşünüldü : Mezkûr talepten dolayı alâkalı mahke- 
moya müracaat olunması lâzımgelmekte bulunduğundan vâki 
müracaat üzerine encümenimizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2168 16. X II. 1959

7223/7223 Ali O. iman Al «'an 
Ihsaniye mahallesi 
Harem Iskelfesi so- 
ka.k No: 18/1 
Üsküdar - İstanbul

(Arzuhal hulâsası: Millî Mücadelede sehk eden hizmetlerin
den dolayı İstiklâl madalyası ile taltif olunması ve 290 liradan 
ibaret bulunan emekli maaşına vatani hizmet tertibinden tahsil 
olunacak bir maaş ilâve edilmesi veyahut hir mesken teminine 
medar olacak miktarda kendisine toptan bir ödeme yapılması 
taleplerinden ibarettir.)

Gsreği düşünüldü; istiklâl madalyası talebinden dolayı yet
kili idare makamlarına müracaat olunması lâzımdır.

Vatani hizmet tertibinden aylık tahsisi veya ikramiye itası 
ise yeni bir kanun teklifi mevzuu bu-lunmasının ve encümeni 
mizin böyle bir teldif serdine yetkili olmamasına binaon: vâki 
müracaat üzerine tâjdni muameleye mahal görülmediğine ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2169 1 6 . X U .  1959



6238/6238

Arzuhal
No.

Arzuhal salıil)inin
adı, soyadı ve adresi

Ahmet Tarım 
Bakkal Yusuf Er- 
soy eliyle 
Sambüllü köyünde 
Hendek

. 36 ~  *

Eıi'ünıcn karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 1958 - 1959 ders yıh Sakarya Ticaret Li
sesi 3 ncAi sınıf imtihanlarına hastalığı sebebiyle katılamadığın 
dan; bitirme imtihanlarına iştirakinin sağlanması talebinden iba
rettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında: Müstedinin 1959 - 1960 
öğratim yılı başında kaydı yenilenilerek aynı sınıfa devam et
meye başladığı bildirilmektedir.

G3reği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre ta
lep baklanda tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2170 16. X n . 1959

5884/5834 Şakir Şen
Büyük Şana (Çı
narlı) k()yün:lc 
Yomra - Trabzon

(Arzuhal hulâsası: Sel felâketzedelerinden olup 8 nüfuslu 
aile efradının geçimini temine medar olmak üzere; Hâzineye 
ait arazilerden kendisine borçlandırılmak suretiyle miktarı kâfi 
yer verilmesi talebinden ibarettir.)

îmar ve İskân Vekâletinin cevabi yazısında: Vukubulan 
seylâpta, müstedi Şakir Şen’in 4 dönüm fındalığınm tahribol- 
duğu ve köyde hiç bir evin hasar görmediği açıklandıktan son
ra, hasar tamamen zirai mahsulâta inhisar eylediğinden 7269 
sayılı Kanuna tevfikan bir muamele ifa olunamadığı bildiril 
mektedir.

Goreği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre talep hakkmda 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2171 16. X II. 1959

5784/5784 Ali Kalkan ve <u-- 
kadaşları
IIi saroyi n kö>'ü n de 
Gölcük - İzmit

(Arzuhal hulâsası: Tütünlerinin bir an evvel satınalınmasınıv. 
temin buyurulması talebinden ibarettir.)

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında: Mez
kûr köy tütünlerinin ambarlanması için 31. III. 1959 tarihin
den itibaren sıra vaziyetine göre, peyderpey nakliyelerinin ve
rildiği ve halen nakliyesini almamış hiçbir ekici kalmadıği,



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 37 ~

Encümen karan vx* ne sebepten verildiği

6İ86/6486 Mustafa Babayiğit 
ve arkadaşları 
Hacışeref mahalle 
sinde 
İdil

tütünlerini satmıyan 23 ekici müstesna diğer 103 ekicinin tü
tünlerini satıp paralanm almış oldukları bildirilmektedir.

Gareği düşünüldü: Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre; 
talep hakkında encümemmizce tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Kasar No. Karar tarih’

2172 16. X n . 1959

(Arzuhal hulâsası : Bir din adamına yakışmıyan hal ve hare
ketlerde bulunan imam Ahmet Kaplanhn işten meni ve hakkında 
tahkikat ifası talebinden ibarettir.)

Başvekâletin cevabi yazısında : Vâki müracaatın incelenerek 
gereğinin ifası hususunun Diyanet İşleri Reisliği, Dahiliye ve 
Adliye vekâletlerine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet işarına göre; talep 
hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2173 16#XII. 1959

7234/7234 Hatice Akünler 
Saatçi mahallesi 
Saatçi sokak No: 27 
Konya

(Arzuhal hulâsası : Ziraat Vekâleti Veteriner İşleri Umum, 
Müdürlüğü memurlarından iken vefat eden oğlundan dolayı aylık 
bağlanması için yaptığı müracaatın, müddeti içerisinde yapılma
dığı ileri sürülerek kabul edilmediğinden bâhis bulunmaktadır.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmü muvacehesinde ta
lep hakkmda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığı
na ve müstedinin muhik ve mâkul sebep tahtında müracaat ede- 
menüş bulunduğu hakkındaki iddiasından dolayı da vazifeli ka
za merciine müracatte muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2174 16 . Xn . 1959

5880/5880 Adile Kırkbir 
İncesu Doğancılar 
sokak Çetinay Ap. 
No: 84/4 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Ankara’nın Içcebcci semtinde kâin maliki 
bulunduğu 1002 ada 34 parsel numaralı arsasının Ankara imar 
plânına göre okul yeri olarak .pıyulandırılmış bulunmasına ve mü- 
taaddit müracaatlerine rağmen, Maarif idaresince satınalma mua
melesine tevessül olunmadığından ve bedelinin el'ân ödenmediğin
den bahsile, satınalınıp alınmıyacağt hususunda varılan katı ka
rarın kendisine bildirilmesi talebinden ibarettir.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : İmar idare heyetincf 
filhakika ilkokul sahası olarak şuyulandırılmış olan mezkûr arsa



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 38 —

E:icümen kararı ve ne sebepten verildiği

üzerinde okul inşa ettirilemiyeceğinden okul sahası kaydının 
kaldınlarak serbest bıralalması için 14 . VII . 1959 tarihli bir 
yazı ile tmar Müdürlüğüne yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vekâlet cevabına göre, ta
lep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2175 16. XII. 1959

Reis 
Çorum 

II. OrtaJccıoğlu

Mazbata M. 
Samsun 

N. Ulusoy

Kâtip 
Çanakkale 

A. II. Sezen
Adıyaman 
S. Ağar

Antalya 
Y. Yazıcı

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu

Bolu 
M. Daytoğlu

Diyarbakır 
K. Tay§i

Elâzığ 
M. Altındoğan

Erzurum 
M. Eyüboğhı

Trabzon
O. N. LermioğIn

Yozgad 
S. Eronat

(Arzuhal sayısı : 100)

T. B. M. M. Matbaası



Devre : XI T. B. M. M. îçtima : 3

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L !
Sayı: 50  

17 ,11,1960 Çarşamba

Arzuhal
No.

5870/5870 
(S. No: 1)

Arzuhal sahibini» 
adı, soyadı ve adresi

------------------------- B------
Coşkun Tuğlular 
Yeşilırmak Ecza
nesi
Amasya

5876/5876 Yusuf Çiftsüren ve 
(S. No: 2) arkadaşları

Gözsüz köyünde 
Malkara

5682/5682 Hüsnü Lider
8592/8592 Türkmen mahallesi 

(S. No: 3) Bahçearası sokak 
No: 2
Kuşadası - Aydın

5685/5685 Sabri Peksoy 
(S. No: 4) Hava K. K. Tet

kik Kurulu Bşk. 
da Sv. .Memuru 
Ankara

5688/5688 Haşan Pırasalar 
(S. No: 5) Cumhuriyet bulvarı 

Anadolu Han 
K at:2 -N o: 14 
îzmir

5776/5776 Abdullah Alptürk 
(S. No: 6) örencik köyünde 

Karamürsel
6335/6335 Keyfo Polatlı 

(S. No: 7) Ceza Evinde mah
kûm 
Kayseri

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: 6197 sayüı Kanunla münhasıran eczaneler
de satılmasına müsaade edilen zehirli ilâçlardan mâdut bulunan, 
ziraatte istimal adilen zehirli kimyevi maddelerin bakkallarda 
satılabileceğini derpiş eden 984 sayılı Kanunun lağıv veya tadili 
ile satış hakkının miinhasıran eczanelere verilmesi talebine mü
tedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup zirai 
işletme kredisi olarak Ziraat Bankasından almış oldukları para
lan ödiyemiyecek durumda bulunduklarından; mezkûr borç
larının affı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mesbuk hizmetlerine, mâlûliyet ve yo§ 
durumuna binaen; vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmanı 
talebinden ibarettir.) •

(Arzuhal hulâsası : Tayyare küçük zâbiti olarak katılmış ol
duğu Millî Mücadele hizmetlerinin sair memurlar misillû teka
ütlük müddetinde nazara aUnmasını teminen muktazi kanuni 
tadilâtın yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Geçirdiği iş kazası sebebiyle bağlanmı§ 
olan aylığının, 6900 sayılı Kanunun bâzı maddelerini tadil eden 
7231 sayılı Kanuna göre ıslahı muktazi bulunduğu halde mez
kûr kanundan istifade ettirilmemiş olduğundan bahsile zikrolu- 
nan kanunun tefsiri talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Basın ve trafik suçlarının affını derpiş 
eden tekliflerin şümulünün genişletilmesi, kaza ve kader kurba
nı olup işledikleri suçlardan nedamet duyan ve ıslahı nefsetmiş 
olan diğer mahkûmlar için Umumi af Kanunu çıkarılması ta
leplerini mutazammındır.)



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6655/6655 Müstafa Bölükbaşı 
(S. No: 8) Ceza Evinde mah

kûm 
Denizli

6392/6392 Hüseyin ve arka- 
(S. No: 9;̂   ̂daşları

Ceza Evi mah
kûmları 
Aydın

6400/6400 Yaşar Özkan An- 
(S. No: 10) kan

Ceza Evinde mah
kûm 
Gelibolu

6389/6389 Tahir Sancalıoğlu 
(S. No: 11) Ceza Evi mahkûm

ları 
Kilis

6356/6356 Halil Mısırlı 
(S. No: 12) Ceza Evinde mah

kûm 
Urfa

(Arzuhal hulâsası : Basın ve trafik suçlarının affını derpiş 
eden tekliflerin şümulünün geni§letilmesi, kaza ve kader kurba
nı olup işledikleri suçlardan nedamet duyan ve ıslahı nefsetmiş 
olan diğer mahkûmlar için Umumi af Kanunu çıkarılması ta
leplerini mutazammındır.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6285/6285 Mustafa Şahin ve 
(S. No: 13) arkadaşlan

Ceza Evi mahkûm
ları 
Çorum

6286/6286 Osman Koçak 
(S. No: 14) Ceza Evinde mah

kûm 
Çorum

6309/6309 Mehmet Ayçan 
(S. No: 15) Ceza Evinde mah

kûm
Diyarbakır

6329/6329 Fatma Çerçil 
(S. No: 16) Salâhattin mahal

lesi Zübeyi.- Çerçil 
annesi 
Silvan



Arzuhal
No.

6330/6330 
(S. No: 17)

6331/6331 
(S. No: 18)

6332/6332 
(S. No: 19)

Zeliha Yıldırım 
Ceza Evinde mah
kûm I. Halil Yıldı
rım eliyle 
Diyarbakır
Fatma Bakmaz 
ömerkan köyünde 
Silvan
Celâlettin Akbag 
Ceza Evinde mah
kûm
Diyarbakır

Areuhal sahibimn
adı, soyadı ve adresi

6211/6211 Malımut Durgut 
(S. No; 20) Zeytinli köyünde 

Edremit

6140/6140 
(S. No: 21)

6185/6185 
(S. 1^:22)

6087/6087 
(S. No: 23)

5866/5866 
(S. No: 24)

5942/5942 
(S. No: 25)

5973/5973 
(S. No: 26)

Halil Mısırlı ve ar
kadaşları 
Ceza Evinde mah
kûm 
Urfa
İbrahim Alkan 
Ceza Evinde mah
kûm 
Akşehir
Sayhettin I§ık 
Ceza Evinde mah
kûm 
Muş

Mehmet Ali Altınsoy 
Merkez Muhtan 
D. P.
Kosor '

Salih Arslanhan ve 
arkadaşları 
D. P. Başkanı 
Panlı - Ş. Koçhisar

Hüsnü Cagımnı 
Hususi Muhasebe 
Md. Tahsil Müfre
dat Kâtibi 
Sakarya

(Arzuhal hulâsası : Basın ve trafik suçlarının affını derpiş 
eden tekliflerin şümulünün genişletilmesi, kaza ve kader kurba- 
nı olup işledikleri suçlardan nedamet duyan ve ıslahı nefsetmiş 
olan diğer mahkûmlar için Umumi af Kanunu çıkarılması ta
leplerini mutazammındır.)

— 3 —

Encümen karan ve ne sebepten veriidiği

(Arzuhal hulâsası : 25 seneyi mütecaviz hizmetleri m.esbuk bu
lunduğu halde, 6981 sayılı Kanunla, ancak bu kıdemin 10 yılı 
borçlandırılmak suretiyle tekaütlüklerinde nazara alınan ve yaş 
haddine tâbi tutularak tekaütlük hakkından mahrum kalan uzat
malı jandarma efradının emeklilik hakkında istifadelerini temi- 
nen zikrolunan kanunda veya yaş haddini 55 e çıkaran 7278 sa
yılı Kanunda tadilât yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : Umumi af kanunu çıkarılması tale
binden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Belirtilen sebeplere binaen Şenkaya kaza 
merkezinin Kosor nahiye merkezine kaldırılması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ş. Koçhisar'a bağlı Panlı nahiyesinin kaza 
haline getirilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 25 liralık kadroda iki üst dereceye terfi 
edip, müktesep aylık olarak 250 lira almakta iken bir müddet isti- 
faen ayrılıp aynı kadro maaşlı bir vazifeye tekrar tâyin kılın
dığı halde, bu müktesep aylık tutarının verilmiyerek 200 lira üze
rinden tediyede bulunulduğundan ve bu sebeple mağdur edildi-



— 4 —
Arzuhal Arzukal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

6085/6085 M. Ali Tuncer 
(S. No: 27) As. Şb.

Babaeski

6205/6205 
(S. No; 28)

5869/5869 
(S. No; 29)

5937/5937 
(S. No; 30)

5903/5903 
(S. No; 31)

Ali özerden 
Ceza Evinde mah
kûm 
Adana

Sabri tzol ve arka
daşları
Ceza Evinde mah
kûm 
Urfa

Ali Bingöl 
Ceza Evinde mah
kûm 
Muş

Ali Erbay 
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon

5764/5764 Halime Çebi 
(S. No: 32) Bahçecik köyünde 

Araklı

5754/5754 
8346/8346 

(S. N o;33)

5732/5732 
(S. No: 34)

î. Maî^har Kırşan 
Tahtakale Alanı N o: 
13 Marangoz Musta
fa Anarlar yanında 
Bursa

Halil Rahmi Yüksel 
Erkek Sanat Ensti
tüsü Kâtip - Hesap 
]\Iemuru 
Bilecik

ğinden bahsüe, Emeldi Sandığı Kanununun 41 nci maddesinde 
sarahat bulunmamasından doğan hu tereddüdün izalesi maksor 
diyle ve; mezkûr kanunun 15 nci maddesinde müktesep aylık tuta
rının nazara alınacağı yazılı bulunmuş olmasına göre, emekli aylı
ğının hesabında eski ve yeni tutarlardan hangisinin esas alınaca
ğının alâkalı encümenlerce tetkik ve takdir buyurulması talebin  ̂
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesine 
tevfikan cezalandırılmış olanların da çıkarılacak olan kısmı A f 
Kanununun şümulüne alınmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahiyeti itibariyle bir hususiyet arz eden 
trafik suçlarından mahkûm olmuş bulunanların affını derpiş eden 
lâyihanın bir an önce kesbi kanuniyet eylemesinin temini talebin
den ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : işledikleri suçlardan nedamet duyup 
ıslahınefsetmiş olan mahkûmlar için umumi af kanunu çıkarıl 
ması talebine mütedairdir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Murisine ait tapulu ormandan ağaç kes
tiği için 1 675 lira ağır para cezasına mahkûm edilip hali firarda 
bulunan kocasının köyüne dönerek 11 nüfuslu aile efradım sefa
letten kurtarması için hapse tahvil olunan mezkûr borcun 5 
sene taksitle ödenmesine müsaade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Jandarma sınıfında ve Gümrük Muhafaza 
teşkilâtında geçen 27 küsur senelik hizmetine mukabil emekli 
maaşı bağlanmasını teminen 6740 ve 6745 sayılı kanunlara mü
masil bir kanun tedvin olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tanm ve Satış kooperatiflerinde sebh 
eden ücretli hizmetlerinden dolayı borçlandırılma hükümlerin
den istifade ettirilmesi esbabının iatikmali talebinden ibarettir.)
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5721/5721 
(S. No: 35)

Arzuhal
No.

Sıdıka Cankorur 
Hüseyinler mahalle-

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Çal

5780/5780 Mustafa Bozcan 
{S. N o: 36) Millî Kalkınma Par

tisi Başkanı 
Urfa

5725/5725 Muharrem Yavuz 
(S. No: 37) Ceza Evinde mah

kûm 
Sakarya

5768/5768 Mehmet öztürk 
(S. No: 38) Ceza Evinde mah

kûm 
Denizli

5795/5795 Osman Çerçi 
(S. No: 39) Yeni Ceza Evinde 

mahkûm 
Ankara

6317/6317 Bekir öğütçen 
(S. No: 40) Şoförler Demeği 

İdare Kumlu 
Başkanı 
Kayseri

5851/5851 Hüseyin özcan 
(S. No: 41) Hayvan Sağlık 

Memura 
Akkuş - Ordu

6342/6342 Ahmet Şen 
(S. No: 42) Aptal caddcsi

Erikli Bahçe Bak
kal Osman Şener 
eliyle 
Bursa

(Arzuhal hulâsası : Muavenete muhtaç ve çalışamıyacak hir 
durumda bulunduğundan, miUî mücadelede şehit düşen kardeşin
den kendisine maaş bağlanması talebinden ibarettir.)

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Kat mülkiyeti mevzuunun bir 
kanunla.şti'nimasv talebine mütedairdir.)

an once

(Arzuhallerin hulâsası 
binden ibarettir.)

Umumi af kanunu çıkarılması tal ı-

(Arzuhal hulâsası : Trafik suçlarının affı hakkındaki tekli
fin kanuniyet kesbetmesi esbabının istikrmli talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tedrisat programı ve iahsil müddeti ba
kımından lise muadili olarak kabul edilen Hayvan Sağlık Me
murları Okulu mezunlarına da diğer meslek okulları mezunlan 
gibi yedek subay olma hakkı tanınması, bu moral bozucu dur^ı- 
mun bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Iskânen tahsis olunan gayrimünbit arazi 
sini işletebilmek maksadı ile, ipotek mukabili Ziraat Bankasından 
aldığı horcu ödemekten âciz bir durumda bulunduğundan mez
kûr banka alacağının terkini esbabının temini talebinden iba
rettir.)

6264/6264 Lûtfi Oğuzcan ve 
(S. No: 43) arkadaşları

İnönü caddesi 
No: 62 
Adana

(Arzuhal hulâsası: Durumları 400 sayılı Kanuna uyan ve 
tstiîJâl Madalyasına müstahak durumda f/ldukları o zamanki 
heyeti milliye reis ve âzaları ile, millî müftfze kumandanları 
tarafından tasdik edilen Kuvai Milliye mücahitlertne istiklâl 
madalyası ver ilebilmesini teminen, mezkûr kanunun tefsiri veya 
ek hir vıaddc ilâve olunması taleplerini mutıuammtndtr.)^



7202/7202 Osman Nuri Günay 
(S. No: 44) Ismetiye mahallesi 

Şerbetçi sokak 
No: 13/2 
Malatya

6406/6406 Hüseyin İriz 
(S. No: 45) Ballıkuyu mahal

lesi 1044. sokak 
No: 14
ÎkttiÎp

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6387/6387 Kâmil Ekinci 
(S. No: 46) Belediye Muhasebe 

Mümeyyizi 
Fatih - İstanbul

6 4 4 4 / 6 4 4 4  S a b i h a  T a y l a n  

(S. No: 47) Y e ş i l b a h a r  a r a l ı ğ ı  

No: 1
Göztepe - îstanbul

5878/5878 Menıduh Turan 
(S. No: 48) Hususi îdare 

Müdürü 
Bursa

5875/5875 Haşan Çöl 
(S. No: 49) Kızılağıl köyünde 

Hacıbektaş

5835/5835 Turgut Urlulu 
(S. No: 50) 177. sokak No: 30

tgmir

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

5954/5954 Ahmet Yılmaz 
8182/8182 Erküt köyünde 

(S. No: 51) Cide

6100/6100 Tevfik Çelik 
6572/6572 Çilli mahallesi 
7924/7924 Eski Çeşme sokak 

(S. No: 52) No: 5
Emirdağ • Afyon

(Arzuhal hulâsası: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ile ilga edilen 551 sayılı Kanuna tevfikan ken
dilerine maaş bağlananların bu kanunla tan nan haklardan isti
fadeleri mevzuunda vâki mağduriyetlerini bertaraf etmek üzere 
gerekli açıklamada hulunulmast talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Devlet Demiryolları haresinde sebk eden
34 senelik hizmetinden, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile 
ilgili olarak geçen 8 senesinin de diğer hizmei seneleri ile tevhi- 
den nazara alınıp emekli aylığı bağlanabihv^si için 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin (c) bendinin tadil edilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Tayyare Cemiyeti muhasipliğinde geçen 
hizmetinin emekliliğinde sayılması esbabının istikmali talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Müteveffa kardeşinden kendisine tekaüt 
maaşı tahsisini teminen bir kanun çıkarılması talebinden ibaret- 
iir.)

(Arzuhal hulâsası: Hem idari, hem de mesul muhasiplik va
zifesi gören vilâyet hususi idare memurlarına da Maliye Teşkı 
lâtındaki vazifeliler gibi kasa tazminatı verilmek suretiyle bu 
ikiliğin giderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Mâruz kaldıkları müşkülât sebebiyle köy
lerdeki motorlu un değirmenleri için, Gelir Vergisi defteri tut
ma mükellefiyetinin kaldırılması talebinden ibaretth.)

(Arzuhal hulâsası : Reddolunmuş bulunan 1496 sayılı müra- 
caati üzerine Devlet Şûrasına yaptığı müracaatin de; merci te
cavüzü ve zaman aşımı noktalarından keza reddedilmiş bulundu
ğundan bahsih; mevcut heyeti sıhhiye raporlarında da görüle
ceği üzere; İzmir Denizcilik İşletmesinde çalışmakta iken sakat 
kalmış ve muavenete muhtaç, bir durumda bulunduğuna göre, 
cüzi de olsa kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : İstiklâl Harbinde sebk eden yararlıkla
rından dolayı geçimine medar olacak kadar, vatani hizmet terti
binden kendûine aylık bağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen hizmetlerinin; borçlanmak 
suretiyle emeklilik hesabında nazara alınabilmesini teminen ka
nuni sürenin bir müddet daha uzatılması talebinden ibarettir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

6839/6639 Osman Yeten 
(S. No: 53) Hususi îdare

Varidat Memuru 
Ula

6158/6158 Necibe Kılavuz 
(S. No: 54) Saray mahallesinde 

Gümüşhacıköy

6173/6173 Mazhar Sündüs 
(S. No: 55) Baro Avukatı 

1638 sicilli 
îstanbul

6213/6213 Süleyman Eren 
(S. No: 56) Darboğaz köyünde 

Ulukışla

6443/6443 Nurettin Çağlayan 
7806/7806 Yıldız caddesi 

(S. N o: 57) Ertuğrul Ap. 2/2 
Beşiktaş - îstanbul

6446/6446 Şükran Uysal 
(S. No: 58) Çay mahallesi 

Mandıra sokak 
No: 49 
Balıkesir

6224/6224 Ramazan Gür 
(S. No: 59) Camii Suk mahalle

si Muhtarı 
Çüngüş

6232/6232 Mehmet Uğur 
(S. No: 60) DD. Yolları 7 nci

İşletme Yol Başçavu
şu 17341 sicilli 
Sirkeci - îstanbul

7456/7456 Şeref Günen 
(S. No: 61) Ziya Gökalp mahal

lesi Tul gar sokak 
No: 12 
Diyarbakır

7713/7713 Mustafa Tokel 
(S. No: 62) Cami Vaizi 

Bvüâ

(Arzuhal hulâsası : Vereme musabolup âzami hastalık mezu
niyetleri sonunda mâlûlen tekaüde sevk edilmeleri mukadder 
olan memurların vazife mâlûlü addolunması veyahut tedavileri 
sonuna kadar mezun addedilmeleri için bir kanun çıkarılması 
eshabmın temini talebinden ibarettir.) “

(Arzuhal hulâsası : Aidatlarını geri aldıkları için hizmetle- 
nnin bii'leştirilmesi mümkün olamıyan müteveffa memurların 
dul ve yetimlerine ayhk bağlanabilmesini teminen bir kanun çı
karılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstidada açıklanan sebeplere binaen ki
ralar hakkındaki takyidatın kaldırılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Okul masrafı olarak adına tahakkuk et
tirilip icraen tahsiline tevessül olunan 2 797 lira 63 kuruşun 
terkini talebinden ibarettir.)

(Âmirinin geçirdiği asabi bir buhranla istimal ettiği taban- 
casıtulan çıkan kurşunla ölen ve hizmet müddeti maaş bağlan
masına müsait bulunmıyan kocasının, vazifesi başında ölmüş bu
lunduğuna göre; bir tefsirle kendisine ve yetimlerine maaş bağ
lanması esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : K öy enstitülerinden ayrılmış olan tale
belerden ve velilerinden istenilen okul masraflarının terkini ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : D. D. Yolları İşçileri Emekli Sandığına 
aidat ödemek suretiyle geçen hizmeti ile, emekli sandığı ile alâ
kalı müddeti hizmetinin birleştirilmek suretiyle 33 senelik hizmet 
müddetine mukabil emekli aylığı bağlanabilmesi için kanun ted
vini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hükümleri eskimiş, idare ile, mütevelli 
ve evlât arasında ihtilaf ve ihtilaflara sebebiyet veren vakıflar 
mevzuatının ıslahı ve âdil bir şekle konulması talebini muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ücrette geçen hizmetlerinden dolayı borç- 
landırılmastnın temini talebine mütedairdir.)
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7721/7721 
(S. No: 63)

Arzuhal
No.

7679/7679 
(S. No: 64)

Ahmet Canan ve ar- 
kadaşlan 
Toptaşı Ceza Evi 
mahkûmları 
Üsıküdar - Istanbu

Esat Er
Grebene mübadille
rinden
Çardak - Denzili

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

7641/7641 
(S. No: 65)

7637/7637 
(S. No: 66)

7291/7291 
(S. No: 67)

7376/7376 
(S. No: 68)

H. Fehmi Gökçeli 
ve arkadaşları 
Ceza Evinde mah
kûmlar 
Adana

Fikri Ozan 
PTT M. Ahmet eliy
le
Çay

Mehmet Şentürk 
Karakol sokak No: 
4 /A
Beyazıt - İstanbul

Mahir
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon

7452/7452 Cafer İşleyen 
(S. No: 69) Kelikler köyünde 

Bafra

7528/7528 Abdullah Gezer 
(S. No: 70) Yanık köyünde 

Sapanca

7500/7500 
(S. No: 71)

Murat Parlakgün 
Tütün İşçileri Sen
dikası Reisi 
Bursa

(Arzuhal hulâsası 
mütedairdir.)

Umumi A f  Kamınu çıkarılması talebine

(Arzuhal hulâsası : Tasfiye kanunlarının yürürlüğe girdiği 
tarihlerde reşit bulunmamış ve bu sebeple tâyin edilen müddet
ler içerisinde müracaat edememiş olduğu ve bu durumda olanlar 
için bu mevzuatta bir hüküm ve kayıt olmaması hasebiyle, muri
sinden müntakil 15 bin madenî altın liralık mübadil istihkakın
dan mahrum kalmış olduğundan, açtığı idari dâvanın bu nokta
dan, Yüksek Meclise ve adlî mahkemeye yaptığı müracaatının da 
vazife cihetinden reddedilmiş bulunduğundan bahsile, hakkının 
ziyama sebebiyet verilmemek üzere bunun tefsiren halli talebini 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası 
mütedairdir.)

Unıutni A f  Kanunu çıkarılması talebine

(Arzuhal hulâsası : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun muvakkat 65 nci maddesinde derpiş olunan 
borçlanma müddetine ilâveten yeni bir müddet daha tanınması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan göçmenlerinden olup Birinci 
Cihan Harbinde Türklcrin müttefiki olan Bulgar ordusunda sa
vaşa katılmış ve bu sırada mâlûl kalmış olduğu için Bulgaristan’
da kendisine bağlanmış olan mâlûliyet maaşının yurdumuzda da 
kendisine tahsisi lâzımgelmekte bulunduğuna karar verilmesi ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
mütedairdir.)

Umumi A f  Kanunu çıkarılması talebine

(Arzuhal hulâsası : Sebk eden yararlıklarına binaen kendisine 
vatani hizmet tertibinden yardımda hıdunulması talebinden iba
rettir.) ^

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sına mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Küçük esnaf için olduğu gibi işçiler için 
de vergi muafiyeti tanmmast taleinden ibarettir.)



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

7534/7534 
(S. No: 72)

7518/7518 
(S. No: 73)

6298/6298 
8144/8144 

(S. No: 74)

5830/5830 
(S. No: 75)

5844/5844 
(S. No: 76)

Sakıp Bulutlu 
Liman ve Demiryo
lu İşçileri Sendikası 
Başkanı 
Mersin

Mustafa Aydemir 
Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Kozlu Böl
gesi Savunma Amir
liğinde 3025 sicil 
numaralı Seferber
lik Memuru 
Kozlu - Zonguldak

Muharrer Vargı 
Vilâyet Tahrirat Kâ
tibi
Trabzon

Selâhattin Gürpınar 
Hususi Muhasebe 
tdaresi Tahsil Me
muru 
Bodrum

Mustafa Asım Çevik 
Ceza Evinde mah
kûm 
Giresun

(Arzuhal hulâsası : îa§e mükellefiyetini nakden ödiyen do
natan veya i§ verenlerin, gemi adamlarının hastalık ve mezuni
yetleri halinde bu bedeli ödeyip ödemiyecekleri mevzuunda ta- 
haddüs eden ihtilâfın giderilmesi için 6739 sayılı Deniz i§ Ka
nununun 29 ncu maddesinin tefsiri talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kıta çavuşluğundan yetişen ordu mensu
bu astsubayların da, aynen jandarmada olduğu gibi temdit ta
rihinden itibaren emekli haklarının tanınması ve bunlardan 
mülki hizmetlere geçmiş oinniann ordudaki hizmetleri sebebiyle 
iktisabı hak eyledikleri yıpranma zammının tanınması için ek 
bir kanun çıkarılması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kadrosuzluk sebebiyle zayi olan terfi 
haklarının emekliye sevkı anında telâfisini teminen bir kanun 
tedvin olunması hakkında vâki iki müracaatı de, yetkisizlik se
bebiyle Arzuhal Encümeni tarafından reddedilmiş ise de encü
meni terkibeden sayın mebuslardan biri tarafından hu teklifin 
yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; K öy kâtipliğinde geçen hizmetinin borç
landırılmak suretiyle emekliliğinde sayılması esbabının temini 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6988 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili bu
lunan 9 . V I . 1958 gün ve 259 numaralı tefsirin ağır hapis ve 
hapis mahkumlarının meşruten tahliye hakkından istifadeleri 
mevzuunda ikilik yarattığından bahsüe, zikrolunan kanunun mak
sat ve gayesi bakımından yeniden incelenmesi yeni bir tefsir 
mevzuu olarak ele alınması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : îhtiva ettikleri hususlar yukarda hulâ- 
saten beyan olunan müracaatler hakkında yeni bir kanun veya 
tefsir teklifi ile ilgili bulunmuş olmalarına binaen; Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 15 nci maddesi muvacehesinde encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2176 1 6 . X n . 1959
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7375/7375 
(S. No: 77)

Arzuhal
No.

6301/6301 
(S. No: 78)

Remzi önal 
Kızıbaray köyünde 
Araç

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Osman Necip Sipa- 
pahioğlu
Kandilli Rasathanesi 
Müdür Muavini 
İstanbul

6240/6240 
(S. No: 79)

6272/6272 
(S. No: 80)

Recep Delge 
Mazlumlar deresin
de Marangoz ve Mü- 
taahhit Hüseyin Yıl
dız Vekili 
Tosya

Mehmet Soyal 
Osmanpaşa mahalle
si No: 22
örtülüpınar - Sivas

6237/6237 Ahmet Yıldız 
(S. No: 81) Akören köyünde

Karsantı - Karaisalı

7530/7530 
(S. No: 82)

7399/7399 
8166/8166 

(S. No: 83)

7390/7390 
(S. No: 84)

7386/7386 
(S. No: 85)

Süleyman Eranıl 
Sirkeci; Garda Gar 
Müdürü 2245 
tstanbul

Rifat özdem 
Yalıboyu sokak No: 
139 
Kozlu

Kenan Bilgen 
Haliç caddesi 
N o :79/1 
Fatih - tstanbul

Mehmet Ovalı 
Tekke mahallesinde 
Orhangazi - Bursa

(Arzuhal hulâsası: 3005 sayılı müracaatine ek olarak sunulan 
bu istidada ezcümle : Maarif maaş kayıt defterlerinde mukayyet 
bulunan 2 sene 7 aylık hizmetinin tekaütlük müddetinde nazara 
alınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Mülga İstanbul Darülfününü Fen Fa
kültesi mezunlarından ve 33 yıldır da Devlet hizmetinde bu
lunmuş olmasına rağmen 10 kusür senedir almakta olduğu 90 
liradan 100 liraya terfi ettirilmemiş olduğundan bahsile, mü-> 
tehassıs durumda olup 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinden 
istifadesi lâzımkeleceğine binaen, bu hususta verilecek bir ka
rarla Şubat 1952 tarihinden itibaren 100 liraya, 11 Şubat 1955 
tarihinden muteber olmak üzere de 125 liraya terfi ettirilmek 
sureti ile devam edegelen mağduriyetinin telâfisi talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Taahhüt ve inşa ettiği okuldan alacakit 
bulunduğu 8 640 liranın 4 yıldır ödenmediğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yegane vâris olarak kendisine intikal 
etmiş olması lâzımgelen hanenin, hak ve veraset iddialarına bi
naen Hatice adındaki kadın tarafından zaptolunup hakkının 
tanınımadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmetini ifa etmekte iken şehit 
düşen oğlundan maaş bağlanması halikındaki talebinin müd
deti içerisinde müracaatte bulunmadığından bahsile, yerine ge
tirilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Tekaütlük muamelesinin gayrikanuni bir 
şekilde bir alt derece maaş üzerinden yapılmış olduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kiracı olarak oturmakta olduğu evden 
bedeli icarı ödemediği iddiası ile çıkarılmak istenildiğinden 
bâhistir.

(Arzuhal hulâsası : Asılsız bir zapta istinaden Fener Bele
diye Başkomiserliğince dükkânının kapatılmış olması sebebi 
ile duçar olduğu 20 bin liralık zararın tazmini esbabının temini 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Üzerinden geçirilen telgraf hattı yüzünden 
zeytin ağacına iras olunan 400 liralık zararın tazmini talebinden 
ibarettir.)
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7506/7506 Erdemiye Gök 
(S. No: 86) Hayriye mahallesi 

Tuzla - Karataş - 
Adana

7377/7377 îhsau İş 
(S. No: 87) Aü'lanpaşa mahalle

sinde 
Oltu

7443/7443 Gençağa Soylu 
(S. No: 88) İncesu köyünde 

Tra b̂zon

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6216/6216 Ahmet Maraz ve ar- 
(S. No:89) kadaşları

Bayramgazi köyün
de
Bozkurt - Kastamo-

6419/6419 Paşa Üstündağ 
(S. No: 90) Bahçecik köyünde 

Karakoçan

6417/6417
(S.N0İ91)

7463/7463 
(S. No: 92)

7536/7536 
(S. No: 93)

5395/5395 
(S. No: 94)

Naz m i Ergün 
Tapu Sicil Memuru 
Kiği

Ali Aksakal ve arka
daşları
Kozluca köjiinde 
Sabuncupmar • Kü
tahya

Recep Acar 
Muhtar; Karıncalı 
köyünde 
Orhaneli

İbrahim Etem Dener 
Halimağa Çarşısı 
Uzun Han raüstecivi 
îzmir

(Arzuhal hulâsası : Tapuda, dedesi adına kayıtlı yerler hak
kında mahallî tapu sicil muhafızlığının verdiği asılsız malûmat 
üzerine hasımları adına senetsiz tasarruftan verilen tapuların 
iptali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Belediyece park yapılan tapulu dükkân 
ve arsalarının bedelinin ödenmediğinden şikâyeti mutazammın- 
drr.)

(Arzuhal hulâsası : Mahkûmiyetini intacedip, bu sebeple mü
sadere edilmiş bulunan tabancasının; ahiren yürürlüğe giren 6768 
sayılı Kanunla bu kabil cezaların affedilmiş ve kendisi de bundan 
bilistifade tabancası için bulundurma ruhsatı almış olduğu halde 
iade edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kapan Devlet ormanında kâin 40 nüfuslu 
aile efradının geçimini temine medar olan tarlaları hakkında Or
man İdaresi tarafından açılan dâva üzerine mahkemece verilmiş 
olan me^’i müdahale kararından fazlası ile mağdur duruma düşe
ceklerinden tarlalarının bir müddet daha yedlerinde bırakılması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Evlâdı vakıf olarak yıllardır imar ve ihya 
etmek suretiyle tasarruf edegelmekte oldukları arazilerinin Çift
çiyi topraklandırma Kanunu hükümleri hilâfına ahar şahıslara 
tevzi edildiğinden ve ailelerinden 4 nün bundan mahrum bırakıl
dıklarından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Haksız ve mesnetsiz olarak vekâlet emrine 
alınıp bekletilmiş olduğu 16 aylık müddete ait müterakim ma.â  ve 
tahsisatlarının ödenmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Orman suçlarının affını derpiş eden 7132 
sayılı Kanun muvacehesinde affedilmiş bulunan cezalarla birlikte 
niikmolunan ücreti vekaletin de takipten kalkması nuktazi bu
lunduğu halde orman idaresince bunların icraen takibine devam 
olunmasından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 70 senedir tahtı tasarrufta bulurum ara
zilerinden 90 şahsa aidolanın orman tahdit komisyonunca Dev
let ormanına katılmış olmasından şikâyeti mutazamr* tndır.)

(Arzuhal hulâsası: Maliki bulunduğu 10 dönümlük tarlası
nın tam ortasından yol geçirilmek suretiyle ikiye bölündüğün
den ve 17 400 lira olan bedeli 'istimlâke mukabü 6 090 lira kıy
met takdir olunup 7 830 lira da Şerefiye Resmi tahakkuk etti
rilerek kendisinin 740 lira borçlu çıkarıldığından, bundan baş
ka hiçbir alâkası olmadığı halde bir de f309 lira, adına yol işti
rak payı tahakkuk ettirildiğinden ve ikiye bölünen arsasından

Eicümen kararı ve no sebepten verildiği
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7200/7200 Asım Kaptan 
(S. No: 95) Cihatlı köyünde 

Gemlik - Bursa

7201 /7201 Salih Gül ve arka- 
(S. No:96) daşlan

Karapınar köyünde 
Gölcük - Hilvan - 
Urfa

7208/7208 Eecep Çaylak 
(S. No; 97) Çay mahallesinden 

Hafik

7217/7217 Yunus Akıncı 
(S. No: 98) Rizaiye mahallesinde 

Temiz sokak N o: 32 
Elâzığ

7218/7218 Hamza Ayçiçek 
(S. No: 99) Bayrampaşa mahal

lesi Darboğaz cadde
si No: 114 
Kars

7228/7228 Mehmet Yorulmaz 
(S. No: 100) Aygören mahallesi 

Kurupınar sokak 
No: 9 /A 
Balıkesir

7235/7235 Sabriye Azyok 
(S. No: 101) Hisar önünde 902.

sokak No: 14 te 
Tatilci dükkânı 
önünde llyas 
îleri eliyle 
îzmir

hir kısmı da yeşil saha olarak tefrik edilmiş bulunulduğundan; 
parselleştirmeye müsade edilmediğinaen şikâyeti ve mağduriye
tinin bertaraf edilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Orhangazi Pazarına gitmekte iken yolu
nu kesip üzerindeki 125 lirasını alan ve kendisine hakarette bu
lunan eşkıyanın adı geçen yer savcılığınca serbest bırakıldığın
dan ve hakkında takipsizlik kararı verildiğinden şikâyeti muta- 
zammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Silâhlı olarak üzerlerine tecavüz edip 
kendilerini katle teşebbüs ve mesken masuniyetlerini ihlâl etmiş 
bulunan Puko Akbalık ve arkadaşları hakkında vâki şikayetleri 
üzerine müddeiumumilikçe kanuni takibata tevessül olunmama
sından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Kendisini karakola celbedip falakaya ya
tırmak suretiyle dövüp yaralıyan Hafik Jandarma Vekili Jan
darma Başçavuş Mümtaz Onat ile Çavuş Çetin Ok haklarında, 
darp neticesi yaralandığını teyideder raporlarla birlikte yaptığı 
şikâyet üzerine Hafik -C. Müddeiumumisi tarafından maznunlar 
himaye olunarak ademitakip kararı verilmiş olmasından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 38 seneye bâliğ olan müddeti hizmetini 
noksan hesaplanmak ve bâzı memuriyetleri siciline kaydedilme
mek suretiyle emekli aylığının noksan tahsis edildiğinden ve 
ikramiyesinin verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 20 yıldır iskân hakkının verilmeMğinden 
ve topraklandırılmadığından şikâyeti mutazanimındır.)

_  12 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası: Katıldığı Birinci Cihan Harbinde düş
tüğü esaret hayatında gözünden rahatsızlanmış ve gûya tedavi 
maksadiyle yatırılmış olduğu Mısır’ın Ahbasiye Hastanesinde 
kasdi olarak yapılan aksi bir tedavi neticesinde sağ gözünü kay
betmiş olduğu halde o tarihe ait vesaikin elde edilmesi mümkün 
olamadığı için kendisine mâlûliyet maaşı bağlanamadığından ve 
Devlet Şûrasına ikame ettiği dâvanın da bu sebeple reddedilmiş 
bulunmasından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Aynı mevzu ile alâkalı olarak, aynı mah
kemece lehine ittihaz olunmuş bulunan iki hüküm nazara alınma^ 
dan, Gördes Asliye Hukuk Mahkemesince; bahası Ahmet Kaollu 
üzerindeki nüfus kaydının terkini hakkında bir zuhule müsteni
den verilmiş olan hükmün diğer ilâmlarla birlikte tetkik olunarak 
hukukunun meydana çıkarılması talebinden ibarettir.)
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7309/7309 Refik Çina 
(S. N o: 102) İkinci Karantina 

Hatay caddesi 292 
No: İl evde 
İzmir

7373/7373 Cemal Sevin 
(S. No: 103) Büyük Park Ka

rakol sokak Kadı- 
Paşa çıkmazı No: 1 
Antalya

6403/6403 Ali Gürkaynak 
(S. N o: 104) Reyhan mahallesi 

Yeniyiğit sokak 
No: 7 
Bursa

6409/6409 Kemal Hancıoğlu 
(S. No: 105) DDY 5. İşletme 

Müdürlümü Vapon 
Atölyesinde 58899 
savılı Memur 
Malatya

6394/6394 Abdullah Sürücü 
(S. No: 106) Ceza Evinde 

Ş. Karaağaç

6390/6390 Nail Yılgın
6465/6465 1. E. T. T. Bağlar- 

(S. No: 107) başı Deposu 3939 
Üsküdar - İstanbul

6217/6217 Solim Kapancı
6665/6665 Ceza Evinde
7804/7804 Tekirdağ 

(S. No: 108)

6287/6287 Bekir Bakış 
(S. No: 109) Ceza Evinde 

Muğla

6834/6834 
7448/7448 

(S. No: 110)

Şevket Karakoç 
Kışla caddesi Pakiş 
Lâstik Fabrikasın
da No: 105 
Eyüp - Rami - İs
tanbul

(Arzuhal hulâsası : Anafartalar vapurunda işçi olarak çalış
makta iken geçirdiği kaza neticesinde sakat kalmış ve tazminat 
itası için müracaatlarda bulunmuş olduğu halde Denizcilik Ban
kası tarafından talebinin kabul edilmediğinden, idari ve adlî mah
kemelerce reddedilmiş bulunduğundan bahsile, mağduriyetine ma
hal bırakılmaması talebinden ibarettir.)'

(Arzuhal hulâsası : Borçlanma suretiyle aidatını ödemiş ol
duğu 8 yıllık ücretli hizmetinin tekaütlük müddetinde nazara 
alınmıyarak emekli aylığından mahrum bırakıldığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Müteaddit müracaatlarına rağmen iskân 
hakkının verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 4620 sayılı Kanuna göre, hakkı olan kad
ro derece ve unvanının verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini öldürmek maksadiyle yarala
mış olan şahsın sorgu hâkimi tarafından himaye olunmak sure
tiyle serbest bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yaptırılması zaruri bulunan takma diş 
ücretinin sigortaca verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası - Asıl failleri yakalanmış ve suçlarını ikrar
etmiş bulundukları halde, gasp isnadından dolayı mahkemece ns 
hak yere üç kardeş kendilerinin mevkufiyet hallerinin devam etti
rilmekte bıdunulduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Ceza evinden firar ettiği iddia ve mahke
meye sevk olunmak suretiyle meşrutan tahliye hakkından mahrum 
bırakılmak istenildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Müteveffa pederinin kurucu ve hissedarı 
bulunduğu ve halen Devlet Orman İşletmesine intikal etmiş olan 
Zingal Türk Anonim Şirketindeki hisse ve veraset hakkının tanın
madığından şikâyeti mutazammındır.) ' ,
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6133/6133 İbrahim Bekçe 
(S. No: 111) Ergene mahallesi 

Uygur sokak No ; 13 
İzmir

6225/6225 Salim Yeşilyurt 
(S. N o: 112) ve Mehmet Atalay 

Cephanelik sokak 
N o: 23
Taşhtarla - İstanbul

6162/6162 Ali Gümüş 
(S. No: 113) Kertmebabaoğlu 

köyünde 
Çorum

6157/6157) Zehra Akar 
(S. No: 114) Gazi mahallesi 

Çelmen sokak 
No: 15 
Ankara

7383/7383 Yakup Tütüneken 
(S. No: 115) Ortuku köyünde 

Bayburt

6025/6025 Ahmet Toparlak 
(S. No: 116) Yörükselim ma

hallesi Velibey 
caddesi No: 17 
Maraş

6023/6023 Ahmet Demirci 
(S. N o: 117) Sarıveliler köyünde 

Ermenek - Konya

6131/6131 Bayram Yılmaz vo 
(S. N o: 118) arkadaşları

Karahamzalı kö
yünde 
PolatİJ

(Arzuhal hulâsası : 36 yıldır çalışmakta olduğu Devlet Demir
yolları idaresince tekoüde sevk olunmuş hulunmakla mağdur hir 
duruma düşmüş olduğundan; hetıüz 1316 doğumlu vc dinç bir 
bünyeye sahibolduğu ve iki çocuğunun da tahsilde bulunduğu 
nazara alınarak bunun önlenmesini istemektedir.)

(Arzuhal hulâsası : Deniz eri olarak vatani vazifesini ifa et
mekte iken sağ elinin parmakları kırılmak suretiyle mâlûl kalmış 
ve halen muavenete muhtaç bir duruma düşmüş bulunduğu halde; 
kanuni hakkı olan mâlfdiyet maaşının verilmediğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik vazifesini ifa etmekte bulunduğu 
sırada saklanmış olan mayınlardan birinin patlaması neticesinde 
sağ ayağını kaybetmiş olduğu- halde, tazminat verilmediği fjibi, 
maaş tahsisi talebinin de yerine getiriUmiyeceğinin bildirildiğin
den şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kocası müteveffa Mehmet Ilulûsi’nin Jan
darma Başçavuşluğunda geçen 11 yıllık hizmetinin, vâki toptan 
ödeme sırasında nazara alınmadığından ve 24 seneye baliğ olan 
hizmetine rağmer, kendisine dul maaşı bağlanmadığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 25 lira yevmiye ile çalışmakta olduğu 
iş yerinde geçirdiği kaza sebebiyle sakat kalmış ve bu sebeple 
kendisine 3 ayda 128 lira aylık bağlanmış ise de işbu aylığın; 
mütaahhidin yevmiyesini 7 lira üzerinden bildirişine göre tah
sis edilerek mağdur edilmiş olduğundan şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları İdaresinde, aralık
sız aidat ödemek suretiyle geçen 29 senelik hizmetine rağmen, 
bu aidatının bir kısmı Demiryolları işletmeleri Emekli Sandı
ğına, bir kısmı da yine kanunu mahsusuna tevfikan Emekli 
Sandığınca alınmış dolayısiyle ikiye bölünmüş bulunduğu ileri 
sürülerek emekli ikramiye ve aylığından mahrum edildiğinden 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsamı : Orman idaresi tarafından gayrikanuni 
bir surette vâki müracaat üzerine ittihaz olunan bir meni mü
dahale hükmüne binaen elinden alınmış olan gayrimenkulünün 
kendûine teslim edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Beyan olunan sebeplere binaen, Polath 
Kaymakamlığınca müttehaz 9 sayılı ilişik meni müdahale kara
rının iptal olunması talebinden ibarettir.)

Encümen karan vo ne sebepten rerildiği
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7638/7638 Bekir Mazi 
(S. No: 119) Salâhattin mahal

lesi eski d  miita- 

ahhidi 
Silvan

7658/7658 Cafer Hocalar 
(S. No: 120) Sultanahmet Ceza 

Evinde .
İstanbul

^65!)/7(îr)0 \ui-i Erfîüven 
(S. No: 121) Ahmetj'akih ma

hallesi No: 6 
Konya

7718/7718 ismet Gündogdu 
(S. No: 122) Esenli köyünde 

Aybastı - Ordu

7454/7454 îsmail Ilizarcı 
(S. No: 123) Kurşunlu çar̂ jı 

No: 53
Sanıanpazarı - An
kara

7498/7498 Şevket Yıldırım 
(S. N o: 124) Bahçe mahallesinde 

Hınıs

7533/7533 Hüsnü Cagımnı 
(S. No: 125) İstiklâl mahallesi 

Kandıra caddesi 
No: 91 
Adapazarı

(Arzuhal hulâsası ; Vâki taahhüdünde hâsıl olan farkı fiyat 
sebebiyle idareden alacaklı bulunduğu İS 041 lira ile alâkalı, 
Jandarma Umum Kumandanlığından ve Devlet Şûrasında 
derdest bulunan muameleleli evrakının intacı ile bir an öncc 
paranın kendisine ödenmesinin temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sabıkalı durumda bulunmuş olması ha
sebiyle yurt dışına çıkarılmasına karar verilmesinden şikâyeti 
mutazammındı r.)

(Armhal hulâsası : Bir zühul neticesi olarak tercûmeihal va
rakasında gösterdiği 324 dühıd kaydının 320 üzerinden tashihi 
talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisini 36 gün î§ Ve gücüne mâni
olacak dereccdc yaralamış olup 10 gün firar ettikten sonra, yapı
lan tesirlerle 45 günlük rapor alması ve mukabil dâvact duruma 
gec^mcsi temin olunan Hikmet Ilaznedar’ın başka bir mahal
de mııayne ettirilmesi ve bu mevzuda yapılan yols'itzluğun m ey
dana' cikardması talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsam : 37 yıldır çalışmakta olduğu Zonguldak 
kömür ocaklarında, bu ağır işçilik neticesi musabolduğu meslek 
(Silikoz) hastalığı sebebiyle teşkilât hastanesince işinden çıkarıl- 
m ş olduğu halde, kurum menfaati göz önünde bıdundurulmak su
retiyle mâlMiyet d,er ecesi Tüzük hilâfına çok dü.şük olarak tesbit 
edilip mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Tapulu mülkleri olup mesahaları için de, 
mahkemeye intikal ettirmiş ve bu sebeple her hangi bir fnüdaha- 
lede bulunulmaması hakkında ayrıca tedbir kararı da ahiıış olduk
ları halde, arazilerinin köylerine gelen toprak komisyonu tarafın
dan bililtizam ve muhbirlere dağıtılmak maksadiyle Hazine adı
na tesbit edilerek, birtakım ihtilâflara meydan verilmek istenildi
ğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : 25 liralık bir kadroda 35 lira maaşla vazife 
görmekte iken istifaen ayrılıp bir müddet sonra tekrar memuriye
te intisabettiği vakit örneği ilişik tefsir kararı gereğince hakkı 
müktesebi olan 35 liraya tâyini muktazi ve kadrosu da yine 25 lira 
hulunduğu halde 35 liralık hakkı müktesebinin tanınmadığından 
Devlet Şûrasında açtığı dâvanın da, Devlet Şûrası Kanununun 33 
ncü maddesindeki sarahat dairesinde ve müddetinde bulunmuş ol
masına rağmen reddedilmiş olduğundan şikâyeti ve müterakim 
maaş ve istihkak farkları ile birlikte kendisine 35 lira üzerinden 
tediyede hıdati>ı!)iıcst tsbabının temini talebini mutazammmdır.)
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6166/6166 Mehmet Yıldıran 
6643/6643 Köprübaşı Güney 

(S. N o : 126) mahallesinde 
Kilimli

6163/6163 Mevlût Yazıcı - 
(S. N o: 127) DDY Samsun Şube 

41. Şefliği Yol 
Çavuşu 20228 
Samsun

(Arzuhal hıdâsast : 37 senelik maden işçisi iken musabolduğu 
meslek hastalığı sebebiyle bağlanan aylık gelirinin, yapılan kon
trol muayenesi neticesinde, maluliyet derecesi bakımından kesi
lerek mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : İdarece mağdur edilmekte olduğundan 
§ikâyeti ve ücret durumunun düzeltilmesi talebini mutazam- 
mtndtr.)

6222/6222 Ali ve Hüseyin 
(S. N o: 128) Korkmaz

Divantepc köyünde 
Deretepe - İzmit

6234/6234 Hüsnü Eronyılmaz 
(S. N o: 129) Etemefendi caddesi 

No: 14
Erenköy - İstanbul

6150/6150 Mehmet Öcgödek 
(S. No: 130) Alipaşa mahallesi

I. Turhan sokak 
No: 7 
Erzurum

6174/6174 Şevket Pelen 
(S. N o: 131) Garip sokak N o: 1 

Buca - İzmir

6210/6210 Şevket Mi’nnetoğlu 
(S. No: 132) Lokantacı

Gölköy - Ordu

6212/6212 Rıza Erdoğan 
(S. No: 133) Liman caddesi 

171 No: da 
Kadırga - İstanbul

6214/6214 Mehmet Avcı 
(S. N o: 134) Zafer mahallesi

Bozkır sokak N o: 21 
Selçuk

(ArzuhcH hulâsası»: Kendilerine ait gayrimenkuller üzerinde^ 
Hikmet ismindeki bir kadının vâki hakkı tesahup iddiasından 
ve Tapu Kadastro teşkilâtınca da haklarının nazara alınmadığın- 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası :  PT T  îdarsinde müvezzi olarak çalışmakta 
iken rahatsızlanmış ve bu yüzden her iki ayağı kesilmek surJi 
ile mâlûl kalmış bulunduğu halde; vazife maluliyeti maaşı bağ
lanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Erzurum Sulh Mahkemesince aleyhine 
verilip Temyizen tasdik olunmuş bulunan menfi müdahale, hedim 
ve sed kararının isabetsizliğinden şikâyeti ve bu baptaki dos
yanın celp ve tasdikiyle hakkının meydana çıkarılması talebini 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası :  14 senedir çalışmakta olduğu tütün 
mağazasından, sıhhi durumuna binaen tekaüde sevk edilmiş bu
lunduğu halde maaş verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Millî Korunma Kanununa muhalefet id
diası ile haksız yere mahkûm edildiği 3 ay hapis ve 1 000 lira 
para cezası ile ilgüi dosyanın Temyizen tetkik sırasında kendi
sine muzaherette bulunulması- talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası' : 15 sene sadakatle çalışmış olduğu Deolet 
Demiryolları İdaresindeki işinden 60 kuruş bir parayı irtikâb- 
ettiği iddia ve isnadı ile çıkarılmış olduğundan bahsile; tekrar 
vazifeye alınması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası :  Tarihten 34 yıl önce iskânen verilip o 
tarihten beri tasarruf, imar ve ihya edegelmekte bulundukları 
zeytin ve incir ağaçlarının kâin bulunduğu sahanın kadastroca 
yapılan iesbitinde zuhur eden tapu fazlası üzerinde Hâzinece 
hakkı tasarruf iddiasında bulunulmuş olması sebebiyle tapu se
netlerini alamıyarak mağdur durumda bırakıldıklarından şikâ
yeti mutazammındır.)



7527/7527 Sadrcttin Kocaman 
(S. No: 135) Talâtpa§a bulvarı 

No: 15S/(İ 
Cebeci - Ankara

Arzuhal Arıuhal sahibinin
No, . adı, soyadı ve adresi

17

(Arzuhal /nılÛMisı : 1951 yılında kanuni şartfnn ihraz ede
rek kujgcncralliğe. tcrfiye hak iktisaheylemiş ve 1957 yılında 
münhal kadrolar mevcut hulnnmu^ ve kendisinden kıdemsiz olan 
albaylar terfi ettirilmİ!< oldukları halde terfii cihetine gidilme
mesi üzerine Devlet Şurası nezdindc açmı^ olduğu dâvanın red
dedilmiş hıdnnduğundan hahsile; ishu tasarrufun terfi ve sicil 
mcvzualnta mugayereti (Sicil ve Devlet Şürasmdaki dosyalan 
celp ve tckik olunmak suretiyle) teshit edilerek; 30 . V I I I . 1957 
den muicher olmak üzere tuğgeneralliğe terfiinin karar altına 
alınması talehinden iharctiir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (Usul veya esastan) kara
ra bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmalarına 
binaen; Dahili Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi muva
cehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2177 16. X I I . 1959

6182/6182 Ahmet Toptan ve 
(S. No: 136) arkadaşları

Damarlı mahallesin
de
Kilimli - Zonguldak

6442/6442 Osman Yalçınkaya 
(S. No: 137) Yukarı Dağdere kö

yünde 
Denizli

6439/6439 Mustafa Karakaya 
(S. No: 138). Kurtuluş mahallesi 

Bozdağ sokak No: 8 
Salihli - Manisa

6437/6437 Seyitali Kara 
(S. No: 139) Ersizlerdere köyün

de
Küre

(Arzuhal hulâsası : Üzerine mesken yapmak suretiyle 14 se
nedir tahtı tasarruflarında hnlundurdukları yerlerin, Hazine ta
raf nıOan açılan men’i müdahale ve kal’ dâvası, neticesinde ve
rilin hükümle icraen tahliyesine tevessül olunmuş bulumdduğun- 
dan; mahsullerini toplaymcaya kadar icranın tehiri talehinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : D. Demiryolları i§ katarında çalışmakta 
iken, tren kazası neticesinde sağ ayağı kesilmiş olduğu halde, 
kendisine hir yardımda bulunulmadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsam : Müstakil hir aile reisi olup bu sıfatla ba
basından ayrı iskân olunması iktiza ettiği halde; hu kanuni hak- 
kının tanınmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsa.<;ı : Zir.a fiili şahadetle sabit olduğu halde, 
ailesinin cezalandırılmamış olmasından şikâyeti ve bu haptaki 
kararı temyiz etmiş bulunduğundan hakkının aranması talebini 
mutazammındır.)



18 —

5713/5713 Halil Çal 
(S. No: 140) Kadıköy’ündo 

Sarıgöllü 
Buldan

569o/56i>5 Ali Ekiz 
(S. No: 141) Kemer köyünde 

Bozdoğan ■ Aydın

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. nch, soyadı ve adresi

5680/5680 Nevriz Krgün 
(S. No: 142) Içhisar (îayni sokak 

No: 8 
Ankarn

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzıâud hulâsitaı : Murisituhn intikal etmişe olan (luyrimen- 
kullerinin kadastroca aMl«dı bulunmayan diğer n̂iııslar adına 
tesbit olunmuş bulunulduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hıdâsusı : K i  mer Itarajı göl sahası içerisinde bu
lunun arazilerinden bir kısmı istimlâk olunduğu halde fierimine 
medar olamıyacak miktardaki mütchnJâ kısminin kot dıı̂ ı bıra
kılarak istimlâk edilmediğinden bahsih; bu ktsınnı da istimlâk 
olunmam talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Veızifesi başında rzilmek suretiyle vefat 
etmiş Indunan koçanından dolayı, i çocuğu ile birlikle kendisini 
Devlet DemiryolUırı idaresi tarafından kanunen müstahak olduk̂  
lan tazminatın ödenmesi lalcbinden ibarettir.)

6101/6101 Sabire Aydemir 
(S. No: 143) Veteriner Bölge Lâ- 

boratnvarı Mütehas
sısı
Samsın)

6098/6098 Hüseyin Daparlıoğ 
(S. No: 144) hı

Nurcu mahallesi K;ı 
zankaya sokak No: 
65
Afyon

6089/6089 Ali Ekber 
(S. No: 145) Bargnyu köyünde 

84/4 
Malatya

5782/5782 Sadık Saneaktaı- 
5913/5913 Şeyhreümi mahallesi 

(S. No: 146) Yusuf Ziyapaşa so
kak No: 31 
Fatih - îstanbui

6262/6262 Haşan Koca ve ar- 
fS.No:147) kadaşlan

Halkabük köyünde 
Taşköpni

6259/6259 Hurşit Temel ve ar- 
(S. No: 148) kadaşlan

Nivenc köyü Artabei
mahallesinde
Torul

(Arzuhed hulâsası : Meslek ihtisasını yapmış olduğu heddı: 
maaş dcrcclerinin buna yöre tesbit olunmıyarak mağdur edilmiş 
ve Devlet Şûrasına açtığı idari dâvanın da iyi tetkika tâbi tutul
madığından .‘şikâyeti m u t azanı m indi r.)

(Arzuhal hulâsem : PTT Teşkilâtındaki işinden 1958 de ay
rılmış bulunduğu halde, 1957 yılına ait temettü ikramiyesinin 
kendisine verilmediğinden şikâyeti mutaznmmındır J

(Arzuhal hulâsası : Bilcümle evrakı İşçi Sigortaları Kurumun- 
da, tekemmül etmiş hir vaziyette olduğu halde kanuni hakkının 
verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(İstidanın hulâsası : 1954 yılında yapılan milletvekilleri se
çimi sırasında parti tarafından kiralanıp motor yatakları yakıl
mak suretiyle Ford marka otomobili kullanılamaz hir hale geti
rildiğinden; hu yüzden geçimini teminden âciz ve çocuklarına 
tahsil yaptıramaz hir hale geldiğinden; tazmini esbabınm istik- 
mali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kesinleşen ilâm dairesinde kendisine tes
limi iktiza eden yerinin icraca elm kendisine verilmemiş oldu
ğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Murislerine aidolup halen tahtı tasarruf
larında bulunan ve kendileri küçük yaşta iken Hazine adına rehin 
edilip, bilâhara tescil ve temlik edilmiş bulunan 15 parça gayri- 
menkullerinin, borcu ödiyerek kendilerine verilmesi talebinden 
ibarettir.)



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

— 19 ^

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(>213/6213 liasim (JüHuıiı k ' 
(S. X o: 149) îii’kadfişliin

ivız]|])in;ır köyüıulc 
Çerkezköy - 'l\‘kir- 
tlaS

(İ3.12/6312 Abflaliaiı Yij?iı. 
fS. X o: 150) Başclvırak imanı İla 

m Xo: 18 
İzmir

63()();/(3300 Yakııj) P̂ Ibck 
('S. No: 151) Kantlilli Rasathanesi 

fkinci Sınıf Mütı'- 
hassıs, Müdür Mua 
vini
İstanbul

6297/6297 Yunus Altın 
fS. No: 152) I. Or. Malz. Dağtm.

Dp. Astsb. Kd. Baş
çavuş 
Sakarya

6290/6290 İbrahim Biçil 
(f̂ . No: 153) Kubilây mahallesi 

981 npi sokak No: 55 
İzmir

6270/ 6270 Mehmet Jyidöner 
8. No: 154) G'üllükbaşı Botsalı 

sokak N o :22 
Konya

6336/6336 
S!. No:

Nazif Egemen 
Meyd a nka pı m a h ail (■ - 
si Karagülle sokak 
No: 9 /A .
Sinob

(Arzuhal hulâsası : Şehzade Sultan Mehmet vakfından olup 
köyleri halkının tahtı tasarrufunda bulunan arazilere Şevki Gii- 
müşoğlu ve Ziya Ersin adındaki .şahıslar tarafından otlakiye ya
pılmak suretiyle müdahalede hulunulduğundan ve ve tescil mev
zuunda verilen emirlerin yerine getirilmemesinden şikâyeti ve 
bunların bu yerlerden çıkarılması ve vazifelerini ihmal edenler 
hakkında takibatta bulunulması ve mezkûr yerlerin kendiUrine 
verilmesi taleplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklı
ğında sigortalı işçi olarak çalışmakta iken tüberküloza tutularak 
işinden ayrılmış ve 11 yıllık hizmeti mesbuk olduğu halde, 6900 
sayılı Kanunun sarahati hilâfına kendisine maaş bağlanmadığın
dan ve bu mevzuda açtığı dâvanın da reddedilmiş bulunduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsusı : ])fülga İstanbul Darülfünun Fen Fakültesi 
Riyaziye Şubesi mı tunlarından, olup 1,937 yılında Kandilli Rasat 
hanesine intısabetmiş ve 32 yıldır burada çalışmış ve halen müte
hassıs kadrosunu işgal etmekte bulunmuş olmasına rağmen; Teş
kilât Kanununun imkânsızlığından bahsile 90 liradan yukarıya 
terfi ettirilmiyorek mağdur edilmiş olduğundan 4598 sayılı Kanu
nun d ncü maddesine uyan durumuna binaen; marnının 1 Ağus
tos 1955 ten muteber olmak üzere 125 liraya çıkarılması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Menfi bulunan 1957 yılı Kore sicilinin ip
tal olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 14 yıldır fenni tesisatçı olarak çalışmakta 
olduğu tzmir Telefon Müdürlüğündeki hizmetine, bir abonenin 
harici nakil talebini boş olmı bir hatta bağlamak suretiyle yerine 
getirmiş olduğundan dolayı iş mevzuatına aykırı bir şekilde niha
yet verilerek mağdur edildiğinden; durumun bir müfettişe tahkik 
ettirilmesi ve vazifesine iade olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâ̂ sast : 1952 yılından beri işletmekte olduğu tas 
ocağı için 1957 yılında, ruhsatını tecdit maksaAiyle vâki müraca- 
atinin is'af olunmamasından ve ocağın ba.^kasına verildiğinden 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Yaş haddi sebebiyle e'tnekliye aevk olunur
ken Emekli Sandığınca 9 sene 3 aylık fiili hizmeti luızara alınma
mak suretiyle yapılan Imksız muamele He ilgili, Dıvlet Şûrası 
rmumi Jleyetinde derdesti tetkik bulunan 956/2iU> sayılı dosya 
sının celp ve tetkikiyle mağduriyetinin telâfisi esbabının temini 
talebinde n ibaret tir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinia

No. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne gebepten rcrildiği

6326/6326 İsmail Karar 
(S. No: 156) Üçpınar köyünde 

Vaı*vil - Milâs

6324/6324 Mehmet Keskin 
(S. No: 157) Muslu köyünde

Kilimli - Zonguldak

6323/6323 Süleyman Çakmak 
(S. No: 158) Nafıa Müd. Köy îç- 

me Su Teknisiyeni 
Antalya

6344/6344 Ahmet Ünver 
8517/8517 Trahom Mücadele 

(S. No: 159) Dispanseri Şoförü 
Diyarbakır

6343/6343 Rıza Ekinci 
(S. No: 160) Kaleiçi mahallesi 

Çatalca

5825/5825 İsmail Duman 
(S. No: 161) Edebük köyünde 

Tercan

6362/6362 Şükrü Yurttaş 
(S. No: 162) Çinarlar Camii 

Şerif Müezzin ve 
Kayyumu 
Giresun

6352/6352 Haşan Çelik 
(S. No: 163) Çiftlik köyünde 

Muhtar 
Karlıova

6350/6350 Mehmet Nedim Oz- 
(S. No: 164) zapçı

Kışla caddesi 
No: 131 
Tekke Camii 
Malatya

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arazisinin, 64 numaralı Toprak 
Komisyonunca hilâfı kamm Hâzineye verilmiş olmasından şikâ
yeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 6917 sayılı Kanun hilâfına 
meslekî sayılmadığından .şikâyeti mutazammındır.)

hastalığının

(Arzuhal hulâsası : öğretmenlikten ihracına mütaallik olup 
iptali hususundaki müracaati Devlet Şûrasınca dahi merci tcc.a- 
viizü yönündeyi reddedilmiş bulunan; Maurif înzıhat Komisyonu 
kararının kaldırılması ve tekrar mesleke alınması talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eyüp Veli vakfının tevliyetinin, ilişik ve
saik ve Siverek Asliye Hukuk Mahkemesi ilâmı muvacehesinde 
uhdesine tevcihi hususundaki talebinin gayrikanuni olarak Vakıf
lar idaresince reddedilmiş olmasından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 1771 sayılı Kanunla affedilmiş bvlunduğu. 
halde, iskânı âdi sebebiyle adına tahakkuk ettirilen borcun tahsi
line tevessül olunduğundan şikâyetle. Devlet Şürasınca da mürur 
müddetten reddedilmiş olan mezkûr talebinin is’afı esbabının te
mini ve tahsil edilen paraların geriverilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmetini ifa etmekte iken sakatla
nıp mâlûl kalmış bulunduğu halde, mâlûliyet aylığı bağlanmadı
ğından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Diyanet işleri komisyonunca müttekaz, 
9 . V I  . 1959 tarihli kararın haksız ve mesnetsiz bulunduğundan 
ve müftünün keyfî hal ve hareketlerinden şikâyeti vc mezkûr  ̂
kararın kaldırılması ve durumun tetkik ve tahkik ettirilmesi ta
lebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Hâzineye aidolup 1926 yılından heri, 
mahallî Hükümetin tensibi ile kira mukabilinde tahtı tasarruf
larında bulunan yerlerden bir kısmı hakkında gayrikanuni bir 
şekilde tescil dâvası açılmış olduğundan şikâyeti ve açılan dâva
lar bir karara bağlanmadan önce köylerine alâkalı komisyon
ların gönderilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Verilen emre müsteniden iştirak etmiş 
olup ekserisinden muvaffak olduğu ticaret lisesi imtihanlarının 
ahiren verilen bir emirle iptal edilmiş olduğundan şikâyeti 
mutazammındır.)



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

6371/6371 Hilmi Peksayın 
8140/8140 Bozkurt mahallesi 

(S. No: 165) Karaman sokak 
No: 13 
Turgutlu

6383/6383 Ali Talât Aral 
(S. No : 166) Petrol Ofisi Acen

tesi Nurettin Bu- 
kan nezdinde 
Çankırı

5839/5839 Kasım Girgin 
(S. No: 167) Demirbilek ilkoku

lu Başöğretmeni 
Tavşanlı - Kütahya

5822/5822 Haşim Bozalan ve 
(S. No: 168) arkadaşları’ 

Güzelyalı 24. 
sokak No: 28 
îzmir

6369/6369 Rüveyda Gambaz 
6422/6422 Iskenderpaşa ma- 

(S. No: 169) hailesi Hüsnü so
kak Sefer Ap. Kat 1 
Fatih - İstanbul

5789/5789 Memduh över (Ah- 
(S. No: 170) met)

Hususi Muhasebe
Memuru
Yapraklı

(Arzuhal hulâsası : Eksik verilen iskân istihkakının tamam
lanmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet memuriyeti yapamıyacağı meş
ruhatını muhtevi heyeti sıhhiye raporuna müsteniden, mâ
liden tekaüde sevk edilmiş ve Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesine tevfikan tahsis olunan aylığından vergi tevkifatı 
yapılmaması iktiza ettiği halde; vergi kesildiğinden şikâyeti ve 
dışarda elde ettiği gelirden asgari geçim indirimi yapıldıktan 
sonra Gelir Vergisi kesilmesi talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası •' İlkokul öğretmeni iken askerlik hizmetini 
ifa etmek üzere ayrılmış, maaşından başka hiçbir geliri olma
ması hasebiyle Emekli Sandığında teraküm eden aidatlarını da 
öğretmenliğe döndükten sonra iade etmek kaydı ile, Sandığın 
ilgili memurlarından aldığı malûmata binaen; geri almış ve 
okul devresini ikmal edip kıtaya çıktığı vakit Sandığa müra- 
caatle ödeme şeklinin bildirilmesini istemiş bulunduğu halde; 
102 nci maddede belirtilen müddet içerisinde müracaatte bu
lunmamış olduğundan bahsile askere gitmeden önce sebk eden 
7 - 8  senelik memuriyet hizmetinin kabul edilmediğinden şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kızının kaatilleri hakkında İzmir A ğıt 
Ceza Mahkemesinde rüyet olunan dâvadot istidada tafsilen izah 
olunan sebeplere binaen vâki reddi hâkim taleplerinin kabulü 
ile; İzmir’de rüyet olunmasına imkân olmıyan dâvalarının nakli 
esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası ; İstanbul Emniyet kadrosunda komiser 
muavini iken vefat fiden bahaları Ali Sezai’ye ait nakid ve eş
yanın Medeni Kanun hükümlerine tevfikan mirasçı olarak ken
dilerine verilmesi iktiza ettiği halde, zaman aşımından bahsile 
verilmediğinden şikâyetle; işbu süre aştmmın; müddetinde vâki 
müracaatleri üzerine muamelâtı resmiyenin ikmal ve intacedil- 
memesinden ileri geldiği nazara alınarak müteveffaya ait em
valin kendilerine verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 8 - 9 senelik müddeti hizmetinin nazara 
alınmadığından şikâyeti ve kabul edilerek maaşaıa zam yapıl
ması talebini mutazammındır.)
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5793/5793 Hayri Kahraman 
(S. No: 171) ve arkadaşları

Hamam Yolu cad
desi Pazar Kıraat
hanesi N o: 180 
Eskişehir

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

(Arzuhal hulâsası : Maişetlerini temin ve çocuklarına tahsil 
yaptırmak zarureti ile, hir müddet için ayrılmış oldukları iskân 
mahallerinde; emek ve masraf ihtiyariyle yapıp içerisinâc hir 
kısım eşyalarını bırakmış oldukları evlerinin mahalli mürettep- 
lerini terk ettikleri iddiası üe ellerinden alındığından şikâyeti 
mutazammındır.)

5813/5813 Fnat Tiiı-kay 
(S. No : 172) Petrol Ofisi Biilge 

Miidi'u'lügü Ticaret 
Amiri 
tzmir

5767/5767 Satılmış Ünal 
(S. N o: 173) Tekel Râyii Avni 

Melen eliyle Sarı- 
hacılı köyünde 
Sorj^un

5749/5749 Havva Çabuk
5956/5956 Ozerli mahalk'sindc 

(S. No: 174) Dörtyol - Adana

5761/5761 Lûtfi Keh\ş 
(S. No: 175) Ceza Evinde mah

kûm
or

5718/5718 Nurettin Elgür 
fS. N o: 176) Darphane ve Danı

şa Matbaası Mü
dürlüğünde Memui- 
tstanbul

5714/5714 Hüseyin Aksu 
8191/8191 Terakki mahallesi 

('S. No: 177) Osman Çayırı
Tarla suyu soknk 
No: 44 
Zonguldak

6365/6365 
(S. No: 178)

Abdülbaki Akbıyık 
“Gülabibey mahal
lesi ömcrnehci 
Camii İmam ve 
Hatibi 
Çorum

(Arzuhal hıdâsası : Cari usullere ve muvaffakiyetine binaen 
1 . I I I . 1959 dan muteber olmak üzere barem dışı 550 lira üc
rete terfii 4 . I I . 1959 tarihinde mucibe iktiran etmiş bulundu
ğu halde; ahiren yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun sebebiyle 
bu t er fiden mahrum bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kore Türk Silâhlı Kuvvetleri Birliğin
de vazife görmekte iken şehidolan oğlundan dolayı; bidayeten 
hakkında muhtaçlık kararı verilmemiş olduğu için Sandıkça ken
disine maa  ̂ bağkmmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kızının bikrini izale elmiş bulunan şahıs 
hakkında T>örtyol Asliye Ceza Mahkemesince müttehaz 958/9  
sayılı beraet kararının suçluyu himaı/c vr. iltizamen verilmiş bu
lunduğundan şikâyeti ve dosyasının e r ip  re tetkik buyurulması 
tale bini mutazammındır.)

(A rzuhal hulâsası: 
talebinden ibarettir.)

Meşrutan tahliyeden istifade ettirilmesi

(Arzuhal hulâsası: Halen bulunduğu vazifede âmirlerincı 
takdir ve terfii hususu inha olunmuş bulunulduğu halde, polis
likte bulunduğu sırada aldığı bir ceza sebebiyle terfiinin Maliye 
Vekâletince yapılmadığından şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: .30 senedir çalışmakta, olduğu iş yerinden 
heyeti sıhhiye kararına müsteniden ihracedilmiş ve ahiren; A n 
kara Nümune Hastanesinde yapılan muayene neticesine dair 
tanzim olunan raporda da m.âlîdiyetinin %  25 nispetinde mes
leki olduğu belirtilmiş bulunmasına rağmen; îşçi Sigortaları Ku 

yumunca kanuni haklarının tanınmadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası: Mülhak cami imam ve hatibi olduğundan 
bahsile; 7219 .myılı Kanun hükümleri hilâfına maaş ve ücretle
re son defa yapılan zamdan istifade ettirilmiycrek mağdur edil
diğinden şikâyeti ve almakta olduğu ücretler birleştirilerek em
salleri gibi kendisine de muvazenei umumiyeden tediyede bulu
nulması talebini mutazammındır.)
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0678/5678 Nasri Aeavit 
(S. N o; 17!)) Varraz mahallesi 

Siird

5032/59:52 Ahmet İşlek 
(S. No: 180) Sümeı-bank Bez 

Fabrilîasında Kay 
nakçı 
Adan«

5922/5922 Rıfat Aydın 
(S. No: 181) Avukat 

Aydın

5917/5917 Şevket Özl)ı k 
(S. xNo:182) DDY. Sılıhat M-̂ mu 

ru
Balıkesir

(Arzuhal hulâsası: Mâliki bulunduğu arazisine vâki tecavü
zün defi lalehindm ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Geçirdiği i§ kazası sebebiyle %  6 nispe
tinde tezayüdettiği, Adana Devlet Hastanesi Heyeti Sıhhiye ra
poru ile tesbil edilen mâlûliyctinden dolayı idenmesi lâzımgelen 
tazminat farkının ve istirdadolunan 76(1 küsur liranın ödenme
diğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası: Vakfiyesi gereğince evlâda meşrudolup, 
evlâttan olmakla 36 yıldır tahtı tasarrufunda bulundurduğu de
desi Mehmet Paj^aya ait §eker badem bahçesirin verem hastanesi 
için istimlâk edilmiş bulunulmasınu rağmen tapuda İbrahimoğlu 
Mehmet adına kayıtlı olduğu ileri sürülerek istimlâk bedelinin 
kendisine ödenmediğinden '̂■ikâyeli 'nıutazammındrr,)

(Arzuhal hulâsası : 1958 yılında ödenen maaşlarının ita mik- 
tarlarının birbirini tutmadığından dolayısiyle fazla veya noksan 
tediyede bulunulmuş olduğundan bahsile fuzuli tevkifat yapıl
mış ise iade edilmesi talebinden ibarettir.)

5908/5908 Mehnıot Baştüı-k 
(S. No: 183) Şahınurath köyüıifl- 

Sorgun

5904/5904- Â ş̂e Sarıca 
(S. No: 184) Halkapınar 1186. so 

kak No: 1/A . 
tzmir

5901/5901 Salih Goncoğlu 
(S. No: 185) 352 no i sokak No: 5.̂  

İzmir

5887/5887 İsmail Usla 
(S. No: 1861 Gökbcl kiMindo 

muhtar
Yenioo - Kara]>ük

5858/5858 Tosun Salman 
<i;{79/6379 DD Yollarında 

(S. N,o: 187) 51204 sicilli 
-Malatvıı

(Arzuhal hulâsası : IlâJi araziden imar ve ihya elmiş olup 25 
senedir tahtı tasarrufunda bulunan bağ yerinin mahkeme yolu ile 
elinden alınmak istendiğinden .şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Maksadı mahsuslu plânları tccsdik edilme
mesi üzerine ruhsatsız olarak yapmış olduğu Innasının yıkımı 
hakkında verilmiş olem kararın kaldırıhnaJiı talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : lieraetle neticelenen bir hırsızlık isnadın
dan dolayı 10 yıldır çalışmakta olduğu tzmir PTT Mü
dürlü ğ imdeki hizmetinden uzaklaştırılmış bulunduğundan bahsik, 
mezkûr ilâm muvacehesinde kanuni haklarının verilmesi ve işine 
iade edilmesi e.shahının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
maddesine tevfikan ormandan istihsal eyledikleri emvalin mali
yet bedeli üzerinden kendilerine verilmesi iktiza ettiği halde ka
nunun mutlak hükmü hilâfına rayiç bdel üzerinden verilmek i.'i- 
fendiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 23.II.1958 tarihinde, Av.<jar istasyonunda 
vukubulan tren kazasında kendisinin hiçbir suç ve kusuru olma
dığı yapılan muhakemesi neticcsindı dahi sabit olmuş bulunduğu 
hulde, asıl failleri gizlemek maksadiyle yapılan asılsız idari hir 
tahkikata müsteniden vazifesinden uzaklaştınhnış bulunduğun
dan ve iadei memuriyet ettirilmediğindev şikâyeti mutazammın- 
d\r:f
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5857/5857 Süleyman Bozba§ 
(S. No; 188) lijiklar mahallesi 

Mahmudiye sokak 
Eskişehir

5945/5945 Nuri Akça 
8193/8193 Piyade köyünde Dıı- 

(S. No: 189) rak
Kepsül - Balıkesir

5946/5946 Ilamdi Konuk 
(S. No: 190) Maarif Müdürlüğü 

Kâtibi 
Sinob

5947/5947 Zeki Karagüzel 
(S. No: 191) Haşan Paşa mahalle 

si Nazifbey sokak 
No: 5
Kadıköy - İstanbul

5855/5855 Asaf Eldet DDY. 4 
(S. No: 192) ncü İşletme iMüd.

emrinde Katar Mua
yene Memuru 3470 
sicilli 
Sivas

5864/5864 Şevki Pamir 
(S. No: 193) Ege mahallesi Üçpı 

nar caddesi No • 37 
Balıkesir

(Arzuhal hulâsası : Tapulu arsasına vâki tecavüz sebebiyle 
açtığı men’i müdahale dâvasının mahallî mahkeme ve Temyiz Mah
kemesince haksız olarak reddedilmiş bulunduğundan bahsile; yap
tığı tashihi karar talebi üzerine mağdur edilmemesi esbabınıu 
temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Birinci Cihan harbinde Baybwrt cephe
sinde sol bacağından yaralanıp Ruslara esir dü§mü§, bilâhara 
mübadil suretiyle yunda dönmüş bıdunduğu halde; mâlûliyet 
maa ı̂ bağlanması hakkındaki talebinin üevl&t Şûrasınca dahi 
kabul edilmediğinden bahsile, ilişik evrakı müsbite tetkik buyu
rularak kendisine aylık tahsisine karar verilmesi ' talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 30 liralık kadroda 25 lira almakta iken 
20 liralık dûn bir kadroya tâyin olunup ilişik tevhidi içtihat 
kararına rağmen müktesep hakkının verilmediğinden, Devlet 
Şûrasına açtığı dâvanın da husumet ve müddet yönlerinden 
reddedilmiş bulunduğundan bahsile; düşürülen derece ve maaş 
farklarının verilmesi hususunun karara bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Düyunu Umumiye İdaresinde sebk eden 
19 senelik hizmeti nazara alınmıyarak emekli aylığından mah
rum bırakıldığından şikâyeti ve müterakim istihkaklan ile bir
likte gerekli tahsisin yapüması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 37 yıllık bir hizmeti bulunduğu halde, 
1939 senesinde ailevi sebeple tâyin knlındığı mahalli memuriye
tine ditmemiş ve bu arada aidatı geriverilmiş olduğu için 1940 
yılında tekrar vazifeye tâyin kılınıp 3 . VI . 1957 tarihine kadar 
çalışmış ve bu arada aldığı adatı iade için de mütaaddit defa
lar müracaat etmiş bulunmasına rağmen; 1922 - 1939 seneleri 
arasındaki 16 - 17 yıllık hizmeti tekaütlüğünde nazara alınma
mak suretiyle emekli aylığından mahrum bırakılmış olduğundan 
şikâyeti miotazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : Kayseri merkez kaza Jandarma Ku
mandanı iken, 3360 sayılı Kanunun birinci maddesinin (G) 
fıkrasına istinaden 1943 yılında, haksıe ve mesnetsiz olarak 
tekaüde sevk edilmiş ve bu muamele aleyhine Askerî Temyiz 
Mahkemesine ve Devlet Şûrasına yaptığı müracaaÂlerin de 
mürurumüddet ve muhkem kaziye sebebyle reddedilmiş bulun
duğundan bahsile, ilişik olarak sunduğu vesaik tetkik buyurulup 
mâruz kaldığı bu haksızlığın bertaraf edilmesi için mezkûr ta
sarrufun iptali ve tekaüde sevk edildiği tarihten muteber olmak’ 
üzere vazifesine iade olunması talebinden ibarettr.)



5788/5788 Duda Kaptan 
(S. No: 1!)4) öncebeci Arka Top- 

rakhk ikinci Böl^o 
No: 10/A 
Ankara
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( Arzuhal hulâsası r 6188 sayıh Kanunla hakkı mülkiyetini 
iktisehetmiş bulunduğu gece kondusunun kâin bulunduğu ar
sanın harita üzerinde Topraklı Camiine tahsis edilmesinden §i- 
kâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan, 
olunan müracaatlerin; kaza mercilerince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (usul veya esastan) ka
rara bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulunmala
rına binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesi mu
vacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarilt

2178 16. X II. 1959

5769/5769 Ahmet Ayvert ve ar- 
(S. No: 195) kada. l̂an

Ç i f ; Cami mahal
leşinde
Yüksekova

5716/5716 Kâzım Aydnı ve 
(S. No: 196) kardeşleri

Yeşilkaya köyüıiıh' 
Üereli - Giresun

5712/5712 Necati Teköz 
(S. No: 197) Orta mahalle Malha 

tun sokak No: 40/A 
Eskişehir

6341/'6341 AMullah Ünalan 
(S. No: 198) Arifbey mahallesin

den 
İskilip

5900/5900 Mehmet Ceylân 
(S. No: 199) Ece mahallesinde 

No: 21
Sandıklı - Afyon

(Arzuhal hulâsası : Toprağa muhtaç ziraat erbabından olup 
mütaaddit müracaatı erine rağmen uzun senelerdir bu ihtiyaç
larının giderilmemiş olduğundan bahsile, köylerine bir an önce 
bir tevzi ve tesbit heyeti gönderilerek bu hayati ihtiyaçlarının 
temini esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mütegayyip eşhastan Elâdos’a aidolup 
zilyedi ve aynı zamanda müsteciri bulundukları yerlerin topra
ğa muhtaç kimselerden bulunmuş olmalarına rağmen garaze meb- 
ni köy şahsiyeti adına kaydedildiğinden şikâyeti ve okul için 
ayrılan kısmın tefriki ile arz ettikleri haklı durumlarına bi
naen; bakiyesinin kendileri adına tahsis elilmesi esbabının te
mini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : PTT müvezzii olarak vazife görmekte 
iken kalp romatizmasına musabolması sebebiyle idare hastane
sinde tedavi görmekte olduğu bir sırada işine nihayet verilmiş 
olduğundan bahsile; heyeti sıhhiye raporunda işaret olunduğu 
üzere, idarenin diğer hafif bir hizmetine tâyin olunması talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yozgad Lisesinde okumakta olan oğlunun, 
senesi içerisinde ders öğretmeni olmadığı için 45 günlük tarih 
dersi kursuna tâbi tutulmuş olmasından şikâyeti ve velileri müş
kül duruma sokan bu kabil nâkıs tedbirlerin önlenmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Demiryolları 3 ncü İşletmesinde 
veya Toprak Mahsulleri Ofisinde geçiminn medar olacak bir iş 
temini talebinden ibarettir.)
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5765/5765 Habil Başaran
S102/8102 lioe.a Haşan nıalıal 

(S. No: 200) leşinde Ze\4)ek sokak 
No: 2 
Bursa

5747/5747 Mîjiınuıt (İülnıezoğb* 
(S. N'ü:201) Evfi köyünde'

'T erme

5736/5736 Kaya ĵalıin 
(8. No: 202) Yo)‘!t>'aneı durağı şan 

tiye yanı No: 15 
Dikmen - Ankara

5787/5787 [labil>e Karaeaer 
(S. No: 203) Toj>taneı sokak No :

35
Balat - Is'tanbni

(Arzuhal hulâsmı : İmtihanda muvaffak olan diğer arkadaş
ları işe uimdıktarı halde, Merinos Fahrikasmcu kendisinin ahn- 
nıadığtndan şikâyeti mufazammındtr.)

Ex cümcn kararı ve ne sebepten verildiği

{Arzuhal hulCmiHi : Başkalar) tarafından zaptolunan arazi
lerinin kendisine teslimi veyahvt Hazine ilerlerinden toprak 
verilm esi taleplerinden iharcttir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendisine hir iş temini ve müzaherette 
bulunulması tedehinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hasköy’de Ender Lâstik Fabrikasrmn, 
sezon tatili münasebetiyle ve bir daha ne vetkit işbaşt yapılma- 
{)m% da belirtmek sizin ilânen yaptığı bir ihbar sonunda, 54 işçi
sinin işine nihayet verdiğinden bahsile, tru durumla alakalumlma- 
si talebinden ibarettir.)

5<s03/5803 N u ı e i t i n  D e n ı i r k a n  
( S .  N o : 2 0 4 )  A l i b e y d ü r i i  k öy ü n d e '  

B o z ü y ü k

5805/5805 Faris Bayraktar 
fS. No:205) Diyarbakırkapı nuı 

hailesinde 
■Mardijı

(Arzuhal hulâsası : (layrimiısail şartlar altımla tahsilini 
ikmal etmiş olup jjederi/nin hastalığı ve malî imkânsızhklar se
bebiyle tahsili natamam kalmış bulunduğundan bu tahsilini de
vam ve ikmal etmeye müsait bir iş temini ve bu durumda olan
lara imkân sağlanması talehinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 32 senelik Devlet hizmeiine karşı ken- 
rlisine maaş hağlanynadığından re halen efradı ailesi ile birlikte 
perişan, bir durumda bulunduğundan medarı maişet olmak üzere 
kendisine bir maaş bağlanması ic.in mevcut evrakı nıüshitclerinin 
dairei aidesinre tetkik olunması talebinden ibarettir.)

6360/6360 Ahmet Çelik 
(S. No: 206) Ceza Evinde 

Yunak

6353/6353 Ahmet Tai-ancj 
(>>. No:207) Paşalimanı caddesi 

No: 12
Üsküdar - İstanbul

6340/6340 Zahir Elbir 
(S. No: 208') Hayrettinpaşja nuı- 

hallesi Sefa caddesi 
No: 175 
Ayralık

(Arzuhal hulâsası : (iayrimenkullcri hakkında ikame olunup 
Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesinde derdesti riiiyef bulunan 
tapu iptal dâvasının Yunak Asliye Uukuk Mahkemesine nakledil
mesi talehinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mendeket iktisadiyatına ve imarına hizmet 
maksadiyle yapmaya teşebbüs ettiği modern otobüs e/arajlan, oto 
yıkama mahalleri ve benzin istasyonları irin kira mukabili taleb- 
ettiği evkafeı- ait metruk yerlerin mahallî evkaf idaresince kendi
sine verilmediğinden ve alâkasızlıkla karşılandığından şikâyeti 
mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : 15 nüfuslu aile efradının fiecimini ti min. 
medar olmak üzere Ayvalık kazası çevresinde bulunan Hâzineye 
ait zeytinlik veya topraklardan hir miktarının borçlanma ve]fa 
kira mukabili kendisine verilmesi tıdebinden ibarettir.)
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6299/629!) Veli Karabıym ve 
(S. No: 209) arkadaîjlan

ÇağlaA'an Cerit kö
yünde 
Maraş

(Arzuhal hulâsası : Maraş merkez kazasına bağlı Çağhynv Ci
rit köyü ile Pazarcık ve Elbistan kazalarına bağlı köyler arasında 
ıiniessif hâdisclcı in vukuuna sebebiyet verecck chernmiyet ve raa- 
lıiyette doğan ihtilâfın hedli ve Dahiliye Vekâletince aıh ge(;(u va
liliğe emir veriltnitj eılduğu halde bililtizanı fiösicrilen ihmal ve h- 
seyyüp ylizihıdev mezkûr köy hvkukunun ihlâl, can ve mal emni
yetinin mûnselifj kılındığından şikâyeti v( keyfiyetin yönderih- 
eek bir müfettişe inahallen tahkik ettirilmesi talebini mutazam- 
mındır.)

Eucümen kararı ve ne sebepten verildiği

6279/6279
(S.No:.210)

İbrahim Bozkurt vp 
arka dalları 
Muhtar; Nalc-ifreıı 
köyünde 
Meerihaıı - UrtVı

(Arzuhal hulâsası : Kadim hak ve menfaatleri nazara alınnıa- 
dan kenarına santrofüjlcr konularak sulu tarlalar ihya olunması 
yiiziindcn müş^eıek sudan istifade edemiyerek köy halkmm v< 
hayvanatının çok miişkiil bir duruma düştüklerinden ve, daha va
him durumlarla, felâket halini alacak derecede hastalıklarla kar 
şıla^acaklanndan bahsile, bu hayati ehemmiyeti haiz olan su ihti 
yaç.lan için âeil tedbirler alınması hdebinden ibarettir.)

6278/6278 S. Ahırıot Bin{«’öl ve 
(S. No: 211) arkadiişları

5. Durak Leveııl so 
kak No:128 
Yeniniahallo - Anka 
ra

6269/6269 Mehmet (îirgin ve 
(S. No: 212) arkadaşı

Alamut köyüııd;- 
Bozdoğan

7299/7299 Hüseyin Karakuş 
(S. No: 213) Kohen Han No: 4 - T) 

Faruk Yfilçın eliyle 
Marpuççular - İstan
bul

(Arzuhal, hulâsası : Mağdur durumda olan PTT emeklileri
nin de Devlet Demiryollan mensuplarına tanınan sosyal yardım- 
Uırdan faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bugüne kadar hizmeti askeriyelerini ifa 
etmemiş bulunan 309 - 310 doğumlulann askere celpleri eshabı- 
nın temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Kendilerine iftirada bulunup, meskenle
rine baskın yaparak eşyalarını gasbeden ve arazileri üzerindeki 
hakkı tasarruflanna engel ohn Pötürge’nin Harabe köyünden 
Abdullah Geyik ve arkadaşları hakkında kanuni takibat yapıl
ması ve haklarının korunması talebinden ibarettir.)

6321/6321 Şahsine Kartal
7199/7199 yenimahallo No: 127
8631/8631 Büyükçiğli 

(R. No: 214) Karîjiyaka - tzmii-

7461/7461 Fahrettin Çelik ve 
f S. No: 215) arkadaijı

Çoğanlı köyünde 
Ba.skil - Ehızıg

(Arzuhal hulâsası : 5 senelik tahsil görmüş olan Kız Enstitü
sü mezunlarından ilkokul öğretmeni olmak istiyenlerin yalnız 
meslek derslerinden imtihana tâbi tutulmaları esbabının istikmali 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal htdâsası : liaskil kazası Hukuk Hâkimi Ömer Hiç- 
ean’ın hâkimlik sıfatı iU kabili telif olmıyan hal ve hareketlerin
den ve açtığı bir dâva münasebetiyle yaptığı reddi hâkim talebi
nin hilafı kanun nazara alınmadığından şikâyeti ve Baskil Asliye 
Hukuk Mahkemesindeki 955/91 sayılı dâva dosyasının ve göster
diği şahitlerin bir müfettişe inceletilmesi talebini mutazammtn- 
dır.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin
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7501/7501 MuratParlakgün 
(S. No: 216) Tütün işçileri Sen

dikası Reisi 
Bursa

7665/7665 Kâmil Aydemir 
(S. No: 217) M. Tellâloğlu Tüc

car terzi eliyle 
Necatibey caddesi 
No: 267
Tophane - İstanbul

7509/7509 Salih Ertaş vo 
(S. N o: 218) arkadaşları

Sibah köyünde 
îne"öl

7646/7646 İsmail Koedov 
(S. No; 219) Varlık mah;ıllosi 

18. Blok X o ; 429 
da İsmail Kürkçü 
eliyle 
Ankara

7670/7670 ıMehmet Ertürk vo 
(S. N o: 220) arkadaşları 

D. P. li 
FTalktaıı •
V a n

7073/7673 Halim ve Nejat 
(S. No; 221) Teska

Tuzla mahallesi 
Deveoğlu caddesi 
No; 61/4 
vVdapazaiı

7675/7675 Kâmil Karslı 
(S. No; 222) S. Mehmet Reyli 

köyü ve diğer 
köyler muhtarları 
Sungurlu

6319/6819 Hediye Barış 
(S. N o; 223) 7. Durak Coşkun 

sokak No; 160 
Bayan Hacer ya
nında
Yenimahalle - An
kara

(Arzuhal hulâsası : Bursa tütün işçileri için Çalışma Vekâleti 
Asgari Ücret Komisyonunca tcsbit edilen ve geçim imkâm sağlı- 
yamıyan miktardaki ücretlere % 50 nispetinde zam yapılmasının 
temini talebinden ibarettir.}

(Arzuhal hulâsası : Şişli Askerlik Şubesinde münhal bulunun 
sivil daktilograf ilk için açılan imtihanda muvaffak olmuş ve ev
rakı müsbitesi ilgili makamlara sunulmuş olduğundan^ kendisi
nin İstanbul ve mülhakatı hariç her hangi bir yere tâyin edih 
mesi talebinden ibarettir J

(Arzuhal hulâsası: Her sene seylâptan zarar gören 22 hane
nin, mahallen yapılan keşif ve tanzim edilen raporlarda tensib- 
edilen hu. ciddî tehlike sebebiyle köylerine muttasıl bir yere is
kân ecUlmeleri ve köy evlerini yapmaları için kendilerine iskân 
kredisi temini taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: 1957 yılı Eylül ayında Ankara’da vuku- 
bulan sel felâketzedelerinden olup, bu selde zarar görenlere be
deli uzun vâde ile ödenmek üzere Hükümetçe inşa ettirilmekte 
olan evlerden kendisine de tahsisi esbabının temini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Van Gölü Denizcilik işletmesinin kifa
yetsiz elemanlar yüzünden pek fena bir durumda olduğundan 
bahsile, bu işletmeye, ehil meslek erbabının gönderilmesi tale
binden ibarettir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsosr: İ95S yılında, Yugoslavya'dan serbest göç
men olarak yurda gelirken zâti eşyaları meyanında getirmiş ol
duğu 200 lira değerinde iki sandık camın Uzunköprü Gümrük 
Başmemuru tarafından müsadere edilmiş olduğundan bahis ve 
şikâyetle; iade edilmesi talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Yakacak ihtiyaçları için gösterilen mahal
lin uzaklığından ve hu sebeple odunun tonunun kendilerine 125 
liraya mal olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Adana’da cereyan eden dâvasının Anka
ra’ya naklinin temini ve evim ipotekten kurtarmak için ödünç 
olarak 4 000 lira verilmesi taleplerini ve evinin zorla elinden 
alındığından şikâyeti mutazammındır.)
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6307/6307 Şaban GiUmeiî 
(S. No: 224) Davutkadı mahal

lesi Sinandede Alan 
sokak bilâ numara 
Bursa

6311/6311 Haşan Bilgili 
(S. No:22.'>) Kalaycı bahçe 

N o:2 /l 
Hasköy

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6253/6253 Raif Türkoğlu 
(S. No : 226) Türkiye Kredi 

Bankası Büyük 
Postane karşısı 
İstanbul

7378/7378 Yusuf Biber 
7216/7216 Emniyet Kira.it- 

(S. No: 227) hanesi Kahveci 
Hüseyin eliyle 
Zonguldak

7515/7515 Vahit Büyükye- 
8043/8043 nerel 

(S. N o: 228) Bahçelievler N o: 56 
Pendik - İstanbul

7694/7694 Adem Demir 
(S. No: 229) Osmaniye mahal

lesi Sinema cad
desi No: 47 
Giresun

7697/7697 Zeki Sevinç 
(S. N o: 230) Kadastro Mahke

mesi Kâtibi 
Kızıltepe

(Arzuhal hulâsası: Kendisine iskân yardımında bulunulma  ̂
dığından bahsile iskân hakkının Bursa’da verilmesi talebine 
mütedairdir.)

Ej cüraeıı kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsamı: 40 senedir zilyedi bulunduğu bahçe, mes
ken ve ahırına 10 kişilik belediye ehibi tarafından hodbehot giri
lerek ailesinin sürüklendiğinden, hayvanlarının dağlara sürüldü
ğünden ve aynca kendilerine hakarette halunulduğundan şikâyeti 
vc haklarında kanuni takibatla bulunulması talebini mutazamımn- 
dır.)

(Arzuhal hulâsanı : 1956 ydında imtihanında muvaffak oldu
ğu polis meslekine kabulünün bir yıl tehir olunnuu<ii ve hu arada 
meriyete konan bir karar sebebi ile mesicke ahnmamasından mü
teessir olduğundan bahsile, çok sevdiği mesleke kabul edilmesi es
babının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası ; Geçimini temine medar olmak üzere kendi
sine bir yer verilmesi veyahut yardımda hulunulması talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Müdevvenatımmn halkın ıttılaına arzını 
kolaylaştırmak, dolayısiyle bu sahadaki vukuflarını artırmak mak- 
sadiyle bunlara resmî yayınlarımızda ve gündelik siyasi gazetele
rimizde yer verilmesi ve tedarikinin kolaylaştrnlması esbabınvn 
temini talep ve femennilerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Erzincan Hükümet konağında kalorifer 
teknisiyeni olarak çalışmakta iken geçirdiği bir kaza neticesinde 
gözünü kaybetmiş bulunduğu halde kendisine ne memurin ve ne 
de İş Kanunu hükümlerine göre hiçbir yardımda bulunulmadı
ğı gibi, istifaya mecbur edildiğinden bahsile, kendisine bir is te
mini, ev veya bir arsa verilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Gayrikabüi şifa bir hastalığa musaholup 
yapılan tedavilerden ciddî hiçbir netice alamadığından bahsile, hu 
durumuna alâka gösiermediklcri gibi, kendisine hakaret ve si
yasi cürümler isnadeden Mardin Vali Muavini ve arkadaşları hak
kında takibatta bulunulması lalehinden ibarettir.)

7695/7695 Mustafa Bozcan 
(S. No: 231) Milli Kalkınma 

Parti Başkanı 
Urfa

(Arzuhal hulâsası : Fırat nehrinin Harran ovasına akıtılma
sı, Urfa şehir plânının tadili ve ağalandırılma mcvzuunun ele 
alınması ve hu tarihî şehrin imar vc ümranı için eski Vali Kadri 
Eroğlu’nun tekrar buraya tâyin kılınması taleplerinden ibarettir.)



7691/7691 Bayram Mülâzim 
(S. N o : 232) Marmara Kereste 

Mağazasında ima
lât ustası 
Bandırma

7312/7311 Cemal Çetin 
(S. No: 233) Sivas caddesinde 

Bakkal Mehmet 
Süzen eliyle 
Saraycık köyünde 
Ordu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7372/7372 Ali Sezer ve ar- 
(S. No: 234) kadaşı

Musa Posbıyık 
Fidanlıkta amele 
Hatay - (skendenm

7374/7374 Melâhat Selmîm 
(S. No: 235) Çarşı mahallesi 

sokak N o: 26 
Ev No: 26 
Erzincan

7445/7445 Kemalettin öktem 
fS. No:236) Kirmasti Atpazarı 

içi No: 8 
Fatih - îstanbııl

5836/5836 Ali Aykut 
(S. No: 237) Saraylar mahallesin 

de Demircilerde 
Arap Hanında 
Denizli

5845/5845 liıfkı Erenler 
(S. No: 238) Kayadibi köyünde 

l'jflAni - Zonji'uldak

7524/7524 Himmet Mutlu 
8593/8593 Ağabeyli köyünde 

( S. No: 239) Cihanbeyli

30

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bulgaristan’da bulunan karısı ve çocuk- 
larmm anayurda getirilmelerinin temini talehinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Sıhhi durumunun düzeltilmesi ve Dev
letçe okutulması hususunda yaptığı müracaatler üzerine Kızılay- 
ca verilmesi kararluştırılan 1 000 liranın tam olarak verilmedi
ğinden ve hu yüzden tahsil yapmak imkânsızlığı ile karşılaştığın- 
dan, yetiştirme yurllanndan birine yerleştirilmesi için yaptığı 
müracaattan da hir nclicc alamadığından bahsile; mezkûr yurt
lardan birine hemen, yerleştirilmesi ve tahsil yapmasının sağlan
ması tıdehinc mütedairdir.)

Arzuhal hulâsası : tskânen tahsis olunun arazilerinin tem
lik muamefesinin ikmal olunması vc bir meskene sahip kılınma
ları taleplerini mutazammındır.)

(Arzuhal hıdâsası : Annelerinin ölümü ile 6 kardeş yalnız 
ve kimsesiz kaldıklarından bahasının yine eski mahalli memuri
yeti olan Erzincan’a nakledilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası 
binden ibarettir.)

Naklen kamarotluğa tâyin edilmesi tale-

(Arzuhal hulâsası : muhtelif vazifelerde, bu meyanda 15 yıl 
nıalmiidiirliiğünde bulunup bilâhara açıkta kalmış ve sınıfına 
muadil hir hizmete tâyini hakkmdaki müracaatJeri neticesinde 
lahsildarlığa tâyini ciheliıic gidileceği yolunda cevap verilmiş 
re bittabi kabul etmemiş olduğundan bahsile, halen 80 yaşında 
çalışamaz hir durumda bulunduğundan; medarı maişet olacak 
drrccede kendisine hir aylık tahsisi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1030 yılında yapılan son muayenesinde 
sakata ayrdıp ihtiyata alınmış bulunan babasının bilâhara ara
dan yıllar geçtikten sonra aslcere alınmış ve ağabeysinin de as
kerde bulunmuş olması sebebi ile, bütün aile efradının müşkül 
bir duruma düştüklerinden bahsile; babasının serbest bırakılma
sının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bâzı şahıslara müsaade edildiği halde, kö
ye ait arazi üzerinde kendilerinin yapmak istedikleri ev ve man
dıra inşaatına mümanaat olunarak meraya tecavüzde bulunduk
ları iddiası ile mahkemeye sevk edilmiş olduklarından şikâyeti ve 
işbu beyanlarının tahkiki için mahalline bir müfettiş gönderilmesi 
talebini mutazammındtr.)
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adı, soyadı ve adrovsi Encümerı kararı ve ne sebepten verildiği

7532/7532 İbrahim Dnlkılu* 
(S. Xo:240'ı arkadcI.sl.ın

D. P. Başkmıı 
Ceket köyünde 
Kcşadiyc - Toka<l

5815/5815 Vasil Karaca 
(S. X o ; 241) Vovdnri X o ; 3f)

Pire - Yunanisîijiı

(’);{39/t)33!) .‘̂ nhure Ilaslürk 
(S. Xo:242) -Ui. P. A. 1. Th. 2.

Bl. Bafjçvş. AlııiK'i 
ITastürk eşi
< M ' İ İ I ' M İ U

1)338/6338 Sadakat Seyfik 
(S. Xo:243) 46. P. Aluyı I. Ta- 

l)ur Kararfrâh birli
ğinde Başi'aMiş Fev
zi SeyJ'ik eşi 
(4('lil)0İu

7215/7215 ('enfriz Bayraklar 
(S. No: 244) .Sarae Islıak ınahal- 

li'si Kö.'̂ klü JJaDiaın 
sokak N"o: 8/2 
Kıunka])i - îsîaııbııl

7220/7220 Ali .Sami Ardahanh 
( S. X‘o: 245) TTalı. Altın, Mücev

herat Alım - SaMiıi 
lîvi
Kapaiı«;aı*şı San'lai 
Bdleslau sokak Xo: 
16 - 18 - 20 
İstanbul

(Arzuhal hulâsası : 7 mahalle, 90 hane ve 800 7iüfusu olan 
könUrinin müstahil hiı- mıthUtrlık halint f/ctirUmcs) ialehim 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Aslen l'ürk vatandaşı olup Kadıköy’de 
icrayı ticaret etmekte iken Varhk Verejisi sebebiyle ticari varlığını, 
!/apılan bir ameliyat netiasinde bir gözünü tamamen, diğerini dr, 
kısmen kaybederek Türkiye’de bakacak kimsesi de bıdnnmudığı 
için bizzarur Yımavisian’da at uran dul ve fakir kızının yanına 
gitmiş oldıığundan; kah rı 85 nasıuda muannete muhtaç bir du
rumda hulınıduğıındau bahsilı: k<ndisiıı< j/ardrmda hıdunulması 
talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ki ncı Piyade Alayının intikali doluyı- 
sij/le astsubay oUtrak kocası ve 6 çocuğu ile hirlikte yerleşmiş ol
dukları mahalde, subay ve astsubaylar arasında yapılan tefrik 
sebebinle iskâninna tahsis ohınan ahır gibi bir evde oturamıyarak 
o5 kilometre mesafede olan (nliholırııa yerleşmel; zorunda bıra- 
kıldıkhtrından ve kocasının hır gün bu mesaP^yi kat etmesine im
kânı ııuıddi olamıyacağtndan çoluk çocuk duçar olacakları sefalet 
nazara alınarak, esbıdıı istirahaflerinin Itmini tolebini mutozam- 
mındır.)

(Arzuhal hulâsası : ^Istsubay olarak kaceısı ile birlikte ikamet
lerine tahsis olunan mahallin bir ahırdan ibaret, vaktiyU subay
ların hayvan besledikleri bir mahal bulunvıui) olmasından .̂ ikâ- 
licti ve U) nc/ı Piyade Alay Kumandam tarafından bekâr subay
lara evler tahsis olunduğu haldr astsubaylara karşı gösterilen bu 
alâkasızlıktan şikâı;eli ve ilgilili r hakkında tahkikat ifası ve mağ
duriyetlerinin gidi rihnesi talebin i m utazammındır.)

(Arzuhal hulâsası : liskı rlik hizmetini ifa, etmekte iken üzerine 
benzin dökülmesi ntticesindc ağır şekilde yaralanıp Gümüş
süyü Hastanesinde bir miiddel tedavi edildikten sonra önemli 
nanik teşhisi ile bir yıl hava tebdili verilmiş ve halen malî 
durumu müsaidolmıyan ailesi tarafından İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakülte.<ii 2 nci Cerrahi Kliniğinde tedavi görmekte bulun
duğundan; tedavi masrafları ile terhisten ,<̂ onra çalışamadığı 
günler nazara alınarak mağduriyetinin telâfi edilmesi talebini 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Mürettep bir ihbar üzerine gönderdiği 
3 polisle yavrularını ve, hizmetçisini karakola celhedip mesken 
masuniyetini ihlâl ve kendilerine suimuamelede bulunan ve yine 
tedarik ettiği yalancı şahitlerin ifadelerine müsteniden tanzim 
ettiği bir evrakla kendUerivi adalet makamlarına sı,vk eden, 
keza; efradı ailesine tecavüz ve hakaretti- bulunan Ah !^ahii‘ 
adındaki şahıs hakkında vâki şikâyetlerini hilâfı vâlcı olmuş
çasına tanizm ettirdiği bir zabıtla müddeiiumumiliğe sevk eden



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

emniyet âmiri Fuat Çapanoğlu ile, mezkûr tecacüz sebebi ile 
mukabil davacı olarak yapmak istedikleri müracaati kabul etmi- 
yen ve açılan tahliye dâvalarında iltizamkâr hareketlerde bulu
narak tarafları sulhe icbar etmekte bulunan hâkimin tebdil ve 
tecziyeleri talep ve şikâyetini mutazammtndır.)

— 32 —
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü ; Yukarda hulasaten beyan olunan ta
leplerin; ilgili ve yetkili makam ve mercilerce tetkik ve karara 
bağlanması ve müstedilerin bu makam ve mercilere müracaat- 
leri muktazi bulunmuş olmasına binaen; Dahilî Nizamname
nin muaddel 53 ncü maddesinin 2 nci bendine tevfikan en- 
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

2179 16. X I I . 1959

6429/6429 Mevlut Alpak
7105/7105 Abdurrahman Ağa 

(S. N o: 246) mahallesi Korukçu 
sokak No: 14 
Erzurum

6219/6219 Sabri Keleş ve ar- 
(S. No: 247) kadaşları

l^loğiu nahiyesinde 
Maraş

6187/6187 Cuma îyigün ve 
(S. No: 248) arkadaşları

Yusuf Paşa Camii 
îmam ve Hatibi 
Urfa

6251/6251 Yakup Günc.ş 
(S. No: 249) Çatalağzı Yaka 

mahallesi N o: 43 
Zonguldak

6499/6499 Doğan Durla
6622/6622 2 nci Or. I. lif. Oto 

(S. N o: 250) Tb. I. Bl. Ulş. Assb. 
Konj’̂ a

6088/6088 A. Şahin Ansoy 
(S. N o: 251) Sanyakup mahal

lesi 69. sokak 
No : 73 
Adana

(Arzuhal hulâsası : Durumuna uygun bir i§ temini tal̂ ebin- 
dcn ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Eloğlu nahiyesi halkından olup vaktiyle 
yapılan toprak tevziatından fay dalandır ılmadıklanndan bahsile, 
kendilerinin de bir an önce topraklandırılmaları talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mülhak vakıf camileri hademeleri ücret
lerinin de mazbut vakıf camileri müstahdemin ücretleri seviye
sine çıkarılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Hastalığınm meslekî sayılması için îşçi 
Sigortaları Kurumunda bıdunan dosyasının Sağlık Şûrasınca 
tetkiki esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Akhisar’ın Medar köyünde öğretmen olan 
ailesinin kendisinin bulunduğu. Konya’ya nakledilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Batı ■ Almanya tebaasına geçebilmek üze
re hangi makama başvurması gerektiğinin bildirilmesi talebin
den ibarettir.)
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«200/6200 Behij-c Yıldız 
(Î484/6484 İncirli mahallesi 
7G89/7689 Feride Ko(;tn;m’ın 
8145/8145 kiracısı 

(S. Xo : 25.2) Karasu - Sakaryjı

t)021/0021 İhsan Erdem 
( S. ^0:253) NütÂıs Kâtil)i 

Oiçlo - Elâzığ

(!015/()015 Eecop Burnaz 
(5881/6881 Bakkal Sevim s.>- 
6218/6218 kak N o: 36 Fikir- 

\ 'o: 254) tepe Kızıltoprak 
Kadıköy - Islanbnl

•)!)7O/5970 Ahmet Vaif-nıkaya 
X(): 255) Vıldıztep»' Oknlu 

öğretmeni 
N’azilli

6236/6236 Osman Erdoğan 
fS. X o ; 256) Karsantı nahiyesi 

Halkı namına 
D. P. Baıskanı 
KaraisalI

6138/61o8 İman Biiyükşahin 
fS. Xo;257) ve arkadaşları 

Halk namın;'
Sürüe

5952/5952 Fevzi Bayraktar 
7822/7822 384. sokak N o: 57 

/S. No; 258) İm ir

5951/5951 Mustafa Gerçek 
rS. No:259) Paksoy Fabrika

sında Memur Meh
met Gerçek eliyle 
Adana

(Arzuhal hulâsamı : Aile relücrinin 13 ay hapse mahkûm edil
miş bulunmâ s'i ve başkaca bakacak kimseleri olmaması yüzünden 
G nüfus aile efradının müşkül duruma düştüklerinden hahsiîı, 
kendilerine yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hıdâsası : Tekrar münasip bir memuriyelt lâyih 
( dilmesinin temini talebinden ibarettir.) «

(Arzuhal hulâsası : Yugoslavya/da kalan vC kendiline mal- 
sodı mahsusla komünistlik isnadında bulunan kardeşinin bu 
asılsız isnadı yüzünden yurda gelmekten mahnım bırakılmama
sı talebini inutazamnmıdır.)

(Arzuhal hulâsası : Münhal kadrolara kifnyetli kimselerin 
alınması ve nerimin artırdmasını teminen; ortaokullarda ek 
f/örev verilen ilkokul öğretmenlerinin bu vazifelere tâyin edilir- 
Lrn imtihana, tâbi tutulmalurı ve bu suretle kay fi tâyinhrc ma
hal bırakılmaması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : istidada açıJilanan duruma binaen, Kar- 
santı nahiifcsinin Kctraisalı kazasına, bağlanyyutsındun şikâyeti ve 
(skiden olduğu f)ibi Adana vilâyetine bağlanmam talebini m\ıta- 
-.ommnıdır.) *

(Arzuhal hulâjiası : Müspet icraat ve faaliyetleri ile memhkt 
t( faydalı olan Urfa Valisinin Güşüşam'ye nakli hakkmâaİâ'ka
rarnamenin iptali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 7 yıldır çalışmakla, olduğu 3 ncü İşletme 
Elektrik Santralindeki işinden göstermiş olduğu f.evkalâ4& ’ı^esai 
ne fedakârlığa tağmen temdit muamelesi yapümıyarah ve emek
lilik hakkındnn mahrum, bir vaziyette çıkarılmış olduğundan şikâ
yeti mutazammındır.) ,

(Arzuhal hulâsası : tşçi olup, musabolduğv, astm bronşitten, 
dolayı yatırıldığı Adaneı İşçi Sigortaları Kurumu Hastanesince 
tedavisinin kabil olacakı n<ı.zara alımnadan qahşamiyacâğı'ha,kktn- 
da verilen keyfî bir raporla mağdur edilmÂş bulunduğundan şikâ
yeti, tedvisinin temini ve mezkûr kararın bozulması taleplerinin 
ibarettir.)

5944/5944 Mustafa Şahin 
(S. No: 260) Mizgefli köyünde 

D. P. Başkanı 
Sürüç

(Arzuhal hulâsası :-4. - 5 senedir devam eden tabiî âfetler yü
zünden Ziraat Bankasıyla olan borçlarını ödiyemiyecek bir duru
ma düştüklerinden, mezkûr borçlarının uzun vâdelere bağlanmak 
suretiyle tahsil (Junması esbabının temini talebindeîi ibarettir.)



5849/5849 Nevzat Aydıner 
fS. No:261) Çarşıkapı; Gedikpa- 

şa Cami sökak No: 27 
Î5̂ tanbul

Arsuhal Amıhal sahibinio
No. adı, soyadı ve adresi

- M  -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : f'vlerinin bulunduğu Çarşıkapı Gedikpa- 
^a Camii sokağındaki ayakkabı imalâthanelerinin istirahati umu- 
miyeyi selhettikUrinden şikâyeti mutazammındır.)

6183/6183 İbrahim Serdaroğbı 
(S. No: 262) Bay Süleyman Bah

çıvan eliyle Yeni Sü 
1ün G. Yolu 810 
îçlevent - İstanbul

6154/6154 Mecit Geve ve ar- 
(S. No: 263) kadaşlan

Varcan «köyünde 
Gürpınar - Norduz

6227/6227 Mehmet Kılıç 
(S. No: 264) Emin Ali Paşa cad

desi No: 25/2 
Suadiye * İstanbul

6226/6226 Yusuf Anca 
(S. N o:265) Çeşme Meydanı Yc;

m«iniciler caddeî:â 
^öpçü çıkmazı No: 
107/4
Galata - İstanbul

6425/6425 Ihsaıi Yeni ve arka- 
(S. No: 266) dallan

D. P. Başkanı 
Beşiri

6430/6430 Abdülkadir Uras 
(S. No: 267) Konya sokak Kazaz- 

oğlu Han No: 63/3 
Ankara

»432/6432 Sığırcık Köyü İTıti- 
(S. N o: 268) yar Heyeti

Sivrihisar - Eskişe
hir

(Arzuhal hulâsası : Yeni keşifleri için keıulisine (/erekli maddi 
imkânların sağlanması talehinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Mahalli Hükümet nüf uz ve vasıtalarından 
istifade ile, kendilerinin nıal ve can emniyetlerini tehdideden mü- 
tegallibeden Ebuhekir Ağa ve akrabalarının bu zulüm ve legal- 
lüplerinin önlenmesi ve durumun bitaraf müfettişlere tahkik etti
rilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Demir tevziatından istifade maksadiyle
1 Ekim 1958 de sıraya girmiş olduğu halde, Başvekâlet tevzi 
dairesince bu sıracı nazara alınmıyarak en sondan bir numara 
verilip kendisinden sonrakilerin taleplerinin yerine getirildiğin
den şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: 11 yıldır çalışmakta olduğu Demir Çelik 
Müessesesinden, ağır sanaifide çahşamıyacağı hakkındaki bir he
yeti sıhhiye raporuna istinaden çıkarılmış olduğundan bahsilc, 
ahiren İşçi Sigortaları Kurumunca yaptırılan muayenesi neti
cesinde verilen heyeti sıhhiye raporunda da hiçbir ârızası olma
dığı belirtilmiş bulunduğundan vazifesine iade ed>ilmesi talebin
den ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Siirt vilâyeti dâhilinde inşası mukarrer 
bulmian ilk öğretmen okulunun her ymiden müsait ve her su- 
retle maddi imkânlurı ihzara âmadc durumda olan Beşiri kazaktı 
merkezinde kurulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: Müekkili M. Uras tarafından açılmasına 
teşebbüs edilen tuğla ocağında bulunan, ilişik cetvelde cinsi n 
miktarı yazılı eşya ve malzemenin keyfî ve gayrikanund bir şe
kilde müsadere edilmiş bulunmasından şikâyeti ve mezkûr mal
ların aynen veya nakden vc mahallen iadesi esbabımn temini 
talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hulâşası: Köylerinde toprağa muhtaç 50 çiftçi ailesi 
vc bunların İhtiyaçlarDıa tekabül edecek miktarda Hazine arazisi 
bulunduğu halde birkaç menfaatperest yüzünden ve keyfî ola
rak tevzie memur edilen 2 numaralı Toprak Komisyonunun da
ğıtım yapmadan geri çevrildiğinden şikâyeti ve bir an önce top- 
raklandırdmahın esbabının temini talebini mutazammındır.)



36
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6373/6373 Kâmil Akbulul 
(S. No: 269) Siftert('po köyünde 

Yom ra - Trabzon

6374/6374 
(S. No: 270)

6375/6375 
(S. No: 271)

6376/6376 
fS. No:272)

6377/0377 
(S. No: 273)

6315/6315 
(S. N o:274)

5791/5791
fS.No:275)

5790/5790
fS.No:276)

5906/5906 
(S. No: 277)

5856/5856 
(S. No: 278)

5859/5859 
(S. No: 279)

5865/5865 
(S. No: 280)

Yunus öztürk 
Sifter Tepe köyünd 
Yomra - Trabzon

Tahsin Yaman 
Sifter Tepe köyündo 
Yomra - Trabzon

Abdullah Aktürk 
Sifter Tepe köj^ündc 
Yomra - Trabzon

Saban Aktürk 
Sifter Tepe köyünd- 
Yomra - Trabzon

Sami Demir 
Kale mahallesi l'\*- 
rah sokak No: 42 
Samsun

Hamdi Benli vo ar
kadaş»
Kırıtlar köyünde 
Tarsus

Ahmet Ünal 
Kızılca köyünde 
Çivril

Kasım Tom^d§ 
Güvendik köyünde 
Urla

Hatice Başaran 
Yahyalar malıallesi 
Arifağa sokak N o: 1 ! 
Adapazarı

Celâl Kirli 
Yüksek Alan mahal
lesi Tatlı sokak No: 
13
Antalya

Ahmet Karademir 
Cayvar köyü Kuş 
Gölü mevkiinde 
Çarşamba

(Arzuhal hulâsası: Köylerinde kâin, Hâzineye ait meranın 
tevzi di)}i kalan 25 bin dönümlük kısmının, hayvancılıkla geçi
neli köy halkının hu durumu nazara alınarak hâli ile bırakılması 
csbalnnm temini talebinden ibarettir.)

Arzuhal htılâsusı : J sene 9 aylık hakiye sürgün cezaJiinın ken
disine i§ temini mümkün akın Trabzonmerkezinde infaz olunmos> 
irin, mezkûr vilâyete nakledilmesi talebinden ibarettir.)

Arzuhal hulâsası : Fakir olan köylerinin kalkınma<ima medar 
olmak ve vasıta ihtiyaçlarım gidermek üzere bir kamyon tahsis 
olunması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Belediye hudutları içerisine alınmak ve 
mahalle haline konulmak istenen köylerinin gene müstakil köy ha
linde bırakdma.'sı talebiyıden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Yardım talebini muhtevi 3178 sayılı arzu
halinin tetkikiyle çok muhtaç, durumda kalmış olmasına binaev 
gı rekli yardımda bulunulması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Serbest göçmen olup bir an, evvel vatan- 
daĵ lığa kabul edilmesi ve nüfus tezkeresinin verilmesi esbabının 
temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Tahsil yapmak arzusunda bulmıduğundan 
ki udisine bu imkânın sağlanması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Çarşamba kazasındaki Hazine toprakların
dan kendisine oıazi verilmesi talebinden ibarettir.)
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5868/5868 Esat Deli 
(S. No: 281) ( ’aniiicedit luaiıaJles; 

Sapanca

.)885/5885 !:>erafeıtin ►SevilmiiN 
(8. No: 282) Nafıa Yol Çavuşu 

KırkhıiH'Ii

Ar;:ulıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

;ı8!)Ü/5896 Turhan Özdeıııir 
(S. iVo:28:5) Akın caddesi Anıl 

:sükak No: 7 
Yenimahalle - Anka

•>854/5854 Mcîhmet Cihangir 
No:2(S4) Y(>nidoğ-aıi; Tfürriyul 

nıalıalicsi 1‘lskişi'lıii’ 
.•■okak No: 178 
Ankara

1)445/6445 Mc'lnııet Özt;ışbaş 
No: 285) .Saçaklı Kurtuluş

Nazlı Pelcmezci H;ı- 
ncsinde kiracı 
Gazianteh

5939/5939 Kenzin Köyü Muh- 
(S. No: 286) tan ve diğer Köy 

Muhtarlıklfji’i 
Tarsus

5902/5902 Halil Arslan 
(S. No: 287) C e vdetpaşa mahalle - 

si No: Bilâ 
tslâhiye

5905/5906 Yaşar Fidan 
(S. No: 288) 118 Syy. J. cilayı 

Aslsb. Başçvş. 
Hakkâri

6167/6167 Kâmil Gazioğlu 
7056/7056 Ahmet Paşa mahal- 

fS. No: 289) lesi Kıryolu sokak 
N o: 32 Bursa

6416/6416 Rifat Balık 
(S. No: 290) Pulur köyünde

Ravburt - Gümüsaıiı

Eineümeu kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsatn : Askerlik vazifesini ifa etmekte iken ge
çirdiği bir kaza sebebiyle, askerî tazminat Kanununa tevfikan 
tazminat verilmesi talebinden ibarettr.)

(Arzuhal hulâsası : Daimî kadroda .sigortalı olarak 22 sene
dir çah.pnakta oduğu Nafıa yol çavuşluğundan tahsisat kifayet- 
sizliği ileri sürülerek çıkarılmış olduğundan bahisle; 8 nufusin 
bir aile reisi olduğu ve geçen hizmetleri nazara alınarak vazifsin'; 
iade edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsasv : Teğmen olarak ordudan terhis edilmiş 
olup muvazzaf kadroya alınması esbahımn temini talebinden 
ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Askerlik hizmetİ7ii ifa etmekte iken mâlûl 
kalmış olup halen alıl ve muavenete muhtaç bir durumda bu 
lunduğundan muayenesinin icrası ile aylık bağlatılması esba- 
bımn temini talebinden İbarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Millî mücadelede malen vc bedenen sebk 
eden çalışmalarına mukabil; ecri misil verilmesi veya borçlandırıl
mak suretiyle ıtopraklandA(nlması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : köylerinin bozuk olan yollarım tslâh ede
bilmeleri için Nafıa vasıtalarından istifadeleri esbabının sağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Suriye mültecilerinden olup 9 nüfuslu 
aile efradının Türk vatandaşlığına l^bulleri esbabının temim ta
lebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Ordu kifayet kararnamesine göre subay
lar gibi yazlık elbiyse verilmesi ihtiza ettiği halde verilmediğin
den şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhallerin hulâsası : 1334 - 1338 yıllan arasında nüden 
ve bedenen orduda sebk eden hizmetlerinden dolayt istiklâl mj- 
dalyast verilmesi ve nakden taltif edilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsamı : Hizmeti askeriyesini ifa etmekte iken, Ko
re'de şehit düşen oğlundan maaş almakta bulunan müteveffanın 
ailesinin, evli başka bir şahısla gayriresmi bir şekilde beraber ya
şamakta bulun 'tuş olması hasebiyle, tahsis olunan maaşının kesil
mesi talebinden ibarettir.)
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6408/6408 Avni Sevgül 
(S. No: 291) Çınar Sokak No : 

158/A
Yenimahalle - Anka-

Arznhft] Arzuhal sahibinin
No. adı, Boyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası : Mâlîden emekliye sevk olunmuş bulunması, 
hasebiyle ödenen emekli aidatını, tekrar iadei memuriyet ettiril^ 
mi§ olduğundan geriverip veremiyeceğinin bildirilmesi talebin
den ibarettir.)

Encûmen karan ve ne sebepten verildiği

6401/6401 Zeynep Uzun 
(S. No: 292) Uluabat köyündo 

Karacabey

(Arzuhal hulâsası : Vatandaşlığımıza kabul olunabilmesi için 
istenilen 800 lira harçtan muaf tutularak nüfus cüzdanının bir an 
evvel verilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda hulasaten beyan olunan talep
lerin; ilgili ve yetkili makam ve mercilerce tetkik ve karara bağ
lanması ve müstedilerin bu makam ve mercilere müracaatleri 
muktazi bulunmuş olmasına binaen; Dahilî Nizamnamenin 53 
ncü maddesinin 2 nci bendine tevfikan encümenimizce tetkik 
mevzuu yapüamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2180 16, X I I . İ959

Reis 
Çorum

H. Ortakcıoğlu

Mazbata Muharriri 
S’amsun 

iV. Ulusoy

Kâtip 
Çanakkale 

A. H. Sezen
Adıyaman 
3. Ağar

Antalya 
y. Yazıa

Bingöl
N. Okcuoğhı

Bolu 
M. Dayıoğlu

Diyarbakır 
K. Tay^

Elâzığ 
M. AUındoğan

Erzurum 
M. Eyühoğhı

Trabzon
O. N. Lermioğlv

Yozgad 
S. Eronat

(Ar{phal sayısı ; 828)



T . B . M . M . Matbaam
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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 t. L !

- i  Sayı : 51 ^  - 

20 . I I . I9S0 Cumartesi

Arzuhal
Xo.

5060/5060

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı ve adresi

Galip Şahinoğlu 
P. İvd. Bnb. 
935-218 3. P. Er 
Eğt. Tuğ. Erbaş 
Talimgah Bri. K. 
İsparta

Encümen kararı ve ne sebepten voriidiği

Dilekçi : Askerî mahkemece yedi g în hapsine dair verilen 
hüküm münasebetiyle birçok haklarından mahrum kalarak çok 
mağdur bir duruma düştüğiinü ve bu mahkûmiyetin maddi 
ve mânevi cezasını yirmi seneden beri çekmekte olduğımu be
yanla, cezasının hukuki neticeleriyle birlikte affım rica et
mektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin, 
ne cihetten mahkûm edildiği izah olunduktan sonra, mevcut 
ve katileşmiş ilâm muvacehesinde affı müstelzim bir sebep 
görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edüen Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri de, ve
kâlet cevabını tekrarlamışlardır.

Gereği düşünüldü : Tetkik edilen dosya münderecatına ve 
vekâlet cevabiyle temsilcilerin sureti beyanına göre müstedinin 
af talebi vârit ve kabule şayan bulunmadığından mezicûr ta
lebin reddine; âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun vâki muhale
fetin© karşı mevcudun mutlâk ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2181 23 . X I I . 1959

5489/5481) Hüsnü Görmez 
Askerî Ceza Evinde 
Gazlanteb

Dilakçi : Kendisine isnadedilen bir suçtan dolayı muhakeme 
altına alındığım beyanla, affına karar verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Jandarma eri olan müstedi Hüsnü Gör- 
mez’in tatili uzva sebebiyet vermek maddesinden Sulh Ceza 
mahkemesince tevkif edilerek muhakemesinin Gazianteb Ağır 
Ceza Mahkemesince görülmekte olduğu ve hakkında henüz bir 
hüküm verilmediği; Millî Müdafaa Vekâletinin işarından an
laşıldığı cihetle, vâki talep baklanda bu sebepten ♦ tetkikat 
icrasına mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2182 23. XII. 1359



_  2 —

4832/4832
5692/5692
5889/5889

Arzuhal
No.

Tahsin Eröktem
1. P. Er. Eğt. Tu^. 
Lv. Ş. Md.
Manisa

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

Dilekçi ; Üç ay müddetle hapis ve yüz lira ağır para ce- 
zasiyle mahkûmiyetine dair askerî mahkemeden verilen hüküın 
münasebetiyle birçok haklarından mahrum kalarak mağdur 
duruma düştüğünü, üzerindeki bu leke silinmedikçe maddi 
ve mânevi huzura kavuşmasına imkân bulunmadığını beyanla, 
Milli Müdafaa Vekâletindeki evrakı müsbitesinin celbini ve 
bunların tetkikından sonra affı cihetine gidilmesini istemek
tedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mevcut ilâm 
muvacehesinde affı mucip bir sebep gförülemediği bildirilmek
tedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet 
edilen Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri de; v'» 
kâlet cevabı dairesinde mütalâa bevan etmişlerdir.

Oereği düşünüldü ; Tetkik edilen dosya münderecntına vf' 
vekâlet cevabiyle temsilcilerin sureti beyanına göre dilekçinin 
af talebi vârit ve kabule şayan bulunmadığından mezkûr ta
lebin reddine; âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun vâki mu
halefetine karşı mevcudun mutlâk ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2183 23 . X I I . 1959

5708/5708 Cemal Topakoğlu 
246 Hd. P. Ak. 
Muavini 
Kars

Dilekçi : Askerî mahkemece altı gün müddetle hapsine dair 
verilen hükmün kendisini birçok cihetlerden mağdur durunın 
düşürdüğünü, meslekî sicilinin örnek teşkil edecek kadar mü
kemmel bulunduğtmu, mezkûr mahkûmiyet dolayısiyle elem 
ve ızdırap içinde yaşadığını beyanla, cezasının neticeleriyle 
birlikte affını rica etmektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin 
nasıp düzeltilmesi baklandaki talebinin vekâletçe kabul edil
memiş olduğu, daha evvel vâki af isteğinin de encümence red
dedildiği, ilk ve son tahkikat sırasındaki sarih kararları ve 
âmirlerinin kanaat ve mütalâaları karşısında af talebi hakkında 
da yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak dâvet 
edilen Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri de . affı 
müstelzim bir sebep göremediklerini ifade etmişlerdir.

Gereği düşünüldü ; Tetkik edilen dosya münderecatına, ve
kâlet cevabına ve temsilcilerin vâki beyanlarına göre, dilek
çinin af talebi vârit ve kabule şayan bulunmadığından, mezkûr



Arauhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

talebin zikredilen sebepten reddine; âzadan Kâmil Tay.şi, Meh
met Eyiıboğlu ve Mustafa Ntxri Okcuoğlu’nun vâki muhalefet
lerine karşı mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 3 -

Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

2184 23 . X I I . 1959

6412/6412 Hüseyin Keıneç Dilekçi : Sıhhi durumu nazara alınarak mâlûlen emekliye
Ordu Evi Müdür- sevkedilmesi lâzımgelirken, toptan ödemeye tâbi tutulduğunu 
lüğü eliyle ve bu yüzden çok mağdur ve perişan bir duruma düştüğünü
(Eski yüzl)a.şılaı- ve hakkını kanuni merciler nezdinde vaktiyle ve lâyikıyle ara
dan) yamadığı için dâvalarının süre aşımı ve saire gibi sebeplerden 
Ankara redde mâruz kaldığım, yegâne ümidi tek melce olan Büyük 

Millet Meclisinde kaldığını ve âdi mâlûl olarak emekliye sev
kım temin için vaktiyle askerî mahkemece hakkında verilmiş 
olan ihraç cezasının kaldırılması icabedeceğini beyanla, hu 
yolda bir karar ittihazını istemektedir.

Milli Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçi hak
kında askerî mahkemeden verilmiş olan ihraç kararının tatbi
kinden evvel, 5434 sayıh Kanunun 30 ncu maddesinin (E) fık
rası uygulanarak, kendisinin disiplinsizlikten dolavı emekliye 
ayrılmış bulunduğu ve bilâhara da mezkûr ihrao kararının tat
biki cihetine gidildiği ve mâlûlen emekliye şevki baklandaki 
müracaatı üzerine, 3 ay müşahededen sonra tanzim edilen
2 Mayıs 1S55 gün ve 242 sayılı Profesörler Kurulu raporiyle, 
sıhhi durumundan dolayı telcaüdiüğünü icabettirecek bir hali 
bulunmadığına karar verildiği ve mumaileyhin gerek sözü 
geçen (E) fıkrasına tevfikan yapılan emeklilik işleminin iptali 
gerekse ihraç kararının kaldırılması talebiyle Devlet Şûrasında 
ve Askerî Temyiz mahkemesinde açmış olduğu idari dâvaların 
süre aşımından ve esastan reddedilmiş bulunduğu bildirilmekte 
ve vâki isteği hakkında yapılacak bir muamele görülemediği 
ilâve olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak dâvet 
edilen Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri ile, 
mâlûlen emekliye sevkedilmesini istiyen dilekçinin bu talebin
den dolayı gereken kanuni malûmatı vermek üzere çağırılan 
Kara Kuvvetleri Kumandandığı Personel Dairesi Başkanı Gene
ral Hilmi Bele hazır oldukları halde müzakereye başlandı. Bun
lardan af isteği baklanda ne diyeceği sorulan Millî Müdafaa 
Vekâleti Askeri Adalet Dairesinden gelen temsilci; dilekçi hak
kında askerî mahkemece verilmiş olan ihraç kararının emekli
lik hukukuna müessir bulunmadığını ve mumaileyhin vâki tale
binin daha ziyade mâlûlen tekaüde şevki lâzımgeleceği nolrtası- 
na muzaf ve münhasır olduğunu ve bu bakımdan mücerret bu



Arzııhal
No.

Ai’zuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

yolda bir muamele tesis olunabilmesini teminen ihraç karannm 
kaldırılmasına lüzum bulunmadığını ifade etmiş, Personel Daire
si Başkanı da; Gülhane Tıp Akademisi Profesörler Kurulundan 
son defa verilen rapora nazaran dilekçinin mâlûlen tekaüde şev
kine imkân bulunmadığını ve hakkında tatbik edilen muamele
nin bu itibarla doğru ve isabetli olduğnnu beyanla, sair husus
larda Vekâlet cevabına tekrarlamıştır.

Mucibi tetkik başka cihet görülemediğinden işin icabı görü
şülüp düşünüldü ;

Dilekçinin toptan ödemeye tâbi tutulmak suretiyle emekliye 
şevki baklandaki muamele aleyhine Devlet Şûrasında ikame et
miş olduğu dâva süre aşımı noktasından, cezai ehliyeti haiz ol- 
ma.Tia3i hasebiyle ihraç kararının iptali icabedeceği yolunda As
kerî Temyiz Mahkemesinde açtığı iadei muhakeme dâvasının da 
esastan reddedilmiş olduğu Millî Müdafaa Vekâletinin bu bapta
ki yazısından ve evrak arasında mevcut Şûra ilâmı suretinden 
anlatılmasına ve Gülhane Tıp Akademisinden son defa verilen 
rapora nazaran da mumaileyhin mâlûlen emekliye şevkine im- 
Kân görülemeıiıiş bulunmasına ve diğer taraftan, ihraç cezasının 
af yoliyle kaldınlmasını mucip bir sebebe raslanmamış olmakla 
beraber, yukarda beyan edildiği gibi, kazai mercilerce karara 
bağlanmış olan hususların encümenimizce tekrar tetkik mevzuu 
yapılmasına da mesağ görülememesine binaen, dilekçinin ileriye 
sürdüğü bütün taleplerin zikredilen noktalardan reddine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarih

_  4 _

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2185 23 . X I I . 1959

6921/6921 "M. Emin Erdoğu Dilekçi: Yedi gün müddetle hapsine dair askerî mahkemece
P. Kd. Bnb. verilen hüküm münasebetiyle birçok haklarından mahrum ka-
221. P. A. I. Tb. K. larak mağdur duruma düştüğünü, haddi zatinde suçsuz olduğu- 
Bingöl nu beyanla, cezasının neticeleriyle birlikte affını rica etmekte

dir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : A ffı mucip 
bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcileri de; Vekâ
let cevabı dairesinde mütalâa beyan etmişlerdir.

Gereği düşünüldü: Tetkik edilen dosya münderecatina ve 
Vekâlet cevabiyle temsilcilerin sureti beyanına göre dilekçinin 
af talebi vârit ve kabule şayan bulunmadığından mezkûr tale
bin zikr3dilcıı saboplerden reddine; âzadan Mustafa Nuri Okçu-



Arzuhal Arzuhal sahibiuiu
j\̂ o. adı, soyadı ve adresi Hücüuıen kararı ve ııc sebepten verildiği

oğlu ile Mithat Dayıoğlu’nun vâki muhalefetlerine karşı, mev
cudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi :
M [istedi Binbaşı Bay Emin’in cüzi olan hapis cezadiyle 

kendisini bir senelik terfiden mahrum bırakan fer’i ce ı̂ası 
arasında nasfet ve adaleti renciden edici nispetsizlik var
dır.

Netice itibariyle bu fer’i ceza emeMi maaşına ve bir sene 
evvel emekliye şevkine ve efradı ailesinin ileride alacağıı 
maaşlara da müessirdir.

Evvelce isteğinin reddedilmesi ikinci isteğinin tetkikine 
mâni değildir emsal de vardır.
Arz ettiğim bu sebepler, mumaileyhin Meclisin af ve atıfe

tine mazhar olmasını müstelzim bulunmuş olduğundan affı
nın inha edilmesi reyindejdm.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nut'i Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2186 23 . X I I . 1959

6082/6082

6083/6083
7815/7815

Cahit Tanj'iı 
Askerî Merkez ( êza 
Evinde 
Ankara

Em. Albay Sadi 
Pekman
Askerî Ceza Evinde 
Soğukkuyu - Ankara

Dilekçiler : Erkânı Harbiyei Umumiye Mahkemesince hak
larında verilen hükümde adlî hata bulunduğundan ve saireden 
bahsile, cezalarının neticeleriyle birlikte affını istemektedirler.

MlUî Madafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdise izah 
edilmekte, gerek suçun vasfında gerekse tatbik edilen maddei 
kanuniyede bir hata bulunmadığı bildirilmekte ve binnetice affı 
müstelzim bir sebep görülemediği beyan olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len Adliye ve Millî Müdafaa vekâletleri temsilcileri de; bu iş
te affı mucip bir cihet ve sebep bulunmadığını ifade etmişler
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin af talepleri, tetkik edilen 
dosya münderecatına ve Vekâletin cevabiyle temsilcilerin sure
ti beyanına göre, dikkate alınacak mahiyette bulunmadığından, 
mezkûr taleplerin zikredilen sebeplerden reddine ittifakla ka- 
rai' verildi.

Karar No. Karar tarihi

2187 2 3 . X I I .  1959



3918/3918 Ziya Dünkün
4358/4358 P. Ilıt. Tb. 3. Gr.
4587/4587 Ks. K. Atgm.

(S. No; 1) Denizli

5324/5324 '̂ıI^ıaz Bükct 
()411/G4]1 30 Ağustos ımılıal- 

(S. No: 2) leşi No: 40
Etimesgut - Ankara

5436/5436 Suphi Onat 
(S. No; 3) VII. Kor. 28. Mü

himmat Bl. de Kd. 
Ordonat Başçavuşu 
(1890)
Diyarbakır

5544/5544 Ahmet Erhan 
(S. No; 4) Toptaşı Ceza Evi 

Kısım 3
Üsküdar - İstanbul

5555/5555 Şaban Pekşen 
(S. No; 5) Merkez Ceza Evin

de
Samsun

5591/5591 Cafer Şafak 
5923/5923 VII. Kor. Hk. Bl. 

(S. No: 6) Sütçüler - Diyarbakır

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

5960/5960 
(S. No: 7)

Sıtkı Dinçka 
1 nci Taşocağı Çe
lebi Ap. No: 12 
Kat 6
Mecidiyeköy - İstan
bul

Dilekçiler: Askerî mahkemelerce haklarında verilmiş olan 
cezaların, istidalarında beyan ettikleri sebeplerden dolayı affı
nı rica etmektedirler.

Millî Müdafaa Vekâletinin müstedilere taallûk eden cevabi 
yazılarında; Her birinin ne cihetten mahkiim edilmiş olduğu 
ayn ayrı izah edilmekte ve bu baptaki ilâmlar muvacehesinde 
af taleplerinin kabulünü müstelzim esbaba taşlanmadığı beyan 
olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcileri de; Vekâ
let cevabını tekrar etmişlerdir.

Gereği düşünüldü: A f talebinde bulunan dilekçilere ait dos
yalar birer birer tetkik edilmiş ve neticede vâki taleplerin dik
kate alınacak değer ve mahiyette olmadıkları anlaşılımş bulun
duğundan, mezkûr taleplerin bu sebepten reddine ittifakla ka
rar verildi.

Kaxar No. Karar tarihi

_  6 —

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2188 23 . X I I . 1959

Reis 
Çorum 

/ / .  Ortakcıoğlu

M. M. 
Samsun

Kâtip 
Çanakkale 

A. H. Sezen
Adana 
H. öner

Adıyaman 
S. Ayar

Antalya 
7. Yazıcı

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu

Bolu
.¥. Dayıoğlu

Diyarbakır 
K. Tayşi

Erzurum
M. Eyüboğlu

Trabzon 
O. N. LermioğJu

Yozgad 
M. Ataman

Yozgad 
S. Eronat



3808/5808 Mu>stafa Açıkgöz 
(8. No; 8) Ceza Evinde mah

kûm
Çatalzeytiıı

5800/5800 A. Niyazi Bayaı'
(S. No: 9) Bozdoğan caddesi 

Balckal 
Nazilli

5797/5797 Dr. H. Hilmi Tüı- 
5912/5912 kâbat 

(S. No: 10) Ceza Evinde malı- 
kûm
Plrzincan

5792/5792 M. Kemal Özhaıı 
(S. No: 11) Sümer Yenimahalle 

8 nci cadde Havuz- 
başı sokak Kadn- 
Alabaş nezdinde 
Kayseri

5774/5774 Süleyman Mayalı 
(S. No: 12) DDY Depoda Ma

kinist 51757 sicilli 
Sivas

5613/5613 Ahmet Yazıcı 
(S. No: 13) Ceza Evinde mah

kûm 
Trabzon

5606/5606 Fahrettin Zeki Tür- 
5648/5648 kez 

(S. No: 14) Galata Necatibey
caddesi Mimar Han 
Kat 2 No: 9 
İstanbul

5814/5814 Feyyaz Emet 
(S. No: 15) Ceza Evinde hü

kümlü 
Muğla

582^/5824 İsmail Güngör 
(S. No: 16) Ceza Evinde 

mahkûm 
Çorum

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Haklarındaki cezaların istidalarında ileriye sür
dükleri hal ve sebeplerden dolayı affı icabedeceğini beyanla bu 
yolda bir karar ittihazını istemektedirler.

Encümen karan ve ne «ebepten verildiği

» » » »

» » » » » »

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında; mü«tedilerc taallûk 
eden hükümlerin kanun yolundan geçmek veya bu yola müraca
at edilmemek suretiyle kesinleştiği ve bu hükümlerde her hangi



Arzuhal Ar7.ııhal sahiljijıin
No. atlı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

bir hata ve isabetsizlik görülemediği bildirilmektedir.
Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi- 

İ3n ve bu işlerin müzakeresinde hazır bulundurulan Adliye Ve
kâleti mümessili de; dilekçilerin af taleplerinin kabulünü müs- 
telzim bir sebep bulımmadığım ifade etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilere ait dosyalar birer birer ince- 
celenmiş ve neticede vâki af taleplerinin kabulünü gerektiren 
bir sebep görülememiş olduğundan mezkûr taleplerin zikredilen 
noktadan reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2189 6.1 .1960

5029/5029
5199/5199

Yusuf Giineer 
Yenimahalle Coş
kun sokak No: 113 
Ankara

Dilekçi : îki gün müddetle hapsine ve ordudan ihracına dair 
verilen hükümde birçok bakımlardan isabet bulunmadığını, çün
kü suç şeklinde kabul ve tavsif edilen fiilleri âmirlerinin nza 
ve muvafakatleriyle ve hüsnü niyetle yapmış olduğuna göre 
mâsum sajolması lâzımgeleceğini beyanla, gerek hapis gerekse 
ihraç cezalarının hukuki neticeleri ile birlikte affını istemekte
dir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin ce
reyan tarzı ve hükmün hülâsası bildirildikten sonra, af hususu
nun takdire terk edildiği ifade olunmaktadır.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine u}aılarak davet edi
len Adliye ve Milli Müdafaa Vekâletleri temsilcileri de; dilek
çinin af isteğinin kabulünü müstelzim bir sebep göremediklerini 
söylemişlerdir.

Tekriri müzakere talebiyle verilmiş olan takririn reddi itti
fakla kararlaştırıldıktan sonra esas hakkında gereği görüşülüp 
düşünüldü :

Dilekçinin ikinci defa vâki af talebi, bu baptaki istidada 
gösterilen hususlarla birlikte tetkik edilmiş ve neticede, hâdi
senin oluş şeklile hükümde istinat edilen mucip sebeplere ve ve
kâletler temsilcilerinin mütalâalarına nazaran vârit ve kabule 
şayan görülmemiş olduğundan, mezkûr son talebin de zikredi
len noktalardan reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2190 6. . I . 1960

Reis 
Çorum 

H. OrtakctoğIn

M. M. Kâtip
Samsun Çanakkale 

N. Uhısoy
Elâzığ Elâzığ Konya

Af. Alttndoğan F. Karakaya S. Sayın

Malatya Yozgad Yozgad
M. DeUkaya M. Ataman S. Eronat



— 9

5964/5964 Halil Oruir ve ar
kadaşları 
Çiftçi 
Cizi'e

Arzuhal Arzuluıl sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Ef cüıneıı kararı ve ne sebepten verildiği

(A rzuhal hulâsam : IIdutta  m ayın dökülen saha içerisinde 
kalan arazilerim  ait bedeli isiimlâkin iki yıldır tediye edihnerniş 
bulunmamasından şikâyeti mutazammındır.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1957 - 1958 yılların
da istimlâk edilen ve ödenek kifayetsizliği sebebiyle bedelleri 
zamanında ödenemiyen ve karşılıksız borç haline inkılâbeden 
bu arazi bedellerinin ödenebilmesini teminen, muktazi münaka
le teklifinin 9 Eylül 1958 tarihinde Maliye Vekâletine yapıl
mış olduğu ve bu kabîl borçların toplu olarak ele alınacağının 
anlatıldığı ve yüksek Meclisten tahsisat alındıktan sonra istih
kakının ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bu tarzı hareket; Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun mutlak ifadesine münafi bulunduğundan; bedeli is
timlâkin derhal tediyesi lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2191 1 3 .1 .1960

6645/6645 Hatice Kip 
Turgutreis mahal
lesi Uluçınar sokak 
No: 31 
Ankara

(A rzuhal h u lâ sa m ı24 . X I I  . 1957 tarihinde üst dereceye  
terfi ederek maa.şı 50 liraya yükseltihnı< ve bir gün sonra  
25 . X I I  . 1957 tarihinde vefa t eden ve m üddeti hizmeti 24 sene
11 aydan ibaret buhman kocası E m niyet kom iserlerinden m üte
v e ffa  A hm et K ip ’ ten kendisine ve 3 yetim ine 40 lira üzerinden  
aylık bağlannu^ okluğundan ve bir ayhk müddet noksanmdun 
dolayı emekli ikram iyesinden mahrum bıraküdıklurmdan ve ha
len muztar ve m uavenete muhtaç bir durumdu bulundukların
dan bahsile; benzeri bir hâdise sebebiyle verilen 4601 sayılı bir 
kararla nasıl ki, bir vatandam tekaütlük hakkı bahşolunmu.'^ ise 
kendi durumUirınm da incelenerek mezkûr haklarının bir karar
la tanınması talebine m ütedairdir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : 28 . XII . 1957 tari
hinde 50 lira maaşa istihkak kesbedecek olup terfii 24.XII.1954 
tarihinde mucibe iktiran etmiş olan mumaileyhin bu maaşa müs
tahak duruma girmeden 25 . X II . 1957 tarihinde vefat etmiş 
olduğu, bu sebeple yetim maaşının tahsisinde Emekli Sandığın
ca 40 lira maaşın esas alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Emekli aylığının tadil ve ıslahına mâtuf 
talebin tetkikine mahal olmadığına, müteveffanın 24 sene 11 
aydan ibaret olan müddeti hizmetinin 25 sene addolunmak su
retiyle dul ve yetimlerinin ikramiyeden istifade ettirilmeleri lü
zumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2192 1 3 .1 .1960
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7912/7912

Arzuhal
No.

Mehmet Ali Altay 
Kalaba Cami üstü 
No: 175 to 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Müstedi ; Türkiye Büyük Millet Meclisinde geçen hizmeti 
otuz üç yıla baliğ olduğu ve Milli Mücadeleye de fiilen iştirak 
etmiş bulunduğu halde, 13 Temmuz 1959 tarihinde yaş haddin
den tekaüde sevk edildiği sırada bu hizmetinden yalnız 24 sene 
8 ayının nazara alınıp fazlasının dahili hesabedilmemesi ve 
Millî Mücadele zamanından da istifade ettirilmemiş olması yü
zünden ikramiyesini alamadığını ve bu suretle çok mağdur bir 
duruma düştüğünü beyanla, gerek Büyük Millet Meclisinde ge
rekse MiUî Mücadelede geçen hizmetlerinden dola3a kendisine 
de emeklilik ikramiyesi verilmesi hususunun karar altına alın
masını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Türkiye Büyük Millet Meclisinde uaun 
yıllar çalışmış olan müstedi Mehmet Ali Altay’ın, 13 Temmuz 
1959 tarihinde 65 yaşını ikmal etmiş olmasından dolaja re’sen 
emekliye ayrıldığı ve binaenaleyh bu infikâkin kendi ihtiya
riyle değil, zikredilen kanuni sebep dolayısiyle vukua geldiği 
anlaşılmıştır.

Sicil kaydına nazaran dilekçi, mezkûr tarihe kadar, yirmi 
beşinci yıldan sekiz ay almış ve geride az bir kesir kalmış ve 
kanun vâzıı da bâzı hallerde, çok âdil bir zihniyetin ifadesi ola
rak, bu gibi kesirleri tam adede iblâğ etmek prensibini vaz’et- 
miş bulunmaktadır.

Müstedinin faal bulunduğu zamanda kendisine mevdu hiz
meti, arkadaşlarına imtisal nümunesi olacak şekilde, feragat ve 
istikametle yaptığı ve vatani vazifesini de mütaaddit savaşlara 
ve bu meyanda Millî Mücadeleye iştirak suretiyle ifa ettiği mü- 
tehakkik olduğundan, durumunun vicdani bir saikle, zikredilen 
kaide ve prensibe muvazi olarak mütalâası lâzım gelmiştir.

Beyan edilen maddi ve hukuki sebeplere binaen, kendisinin 
yirmi beş yılı doldurmuş olanlar gibi muameleye tâbi tutulup 
ikramiyeden istifade ettirilmesi uygun görüldüğünden, iktiza
sının Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca mevzuat hüküm
leri dairesinde yapılmasına ve bahis mevzuu emeklilik ikrami
yesinin dilekçi Mehmet Ali Altay’a verilmesine ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ae sebepten verildiği

2193 1 3 .1 .1960

6939/6939 Fethi Akyurt
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Tesviyeci K - 43 
Balıkesir

(A rzuhallerin  hulâ.mm : Türkiye Cum huriyeti Em ekli Slamlığı 
Kanununun muvakkat 90 ncı maddesi D evlet Şûrasının lehind< 
olan istişan  kararma rağm en; Em ekli Sandığınca haklarında yan- 
lı.j tatbik ve bu tatbikatta ısrar edilmek sureti ile emeklilik m üd
detleri bakımından doğan m ağduriyetlerinin bertaraf edilmesini 
tem incn; mezkûr maddei kanuniyenin tefsir olunması talebini 
mutazammındır.)



6938/6938 Mustafa Alkıhç 
Ürd. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Motor Makinisti 
K -783 
Balıkesir

6937/6937 Mahmut Büyükjdğit 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Baş. Makinist 
K -230 
Balıkesir

G936/6936 Mustafa Brgü(,'
Ord. 4. Kaden)o 
Tamirhanesinde 
Motor Makinisti 
K -280 
Balıkesir

6935/6935 Mehmet Karagöz 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Balıkesir

Arzuhal Arzuhi»! sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6934/6934

6933/6933

6932/6932

6931/6931

Halim Keman 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Tüfekçi K - 95 
Balıkesir

İsmail Kunt er 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Motor Makinisti 
K -154 
Balıkesir

Hüsnü Kadayıfçı 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Motor Makinisti 
K -1113 
Balıkft'iir

Osman Olgun 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Tüfekçi K -85 
Balıkesir

11

(A rzuhallerin  hulâsası : Türkiye Cum huriyeti E m ekli Sandtğt 
Kanununun m uvakkat 90 ncı maddesi D evlet Şûrasım n lehinde 
olan istijari kararına rağm en; E m ekli Sandığınca haklarında )!an- 
h§ tatbik ve bu tatbikatta ısrar edilmek sureti ile emeklilik m üd
detleri bakımından doğan m ağduriyetlerinin bertaraf edilmesini 
tem inen; m ezkûr maddei kanuniyenin tefsir olunmasi talebini 
mutazammındvr.)

'tJEncümen kai’arı ve ne sebepten verildiği



6930/6930 Şevket Serper 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
]VIotor Makinisti 
K -457 
Balıkesir

6929/6929 Muharrem Sezener 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Elektrik Makinisti 
K -176 
Balıkesir

6928/6928 Nazmi Taknız 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Makini.st K - 279 
Balıkesir

6926/6926 Tayyar Uçka(;.
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Marangoz K -109 
Balıkesir

6927/6927 Şahabottin Taşkın 
Ord. 4. Kademe 

■ Tamirhanesinde 
Motor Makinisti 
K - 289 
Balıkesir

7030/7060 Ali Dumlu
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
I3emirci K - 225 
Balıkesir

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7033/7063 Salim jıUcbulut 
Ord. 4. Kademe 
Tamirhanesinde 
Marangoz K -17 
Balıkesir

(A rzuhallerin hülâsası : Türkiye Cum huriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununun muvakkat 90 nc% maddesi D evlet Şûrasımn lehinde 
olan isti§ari kararına rağm en; E m ekli Sandığınca haklartnda yan
lış tatbik ve bu tatbikatta ısrar edilmek sureti ile emeklilik müd
detleri bakımından doğan m ağduriyetlerinin bertaraf edilmesini 
tem inen; m ezkûr maddei kanuniyenin tefsir olunması talebini 
mutazammındır.)

-  12 -

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü ; îhtilâfm tetkik ve halli kaza merciine 
ait bulunmaktadır. îstişari kararlar; mahiyetleri itibariyle idari 
dâva hakkına müessir delildirler. 

Tefsir teklifinde bulunmak ise encümenimizin yetki ve 
zifeleri dışındadır.



— 13
Arzuhnl Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Eucümcn kararı ve nc sebepten verildiği

Vâki talep üzerine belirtilen sebeplere binaen, vazife nokta
sından muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2194 13 . 1 .1960

7305/7305 Şakir Erdal 
Hacıhasan mahalle
si Akarca sokak 
No: 7 
Babaeski

(Arzuhal hulâsası : 25 hizmet yılım d ol d armasına 4 ay kala 
yaş haddi sebebi ile tekaüd-e sevk edilmiş vc ikramiyeden mohrmn 
kalmış bulun<luğundan bahsile; ikramiyesinin tediyesi esbabının 
temini talebinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
muaddel 89 ncu maddesinde ikramiyeye istihkak kesbedebilme- 
si için 25 yıllık fiilî hizmetin sebketmesi şartı derpiş olunduğun
dan müstedinin 24 sene 8 aydan ibaret bulunan hizmeti 25 se
neye iblâğ edilmek sureti ile emeklilik ikramiyesinden istifade 
ettirilmesi mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce, bu sıfatla tâjdni mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2195 13.1 .1960

6404/6404 Hüseyin Kul
Mustafa Kul eliyle 
Kovanlı köyünde 
îskefiye - Trabzon

(Arzuhal hıdâsası : Musap olduğu göğüs hastalığını fakrü- 
haline binaen Udavi ettirmekten aciz bir durum la bulunuldu
ğundan; bunu teminen hastanelerden birinde kendisine hafif bir 
i§ verilmesi talebine mütedairdir.)

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin müracaatı halinde muayene ve tedavisi hususunda 
gereğinin yapılması için Trabzon Valiliğine yazıldığı ve duru
mun kendisine de bildirildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

2196 1 3 .1 .1960



6 9 3 0 / 6 9 3 0

Arzuhal
Nü.

6 9 2 9 / 6 9 2 9

6 9 2 8 / 6 9 2 8

6 9 2 6 / 6 9 2 6

6 9 2 7 / 6 9 2 7

7 0 6 0 / 7 0 6 0

7 0 6 3 / 7 0 6 3

Ş e v k e t  S e r p e r  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

M o t o r  M a k i n i s t i  

K - 4 5 7  

B a l ı k e s i r

M u h a r r e m  S e z e n e r  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

E l e k t i ' i k  M a k i n i s t i  

K - 1 7 6  

B a l ı k e s i r

N a z m i  T a k n ı z  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

M a k i n i s t  K  -  2 7 9  

B a l ı k a s i r

T a y y a r  U ç k a ç  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

M a r a n g o z  K  - 1 0 9  

B a l ı k e s i r

Ş a h a b e t t i n  T a ş k ı n  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

M o t o r  M a k i n i s t i  

K - 2 8 9  

B a l ı k e s i r

A l i  D u m l u  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

D e m i r c i  K  -  2 2 5  

B a l ı k e s i r

S a l i m  ^ U t b u l u t  

O r d .  4 .  K a d e m e  

T a m i r h a n e s i n d e  

M a r a n g o z  K  - 1 7  

B a l ı k e s i r

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhallerin hülâsası : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun muvakkat 90 net maddesi Devlet Şûrasının lehinde 
olan istişari kararına rağmen; Emekli Sandığmca haklarında yan
lış tatbik ve bu tatbikatta ısrar edilmek sureti ile emeklilik müd
detleri bakımından doğan mağduriyetlerinin bertaraf edilmesini 
teminen; mezkûr maddei kanuniyenin tefsir olunması talebini 
mutazammındır.)

-  12 -

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : ihtilâfın tetkik ve halli kaza merciine 
ait bulunmalrtadır. îstişari kararlar; mahiyetleri itibariyle idari 
dâva hakkına müessir değildirler. 

Tefsir teklifinde bulunmak ise encümenimizin yetki ve va^ 
zifeleri dışındadır.



— 13
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

Vâki talep üzerine belirtilen sebeplere binaen, vazife nokta
sından mııamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2194 13 .1 .1960

7305/7305 Şakir Erdal 
Hacıhasan mahalle
si Akarca sokak 
N o: 7 
Baibaeski

(Arzuhal hulâsası : 25 hizmet yılım doldurmasına 4 ay l<oJ.a 
yaş haddi sebebi ile tekaüd-e sevk edilmiş ve ikramiyeden mvhrıım 
kalmı-ş bulunduğundan bahsile; ikramiyesinin tediyesi eshamımın 
teinini talebinden ibarettir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunim 
muaddel 89 ncu maddesinde ikramiyeye istihkak kesbedsbilme- 
si için 25 yılhk fiilî hizmetin sebketmesi şartı derpiş olunduğun
dan müstedinin 24 sene 8 aydan ibaret bulunan hizmeti 25 se
neye iblâğ edilmek sureti ile emeklilik ikramiyesinden istifade 
ettirilmesi mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talep hakkında encümenimizce, bu sıfatla tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Ê arar No. Karar tarihi

2195 13 .1 .1960

6404/6404 Hüseyin Kul
Mustafa Kul eliyle 
Kovanh köyünde 
îskefiye - Trabzon

(Arzuhal hulâsası: Musap olduğu göğüs hastalığını falcrü- 
haline binaen lidavi ettirmekten aciz bir duruni'la bulumıklu- 
ğımdan; bunu teminen hastanelerden birinde kendisine hafif bir 
iş verilmesi talebine mütedairdir.)

Sıhhat ve tçtimai Muavenet Vekâletinin cevabi yazısında : 
Müstedinin müracaatı halinde muayene ve tedavisi hususunda 
gereğinin yapılması için Trabzon Valiliğine yazıldığı ve duru
mun kendisine de bildirildiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına g-öre 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

2196 13 .1.1960



14 —
Arzuhal

No.

7 9 0 3 / 7 9 0 3 R a l l i n i  B a y r a k t a r l a r  

H a y t l a r p a ^ a  N ü i u u -  

n o  H a s t a n e s i  I I T .  

H a r i c i y e  S e r v i s i n 

d e

H a y d a r p a i ^ a  - I s t n n -  

b u l

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhal hulâsası: Orman İdaresi lehinde gıyaplarında hük- 
molunmu§ bulunan 200 lira tazminat cezasının affı talebini mu- 
tazammındır.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr para; Hazine hukuku şahsiyesi 
ile ilgili ve hususi affa mevzuu teşkil edecek bir mahiyette bu
lunmamış olmasına binaen; talep hakkında bu bakımdan filhal 
tetkikat ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Ercümen karan ve ne sebepten verildiği

2197 13 . 1 .1960

7 9 2 3 / 7 9 2 3  M e h m e t  D u r m a z  (Arzuhal hulâsası: 18 909 lira 90 kuruş Gelir Vergisine ait
K u ş ç u l a r  k ö y ü n d e  13 073 lira 43 kurn^ cezalı tarhiyatın affedilmesi talebinden iha- 
B a f r a  rettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr para cezası Hazine hukuku şah
siyesi ile ilgili ve hususi af mevzuu şümulü dışında bulunmuş 
oldugTindan vâki talep hakkında bu bakımdan tâyini muamele
ye mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2198 13 . 1 .1960

8 2 0 4 / 8 2 0 4  A h m e t  S a b r i  Ş e n  (Arzuhal hulâsası: 1949 senesivde, ordudan mâliden ayrılmış
A h ç ı b a ş ı  m a h a l l e -  olmasına rağmen, kendisi ile ilgin bulunnuyan 1683 sayılı Kanu- 
s i  C a m i  s o k a k  nun mülga 39 ncu maddesine göre hakkında muamele yapılmış
N o :  1 3  olmasından şikâyeti ve mezkûr maddei kanuniyenin tefsiri veya-
Ü s k ü d a r  -  İ s t a n b u l  hut tâbi tutulması lâztmgelen maddei kanuniyenin ilgililere bil

dirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Encümenimiz tefsir teklifinde bulunma
ya yetkili değildir. Kanun tatbikatından doğan ihtilâfların tet
kik ve halli de vazifeli kaza mercilerine aittir.

Vâki talep hakkında, bu bakımlardan tâyini muameleye ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2199 13 . 1 .1960

5 8 9 0 / 5 8 9 0  A l i  O s m a n  Y ı l d ı z  

6 4 8 3 / 6 4 8 3  C e z a  E v i n d e  

5 3 3 2 / 5 3 3 2  K a r a s u  -  S a k a i y a

(Arzuhal hulâsası: Vâki mahkûmiyeti sebebi ile muavenete 
muhtaç bir durumda sokakta kalan 5 gocuğuna Kızılay tarafın
dan yardım yapılmasının temini talebimlen ibarettir.)

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğünden alınan ce
vabi yazıda : Mumaileyhin ailesi efradına imkân nispetinde yar
dımda bulunulması hususunun Karasu Şubesine telkin olundu
ğu bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. jnlı, soyadı ve adrt ŝi

16

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve vâki işara göre talep hak
lan da encümenimizce muamele tâjânine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2200 13 . 1 .1960

7 7 9 9 / 7 7 9 9  C e m a l  A t a y m a n  

A k d o ğ i r m c n  3 .  

s o k a k  N o :  1^8 

S i v a s

(Arzuhal hvJ(h(usı : Ankara GüUmnc ve Mevki Ilnstanelerin- 
flrn ı êrih n raporlardan şikâyt ti mvtazatnmındtr.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine binaen vâki müracaat üzeri
ne tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2201 13 . 1 .1960

7 7 f S 9 / 7 7 8 9  ö ı n o r  U s d a t - h a ı ı  

7 9 1 4 / 7 0 1 - 1  T a ı i u b a ş ı  D e m i r b a f ;  

s o k a k  N o :  1.^ 

B e y o ğ l u  -  İ s t a n b u l

(Arzuhal hulâsası : Cç ayda bir ödenmekle: olan emekli dnI 
re yetim aylıklarının ay bcay ödenmesini teminen gereken kanun 
teklifi için hu talebin aidolduğu encümene tevdi b'uyurıdma-sı ta- 
lehinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci mad
desine göre, kanun teklifi mebuslara ve tcra Vekilleri Heyetine 
tanınmış bir hak bulunmuş ve encümenimizin, bu sıfatla kanun 
teklifine yetkili bulunmamış olmasına binaen vâki talep hak
kında bu bakımdan muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2202 1 3 .I .1960

8 0 3 0 / 8 0 8 0  M u s t a f a  Ü r a k ( , - ı  

7 7 5 6 / 7 7 5 6  Ç a y b a ş ı  m a h a l l e s i  

7 8 7 9 / 7 8 7 9  A b b a n  s o k a k  N o :  5 5  

D e n i z l i

(Arzuh(d hulâsası : Muhik mazeretine, binctcn, İzmir’e naJdi 
irin aJehh recat bütün ilgili makamlara münuaut etmi  ̂ bulun
duğu halde 1(debinin is’af edilmediğinden şikâyeti mutazammm- 
dır.)

Gereği düşünüldü ; Nakil, tâyine yetkili makamlara ait bu
lunmuş olmasına binaen; müracaat üzerine, bu bakımdan mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3203 13.1:1960



16
Arzuhal

No.

7735/7735 H a m d i  Ç o b a n o ğ l u  

Ş ı h k e r a m e t t i n  m a 

h a l l e s i  N o :  9  

O l r c s u n

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

(Arzuhul hulâsası: Harikzede sıfatı ile verilmesi lâzım gelen 
t mlâldn süre a-şımı sebebi ile verîhnediğinden baJm ve şikâyeti 
vc emsali misillû faydalandırıhnası talebini mutazammrndrr.)

Gereği düşünüldü: Mevzu ile ilgili kanunlar ilga edilmiş bu
lunulmaktadır. Mürur eden bir müddetin yeniden tanınması 
ise yeni bir kanun mevzuudur.

Bu sebeplere binaen vâki talep hakkında encümenimizce mu
amele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eneüîncn kararı ve ne sebepten verildiği

2204 13 . 1 .1960

7 2 0 4 / 7 2 0 4 M e h m e t  B ü y ü k c r k -  

mea
M e c i d i y e  m a h a l l e s i  

4 .  s o k a k  N o :  1 3  

A n k a r a

(Arzuhal hulâsası: Daha müsait yerler göstcrilmı.'  ̂ olmasına 
rağmen okul bahçesi için, içerisinde mcyva ağaçları yetiştirdiği 
bahçesinin garazen elinden alınacağından şikâyeti mutazammın- 
dır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Kifayetsiz bulunan 
Sahibata İlkokulunun tevsii maksadı ile müstedinin arsasının 
793 metre murabbalık kısmı değer bedeli peşin verilmek ve ka
nuni formaliteleri ikmal edilmek sureti ile istimlâk edildiği ve 
şehrin en kesif yerinde olması itibarı ile buna zaruret hâsıl ol
duğu ve tezyidi bedel için de dâva açmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre; talep hakkında 
encümenimizce muamele'tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2205 13 . 1 .1960

6635/6635 D u r m u ş  K o r k m a z  

C e z a  E v i  m a h k û m 

l a r ı  a d ı n a  

Ç a n k ı r ı

(Arzuhal hulâsası : Gayrimeşru menfaatler peşinde koşup 
ynahkûmlara fena ve gayrikanuni muamelelerde bulunan gardi
yan Haşan Basri Şen’den şikâyeti mutazammmdır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yapılan tahkikat ne
ticesinde sübuta ermiyen iddialardan dolayı adı geçen gardi
yan hakkında takipsizlik karan verilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşüniHdü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2208 13 . I  . 1960
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6 1 8 9 / 6 1 8 9

Arzuhal
No.

M u s t a f a  Ş a h b a z  

D a n a c ı  k ö y ü n d e  

K a l e c i k

Arzuhal sahibinia
adı, soyadı ve adresi Eıcümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Soymak maksadiyle kardeşini öldürüp, 
t ki§i ile birlikte mavzerli olarak istidada açıklanan mahallerde 
dolanmakta olan Ali Çoşkun’un yakalanarak haklarında kanuni 
takibata geçilmesi esbabının temini talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Hakkında âmme dâ
vası açılıp gıyabi tevkif karan verilmiş olan adı geçenin ya
pılan takibe rağmen yakalanamanuş olması dolayısiyle son 
tahkikatın muvakkaten tatiline karar verildiği ve takibe devam 
edilmekte bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce muamele tâ3dnine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2207 13 . I . 1960

6 6 4 1 / 6 6 4 1  N u r i  K a < ,* a r a ş c ıo ğ lu  

B ö l g e  C e z a  I C v i n d e  

S i n o b

(Arzuhal hulâsası : Bakiye cezasını çekmek üzere memleketi 
olan Bafra veya Alaçam Ceza evlerinden birine nakledilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yansında : Bakiye cezası 5 sene 
8 ay 10 gün ağır hapis bulunduğu cihetle Ceza ve tevkif evle
ri Nizamnamesinin 2 nci maddesi hükmüne göre müstedinin 
nakline imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkında 
encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2208 13 . I . 1960

6 1 6 5 / 6 1 6 5  E y y ü p  K a r a k o ç  (Arzuhal hulâsası : 5917 sayilv Kanunla tanınan hak ve va-
A n h a n  k ö y ü n d e  zifesini bililtizam suiistimal etmek ve aynı hususta birbirine
G ü ]  p ı n a r  aykırı kararlar vermek suretiyle kanuni hakkını iptal eden

Gürpınar Kaymakam Vekili Reşat Yeke ile Van Valisinden 
şikâyeti mutazammındıd.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yan hissesine sa
hip bulunduğu çayırlığa ait tapu ile başkalarının zilyedi altın
da bulunan yerleri de eline geçirmek istediği acılaşılan müste
dinin bahis konusu ettiği 19, 4, 11 sayılı kararlann 5917 sayılı 
Kanuna uygun olduğu ve keyfiyetin mahkemeye de intikal et
miş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın nihai olar 
rak kaza merciince halli lâzımgelmekte bulunmasına göre vâki
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

7403/7403 Mehmet (lüney 
Merkez nıahallcsind 
Erdemli

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

talep ve şikâyet üzerine, vazife yönünden encümenimizce tâyi
ni muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2209 13 . I . 1960

( A r z u h u l  h u lâ sa sı : H â z in e y e  a it  ( je r lc r d e n  k e n d is in e  d e  nıih- 
ian- k â f i  v e r i lm e s i  ted ib in d en  ib a r e t t i r . )

İmar ve îskân Vekâletinin cevabi yazısında : îçel vilâyetin
de Toprak Komisyonu olmadığından talebinin tervici mümkün 
bulunmadığı. Eğer müstedinin oturduğu yerde ihtilafsız Hazi
ne arazisi «varsa ve kendisi de hak sahibi çiftçilerden ise ken
disine İdra ile verilmesi mümkün olduğu bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep hakkında encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2210 13 . 1 .1960

7680/7680 Ahmet Kvcan 
6521/6521 235. Hudut Alayı

S - 4 Subayı 
Do^ılbayazvl

( A r z u h a l  h u lâ sa sı : 1 95 8  y d ı  k a n u n i  iz n in in  v e r i lm e s i  için  

s il s i le i  n ıera lib ı  r ia ıje lh  ;ıa p n ıış  o ld u ğ u  ın iir a e a n t ler d e n  b ir  n cH -  

e e  a la m a d ığ ın d a n  b a h is  b u lu n m a k la d ır .)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Komşu devlet
lerde vukubulan hâdiseler sebebi ile Millî güvenlik tedbiileri 
cümlesinden olarak izinler geçici olarak tecil edildiği için 
1956 - 1957 yıllarına ait senelik iznini kullanamamış alan müs- 
tediye halihazır görevinden ayrılmasında mahzur yoksa 1958 
izninin verilmesi hususunda alâkalılara emir verildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü ; Mahiyetine ve Vekâlet cevabına göre 
talep ha,klanda encümenimizce muamele tâjânine mahal olmadı
ğına karî!^ verildi.

Karar No. Karar tarihi

2211 13 . 1 .1960

6171/6171 Mehmet Oynak
Seydiöler köyünde 
Köprüöron - Kiitf'hyft

(Arzuhed hulâsası: Muteber olmııjan kî ilerd̂ n seçilen bilir 
ki'iilerin oaifri kanuni ve desisekâr hareketleri sebebi ile Tapula
ma Komisyona taraf nidan, köye ait geniş mera ve verimli arazi
lerin bu .şekilde haksız mı ufaai pe.'̂ inde ko.şanlar adına fısbii 
edilin iş bulun ulduğundan şikâyeti m utazamm indir.)

Devlet V'^kâletinin cevabi yazısında : 7 madde halinde belir
tilen iddi;ı ’ e isnatlar üzerinde yaptırılan tahkikat neticesinde



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. ad], soyadı ve adresi

tanzim edilen raporlara nazaran: 1 ve 5 nci maddelerdeki isnat 
ve iddiaların vâridolmadığı, 2425 parsel numarası altındaki ye
rin bilir kişilerden Haşan adına senetsizden tesbit edilip kesin
leşmiş olması usulsüz görülmüş olmakla; tescilinin iptali için da
va açılması lüzumunun muhtarlığa tebliğ edildiği, aynca bu 
hususta bilgilerine müracaat edilen muhtar ve bilir kişiler hak
larında da 5602 sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince ka
nuni takibat yapılmak üzere Kütahya valiliğine gereken direk
tifin verildiği.

Kendilerini, mevzuata aylan olarak köylüye infak ve iaşe 
ettiren memurların da inzibat komisyonuna sevk edildikleri bil
dirilmektedir.

— 19 —

Eacümeu kararı ve ııe sebepten verildiği

824/765

659/604
803/744
S04/745

1207/1129

Naci Şatır 
Soğuksu mahallesi 
Bakkal 
Sürmene

Mustafa Çamur ve 
arkadaşları 
Yeniköy mahallesi 
Tirebolu

Ahmet Dağal 
Orta mahallesinde 
Bartın

Gereği düşünüldü; Vekâlet cevabına göre şikâyet mevzuu 
üzerindeki gerekli kanuni tahkikat ve takibatın yapıldığı ve ya
pılmakta olduğu anlaşıldığından, bu bapta aynca encümcni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2212 13 . 1 .1960

(A rzuhal hulâsası: 1950 m illetvekilleri seçiminde ifa  ettik 
leri vazifeden dolayı vâki alamidarının ödenmesi talebinden iba- 
rcttir .)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılanuda: Müstedilerden Ah
met Dağal ile Naci Şatır’ın mezkûr seçimde siyasi parti üyesi 
olarak sandık kurulunda vazife görmüş olduklan anlaşıldığın
dan; seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek ücrete ait
12 . IV . 1950 tarihli îcra Vekilleri Heyeti karan ile bunlara 
gündelik verilemiyeceği tasrih olunduğu için kendilerine ücret 
ödenemediği, sandık kurulu âzası olarak çalıştığı anlaşılan 
M’istaf?. Çamur’un ise ücretini tamamen almış olduğu Mehmet 
Kâni Şen’in vefat ettiği, Mehmet Ali Bayrak’ın da alacağı bu
lunmadığı açıklandıktan sonra; dilekçe.Terin mütaaddit arama
lara rağmen bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Vekâlet cevabına göre, talepler hakkın
da encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

221S 1 3 .1 . 19«0

3547/.3547 Refet Demokan 
Bahçelievler 56 noı 
sokak No: 15 
Ankara

(A rzuhal hulâsası: 1956 yılından heri çalınmakta olduğu  
Hava ^leydanJarı İşletm esi 100 lira asli maaşlı Yeşilköy M ey 
dan Ba,'>müdürlüfiiindcn; vazifesi icabı D evlet ve Iliikiim et er
kânı ile (itan vâki innaManndan bâzı kimselorr.e v<’hme kapınt- 
larak; hastanede yattığı btr sırada, vekâlet müfettişleri taraftn-



Aıvııhal
Nu.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adr esi

20 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(lan yaptlan bir tahJcikat neticesinde; m eydan lokantasına olan 
kaifith hir borcundan ve ara sıra çarşıya gönderdiği bir isçiyi 
de tamamı ile hususi işlerinde krıllandığ'indan dolayı hakkında  
takibat ifasını mutazammın tanzim olunan bir rapora istinaden; 
re ’sen em ekliye sevk eclilliğinden şikâyeti ve müddeiumumiliğe 
tevdi kılınan hahis konusu evrakı tahkildye üzerine ilişik ademi- 
takip kararının verilm iş olduğu ve hu suretle m ezkûr tasarrufun  
m'isnedi olan sebebin ortadan kalktığı; hizmet m üddetince bir 
ihtar dahi almamış, mümtaz ve sevilen hir memur ve âmir ola
rak vazife a'ârmüş olduğu nazara alınarak; emeklilik muamelesi
nin 4 .  VITT. 1958 den m uteber olmak üzere r e f i  ve bütün hak
ları ile birlikte eski vazifesine iade edilmesi taleplerini muta- 
zamm ındır.)

Münakalât Vekâletinin cevabi yazi'nnda ; Vâki ihbar tize- 
rino yanılan tahkikat neticesinde, sabit olan iddiadan dolayı 
te?:kered‘î açıklanan hareketlerine uyan Türk Ceza Kanununun 
203 ve 21 nci maddelerine tevfikan hakkında takibat yapılmak 
üzere evrakı İstanbul Millî Korunma Müddeiumumiliğine tev
di kılınan müstedinin maiveti üzerinde bâdema otorite tesisi 
imkânsız ve daha fazla vazifede tutulması mahzurlu görülerek 
33 senevi tecavüz eden müddeti hizmeti nazara alınarak 5434 
savılı Kanunun 39 jıcu maddesinin muaddel (b) fıkrasına tev
fikan ve tanınmış olan salâhiyete binaen; 2 6 .V II. 1958 tari
hinde re’sen emekliye sevk edildiği, bilâhara müsnet suçlardan 
takipsizlik karan almış olmasının görülen idari lüzuma mües
sir olamıvacağı ve hakkındaki emeklilik muamelesinin iptali- 
no ve vazifesine iadesine kanuni mesağ görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabma ve incelenen dosya 
münderecatına nazaran; mezkûr tasarrufta her hangi bir gayri- 
kanunilik, takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik 
bulunmamış olmasına binaen, vâki talebin; Reis Hüseyin Or- 
takçıoğlu, âzadan Nüzhet ülusoy, Fahri Karakaya ve Sait 
A ^ r ’ın muhalefetlerine mukabil ekseriyetle reddine karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2214 1 3 .1 .1960

6307/G30Î Cemal Çekcmoğlu 
Yeşilköy Andilib 
sokak No: 5 

İstanbul

(Arzuhal hulâsası : Bakırköy icra memuru iken geçirdiği en- 
faktüs sebebiyle Gureba Hastanesi Heyeti Sıhhiye raporuna 
müsteniden mezun bulunduğu bir sırada, ortada ciddî ve muhik 
hiçbir kanuni sebebolmadığı halde tasarruf hakkı suiistimal olun- 
tyıak suretiyle 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesinin B fıkra
sına tevfikan emekliye sevk edilmiş bulunduğundan şikâyeti ve 
zikrolunan maddei kanuniyenin maksadı tedvinine ,ve Memurin
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

Kanununun 84 ncü maddesine ve m evzu ile alâkalı D evlet Şûrası 
kararına aykırı bulunan m ezkûr tasarrufun; sicil durumu da 
nazara alınarak iptali talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : T.3zkerede açıklanan 
durumuna ve müfettiş raporu ile gösterilen lüzuma binaca, vazi
fesine karşı olan alâkası ve çalışması ve başarı derecesine göre 
hizmotinden istifade edilemiyoceği anlaşılan mür-^edinin 
18.V.1959 tarihinde, zikrolunan maddei kanuniyeye istinaden 
re’sen emeldiye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gdreği düşünüldü : Vekâlet cevabına vg incelenen dosya 
münderecatına nazaran; muamelei kanuniyede kanuna muhalif 
bir hal ve takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik bulun
mamış olduğundan vâki talebin ittifakla reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne seboı t̂cıı verildiği

2215 13 . 1 .1960

6320/6320 Zeki Albayrak
Keçiören Cami ya
nında mukim emek
li telgraf memuru 
Ankara

(A rzuhal hulâsası : 30 seneyi m ütecaviz bir zaamandır telçjarf 
m emuru olarak çalınmakta iken «el büzülmesi» şeklinde tezahür 
eden m alîdiyetine binaen 1.III.1955 tarihinde âdi mâlûl olarak 
em ekliye sevk edilmiş, vazife mâlûlü addedilmemek suretiyle mağ
dur edilmiş ve Em ekli Sandığı Kanununa tevfikan bidayeten  
M aliye Vekâletine itirazda bulunup m üşarünileyh vekâletin ade- 
mikabulü üzerine 90 günlük m üddet içerisinde D evlet Şûrasında  
açmış oM uğu idari dâvanın^ M aliye V ekâletince verilecek cevaba  
ait 30 günlük m üddet hitamı m ebdei ittihaz olunarak m üddeti 
geçirdiğinden hahsile reddedilmiş bulunduğundan, m ütaakiben 
çıkan 57/267 sayılı Tevhidi İçtihat Kararında ise bu m üddetin  
vekâletçe yapılacak tebligattan itibaren işliyeceği belirtilmi'^ ve  
bu suretle noktai nazarı teyidedilmiş ve dâvası da bu karar m u
vacehesinde bir hata neticesi reddedilmiş ise de bu m evzudaki 
m üracaatının da; tevhidi içtihat kararları makable .^âmil olmı- 
yacağı esbabı m ucibesiyle reddedildiğinden bahsile, idari ve ka- 
zaî yolları kapanmış olan son derece kuvvetli ve İlmî raporlara  
sahip bulunduğu bir meseleden mâruz kaldığı m ağduriyet naza
ra alınarak vazife m aluliyeti maaşı bağlanması talebinden iba
rettir.

Münakalât Vekâletinin cevabi yazısında : Ankara telgraf 
merkezi memuru iken Ni’mune Hastanesi Heyeti Sıhhiyesinden 
aldığı 21.X.1954 ve 1.XII.1954 tarihli raporlarında şimdiki has
talı^  vazifeden olmadığından vazife mâlûilü sayılamıyacağı be
lirtilmiş ve bu raporu Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca âdi mâ- 
lûld'lr şeklind.-î tasdik edilmiş oldu^ndan 2.III.1955 tarihinde 
ilişiği kesildiği ve müracaatının Maliye Vekâleti ile Emeldi 
Sandığını ilgilendirmekte bulunduğu bUdirilmektedr.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gercı^ düşünüldü : İhtilâfın tetkiki kaza merciine aittir, mü
ruru müddet noktasından reddedilmiş olması da ha.sım taraf le
hine muhkem kaziye teşkil etmektedir.

Vâki talep hakkmda belirtilon sebeplere binaen; vazife nok- 
tasmdan encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  2â -

El cüınen kararı ve nc sebepten verildiği

2216 1 3 .1 .1960

176/176 Haşan Kurt vo 
arkada.şları 
Olgunlar köyünde 
Yaylada^'

(A rzuhal hulâsası : H udut kar ay ollarında vazifeli jandarma 
efradtm n rüşvet mukabili kaçakçılara müsamaha gösterm e
leri yüzünden kazalarındaki kaçakçılığın önü alınmaz bir hale 
gelmiş olması seb eb iy le ; millet ve m em lekot m enfaati bakımın
dan bunun önlenmesini tem inen kaçakçıların ve vazifelilerin  
suçlarının * sübut'u halinde ölüm cezası ile tecziyeleri için bir 
kanun teklifinde bulunulması talebinden ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin şikâyetle ilgili cevabi yazısına bağlı 
Hatay valiLği yazısmda : li  şik olarak sunulan ifade zaptm- 
dan anlaşılacağı üzere ihbarın umumi bir mahiyet taşıdığı ve 
kısmen duygfuya müstenit şahsi kanaatlerden ibaret olduğu 
ve bu mevzuda esaslı tedbirler alınmış olduğu bildlrilniiek- 
tedir.

Dosya, 10 . X II . 1958 tarihli toplantıda Selef Encümen
ce incelenip, istida ve zabıt münderecatına nazaran ihbarın 
tahkik konusu yapılması tensip kılınmıştır. Mezkûr tensip 
dairesinde muamele ifası iç n  keyfiyet, 12 Aralık 1958, 29 
N-san 1959, 3 . VI . 1959 tarihli tezkerelerle DahiLye Vekâ
letine bildirilmiştir.

Bu yazılara karşılık teşkil eden Jandarma Umum Ko
mutanlığı ifadeli 27 Mayıs ve 12 Haziran 1959 tarihli vekâ
let işarında : Hatay Valiliğinin yaptığı tahkikat neticesinde 
kend-sine suç isnadolunan erler hakkında tahkikat ifasına 
lüzum imkân olmadığı ancak suç isnadında bulunanlar hak
kında tl İdaresi Kanununun 14 ncü maddes:ne tevfikan ta
kibatta bulunulmak üzere evrakın Cumhuriyet Müddeiumumi
liğine tevdi kılındığı bildirilmiştir.

Dosya üzerinde tekrar cereyan eden müzakere sonunda 
gene Selef Encümen, bu işaratı gayrikâfi görmüş yukarda 
açıklanan tensip dairesinde muamele ifası lüzumunun tekrar 
vekâlete yazılması muvafık görülmüş bulunmakla keyfiyet 
zata mahsus işaretli 16 Eylül 1959 tarihli bir tezkere ile bil
dirilmiştir.

Müşarünileyh vekâletten alınan 6 Ekim 1959 tarihli ya
zıda ise : Hatay valiliğince yapılan tahkikat neticesinde jan-



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

danna erlerinin kendilerine isnadolunan suçu işlemedikleri 
kanaati hâsıl olmuş ise de ihbarua ehemmiyetine binaen konu
nun daha der'n bir tahkika tâbi tutulması ve erlerin böyle 
bir suçu işlemedilderi tebeyyün ettiği takdirde isnatta bulu
nanlar hakkında kanuni muamele ifası için evrakın Yayladağ 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine intikal ettirilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Dosya tekrar tetkik ve gereği düşünüldü : Mezkûr ihbar 
üzerine muktazi kanuni muameleye tevessül olunmuş bulunul
duğu anlaşılmış, kaçakçılarla bunlara müsamaha gösteren 
vazifelilerin ölüm cezasına çarptmlmalan baklandaki talep 
ise yeni bir kanun teklifini mutazammın olup encümenimizin 
böyle bir teklif serdine yetkiü bulunmamış olması bakunlarm- 
dan her iki husus hakkında da tâyini muameleye mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2217 13 . I . 1960

fi018/60/18 Emin Aybar-s 
Sadullah Paştv 
tikokııl öğ-retnifüi 
Av<ts

(A rzu h a l lıi(lâ.sa.sı : İn iıhakim ı n ıiitfv ellil, D fv le t  Şûrasm dan  
leh ine sad ır olan ilâm ın l.adrosiLzhık l>rı/<nu He zavutm nda in fa z  
1)1 ıınniiıjaral: i) ay saıınt y ır in r  </(tirihniş ointafimdnn ş il'û y e tlc : 
l ı r f i  durnıııun mı ını .ı!,'fır D r r lt l  Şûrası hararı gerrğİH ce 90  lira, 
maaşa iJiUsal)i ha!,' ijihdif/ i larihı ircaı rshahunn tem in i tnic- 
hinden ib a re tt ir .)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında ; Mumaileyhin maaşı
nın Devlet Şûrasının bahis konusu kararına ve 6273 sayılı Ka
nuna tevfikan 1 . III . 195i tarihinde 80 liraya çıkarıldığı ve 
bu derecede kendisinin 9 ay 1 gün kıdemli sayıldığı açıklandık
tan sonra; aldığı bu kıdeme göre 30 . V . 1956 tarihinde 90 
liraya terfi ettirilmesi iktiza etmekte ise de kadrosuzluk sebe
biyle 4357 sayıh Kanuna uyularak sıraya alındığı ve ancak 70 

'liralık kadronun temin olunduğu 1 . III . 1957 tarihinde bu 
maaşa yükseltilcbildiği maaş yükseltilmeleri kadro ile mukay
yet bulunduğundan dileğin yerine getirilmesine imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yukarıya alınan cevabi yazıya ve dos
ya münderecatına nazaran; 6273 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihten muteber olmak üzere ve ilâm gereğince müstedi- 
nin maa-ı 3'. ’ uvt yükseltilmek suretiyle > intibak ve terfi i§-
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lemi yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma göre âdemi 
infaza matuf şikâyet vârit değildir.

Bu kanunla iktisabettiği kıdemine göre müddetini doldur
duğu tarihte kadrosuzluk joizünden 90 liraya olan terfiinin 
geciktirilmiş olması ayn bir idari dâva konusu teşkil etmek
tedir.

Bu bakımdan talep hakkında vazife cihetinden encümeni- 
mizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2218 13 . I . 1960

6159/6159 Nezihe Baykut (A rzuhal hulâsası : İstanbul A dalet Encüm enince kocası ta-
(Dede) rafından vâki asılsız ihhar ve isnatlar d alayişiyle hakkında müt-
Sümerbank Yazı tehaz ve A dliye  V ekâleti İnzibat Kom isyonunca tasdik edilmiş
işlerinde müstah- bulunan 3 . V I I . 1951 tarihli kararın, ilişik olarak sunduğu; 
dem mahkeme ilâmları m ünder e çatından anlaşılacağı üzere mesne-
fstanbul di zeval bulmuş olduğu halde m ücerret; muhkem kaziye halini

aldığı mütalâa olunmak suretiyle, r e f 'i  cihetine gidilemediğin- 
den bahsile, tekrar adliye teşkilâtında bir vazife talebetm ek 
gibi bir arzusu olmamakla beraber halen ücretli olarak çalıştı
ğı, ahlâk ve vazife durumları itibariyle takdir gördüğü idare
de kadrolu bir hizm ete geçip emeklilik hakkından istifade edebil
mesi için kaldırılması talebinden ibarettir.)

İncelenen dosya muhtevasına nazaran, müstedinin halen 
Sümerbank İstanbul Mağazası Müdürlüğü Daktilosu olarak 
çahşmakta ve başarılı mesaisinden dolayı 3 takdirname almış 
ve çalıştığı müddet zarfında mesaisinden memnun kalındığı ve 
her hangi bir suihali görülmediği ve kocası aleyhjne açtığı bo
şanma dâvasının da filhakika kabul edildiği, zina dâvası ne
ticesinde kocasının mahkûm edilmiş bulunduğu ve kocası ta
rafından açılan boşanma dâvasının da, Nahide adında bir ka
dının hayatlarına karışarak aile huzursuzluğuna sebep ve sa
ik olduğu; bu suretle kusurlu olduğu mucip sebebi ile muah
har tarihli bir kararla reddedildiği bu hükümler muvacehesin
de Adalet Encümenince müttehaz mezkûr karann kaldırılma
sı için yaptığı müracaatının da filhakika müşarünileyh encü
menin 4 . I I I . 1958 tarihli karan ile, sicil durumu ve «Zikro- 
lunan karann ittihazına takaddüm eden günlerdeki hal ve ha
reketleri göz önünde tutulmak suretiyle gerek vazifeten ve 
gerek itimadı selbedici hareketleri tezahür ettiği anlaşıldığın
dan» memuriyetten ihracına karar verilmiş olduğu Vekâlet Mer
kez İnzibat Komisyonunca da tandik edilerek kesinleşmiş ve
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■Ç.-----------------------------------------------------------------------
bir kaziyei muhkeme haline gelmiş olan bu kararın ref’ine ma
hal ve imkân olmadığına karar verildiği anlaşılmaJctadır.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısına bağlı olarak gönderilen 
İstanbul Adalet Komisyonunun bahis konusu kararında da : 
îki defa tahtı muhakemeye alımp beraet eden ve işten çıkarı
lan, mal beyanından dolayı hakkında takipsizlik kararına bağ
lanan bir soruşturma yapıldığı sicil durumu itibariyle terfiinin 
iki defa geri bırakılmış, iki defa maaş kat’ı ve tevbih cezala- 
n  almış bulunduğu; hakkmda uygulanan muamelelerden mü- 
tenebbih olmadığı, vazife ve aMâk bakımlarından itimadı 
selbeden hareketleri Adalet Başmüfettişliği raporu ile; hak
kmda yapılan tahkikattan nnla-şıltnıs olan mumaileyhin istih- 
daım hiçbir veçhile caiz ve uygun görülmediğinden Hâkimler 
Kanununun muaddel 122 nci maddesinin 5 nci bendine tevfi
kan memuriyetten çıkarılmasına ittifakla karar verilmiştir.

Mezkûr karar filhakika; itiraz reddolunmak suretiyle Ada
let Vekâleti Merkez İnzibat Kurulunca ittifakla tasdik edil
miş bulunmaktadır.

Vazife ciheti tetkik ve müzakere olunduktan sonra gereği 
düşünüldü : Vekâlet cevabma ve incelenen dosya münderecatı
na nazaran; Adalet Komisyonu karan usul ve kanıma uygun 
bulunduğTindan vâki talebin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

- 2 $ -

2219 13 . I . 1960

5Ü07/5907 Mustafa Asım 
(Doğantuna) 
İmanıoğlu Ulucan- 
1ar caddesi No: 92 
Ankara

(Arzuhal hulâsası : Suiistimallerine muttali olduğu Nafıa Ve
kâleti Zat İşleri Müdürü Ulvi ile, Sivas Ambar Memuru Şevket 
hakkında, Türk Ceza Kanununun 235 nci maddesinin tahmil e t
tiği kanuni bir vazifeyi ifa ederek yaptığı ihbar yüzünden vekâlet 
emrine alınıp toptan ödemede bulunulmak suretiyle 19 sene 8 ay 
23 günlük memuriyet hizmetinin heder edilmiş bulunulduğundan 
şikâyeti, haksız ve gayrikanuni olan bu tasarrufun iptali ve teka
ütlük hakkını iktisabedebilmesi için iadei memuriyet ettirilmesi 
talebini mutazammındır.)

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : örnekleri ilişik olarak 
sunulan vesaikin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, çalıştığı her 
dairede hizmetinden istifade edilememesi ve âmirlerinin teklif
leri üzerine mütaaddit defalar nakli memuriyet ettirilen muma
ileyhin durumu Memurin İntihap Encümenince de tetkik olunup 
yeniden hiçbir dairece istihdamının istenmediği, Zat İşleri Mü
dürü baklandaki iddiasının yersiz olduğu, Sivas Ambarındaki 
yolsuzluklara mütaallik şikâyet mektubunun da mahallen ince
letildiği ve vâridolmadığınm anlaşıldığı, adı geçen memur her 
ne kadar vazifesinden dolayı tahtı muhakemeye a-lıtımış ise de
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neticei muhkemede Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin 13 . V I I . 1956 
tarihli ilâmı ile beraet etmiş bulunduğu.

Şikâyetleri üzerine aynca teftiş heyetine yaptırılan inceleme 
sonunda hazırlanan örneği ekli raporda, isnatlardan hiçbirinin 
vâridolmadığı ve mumaileyhin bu ihbar ve şikâyetleri, istekleri
nin yerine getirilmemiş olması sebebiyle menfi hislerin tesiri 
altında yaptığı, yüksek makamları taciz etmeyi itiyat edindiği, 
bu yersiz şikâyet ve ihbarlarla memurlan töîîmet ve zan altında 
bıraktığı belirtilmiş olduğundan mezkûr mütalâa üzerine vekâlet 
emrine alınıp 6 ayı doldurduktan sonra 6435 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin ikinci bendine tevfikan emekliye sevk edilmiş 
olduğu; bildirilen durumuna binaen vekâlet bünyesinde yeniden 
tavzif olunmasının muvafık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve incelenen dosya 
münderecatına nazaran mezl^ûr tasarrufta her hangi bir gayri- 
kanunilik ve takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik 
görülmediğinden vâki talep ve şikâyet üzerine belirtilen sebebe 
mebni, encümenimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2220 13 . 1 .1960

4666/4666 Zekeriya Yeşilli 
Vilâyet civaı-ı Eğri 
sokak No: 5 
(raziantpb

(Arzuhal hulâsası : Mesul mcvıuru hulunduğu Gazianteh Has
tanesi amharlarından 15 tonluk linyit kömürimün sarf olunduğu 
hakkında tanzim edilen hilafı hakikat hir zapta imzasını koyma
dığı için 6435 sayılı Kanuna tevfikan valilikçe gayrikanuni ola
rak vilâyet emrine ahmp mezkûr kanunda derpiş olunduğu üze
re tekrar bir vazifeye de tâyin kîlınmıyarak; 5434 sayılı Kanu
nun 25 hizmet yılını doldurmuş olanlar hakkında kabili hıtbik 
bulunduğu da nazara almmadan 26.XI.1958 tarihli hir muciple 
emekliye sevk edildiğinden şikâyeti ve müddeti hizmetinİ7i 13 se
ne ve yaşının da henüz 37 olduğu dikkate alınarak vekâletçe dahi 
tasvihedUmemiş olan bu haksız muamelenin tahkik ve hakktnrıı 
feslim buyundması lalebini mnlazammmdır.)

Sıhhat ve İçtimai Muavanet Vekâletinin cevabi yazısında : 
5442 sayılı II İdaresi Kanunu gereğince tâyini mahallin.3 ait me
murlardan olup filhakika tezkerede açıklanan sebeplere binaen, 
6435 sayılı Kanun gereğince vilâyet emrine alınmış olan Gazi- 
antob Göğüs hastalıkları Hastanesi eski Ayniyat memuru olan 
müstediye ait bu muamele vekâletçe de tescil olunduğu ancak,
6 aylık müddetin hitamında kendisinin emdkliye sevkı hakkın- 
daki vilâyet teklifinin ise 25 hizmet yılım doldurmamış olduğu 
için tekemmülüne imkân görülemediği, maaşına muadil veya 
bir a^ağ’ı derecede bir vazifeye tâyin edilmesi için yaptığı mü
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7920/71)20 Hamdi İnal 
(S. No: 17) Belediye Hukuk 

fşleri Müdürlü^İ! 
Raportörü 
Ankara

7788/7788 Bayraktar Ünver 
(S. No: 18) ve arkadaşları

Yeşilhisar Ceza E\n
mahkûmları
Kayseri

7758/7758 Gazi Külüi'
(S. No: 19) Defterdar jMuüvini 

tstanbnl

7753/7753 Muslal'u Şei)
(S. ıVo: 20) Ulu köyünd(' 

Çaycuma

7752/7752 Muammer f^entunalı 
(S. No: 21) Turftutrcis mahal

lesi Halil Kifal ca.l- 
d(‘si No: 222 
Jzmir

7739/7739 llalit Akalın 
(S. No: 22) Vıldız mahallesi 

Aşariye caddesi 
No: 42
Beşiktaş - İstanbul

Kncümen karan ve ne sebepten verildiği

racaat üzerine de yukarda işaret olunduğu gibi tâyini mahalli
ne ait bulunduğundan durumu tetkik olunup kendisine cevap 
verilmesi hususunun 9.II.1959 da mozkûr valiliğe yazıldığı ve
kâletçe yapılacak başka bir muamele olmadığı bildirilmektedir.

Bahis konusu talep, selef encümenin 12 Haziran 1959 tarihli 
toplantısmda tetkik ve müzakere olunmuş, mumaileyhe ait giz
li V.3 açık sicillerin celp ve tetkikine lüzum görüldüğünden bu 
bapta yazılan tezkere üzerine gönderilen sicillerle birlikte te
kemmül eden dosya 13.1.1960 tarihinde tekrar tetkik olunarak,

Gereği düşünüldü : V-skâlet cevabına ve incelenen dosya 
münderecatına nazaran, mezkûr tasarrufta her hangi bir gay- 
rikanunilik ve takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet
sizlik bulunmamış olduğundan vâki talebin reddine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2221 1 3 .1 .1960

(Arzuhal hulâsası: Müspet ve verimli mesailerine rağmen 
kadrosuzluk sebebiyle uzun seneler terfiden mahrum ve mağdur 
kalmış olan memurların hizmet müddetlerine göre intibaklarının 
ıiapılması esbabının istikmali talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası: [hnumi af kanunu 
mütedairdir.

çıkarılması talebine

(Arzuhal hulâsası: Her ne suretle olursa olsun namzetlikte 
ficçen müddetlerin halen almakta olduk'arı mMaş derecesine ek
lenmesi ve terfilerin buna göre yapılmaMnt teminen bir kanun 
tedvini talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası: Vatani hizmet tertibinden uyhk bağlan
ması talebinden ibarettir.)

(.'\rzuhal hulâsası: llazinci Maliyedrn ücret almadıkları için 
/6' / /  sayılı Kanun !şüniulü dışında bırakılanlar m da, ücrette ge
çen hizmcllcriudnı tO yılının borçlandırılmak suretiyle nazara 
alınabilıiKsini teminen zikrolvnan Kanuna bir madde ilâve edil
mesi talebine mnledairdir.)

(.\rzuh<d hulâsası: Vatani hizmet 
ması talebindi n ibareftir.)

Ifhlibindrıı uyhk bağlını-



7732/7732 Hasibe Özkan 
(S. No: 23) Şenli köyünde 

Dovrek.M ıı i

7729/7729 Necati Tamer 
(S. No: 24) Ceza Evinde mah

kûm 
Mersin

7727/7727 Muştala Kerem 
(S. No; 25) Kurtuluş mahal

lesi Bakanlar cad
desi Ağacaıni kar
şısı No: 81 
Adapaaan

7796/7796 Halil Çekiç ve ar- 
(S. No: 26) kadaşları

Ceza Evinde mah
kûm
Gazianteb

7797/7797 Fatma Çavuş 
(S. No: 27) Dağ köyünde 

Samsun

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

8244/8244 
(S. No: 28)

8239/8239 
(S. No: 29)

8237/8237 
(S. No: 30)

8236/8236 
(S. No: 31)

8235/8235 
(S. No: 32)

Şükrü Ortahisar 
Ceza Evinde mah
kûm 
Trabzon
İsmail Aydın ve 
arkadaşları 
Ceza Evinde mah
kûm 
Giresun
Ahmet A^oğlu ve 
arkadaşları 
Ceza Evinde mah
kûm 
Urfa
Bekir Aslan 
Ceza Evinde mah
kûm 
Urfa
Müslim Akta.ş ve 
arkadaşları 
Ceza Evinde mah
kûm 
Urfa

(Arzuhal hulâsası: tkinci defa hir başkası ile evlenmiş oldu
ğundan dolayı 6740 sayılı Konundan istifade ettirilmiyerek şe
hit düşen birinci kocasından kendisine aylık bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammındır.)

(Arzuhal hulâsası: Umumi af kanunu çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

-  28 -
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(Arzuhal hulâsası: 35 senelik hizmetine mukabil 20 lira ma
aşla tekaüde sevk edilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyeti ve 
kasdî hareketlerle 11 yıl aynı kadroda bekletilmek suretiyle mâ
ruz bırakıldığı terfi mahrumiyetinin telâfisi ve emekli aylığının 
ıslahı talebini mutazammındır.)

(Arzuhal htdâsası 
mütedairdir.)

Umumi af kanunu çıkarılması talebine

(Arzuhal hulâsası : Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
talebine mütedairdir.)

(Arzuhallerin hulâsası : Umumi af kanunu çıkarılması tale
bine mütedairdir.) *
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8234/8234 Ali Bozduman vc 
(S. No: 33) arkadaşları

Ceza Evinde mah
kûm 
Urfa

8137/8137 Temel Doğruyol 
(S. No: 34) Ceza Evinde mah

kûm 
Rize

7949/7949 Abdürrahman Te- 
(S. No: 35) kin

Ceza Evinde mah
kûm
Eskişehir

'7947/7947 Ahmet Tokgöz 
(S. No: 36) Ceza Evinde mah

kûm 
Adana

7434/7434 Murat Alat 
(S. No: 37) Ord. 4 ncü Kad.

Tamirhanesinde 
Demirci Ustası 
Kart No: 102 
Halkapınar - İzmir

7909/7909 Ziya Dayıoğlu 
(S. No: 38) Beden Terbiyesi

Umum Müdürlüğü 
Talim Terbiye ve 
Tesisler Dairesi 
Şube Müdürü 
Ankara

7906/7906 Meryem Uluer 
(S. No: 39) Hazinedaroğlu

Ahmet Uluer’in eşi 
Sarayköy - Denizli

7921/7921 Bedri Gündüz ve 
(S. No: 40) arkadaşları

Daim̂ î Encümen
âzası
Kiği

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

(Arzuhallerin hülâsası : Umumi af kanunu çıkarılması talebi
ne, mütedairdir.)

» » » » » »

(Arzuhal hulâsası : Uzun senelerdir orduda hizmet görmek
te olan aylık ücretli, sivil sanatkârlann emeklilik müddeti bakı
mından mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere ilgili kanunlar
da tadilât yapılması talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 1937 - 1938 ders yılında öğretmen oku
lundan mezun olup da yedek subay okuluna sevkedilmi^ bulun
maları hasebiyle mesleke ancak terhislerini mütaakıp 1939 yıhn- 
da intisabetmiii olanların da 6273 sayılı Kanundan istifadeleri 
esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Oğlunun; 6741 sayılı Kanun hükümlerin
den, dolayısiyle emekli aylığından istifadesini teminen, 5434 sa
yılı Kanunun 102 nci maddesinin tadili talebini mutazammındır.)

(Arzuhal hıdâsası 
talebine mütedairdir.)

Kiği kazasının vilâyet haline, getirilmesi

Gereği düşünüldü ; Muhtevası yukarda hulasaten beyan olu
nan vâki müracaatler üzerine; yeni bir kanun teklifi mevzuu ile 
ilgili bulunmalan itibariyle encümenimizce, vazife yönünden tâ
yini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2222 13 . I . 1960
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7726/7726 İbrahim Kaptan 
(S. No: 41) Fevzipaşa mahal

lesi Pilcvne sokak 
No: 13
Soğukkuyu - Ankara

7749/7749 Suat Şaşmaz 
(S. No: 42) Beyoğlu Tepebaşı 

Aşmalı Mescit 
f^iremeci sokak 
N'o:43/3 Ceıniloğlu 
Apt. 
tstanbul

7750/7750 Bekir Sıtkı Tokei' 
iS. No: 43) Etlik İncirli Bağ

ları No: GO 
Ankarjı,

7794/7794 Ahmet Kayalı
7897/7897 Ortaklılar A.şhaııe 

(iS. No: 44) caddesi No: 27 
Eyüp - İstanbul

7795/7795 Ahmet Kayalı 
(S. No: 45) Fatih Ayvansaifiy 

Hamam sokak 
No: 7 
İstanbul

8245/8245 Bedrettin özdoğu 
(S. No: 46) Tandoğan meydanı 

Kubilây sokak 
No: 6/2 

' Ankara

8154/8154 İsmail Demirci 
(S. No: 47) A -K - l -H a v a i  

Hattında Usta 
Kdz - Ereğli

7948/7948 Hayrettin Toyata 
(S. No: 48) Halk caddesi 

No: 61/1 
Çengelköy

(Arzuhal hulâsası : îslccnderun limanında çalışmakta iken sa
katlanmış, hilâhara vâki mahkâmiijeti sehebiyle işinden uzakla-ş- 
tınlmış bıdımduğu halde, tekrar işe alınmadığından vc iazmina- 
Imm ödenmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : >Şihit olan oğlundan maaş bağlanması ivin 
yaptığı kanuni müracaatın is'af edilmediğinden şikâyeti mutazam- 
mnıdır.)

(Arzuhal hulâsası : Okul sıralarında iken Birinci Cihan Har- 
hine iştirak ederek muhtelif cephelerde savaştığı bu arada Sina 
('(ilkesinde mâliıl kaldığı ve {/özlerindelci ârıza. sebebi ile emekliye 
sevk edilmiş bulunduğundan bahsile bağlanan emekli aylığının 
harb mâlûlii addolunmak suretiyle tadil edilmesi iale,binden iba
ret lir.)

(Arzuhal hulâsası : Yedek subaylık haklctnı haiz bulunduğu 
halde, Saray Askerlik Şubesince subaylık kaydının yapümadı- 

ğından ve subay hüviyet ciizdanımn ve alacaklı bulunduğu 33 ay
lık maaşının velcâlete dahi vâki mütaaddit müracaatlerıne rağmen 
verilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrası 5 nci Dairesinde bulunan 
dâva dosyalarının telldk olunmadığından şikâyeti bakılmadan 

verilen kararın iptali tah bini mutazamm ındır.)

(Arzuhal hulâsası : l . V’ . 1!J35 tarihinde girmiş olduğu Harb 
Okulundan sihhi sebeple Millî Müdafaa Vekâleti emirleri ile Diş 
Tabibi okuluna girmiş olduğu için emekliliğe esas fiilî hizmete 
mebdeinin tâyininde, mezkûr tarihin nazara ahnmıyarak vâzıı 
kanunun maksadı hilâfına hareket edildiğinden ve Devlet Şûrası
na ikâme ettiği dâvanın da hu hususa nüfuz edilmeden aleyhine 
neticelendirilmiş hulunduğundan tahsile, istidada açıklanan nok- 
tai nazara binaen emeklilik hizmetinin mezkûr tarihteki banlama
sı hususunda karar verilmesi talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : Bahasına ait huLmıdn bir yerden Çıkarıl
mış olmakla; bu hapta ikame edip Temylzen derdesti tetkik hu- 
lıınan dâva neticesinin hiklirihnesi talebine mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası ; IJaksız olarak kesilmiş olan mâlûliyet ma
aşının iadoten tahsisi mevzuunda açmış olduğu idari dâva redde
dilmiş bıdıoıduğundaa, mağduriyet ve sefal^Uen kurlanlması 
eshabıınn i s l i k t n a l i  talebinden ibarettir.)
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7037/7937 Eı-gıın Gülermaıı 
(S. No: 49) Askerlik Şubesi

Başkanlığı Kd. (i. S. 
Yıldızeli

7927/7927 Yusuf Altunci 
(S. No; 50) Belediye Tanzii';'t 

Memuru 
Bayburt

7926/7926 Sündüs Bcdenoğlu 
(S. No: 51) (Albayrak)

Cumara mahallesi 
Çorum)uo”'lu sokak 
No: 18
(iüuıüşha( ;ıkö>-

^lîzııhal Arzunai suhibirıiu
i\o. adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve uc sebepten verildiği

(Ar~}ih((l hulâf!(Osı : Sııhinı snnfm a (irçinhnfiliğvnden .pkâyeii 
)iıi(l((:ınıınıni(l'ir. )

(Arziiluıl hıılâsiû ı : Millî Mücadelede (leçen hizmetimıt, Mt- 
mııriıı Kavıınıınıın )iıüzc,ıj)icl maddesi ve 1877 saıph Yüksek Mec
lis kararı hilâfına emeklilik rnüddetininde nazara ahnmadığm-
ılriıi :<ih'â!icli mntozammmdır.)

(Arzııhul hulâsası : Krleınniş d I i i k i s i  sıhıhiiflc L c s i l n ı i ^  cfUın 

dul vuKisnırn, halen bo.'ianmış re dul i'uziuctle buılunnm^- olma

sına rağmen iadclcu tahsisi vcijahui şekîi düsen kardc^nnden 

maaş buğlanmıi'H lalcph rinıh'n ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beıyan 
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 yapılamayacağına ıkarar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2223 1 3 .1 .1960

8151/8151 Dursun Çakmak 
(S. No: 52) Cam ve Şişe Fab

rikası arkasında 
Bakkal İsmail Kur1 
eliyle
Başahahee - İstanbul

8175/S175 Süleyman Usta 
(S. No: 53) Türk Kuyusu ma

hallesi
Bodrum - Muğla

8227/8227 Suphiye Yola 
(S. No: 54) Alibeyköy Est-nlepo 

No: 29
Eyüp - İstanbul

8228/8228 Hilmi Yola 
(8. No: 55) Alibeyköy E.sentepc 

No: 29
Eyüp - Istıuıbul

Arzuhal hulâsası : Muavenete muhtaç bir durumda bulunmuş 
filmasiiia binaen; Hazine topraklarından kendisine bir arsa veril
mesi talebinden- ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : ilkokul mezunu olup kendisine bir memu 
riifet temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhallerin hulâsası : Aslen YugoslavyalI olup, Türk va
tandaşlığına kabul edilmiş bulunmakla beraber, burada fakru se
falete duçar oMuklarından; Türk vatandaşlığından çıkarılarak 
Yugoslavya'ya dönmelerine müsaade edilmesi talebinden ibaret 
lir.)
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7891/7891 Ahmet Yıldız 
(S. No: 56) Bağlar'başı köyünde 

Tortum

7785/7785 Ali Akgül 
(S. No: 57) Nusratiye mahallesi 

Doğu sokak No; 42 
Merzifon

7782/7782 Ahmet Eren 
(S. No: 58) İtfaiye meydanı 

Ankara

7757/7757 Mehmet Kıstay 
(S. No: 59) Merkez mahallesi 

Muhtarı
Sinanoğlu - Sakaiya

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

7743/7743 Selâhattin Taşer 
(S. No: 60) Yenimahalle 5 nci 

durak Taşkın -sokak 
No: 21/A 
Ankara

7733/7733 Mehmet Gelen 
(S. No: 61) Cumhuriyet mahal

lesinde 
Adagide

(Ar'zuhal hulâsası : Gösterilen 3 istasyona teslim kaydı ile satı
şına müsaade edilen ceviz kütükleri için tâyin edilen ‘fiyatların 
mağduriyetlerini mucip bulunduğundan şikâyeti mutazammın- 
dır.)

(Arzuhal hulâsası : Belediyece kendisine yapılmakta olan yar
dım kifayetsiz bulunduğundan artırılması talebine mütedairdir.)

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası 
mütedairdir.)

Kendisine bir iş temin edilmesi talebine

(Arzuhal hulâsası : Köylerine ait kadim yol sökülerek Karasu 
Orman îşletmesince yeniden yapımı mütaahhidine ihale edilen yo
lun yarıda bıkarılmasından müşkül, bir durumda bırakıldıkların
dan bahisle; bir an önce ikmali ve yol inşaatında çalışıp alacaklı 
durumda olanların paralarının ödenmesi esbabının temini talebine 
mütedairdir.)

(Arzuhal hulâsası : Ankara Hukuk Fakültesine kaydının ic
rası esbabının temini talebinden ibarettir.)

(Arzuhal hulâsası : 5098 sayılı Kanuna istinaden Başvekâlet
ten gönderilen bir emri yerine getirmiyen ödemiş Kaymakamın
dan şikâyeti mntazammındır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulasaten beyan 
olunan vâla şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili 
idari makam ve mercilerce katî karara bağlanmamış hususata 
taallûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve 
mercilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2224 13 , I . 1960

Reis 
Çorum 

n . Ortakcıoğlu

Bolu 
M. Daytoğlu

Maz;bata Muharriri 
Samsun 

N. Ulusoy

Elâzığ 
F. Karakaya

Trabzon
O. N. Lermioğlu

Kâtip 
Çanakkale 

A. H. Sezen

Erzuımm 
M. Eyüboğlu

Yozgad 
S. Eronat

Adıyaman 
f». Ağar

Malatya 
M. Delikaya
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7830/7830

Arzııhal
No.

Mehmet Nun'ttin 
ve arkadaş]aı-ı 

TTnknk Fakültesi 
öğrencileri 
Cefbeci Erkek Öğ
renci Yımhı 
Ankara

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçiler : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci
lerinden olduklarını, imtihanlarda muvaffak olamadıkları için 
sene kaybettikleri gibi aralarında yine imtihanlarda başan 
gösterememiş bulunmalarından dolayı kayıtlan silinmiş olan
lar da mevcudolduğnınu, bütün bu muvaffaMyetsizliklerin se
bep ve menşeini İmtihan Yönetmeliğinin ağır hükümlerinde 
aramak lâîsımgeldiğini ve Fakültede tatbik edilmekte olan sis
temin, birçok mahzurları nefsinde cem eden gayrimüterakki 
bir sistem olduğunu beyanla, durumları yukarda gösterilmiş 
olanlara münhasır ve bir defaya mahsus olmak üzere, 1959 - 
1960 ders yılı Şubatında Fakültede bir imtihan daha yapıl
ması hususunun müstaceliyetle karar altına alınmasını iste
mektedirler.

Fakülte Genel Kurulunun Maarif Vekâleti kanaliyle encü
menimize intikal ettirilen mütalâsında da ezcümle : Umumi ve 
gayrişahsi esaslara ve hizmet icaplarına göre tanzim kılınıp 
tekemmül ettirilmiş bulunan Fakülte lisans öğretim ve imti
han Yönetmeliğinin binlerce öğrenci hakkında olduğu gibi 
dilekçe sahipleri hakkında da aynen tatbik edildiği ve bu iti
barla vâki müracaatin bir mesnedi olmadığı ve müracaat eden
lerin hususi durumlarına göre muamele yapılmasının ise hu
kuk ve hizmet esaslarına aykın düşeceği beyan olunmaktadır.

Fakülte Dekanı Çoşkun Üçok’un bu mevzuda verdiği iza
hat da dinlendikten ve encümenimiz âzasından Sefer Eronat’ın, 
Maarif Vekâletinden aynca mütalâa alınması hakkmdaki tek
lifi reye konulup ekseriyetle reddedildikten sonra, gereği gö
rüşülüp düşünüldü :

Ankara Hukuk Fakültesi Lisans öğretim ve imtihan Y ö
netmeliğinin, dört dersten bir günde imtihana girme mecburi
yetini tahnül eden ağır hükümleri yamnda, talebenin talısil ile 
ilgili hak ve menfaatlerini esaslı surette zedeliyen bâzı kayıt
lan da ihtiva etmekte olduğu görülmüştür.

Fakültenin son smıfma kadar gelmiş olan bir öğrencinin 
diğer derslerin imtihanında başan gösterip de yalnız bir der
sin imtihanında muvaffak olamaması halinde kaydının sili
nip tekrar birinci sınıftan başlamak üzere yeniden tahsile tâbi 
tutulması keyfiyeti, bahsolunan ağır ve gayriâdil hükümlerin 
mevcudiyetini gösteren bariz delil ve misallerden birini teşkil 
etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tatbik edilmek
te olan yönetmeliğin, Ankara Hukuk Fakültesi yönetmeliğin
den tamamen ayn ve bugünkü ihtiyaç ve şartlara uygun çok 
müsait hükümleri taşımakta olmasından dolayı, bu Fakülte 
talebesi tarafından, şimdiye kadar, yeni bir imtihan hakkı 
verilmesi mevzuunda hiçbir müracaat vâki olmamıştır.

Ankara Hukuk fakültesi öğrencilerinin zaman zaman bu 
mevzuda yaptıldan müracaatlann istinadettiği sebepler ara
sında ve en başta mezkûr yönetmeliğin ağırhğı ileri sürülmek

El cümen karan ve ne sebepten verildiği
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No. adı, so3'adı *1 2 adresi İMicüıııcıı kararı ve ne sebepten verildiği

te ve encümenimiz de bu hususa raci yukardaki düşünce ve 
kanaatine esaslı bir tetkik neticesinde vâsıl olmuş bulunmak
tadır.

Zikredilen hükümleri hafifletmek ve aynı zamanda bir kere 
daha haklarında yönetmelik hükümleri tatbik olunmak maksa- 
diyle yalnız, 1955 Haziran ve 1959 Eylül (dâhil) imtihan devre
lerinde bütün sınıfların imtihanlarında başarısızlık gösterip de 
kayıtları silinmiş olan öğrencilere şâmil ve bir defaya mahsus 
olmak ve 1960 yılı Haziran imtihan devresinde tatbik edilmek 
üzere bir imtihan hakkı daha verilmesine ve bunun dışında ka
lan öğrenciler normal imtihanlara girme hakkına sahip olduk
larından, Şubatta imtihan açılmasına dair olan talebin reddine 
âzadan Sefer Eronat, Mustafa Nuri Okcuoğlu ve Ahmet Kara
nı üftüoğlu’nun aşağıda gösterilen noktalara ve kısmen sebebe 
mâtuf olan muhalefetlerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet şerhleri :
1. Hâdisenin Anayasa Kanunumuza göre şahsın hakla

rına olan müdahale nispetinde tetkik ve usulün ona göre in
tibakını fakülteden dilemek esasen kanunların temamii tat
biki hususunu teminle esbabı şikâyete cevap ve karar ver
mek durumunda olan encümenin bu yönü terk ederek dilek 
üzerine ve mua3̂ en zaman ve muayyen eşhasa hak bahşet
mesi yolunu tercih etmesi mevcut bir nizamın tadil olunma
dıkça hilâfına karara varılması ihlâl mahiyetinde olacağın
dan işbu karara muhalifim.

Yozgad Mebusu
Sefer Kronai

2. Talebenin Şubat - Mart 1960 avında imtihana gir
mek hakkı verildiği takdirde Haziran imtihanlarına gir
mek suretiyle takibedecek sınıf imtihanlarını da kazanmış 
olmaları varittir. îstek de Şubat ayında imtihana girmek
ten ibarettir. Esas itibariyle talebenin imtihana girmeleri 
de kabul edilmiştir. Bu sebeplerle sınıf ve durum nazara 
alınmaksızın bütün müstedi talebelerin Şubat yahut Mart 
1960 ayında imtihana girmelerinin kabulüne karar verilme
si re3ândeyim.

Bingöl Mebusu
Mmtafd. Nuri Okvuoğhı



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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3. Müracaat edenlerin dilekçelerindeki esaslar dâhilin
de imtihan hakkı verilmesine taraftarım.

Adana Mebusu 
 ̂1 hme t Karamüft i'toğl u 

Karar No. Karar tarihi

2225 10 . I I . 1960

R eis  

Çorum
II. Ortakcıoffiu

M a / h a t a  M u h a r r i r i  
S a n ı s u j ı  

N . Chısoı/
Adana 

. 1. K d n ın n i f t i io ğ lu

Adıyaman 
S. Ağar

B in g 'ö l  
3f. N. OkvHoğiu

KlAzığ 
I/. Altındoğdiı

K o n y a  
S. SdijD i

Malatya 
J / .  D elil,(i!)(i

'̂<)zg:a(l 
S. E ro v ( t t

(Arzuhal sayısı : 138)



T. B. M. M. Matbaası



Devre : XI

T. B. M. M.
tçtima : 3
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H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

— ̂  Sayı : 52

24 . / / . 1960 Çarşamba

Arzuhal
No.

7G08/7G08

Arzuhal sahibinin 
adı, soyadı vc adresi

Şem'i Basnıaeıoglu
Ortaokul Türkco
öğretm eni
.Mu >st a fa k o 111 a 1 p il a -
lîursa

Kncünıcn karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: 6273 sayılı Kanunun hakkında ne yolda tatbik 
edilmesi lâzımgeleceğine mütedair olarak Devlet Şûrasından 
istihsal eylediği ilâmın Maarif Vekâletince tam olarak infaz 
edilmediğini beyanla iktizasının müstacelen yapılması hususu
nun sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinden alınan cevap ra: Dilekçinin Devlet 
Şûrasından aldığı ilâmın tam bir şekilde infazı için lüzumlu 
kadro bulunmadığı, kadro alınmasının ise bir tesis mevzuu ol
duğu, bu hususta hazırlanan kanun lâyihasının Büjâik Millet 
Meclisine sunulmak üzere Başvekâlete gönderildiği bildirilmek
tedir.

6873/6873
7i514/7514

Nurettin Bekiroğlu 
imanı - Hatip 
Okulu Türlîçe 
öğretmeni 
İstanbul

Gereği düşünüldü: Sözü £;eçen lâyihanın kanunlaşmasından 
ve bu suretle lüzumlu kadroların istihsalinden sonra dilekçiye 
ait Şûra ilâmının da noksansız olarak infazı lâzımgeleceğinden 
iktizasının Maarif Vekâletince bu yolda yapılması lüzumuna 
âzadan Osman Nuri Lermioğlu ile Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun, 
Şûra ilâmının kayıtsız ve şartsız infazı icabedeceği noktasına 
münhasır muhalefetlerine karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiy
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2226 20 . 1 .1960

Dilekçi: 6273 sajalı Kanunun hakkında ne yolda tatbik edil
mesi lâzımgeleceğine mütedair olarak Devlet Şûrasından istih
sal eylediği ilâmın Maarif Vekâletince infaz edilmemekte oldu
ğundan bahsile, iktizasının bir an önce yapılması hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısmda: Dilekçinin Devlet Şû
rasından aldığı ilâmın tam bir şekilde infazı için kadro bulun
madığı, kadro alınmasının ise bir tesis mevzuu olduğu, bu hu
susta hazırlanan kanun lâyihasının Büj-ük Millet Meclisine su
nulmak üzere Başvekâlete gönderildiği bildirilmektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

Gereği düşünüldü: Sözü geçen lâyihanın kanunlaşmasından 
ve bu suretle lüzumlu kadrolann istihsalinden sonra dilekçiye 
ait Şûra ilâmının da noksansız olarak infazı lâzımgeleceğinden 
iktizasının Maarif Vekâletince bu yolda yapılması lüzumuna 
âzadan Osman Nuri Lermioğlu ile Mustafa Nuri Okcuoğlu’- 
nun, Şûra ilâmının kayıtsız ve şartsız infazı icabedeceği nok
tasına münhasır muhalefetlerine karşı, mevcudun mutlak ekse
riyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2227 20 . 1 .1960

1671/1671 Cenıalettin Aksoy 
Kavacık Subay 
evleri Kem al ettin 
Samipaşa caddesi 
No: 6 
Ankara

Dilekçi : Tekaüde şevkini icabettiren hiçbir sebep yok iken, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası hükmünün 
hakkında tatbik edilerek re’sen emekliye sevk edilmesinde isa
bet bulunmadığını beyanla, bu baptaki muamelenin kaldırılma
sını ve tekrar tavzifini istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; Dilekçinin pi
yade yarbaylığından arzusu ile muamele memurluğuna nakledil
diği ve 2 Kasım 1956 tarihinde, birinci sınıf muamele memuru 
iken görülen lüzum üzerine 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk olunduğu ve tekaüde 
ayrılmadan önce altı ay hava değişimi alarak bu müddet vazife
sine katılmamış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik g’ö- 
riilcmediğindsn vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âzadan 
Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karsı, mevcudun 
mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli .Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) ben

dinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve bu 
lüzumun mevcudun olup olmadığının anlaşılması da emsali 
veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalılann 
celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine göre :

önce müstedinin iûcilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyinde- 
yim.

Bingöl Mebusu 
M. N. Okcuoğlu 

Karar No. Karar tarihi

2228 20 . I . 1960



3
Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi

105
7579/757i> Ali (âüngöroıı

Hacıveli köyü ruh' 
Kars

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Tapu ile mutasamfı bulunduğu arazinin, Kars Va
liliğinin emri ile Hazine namma kaydedildiğinden bahsile, bu 
yoldaki muamelenin düzeltilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mahallî toprak komisyonunun, dilekçi ile 
arkadaşlarına ait tapunun dışında kalan araziyi tefrik ederek 
Hazine namına tescil ettirdiği ve bu şekildeki muamelede bir yol
suzluk bulunmadığının müfettişler marifetiyle yaptırılan tetkik 
ve tahkik sonunda anlaşıldığı; Dahiliye Vekâletinden alınan ce
vabi yazıda bildirilmekte olmasına ve müstedi ile diğer alâkalı
ların vâki tescil münasebetiyle bilcümle iddialarını salâhiyetli 
kaza merciine karşı dermeyan etmeleri icabedeceğine göre bu 
hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2229 20 . I . 1960

6827/6827 Ali Hîîydaı- v̂ şkııı 
JblîuiHi]’ cjuldosi 

Dizi .sokak İbra
him Bo.staıı (’’ık- 
ınazı N o: 4 
Beşiktaş - tstiiııbul

Dilekçi: Bir sene ağtr hapse mahkûm edilmiş olmasından 
dolayı kesilen emekli maaşırun, 5677 sayılı A f Kanununa göre 
iadeten tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda bir karar ve
rilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Türk Ceza Kanununun 416 
ncı maddesine tevfikan bir sene ağır hapse mahkûm edildiği 
ve bu maddenin mezkûr 5677 sa3n.l1 K:ij!iunun 2 nci maddesin
de gösterilen istisnalar arasında yer aldığı için, bahis mevzuu 
mahkûmiyet sebebiyle sakıt olan emeklilik hakkımn müstediye 
iadesine imkân görülemediği; Millî Müdafaa Vekâletinden alı
nan cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve esasen bu gibi 
ihtilâfların incelenip halledilmesi idari kaza merciinin vazife
leri cümlesinden bulunmasına mebni, vâki talebin Dahilî Ni
zamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimiz
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2230 -  20 . 1 .1960

6494/6494 Sadiye Çfiyıı- 
Cunıhuriyot nıahili
lesi Yii^^oıliir K(i- 
kakta 
Akvazı

Dilekçi: Akyazı Askerlik Şubesinde Daktilo olarak görevli 
iken 14 . V . 1959 tarihinde mezkûr şube başkanı tarafından 
vurularak öldürülen kocası Ali Çayır’dsn vazife mâlûlü maaşı 
bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü; Bahismevzuu öldiırme hâdisesinin vazife 
ile ilgisi olup olmadığının anlaşılabilmesi için bu husustaki



4 —

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

adlî tahkikat evrakının ve ifade zabxtlarının Emekli Sandığı 
İdare Meclisi tarafından tetkik edilmek üzere Millî Müdafaa 
Vekâletinden istendiği ve sözü geçen evrakın bu Meclisçe in
celenmesi sonunda ittihaz edilecek karara göre talep hakkın
da işlem yapılacağı; mezkûr sandık umum müdürlüğünden ce
vaben bildirilmekte olduğundan, dilekçinin isteği hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve 
mezburenin sandıkla temasa geçerek neticeyi beldemesi lâzım- 
geleceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2231 2 0 .1 .1960

8023/8023 Necati Tuğsa! ve 
arkadaşı
Teknik Mensucat 
İşçileri Sendikası 
Genel Sekreteri 
İstanbul

Dilekçi: İş Kanununun kül halinde ele alınarak işçi aley
hine olan hükümlerinin ve bilhassa öteden beri şikâyete yol 
açan 13 ve 16 ncı maddelerinin tadil ve ıslahını istemekte ve 
sendikaya dâhil işçilerin hukuku İle ilgili bâzı temennilerde 
bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin ileriye sürdüğü hususlar kıs
men yeni bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı görülmüş, kıs
men de salâhiyetli makam ve mercilerce incelenmesi lâzımge- 
len meselelere^ taallûk etmekte bulunmuş olduğundan, cümlesi 
hakkmda zikredilen sebeplerden encümenimizce muamele tâ
yinine mahal bulunmadığına ve sözü geçen makam ve mercile
re müracaatı istilzam eden taleplerden dolayı müstedinin bu 
makam ve mercilere ajnnca müracaatte muhtariyetine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2232 20 . 1 .1060

8024/8024 Osman Şeker Dilekçi : Vilâyet telefon fen memuru olduğunu, ayda ücröt
Vilâyet Telefon olarak eline ancak üç yüz küsur lira geçmekte bulunduğunu, bu
Fen Memuru para ile çocuklarının tahsil masraflarım ve ailesinin geçimini
Kastamonu temin edemiysceğini beyanla, aylık ücrotinin diğer memurlar

gibi artınlmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vilâyet bütçesinden ücret al
makta olduğu anlaşılmasına göre bu hususta son karan verme
ye yetkili makam veya mercie müracaatte bulunması lâzımgele- 
ceğinden vâki talebi hakkında encümeninmce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2233 2 0 .1 .1960
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8037/8037

Arzuhal
N o.

Nezahat Dikmen 
Çerkez Taşköprü 
köyünde 
Düzce

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Halen mevkuf bulunan nişanlısı Cevat Ayaz’la ni
kâhlarının kıydınimasuu ve adı gsçenin de hemen tahliyesini 
istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâ
kalı makam veya mercilere müracaatte bulunması lâzımgelsce- 
ğind3n bu hususta encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2234 20.1.1960

6529/6529 Ali ölmez 
Ilâmidiye mahal- 
lednde 
Senirkent

Dilekçi : Kızı îsmihanı kaçıranların henüz yakalanmadık
larını beyanla, suçluların biran önce derdest edilerek adalete 
teslimini istemektedir.

Goreği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alman cevapta; 
faillerin sıkı bir takip neticesinde yakalanark adalete teslim 
edildikleri, fakat mağdure tsmihan’ın suçlulardan Kemal Karlı 
ile resmen evlenmesi üzerine adliysce serbest bırakıldıklan bil
dirilmekte olmasına göre, vâki talep ve şikâyet hakkında encü
menimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2235 20.1.1960

/[Î83/7883 ]\IaİMr Bozdoğan Dilekçiler : Tomarza kazasının köyleriyle birlikte Develi’de
ve a ikadaki an yeni teşkil edilecek vilâyete bağlanacağını duyduklarını beyan-
Bclediye Reisi la, sözü geçen kazanın Kayseri vilâyetinden aynimamasmı is-
Tcmarza temektedirler.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinin bu hususta henüz 
kesin bir karara varmamış olduğu bu vekâletin cevabî yazısın
dan anlaşılmasına ve mamafih keyfiyet yoni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmasına mebni vâki talep hakkmda encü- 
msnünizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2236 20 .1 .1960

7047/7047 Alı met Matben
JG89. sokak No: 38 
Karşıyaka - İzmir

Dilekçi : Devlet Demiryollan İşçileri Emekli Sandığı ile, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığında tescile tâbi tutulmu? 
ve tutan 34 sene küsur aydan ibaret bulunmuş olan hizmetleri
nin t.3vhidedilerek, kendisine emekli maaşı baj l̂anmasını iste
mektedir.



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi

Gereği düşünüldü : Münakallât Vekâletinden alınan cevap
ta, dilekçinin her iki sandıkta kaJan hizmetleri tutarının 34 se
ne, 1 ay, 13 günden ibaret olduğu ve mezkûr sandıkların tev
hidi hakkında yapılan teklifin kanunlaşmasından önce, müste- 
dinin talebinin tervici cihetine gidilemiyeceği ve bu itibarla ne
ticeyi t.3klemek lâzımgeleceği bildirilmekte olduğundan, yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile alâkalı görülen istek hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encüaıcn karan ve ne sebepten verildiği

2237 20 . 1 .1960

(15:52/65.32 İfalil Ertürk' vo 
ai’kadaşları 
Cüilg'üman kö.yü 
I). P. Başkanı 
Kilis

Dilekçiler : Kilis - Hasa yolunun yarıda kalmış olduğunu 
boyanla, bu yolun müstacelen ikmali hususunun sağlanmasını 
istemektedirler.

G-ereği düşünüldü : Nafıa Vekâletinden alman cevapta, 
mühim bir kısmı yapılmış olan mezkûr yolun ikmâline çalışıl
makta olduğu bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamde tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2238 20 . 1 .1960

(>845/6845 Cemal Ataytrıaıı Dilekçi : İstirahat müddeti hitam bulduğu halde durumu
6395/6395 Hacıkeıual mahal- hakkında henüz kesin bir muamele yapılmadığı gibi bu husus- 
6221/6221 leşi Pirinççi sokak tâki müracaatlerine de Millî Müdafaa Vekâletince müspet ve- 

N'o: 2/ A ya menfi bir cevap verilmemiş olduğunu beyanla, baklandaki
Tosya '  muamele neticesinin bir an önce kendisine tebliğini istemek

tedir.

Gereği düşünüldü : Ankara Mevki Hastanesinden verilen
12. X  . 1959 tarihli son raporla dilekçinin üç ay daha istira- 
hatine lüzum gösterildiği ve bu raporun Sağlık Dairesince, 
tekrar muayene kaydı ile tasdik edildiği ve mezkûr rapor müd
detinin hitamına kadar bir işlem yapılamayacağı. Millî Müda
faa Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte olmasına 
göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi

Karar No. Karar tarihi

2239 20 . I . 1960
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı ve adresi Encümen karan ve ne sebepten verildiği

6922/6922
8098/8098

Mohmcît f'ıııur 
Yaylagöne köyünde 
Malkara - Tekirdağ

Dilekçi : Akciğer meremine musabolduğunu beyanla, tedavi 
ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Edime Devlet Hastanesin
deki göğüs servisinde tedavi edilmesi hususunun bu yer vali
liğine bildirildiği, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 
ahnan cevabi yazıdan anlaşıldığı cihetle, bu hususta encüme- 
nimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedinin 
sözü geçen hastaneye bizzat müracaat etmesi lâzımgeleceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2240 20 . I . 1960

7596/7596 Bahattiıı Akyüz 
üenıirci köyünch' 
Ihtiyiir Heyetinde' 
Âza
rialiloavvifj - Hıms

Dilekçi : Erzurum vilâyetinin Hınıs kazasında vukubulan 
deprem dolayısiyle maddeten çok zarar gördüğünden bahsile, 
kendisine acilen yardımda bulunulmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Vekâletinden alınan ce
vabi yazıda : Dilekçinin 7269 sayılı Kanuna göre hak sahibi 
olduğu anlaşıldığı takdirde kendisine ev inşa edilmekle bera
ber nakdî yardımda bulunulması hususunun Erzurum Valili
ğine yazıldığı bildirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve 
müstedinin sözü geçen valiliğe dynca müracaatta muhtariyeti
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2241 20 . I . 1960

6883/6883 Kalender Deı.ıir
Zigaristf) V köyüm Ie 
Çıldır

Dilekçi: Ciheti Askeriyede olan yirmi ton odun bedelinden 
mütevellit alacağını alamamakta olduğundan bahsile, bu ala
cağının bir an önce tediyesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta, bahis mevzuu alacağın 9 ncu Tümen Kumandanlığmca 
dilekçiye tediye edildiği bildirilmekte olduğundan, vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2242 2 0 .1 .1960



7869/7869

Arzuhal
No.

Hüsamettin Akgül 
Kurdu köyünde 
Uzunköprü - Edirne

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi: Otuz seneden beri zilyed ve mutasarrıf bulunduğu 
tarlasının hükmen elinden alınarak, Ayşe Gökçen adında bir 
kadına verildiğinden bahsile, mezkûr tarlanın kendisine iadesi 
hususunun teminini istemektedir.

—  8 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu baptaki hüküm aleyhine 
kanun yoluna müracaatta muhtar olmak üzere vâki talebi hak
kında encümenimizce muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2243 2 0 .1 .1960

7866/7866 Kemal Görgülü 
Çağpar caddesi 
No: 63 
Taşova

Dilekçi: Kendisinde mevcut cilt hastalığının Devletçe te
davi ettirilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta alâkalı makama 
müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi hakkında 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2244 2 0 .1 .1960

6482/6482 Hilmi Işbitircn ’ Dilekçi: İzmir İkinci Sulh Hukuk Hâkimi Yaşar GÜ2eler 
7616/7016 Halitziya balvai ı hakkında muhtelif hususlardan dolayı Adliye Vekâletine yap- 

No: 44 tığı şikâyetten bir semere hâsıl olmadığım beyanla, kanuni ik-
l^mir tizasının yapılmasını ve adı geçen hâldmin meslekten uzaklaş

tırılmasını istömektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin Büjmk Miiiet Meclisine sun
muş olduğu istidada münderiç hususlar hakkında daha e\̂ vel 
Adliye Vekâletine de müteaddit defalar müracaat ettiği ve her 
defasında müşarünileyh vekâletin icabeden tetkikat ve tahki
katı yaparak neticesini müstediye bildirdiği ve hakkında şikâ
yet vâki olan hâkimin de muahazesini mucip bir hal ve hare
ketinin tesbit olunamadığı; sözü geçen vekâletten alınan ceva
bi yazıda bildirilmekte olmasına ve hâkimlere taallûk eden 

şikâyetleri inceleyip muktezasını tâyin etmek yetkisi bu ve
kâlete ait bulunmasına mebni, müstedinin ileriye sürdüğü ta
lep hakkmda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2245 2 0 .1 .1960



7857/7857

Arzuhal
No.

Hüseyin Tı-skiin 
Kazın azoğlu 
Eski Muhafaza 
Memuru 
Sinob

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

7834/7834 Necip Döngol 
Eski Cami mahal
lesi Bağlar sokak 
No: 15 
Merzifon

Dilekçi: Sağlık Kumlunun verdiği rapora göre mâlûlen 
emekliye sevkı veya kendisine toptan ödeme yapılması lazım- 
geleceğini beyanla, bu yolda bir karar verilmesini istemektedir.

Greği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı alâka  ̂
İl vekâlete müracaatta bulunması lâzımgelticeğinden mezkûr 
talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  9 -

Enîümen kararı ve ne sebepten verildiği

2246 2 0 .1 .1960

Dilekçi: (ÎÖçmen olduğunu, otuz seneden beri iskânı için 
alâkalı makamlara müracaat etmelrte olmasxra rağmen, bu hu
susta müspet bir netice elde edemediğini beyanla, iskânı hu
susunun müstacelen teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı imar 
ve İskân Vekâletine müracaatta bulunması lâamgeleceğinden 
bu bapta encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2247 2 0 .1 .1960

7821/7821 Alay Dönmez 
Yahyalar mahallesi 
Yorgalar caddesi 
Yeni 1 nci çıkmaz 
174
Adapazarı

Dilekçi; 1 Majas 1959 günü evine silâhh olarak giren, ken
disini ve ailesi efradını tehdideden şahısların serbest dolaşm-tk- 
ta olduklannı ve bunlar hakkında mahalli C. müddeiumumili- 
ğince yapılan tahkikatı mübeyyin evrakm muameleye konma
dığım beyanla, kanuni ikti^sasının bir an evvîl ifasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta Adliye Vekâleti
ne müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep ve şi
kâyeti hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal ol- 
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2248 2 0 .1 .1960

7831/7831 Hilmi Yavuz Dilekçi : Kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlan-
Zafer mahallesi ması hakkında yaptığı müracaat üzerine bu baptaki talebi, Arzu-
Selvili sokak N o; 4 hal Encümeninin haftalık karar cetveline ithal edilmiş olduğu 
Tekirdağ halde, şimdiye kadar mezkûr talep hakkında müspet veya men

fi bir karar verilerek tarafına tebliğ edilmemiş olduğunu beyan
la, iktizasının talebi veçhile bir an önce yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vatani hizmet tertibinden ma
aş bağlanmaaı hakkındaki talebi yeni bir kanun teklifi mevauu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. artı, soyadı vc adresi

7108/7103 Bekir Ateşj 
Akıl Hastanesi 2S 
Xo: lu Cüzam hır 
Servisi
Bakırköy - Istaniuıl

ile ilgili olmasına ve Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesine göre, alelûmum kanun tekliflerinin ya Vekiller He
yetinden veya mebuslardan sâdır olması lâzımgelip, encümenimiz 
mücerret bu sıfatla böyle bir teklif serdine yetkili bulunmama
sına ve müstedinin evvelki müracaatı hakkında da, kendiline 
tebliğ edilen 33/1959 sayılı cetvelin 31 ncü sahifesinde münderiç 
olduğu üzere, 17 . XII . 1958 tarih ve 1327 numara ile bu yolda 
karar verilmiş olmasına mebni, vâki talep hakkında ziki'edilen 
sebeplerden dolayı yeniden muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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2249 20 . I . 1960

Dilekçi ; Bakırköy Akıl ve Sinir hastalıkları hastanesinin 
Cüzamlılar servisinde yatan hastaların tedavi, iaşe, ibate ve il- 
bas bakımlarından ihmal edilmekte olduklarını beyanla, gereği
nin müstacelen yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyete mevzu teşkil eden hususların dai
mi bir kontrol altına alındığı ve hastalara lüzumlu ilâçların hariç
ten getirtilerek tatbik edilmekte olduğu ve mamafih durumun bir 
kerede İstanbul Valiliğince incelenmesi için keyfiyetin bu maka
ma bildirildiği; Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinden alınan 
cevabi yazıdan anlaşıldığı cihetle, vâki şikâyet hakkında encü- 
menimizce başkaca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2250 20 . I . 1960

7838/7838 Tevfik Araslı 
FCızılay So,syal H;ııı 
Kat :1 No : 4 te 
Avukat 
Anka i'a

Dilekçi : Jandarma üstçavuşluğuna kadar yükseltilmek su
retiyle ehliyet ve liyakati teslim edilmiş olan müekkili Necati 
Ataol’un yetersizlik gibi gayrivarit bir sebebe müsteniden emek
liye sevk edilmiş olmasında isabet bulunmadığını, müvekkilinin 
kendisine isnadedilen süiistimal suçundan da bilmuhakeme be- 
raet etmiş oldugTinu, Devlet Şûrasına müracaat için mua3^en 
müddeti yedi ihtiyarlannda olmaksızın geçirmiş bulundukların
dan son merci ve melce’ olan Büyük Millet Meclisine müracaat 
zorunda kaldıklarını beyanla, müekkili hakkında tesis olunan 
emeklilik muamelesinin kaldırılarak mumaileyhin teltrar tavzi
fini ve emekliye şevkten tekrar tavzif tarihine kadar geçecek za
mana ait oİEiak üzere muhik bir tazminatın da idareden alınıp 
kendilerine verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü şikâyetin taal
lûk ettiği hususların cümlesi idari kaza merciince incelenerek 
karara r ai; .naşı lâzımgelen meselelerdendir. Kaza merciine
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müracaat için kanunun tâyin ettiği müddetin şu veya bu sebeple 
geçirilmiş olması, aslında bu merciin tetkik etmesi gereken bir 
hususun teşriî uzuv tarafından incelenmesini icabettiren kanuni 
sebeplerden madut değildir.

Encümenimizin vazifesini tâjân ve tesbit eden Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddesi de, halli adlî veya idari kaza 
mercilerine aidolan bir hâdisenin komisyonca tetkik edilsmiye- 
ceği hükmünü natıktır.

Bu sebeplere binaen, vâki talebin encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2251 20 . I . 1960

7171/7.171 M. Niiei Ynitınk 
Yjidız Ihlaımtr (*:k 
(lesi Üz('ng'i soka] 
No: 1
B e i j i k t i i f j  - I s t n n h ı ı i

Dilekçi : Müteveffa Nizamettin karısı Mebrure aleyhine, 
vasiyetnamesinin iptali talebiyle ikame eylediği dâva ile, ay
rıca açmış bulunduğu tenkis dâvasının mahallî mahkemesince 
kanuni olmıyan sebeplerle reddedildiğini ve hakkının aran
ması ve korunması için Adliye Vekâletine yaptığı müracaatın 
da bir semere vermediğini beyanla, bahis mevzuu hakkın Bü
yük Millet Meclisince meydana çıkanlmasmı istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr iptal ve tenkis dâvalarının va
zifeli mahkemece vârit görülmiyerek reddedildiği ve bu bap
taki kararların Temyiz Mahkemesi 2 nci Hukuk Dairesince 
tetkik olunarak tasdik kılındığı ve tashih talebinin de keza 
reddi cihetine gidildiği. Adliye Vekâletinden alınan cevabi ya
ndan anlaşılmıştır. Bu gibi kanun yollarından geçmek sure
tiyle katileşmiş ve muhkem kaziye halini almış bulunan mah
keme hükümlerinin taallûk ettiği bir hâdisenin teşrii uzuv 
tarafından yeniden tetkik mevzuu yapılmasına. Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzla Dahilî Nizamnamenin alâkalı maddelerine 
göre imkân ve cevaz görülememiştir.

Dilekçinin ileriye sürdüğü talep hakkında zikredilen se
beplerden encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2252 20 . I . 1960

8035/80:5,') Sefer Gökıuon Dilekçi : Adapazarı mahkemelerinde ve icra dairesinde ve
Anafartalnr (‘ad- sair yerlerde uğradığı birçok haksızlıklar dolayısiyle Büyük
lit'si Sakarya Ap. Millet Meclisine yaptığı müracaat ve şikâyetlerin Arzuhal En-
alt kal ta Adapa- cümenince müspet karara bağlanmadığını, bu müracaat ve §i-
zarlı kâyetlerin Umumi Heyete intikal ettirilmesi için bâzı mebus-
Aukara 1ar nezdinde yaptığı mütaaddit teşebbüslerin de bir semere ver

mediğini ve bnhis mevzuu haksızlıklar ortadan kaldırılmadık-
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ça mağduriyeti devam edip gideceğini beyanla, durumun Yük
sek Umumi Heyetçe tetkik edilerek lehinde bir karar verilmesi 
hususunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin evvelce ileriye sürmüş oldu
ğu şikâyetlere mütaallik olarak selef encümenlerce verilmiş 
bulunan kararların, Dahilî Nizamnamenn 57 nci maddesi mu
cibince, Umumi Heyette görüşülmesini ancak mebuslar istiye- 
bilirler. Şimdiye kadar bu hususta yetkililer tarafından yapıl
mış bir itiraz mevcudolmadığına ve encümen de işi bu madde
ye dayanarak re’sen Umumi Heyete sevk edemiyeceğine göre, 
dilekçinin bu noktaya mâtuf talebinin komisyonumuz tarafın
dan tervicine imkân yoktur.

Beyan edilen bu sebeplerden dolayı, mezkûr son talep hak
kında da muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2253 20 . I . 1960

7190/7190 M. Tevfik Ozıslak
5288/5288 Muradiye Bağlan
5289/5289 Harmanlar mevki-
5541/5541 inde
6399/6399 Bandırma 
8165/8165

Dilekçi : Millî Müdafaa Vekâletince hakkında yapılan mu
amelenin kendisini çok mağdur ettiğini ve bu itibarla sıhhi 
durumunun bir sağlık kurulunca yeniden esaslı surette tesbiti 
gerekeceğini ve bu hususta vâki mütaaddit talep ve müracaat- 
lerinin mezkûr vekâletçe nazara alınmadığını, Devlet Şıırasın- 
daki dâvasının da bir an önce neticelendirilınesi lâzımgelece- 
ğini beyanla, iktizasının hemen yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yetersizlikten dolayı tekaü
de sevk olunmasından sonra açtığı dâvanın Devlet Şûrasınca 
müsbet karara bağlanması üzerine tekrar tavzif edildiği ve 
mumaileyh tarafından, sicillen tekaüde sevk tarihi ile tekrar 
tavzif tarihi arasında geçen zamana ait maaş ve diğer istih
kaklar ile kırk bin liralık tazminat hakkında açılan dâvanın 
merciince derdesti tetkik bulunduğu ve diğer taraftan, 25 hiz
met jalını ikmalden sonra kendisinin isteği üzerine 11 Haziran 
1958 tarihinde tekrar emekliye ayrıldığı ve hakkında yapıla
cak bir işlem bulunmadığı; Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi 
yazısından anlaşılmasına göre vâki talep hakkında encümcni- 
mizce de muamele tâyinine mahal olmadığına ittifalda karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2254 20 . I . 1960
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G5Jl/Gr)]l İbrahim K üçük 
r.ostanlı J788. 
sokak X o : 4 
K arşıyaka • İzmir

Dilekçi : Gümrükteki zati eşyası ile, bir aded dürbün ve 
beş aded altının kendisine bir an önce teslim edilmesini iste
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye ait ev eşyası ile sanatının ic
rasına mahsus el aletlerinin ve diğer zati eşyasının muaflık yo
lu ile kendisine aynen teslim edildiği, bahismevzuu dürbünün 
ise yurda ithali yasak olan büyük çaptaki dürbünlerden olma
sı ve beş aded altııun da keza yurda ithali hakkında Maliye 
Vekâletinden müsaade istihsal edilmemiş bulunması hasebiyle 
alıkonuldugTi; Gümrük ve inhisarlar Vekâletinden alman ceva
bi yazıda bildirilmesine ve sözü geçen dürbün ve altınlar hak- 
kındaki muamelede mevzuat hükümlerine bir aykırılık gör
düğü takdirde dilekçinin bundan dolayı salâhiyetli kaza mer
ciine müracaatle dâva açması lâzımgeleceğine mebni, vâki ta
lep hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyini
ne mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2255 20 . I . 1960

3006/300G îlehmct Atasoy Dilekçi : Eskişehir Belediyesi Temizlik tşleri Müdürü iken
359Ü/3599 Orta mahalle Ye- haksız yere, 5434 sayıh Kanunun 6422 sayılı Kanunla muad- 

şilefendi sokak del 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk
No: 23 edildiğini ve daha önce 6435 sayılı Kanun hükümlerinin tat-
Eskişehir bik edilmemiş olmasının garaze müstenit bulunduğunu beyan

la, bu baptaki muamelenin iptalini ve tekrar tavzifini iste
mektedir.

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedi Mehmet 
Atasoy’un yetersizliği ve memuriyet hizmetinin 25 yılı geçmiş 
olması gibi sebeplerden 5434 sayılı Kanunun 6422 numaralı 
Kanunla muaddel 39 ucu maddesinin (b) fıkrası mucibince Es
kişehir Belediye Reisliğince emekliye sevk edildiği ve bu bap
taki muamelenin mesnedini teşkil eden 15 . X  . 1957 tarihli 
kararın ise kanuni nisapla toplanmış olan belediye meclisince 
ekseriyetle verilmiş bulunduğu ve durumun 6435 sayılı Kanun
la bir ilgisi olmadığı ve binnetice cereyan eden muamelelerde 
bir kanunsuzluk ve usulsüzlük görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik 
görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, â^a-
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dan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mev
cudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin «b» ben

dinin hükmü «Lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve 
bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali 
veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıla
rın celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine göre : 

Önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyin- 
deyim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri 01;cuoğht 

Karar No. Karar tarihi
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2256 20 . I . 1960

.')089/5ü89 Nurettin îren 
Yoğurtçu Fark 
Yokuşu N o: 94 
Kadıköy - tstanl)ul

Dilekçi : Albaylık rütbesine kadar büyük bir feragat ve vu
kuf ile vazife yaptığını, tam verimli bir çağda iken 39 ncu mad
denin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini, yüksek 
ve liro tahsillerini yapmakta olan iki evlâdının masraflarını te
minden âciz olduğunu ve bu yüzden ıstırap çelişiğini beyanSa, 
emeklilik muamelesinin iptalini ve tekrar tavzifini istemekte
dir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ; 30. V III . 1953 
tarihind.3 albaylığa terfi eden dilekçinin 13 Aralık 1956 tarihin
de 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfi
kan görülen lüzum üzerine emekliye sevk edildiği ve 1319 do
ğumlu olduğundan aynı kanunun 40 ncı maddesinin (ç) fıkrası 
gereğince halen rütbesi yaş haddini doldurmuş bulunduğu bil- 
dirilnvoktedir.

Gereği düşünüldü ; Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik gö
rülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âzadan 
Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcu
dun mutlak ekseriyetiylo karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emeldi Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) 

bendinin hükmü «lüzum» kaydım muhtevi bulunmasına ve 
bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali 
veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların
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celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine gör.3 :
önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin 

izahatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyin- 
dsyim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Ohcuoğlu 

Karar No, Karar tarihi

2257 2 0 .1 .1960

4005/4005 Ziihtü Saka Dilekçi : Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Reisi iken Emekli
Burç maltalk-si Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan
Bayır sokak No; i ve re ’sen emekliye ayrıldığını, halbuki mazkûr maddînin şevki 
Burdur sebepleri arasında yer almış bulunan (Fikrî kudretsizlik ve be

denî takatsizlik ve saire) gibi hallerin hiçbiri kendisind.3 mev- 
cudolmadığını, henüz kırk sekiz yaşında ve binaenaleyh tam 
bir olgunluk çağında bulunduğu cihetle vücudundan daha uzun 
seneler istifade edilebilecağini, Adliye Vekâleti Ayırma Mecli
sinin kendisini takdir ve terfie lâyık görerek birinci sınıfa ayır
mış olduğunu, vekâletin vâki tasarrufu ile Ayırma Meclisinin 
bu muamelesi arasında bâriz bir t-szadın gözo çarptığını, hizmet 
müddetinin de 25 sene 3 aydan ibaret olup sicilinde suihaline 
dair bir kayıt görülemiyeceğini, meslek hayatında daima hâkim
lerden aranan vasıf, meziyet ve hasİ3tleri muhafaza ederek va
zife yaii'.ığını l>eyanla, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 8 ve 54 
ncü maddelerine aykırı gördüğü tasarrufun kaldırılarak tekrar 
tavzifini istemektedir.

Adliye Vekâ’.'îtinin cevabi yazısında ; Burdur Ağır Ceza 
Mahkemesi Reisliğinde ve yüz liralık kadroda 150 lira maaş al- 
ma.kta olan müstedinin siciline ve müfettiş raporlaruıa göe ça- 
lif^ması ve muvaffakiyet derecesi itibariyle hizmetind.-în istifade 
edilcmiyeceği anlaşıldığından 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka 
nununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla değişen 39 ncu mad 
desinin (b) bendi mucibince 11. X I . 1958 tarihli kararla eır.'̂ k 
liyg sevk edilmiş ve kendisine 499 lira emekli maaşı tahsis olun 
muş bulunduğu ve Emekli Sandığı Kanununun zikri geçen mad 
deşme göre ro’sen emekliye sevk edilenler hakkındaki kararlar 
ka.tî olduğundan dilekçiye mütaallik muamelonin kaldmlmasına 
imkân bulunmpdığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve tnkdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik gö- 
rü’-omediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âzadan 
Mustafa Nuri Ckcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun 
mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu madd.oslnin (b) 

bcnd'iûn hükmü . lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve
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bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali 
veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabmda alâkalıların 
celbi ile izahat almmasiyle anlaşılabileceğine göre :

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin 
izahatı alındıktajı sonra karar verilmesi icabedeceği reyin- 
d,3yim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2258 2 0 .1 .1960

3750/3750 Nesibe Gönendik Dilekçi: 35 senelik başarılı bir öğretmen bulunduğunu, yüz
8199/8199 Osmanbey Hacı lira maaşa kadar yükseldiğini, sicilirin çok temiz olduğunu,

Mansur sokak Emeldi Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına
Sunu Ap. 77/1 dayanılarak emekliye sevk edilmesinin, İstanbul Maarif Mü-
Şişli - İstanbul dürünün eşine olan iğbirarından ileri geldiğine kanaat getir

diğini, 52 yaşında olmak hasebiyle vücudundan daha uzun se
neler istifade edilebileceğini beyanla, emekli’.ik işleminin kal
dırılarak tekrar tavzifini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısmda: Müstedinin Şişli ■ Kur
tuluş İlkokulu öğretmeni iken Vekâlet Müdürler Komisyonu
nun 15. V I I . 1958 tarihli karan ile 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (b) fıkrasına müsteniden emekliye sevk edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik 
görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, §za- 
dan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mev
cudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) 

bendinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına 
ve bu lüzumun mevcudolup olmadığımn anlaşılması da 
emsali veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâ- 
kalılarm celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine 
göre:

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı almdıktan sonra karar verilmesi icabedeceği re3rinde- 
yim.

Bingöl Mebusu
Mustafa N̂ ııri Okcuoğlu 

Karar No. Karar tarihi

2259 2 0 .1 .1960
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İhsan Eriç 
Bahçelievicr o5 nci 
sokak N o: 59 
Ankara

17

E ıci’men kararı ve ne sebepten vcrildij;-!

Dilekçi: 1954 yılı Temmuz avında, Erkânı Harbiyei Umu
miye Personel Dairesi Başkanı iken, hiç bir kanuni ve şahsi 
sebep olmaksızın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildi
ğini, Millî Müdafaa Vekâletince tesis edilen bu mnamelenin, 
bilhassa Askerî Sicil Talimatnamesinin 33  ̂cü maddesi hük
müne muhalif bulunduğunu, çünkü bu maddeye g'öre, mezkûr 
39 ncu maddenin (b) fıkrası hükmünün Generaller hakkında 
uygulanabilmesi için, bu bapta evvelâ Askerî Şûradan karar 
istihsali lâzımiçeleceğini, kendisi hakkırda i?e böyle bir karar 
alınmamış bulunduğundan, sö'îü g'ecpn emeldıve sevk muame
lesinin şekl°r. de muallel oldu^nu, BUvük Meclise rnüracaatin- 
den evvel Millî Müdafaa Vekâletine b”. mey;;n ile ilerili olarak 
sunduğu istidaya müşarünileyh vekfılott-’n; 1076 savılı Kanu
nun 16 ncı ma,ddesi ileri sürülerek m'^rfi oevâ  ̂ verilmiş ise de 
bu maddenin kendisi ve durumu ile hiç bir aıâka<?ı olmadığını, 
bilfarz ilıŝ si kabul edilse bile, ayrı durumda olan Orgeneral 
Z^kai Okâ n’m emeklilik muamelesi kaldırılarak tslo’ar tavzifi 
cih'itine gidilmiş olduğundan, kendisi hakkında da bu yolda 
hareket edilmesi gerekeceğini, halen tümen kurnar>danı olan 
K'^mal Cakının’da tekaütlük muameîesirin Büvük Millet Mec- 
li' înce kaldırılarak haysiyet ve şerefinin iade edildiğini beyan
la, kendisi hakkında da aynı şekilde karar ittih^^ edilerek 
yeniden tavzifi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında ayren: «Kor
general îhsan Eric. 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrası gereğince 1954 yılında vekâletçe görülen lüzum üzerine 
emekliye sevk edilmiştir.

Emekliye ayrılan Orgeneral Zekai Okanjn ise yine velcâ- 
letce görülen lüzum üzerine 25 Nisan 1955 tarihinde îcra Ve
killeri Heyeti karan ile emeklilik muamelesi intal olunmuştur.

Korgeneral îhsan Eric’in tekrar orduva nlmmasına bir ih
tiyaç ve lüzum görülmediğinden hakkında öir işlem yapılma
mıştır.» denilmektedir.

Gereği düşünüldü: Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik 
görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âza- 
dan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karsı mev
cudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emeldi Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) 

bendinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına 
ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlasılma-sı da 
emsali veçhile müstediye ait sicilin tetkila >/e icabında alâ-



Arzuhal Arzuhal saJıibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 18 —

En üıiicu kararı ve ne aebepteu verildiği

kalılarm celbi ile izahat ahnmasiyle anlaşılabileceğine 
göre:

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmf^si icabedeceği reyinde- 
yim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2260 20 . 1 .1960

3000/3000 Kemal Üstel
Şifa sokak No : 5 
Kadıköy - tstanbnl

Dilekçi : İstanbul Emniyet Sandığı Beşiktaş şubesi revizörü 
iken, haklı bir sebep olmaksızın 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini be
yanla, bu baptaki muamelenin iptalini istemektedir.

Ticaret Vekâletinin cevabi yazısında : Re'sen emekliye sevk 
muamelesinin, denetçiliğin 24 . II . 1953 tarih ve 16 sayılı yazı- 
siyle vâki teklife binaen idare Meclisince 18 . IV . 1958 tarihinde 
verilen 19 Sayılı Karara müstenit bulunduğu ve bu tasarrufun 
iptalini mucip bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi baklandaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsizlik gö
rülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âzadan 
Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun 
mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) ben

dinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve bu 
lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali veç
hile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların cel
bi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine göre :

ûncc müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği rejdndejrim.

Bingöl Mebusu 
Mustafa Nuri Okcuoğiu

Karar No. Karar tarihi

2261 20 . I . 1960

381G/3816 Hüseyin Bay p ınar 
Sadırlar Oiaılıı 
Öğretmeni 
Konya

Dilekçi : Konya Valiliğinin emri ile vazifeden uzaklaştınldığı- 
nı ve bu itibarla çok sıkıntılı bir duruma düştüğünü beyanla, 
tekrar tavzifini istemektedir.

Maarif V:l:âletiuin cevabi yazısında : Konya Merkez Sadır-
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1ar Okulu öğretmeni iken eğitim ve öğretimde faydalı olamıya- 
cağına kanaat getirilen müstedi Hüseyin Baypınar’ın 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye 
sevk edildiği ve bu bakımdan tekrar mesleke alınmasına imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi hakkmdaki tasarrufta kanuna 
muhalefet ve takdir yetkisinüı istimalinde de bdr isabetsizlik gö
rülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âzadan 
Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcu
dun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) ben

dinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve bu 
lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali veç
hile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkalıların cel
bi ile izahat ahnmasiyle anlaşılabileceğine göre :

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkah vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyinde- 
yim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okçuoğlu

Karar No. Karar tarihi

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2262 20 . I . 1960

2380/2380 Cevdet Bayazıt 
Yürükselinı mahal
lesinde 
Maraş

Dilekçi : Maraş vilâyeti Nafıa Müdürlüğü Muamelât Şefi 
iken haksız olarak, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına tevfikan emekliye ayrıldığını boyanla, bu baptaM 
muamelenin iptalini istemektedir.

Nafıa Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin görülen lü
zum üzerine mezkûr fıkraya tevfikan amekliye sevk edilmiş ol
masında bir isabetsizlik ve aynı zamanda mevzuata aylan bir 
cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi halkındaki tasarrufta kanuna 
muhalefcıt ve takdir yetkisinin istimalinde do bir isabetsizlik 
görülemediğinden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, âza
dan Mustafa Nuri OkçucğIu’nun mtıhalif kalmasına karşı, mev- 
cudun mutlak ekseriyotiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) 

bendinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve 
bu lüzumun mevcudolup olmadığımn anlaşılması da amsali 
veçhile müstediye ait sicilin tetkiki v.3 icabmda alâkalılann 
celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine göre :
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önce müstedinin sicilinin celbi vo alâkalı vekâlstin 
izahatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyin- 
deyim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2263 20.1.1960

2026/2026 Sıtkı Şefkati Şef- 
katlioğlu 
Mühürdarzade 
Han No: 436 
Avukat
Baheekapı - lstanl)ul

2121/2121 Ahmet Faik Avcı 
Düğmcciler caddesi 
N o: 13
Eyüp - İstanbul

Dilekçi : Erzurum Asliye Hukuk Hâkimi iksn haksız olarak 
5434 sayılı Kanunun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de;ğiştirilen 
39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edU- 
d ’ğini beyanla, bu baptaki muamelenin iptalini ve tekrar m.3S- 
leke alınmalını istemektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adı geçenin sicil du
rumu itibariyle mozliûr fıkraya tevfikan emekliye sevk edilerek 
kendisine 533 lira tekaüt maaşı bağlandığı ve emeklilik işlemi
nin kaldırılmasına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

•
Goreği düşünüldü : Müstedi hakkındaki tasarrufta kanuna 

muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinds de bir isabetsizlik 
görülemediğinden vâki şikâyetin reddine, âzadan Mustafa Nuri 
Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcudun mutlak ek- 
seriyetiyla karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) 

bendinin hükmü «lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına ve 
bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da emsali 
veçhile müstediye ait sicilin tetkiki v,3 icabında alâkaüılann 
celbi ile izahat alınmasiyle anla^şılabileceğine göre :

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâlatin 
izahatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği rejân- 
deyim.

Bingöl! Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

22G4 20 . I. 1960

Dilekçi : Otuz üç yıl mesleke ciddi ve şaibesiz bir surette 
hizmet ettiğini, 60 lira asli maaşta iken, Maarif Vekâleti Mü
dürler Encümeni karan ile, 5434 sajalı Kanunun 39 ncu mad
desinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edildiğini, 1310 
doğumlu olduğu ve sağlık durumu ile meslekî kifayeti yerinde 
bulundr^’u ! ‘ :'n tekaüde şevkinin mezkûr fıkra hükmüne ay-
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kın düştüğünü beyanla, vazifesine iadesi hususunun sağlanma
sını istemelctedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçinin 5434 sa
yılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince. Mü
dürler Komisyonunun 16 . VI . 1954 tarih ve 96 sayılı Karan 
ile emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi haldandaM tasarrufta kanu
na muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsiz
lik gûrülemediğ’inden vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine, 
âsadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, 
mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin «b» 

bendinin hükmü «Lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına 
ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da 
emsali veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâ- 
kalılann celbi ile izahat alınmasiyle anlaşılabileceğine 
göre,

Önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyin- 
deyin.

Bingöl Mebusu
M uda fa Nıtri Ohcuofjlu

Karar No. Karar tarihi

2265 20 . I . 1960

3337/3337
3997/3997

Halil öztürk 
Yeni Muhasebe Bü
rosu Hükümet cad
desi 8 /1  
Antalya

Dibkçi : İlköğretim müfettişi iken 6434 sayılı Kanunun 
33 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edil
diğini, halbuki başanlı bir eleman olduğu cihetle böyle bir mu
ameleye mâruz tutulmasımn madelet ve hakkaniyet kaide ve 
prensiplerine uygun düşmiyeceğini beyanla, baklandaki tasar
rufun kaldınlarak tekrar tavzifini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Dilekçi Halil ö z 
türk’ün memuriyetteki kıdemi 25 sene, 11 ay, 7 gün olduğun
dan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının ve
kâlete tanıdığı yetkiye müsteniden, 17 , V . 1957 tarihinde 
emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstedi baklandaki tasarrufta kanu
na muhalefet ve takdir yetkisinin istimalinde de bir isabetsiz
lik gö;dîc:.:c ’ ljindcn vâki şikâyetin bu sebeplerden reddine,
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âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı 
mevcudun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Muhalefet şerlhi 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin «b» 

bendinin hükmü «Lüzum» kaydını muhtevi bulunmasına 
ve bu lüzumun mevcudolup olmadığının anlaşılması da 
emsali veçhile müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâ
kalıların celbi ile izahat almmasiylfe anlaşılabileceğine 
göre,

önce müstedinin sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin iza
hatı alındıktan sonra karar verilmesi icabedeceği reyin- 
deyim.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2266 20 . I . 1960

5317/5317 Âli Yalkm 
Maarif Vekâleti 
Ortaöğretim Umum 
Müdürü 
Ankara

Dilekçi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
bölümünden 1938 - 1939 ders yılında mezun olduktan sonra, 
27. I I I . 1939 tarihinde Kumkapı Ortaokulu Tarih - Coğrafya 
Staj iyerliğine tâyin edilerek, 10 . I V . 1939 da işe başladığını, 
ancak bu tâyininin otuz lira maaşla yapılması lâzımgelirken 25 
lira ile icra kılındığını ve bu yüzden çok msğdur bir duruma 
düşürüldüğünü beyanla, 25 lira maaşta geçen bir sene iki ay
lık müddetin, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi mucibince, 
30 lirada geçmiş sayılıp halen almakta olduğu seksen Ura ma
aşın terfi süresine ilâvesini istemektedir.

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında; 1702 sayılı Kanun 
reğince yirmi beş lira maaşla Kumkapı Ortaokulu Tarih - Coğ
rafya Stajiyerliğine tâyin edilerek 10. I V . 1339 tarihinde işe 
başlamış olan dilekçinin bilâhara, yani 12. V I . 1940 tarihinde 
otuz lira maaşa yükseltildiği ve 25 Ura maaşta geçen bir sene 
iki ayın halen almakta olduğu seksen Ura maaşın terfi müdde
tine ilâvesine kanunen imkân görülemediği, ancak Arzuhal 
Encümeninin başka iki öğretmen hakkmda daha evvel ittihaz 
etmiş olduğu kararlara imtisalen bunların 25 lirada geçen müd
detlerinin halen almakta oldukları mıaşlann terfi süresine ek
lendiği bildirilmektedir.

Adı geçen dilekçinin hukuki durumu hakkında bir kere de 
vekâlet mümessilinden izahat aUnma;jı uygun görülerek davet
te bulunulmuş ve bu davete icabet eden temsilci; müstedinin 
3656 sajmlı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşının otuz 
liraya çıkaniması icabetmiş ise de o tarihte münhal kadro bu-
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lunmadığından ancak bu kadronun temin edilebildiği 1 2 .VI 
1940 tarihinde aylığının 30 liraya iblâğ olunduğunu ve bu su
retle aradan on bir ay geçtiğini ifade etmiştir.

Tetkiki lâzımgelen başka bir cihet bulun .nadığı ve işin in
celenmesi de vazife dâhili görüldüğü için, gereği görüşülüp dü
şünüldü: Dilekçi, fakülteden mezun olduğu tarihte meriyette 
bulunan 1702 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki tahdide uyu
larak, 12 nci derece üzerinden 25 lira maaşla Tarih - Coğrafya 
Staj iyerliğine tâyin edilmiştir.

Bu tâyinin yapıldığı 27. I I I . 1939 tarihinde, 3656 sayılı Ka
nun henüz mer’i olmadığı için, o tarihte bu kanuna tevfikan 
hakkında muamele yapılmasına esasen imkân tasavvur edile- 
miyeceği gibi, mezkûr kanunun makable teşüûli cihetine de gi- 
dilemiyeceğinden, 3650 sajnlı Kanun mucibince maaşının ilk 
tâyin tarihinden itibaren 30 liraya çıkarılması mümkün görül
memektedir.

Ancak, zikri geçen 3656 savilı Kanun 8 Temmuz 1939 ta
rihinde yürürlüğe girmiş ve dilekçinin maaşı bu kanuna göre
12 Haziran 1940 tarihinde otuz liraya çıkarjimış olmasına gö
re, sözü edilen 3656 savılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle, 
maaş tezyidi muamelesinin yapıldığı tarih arasında on bir ay 
geçmiş olduğundan, dilekçinin hakkı yalnız bu müddete taal
lûk etmektedir.

Maarif Vekâletini encümende temsil eden tik Tedrisat 
Umum Müdürü de mesbuk beyanında; mezkûr kanunun meri
yeti tarihinde otuz lira maaşa çıkarılması lâzımgelen müstedi- 
nin yalnız kadrosuzluk sebebiyle bu haktan bir müddet istifa
de ettirilemediğini ve kaybmın on bir aydan ibaret bulundu
ğunu açıklamıştır.

Binaenaleyh, 3656 sayılı Kanunun meriyete girdiği 8 Tem
muz 1939 tarihinde otuz lira maaşa yükseltilmesi icabeden di
lekçinin, yukarda belirtildiği üzere ancak 12 Haziran 1940 ta
rihinde bu tezyitten faydalandırılmış olduğu tahakkuk ettiğin
den, 25 lira maaşta geçen bu on bir aylık müddetin, halen al
makta olduğu seksen lira maaşın terfi süresine ilâvesi mâdelet 
ve hakkaniyet icaplarına uygun düşecektir.

Zikredilen hukuki sebeplere binaen, dilekçi hakkında Ma- 
ıirif Vekâletince bu dairede muamele ifası lüzumuna, âzadan 
Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muhalif kalmasına karşı, mevcu
dun mutlak ekseriyetiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2267 2 0 .1 .1960
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■S')'J 81̂ >2 İsmail Hakkı Dibkçi : Maliye Vekâleti tarafından kanuna ay kın bir SU*
boğlu rette emekliye ayrıâması üzerine bu tasarrufa raci olarak Dev-
Çifthavuzlar Yeşil- let Şûrası 5 nci Dairesinde ikame eylediği dâvanın mütenakız 
bahar sokak hükümleri ihtiva edsn bir ilâmla karara bağlanmış olmasından
.\o: 2/3 dolayı hukuki durumunun ıslahını teminen Büyük Millet Mec-
Kızıltoprak - Istan- lisine müracaat ettiğini, bu müracaatı inceliyen Arzuhal Encü- 

meninin ise Teşkilâtı Esasiye Kanununun 54 vq Dahilî Nizam
namenin muaddel 53 ncü maddelerini öne sürerek vazifesizlik 
karan vermiş bulunduğunu, halbuki sözü geçen 54 ncü madde 
mahkeme kararlarına şâmil olup kendisi, Devlet Şûrası ilâmın
da münderiç mütenakız hükümlerin telifini veya bunlardan hu
kukuna müessir olanının mezkûr ilâmdan çıkarılmasını vo emek
liye sevkı ile tekrar tavzifi arasında geçen müddetin de fiilî 
hizmetine eklenmesini istomiş olduğundan, bu isteğinin esastan 
karara bağlanması lâzımgelecoğini beyanla, iktizasının yapılma
sını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Müstodinin Büyük Millet Meclisine kar
şı dermeyan ettiği hususları daha önce Devlet Şûrası 5 nci Dai
resinde ikame eylediği dâvalara mevzu ittihaz etmiş bulunduğu 
vo sözü geçen dairenin de bu dâvalan malûm şekilde karara 
bağladığı anlaşılmıştır.

Devlet Şûrası Kanununa göre, Şûramn dâva daireleri aynı 
mahkeme sıfat ve salâhiyetini haiz olduğundan, deavi daire
lerinden bulunan 5 nci Dairenin dilekçi hakkında ittihaz etmiş 
olduğu kararlar da bir mahkeıro karan mahiyetindedir.

Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesinde ise, mah
keme kararlarının Büyük Millet Meclisince tebdil vq tağyir edi- 
lemiyecegj açıkça gösterilmiştir.

Bu seb-^pten selef encümen, dilekçinin vaktiyle dâva mevzuu 
ittihaz ettiği hususlann kaza merciince karara bağlanmış oldu
ğunu görerek, taallûk ettiği ilâmlar mulitevasını tebdil veya 
tağyire kandisini yetkili bulmamıştır.

Di^er taraftan dilekçinin ikinci defa vâki müracaatı, mahi
yeti itibariyleı itirazı tazammun etır.^ktedir. Dahilî Nizamna
menin 57 nci maddesinde itiraz hakkı yalnız mebuslara veilmiş 

 ̂ ve iş sahiplerine böyle bir hak tanınmamıştır.

Bahsi geçeü selef komisyon kararı, yetkililerin itirazına 
mâruz kalmamak surttiyls katileşmiş ve Umumi Heyet karan 
mahiyetini almıştır.

Yukarda beyan edilen maddi ve hukuki sebeplere göre, di
lekçinin evvdl ve ahir ileriye sürdüğü talep ve şikâyetler encü- 
men’mizce tetkik mevzuu yapılamıyacagından, bunlar hakkında 
tâjrini muameleye mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2268 20.1.1960



6719/6719

Arzuhal
No.

Arzııhül eahihinin
adı, soyadı ve adresi

Sefer Taş 
Nnripaşa mahal
lesi 65/1 sokak 
No: 32
Zeytinbıınm - İstan
bul

25

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi ; Galata Gümrüğünde vazife görmekte iken haksız 
olarak görevine son verildiğini ve bu sebepten ailesi efradiyle 
birlikte sefil ve perişan bir duruma düştüklerini beyanla, tök- 
rar tavzifi hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 1958 - 1959 yıllarına ait gizli 
tezldye varakalarında sicil âmirleri tarafından izhar edilen ka
naate göre gümrük toşkilâtında kendisinden istifade edilemiye- 
ceği ve esasen namzet yani müstahdem durumda olduğu için 
vazifesine son verildiği; Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden 
alman cevapta bildirilmekte oHduğundan, vâki talep hakkında 
.sncümenimizce muamele tâyinine bulunmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2269 ı20. 1 .1960

5318/53ıs Cevhere Çaknr 
lnci(*i(,;c|>'i sokak 
No: 8 de 
Yeşilköy - İstanbul

Dilskçi : Tapulu gajrrimenkulün Bakırköy belediyesince key
fi olarak yıktırılmakta olduğımu beyanla, hedmin önlenmesini 
ve müsebbiplerin cezalandınimasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Ruhsatsız olarak yapılan bir odanın yı
kılması hakkında Belediye Encümenince ittihaz edilen kararın 
tebliği üzerine dilekçinin Devlet Şûrasma müracaatla dâva ika
me ettiği; İmar ve İskân Vekâletinden alınan cevabi yazıda bil
dirilmekte olmasma göre, vâki talebin Dahilî Nizamnamenin 
muaddel 53 neti maddesine tevfikan encümenimizce tetkik mev
zuu yapılamıyacağma itifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2270 20 . I . 1960

8123/8123 Mehmet Tcıniz 
Terler köyünde 
Andırın

Dilekçi : Askerlik vazifesini yaparken ayak parmaklannın 
donması yüzünden sağlık kurulu raporiyle sakata ayrıldığım ve 
bu ânza sebebiyle hayatım çalışarak kazanamadığından kendi
sinin ve kalabalık olan ailesi efradının aç ve sefil kaldıklarını 
beyanla, malûl aylığı bağlanmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin bu hususta Millî Müdafaa Ve
kâletine müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebi 
hakkmda encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Zarar No. Karar tarihi

2271 20 . I . 1960
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6663/6663

Arzuhal
No.

Zehra İçten 
Bahariye mahallesi 
Narin Cami sokak 
No; 13 
Tire

ArzTilıal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 1950 yılında Kore’de cereyan eden Kunuri savaşla
rında kaybolan ve Tire Asliye Hukuk Mahkemesince de gaipli
ğine hükmedilmiş bulunan oğlu Nuri îçten’in bu durumu dolayı- 
siyle kendisine yetim aylığı bağlanması lâzımgeleceğinden bah- 
sile, icabının müstacelen yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesi 
sarahatine göre dilekçiye yetim maaşı tahsisine imkân görüle
mediği bildirilmekte olmasına ve idare ile müstedi arasında bu 
konuya mütaallik olarak tekevvün eden ihtilâfın tetkik ve hal
li de idari kaza merciine ait bulunmasına mebni vâki talep hak
kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2272 20 . I . 1960

7807/7807 Ömer Çavuîjoğlu Dilekçi : Maaş ve kıdeminin 6273 sayılı Kanun mucibince
Fenk mahaUesindo yeniden ayarlanması hakkında Büyük Millet Meclisine yaptığı 
Terme müracaat üzerine Arzuhal Encümeninden bu bapta karar is

tihsal ettiği halde gereğinin Maarif Vekâletince e l’an yapıl
madığını beyanla, iktizasının müstacelen ifası hususunun sağ
lanmasını istemektedir.

Maarif Vekâletinden alman cevabi yazıda ezcümle : Gerek 
Devlet Şûrasından gerekse Arzuhal Encümeninden şahsan ka
rar almış olanların durumlarını düzeltebilmek için hazırlanan 
kanun tasarısının Büyük Millet Meclisine sunulduğu ve mez
kur tasannın kanuniyot kesbetmesi halinde müstedi ile emsa
linin durumlarının ıslah edileceği ve daha evvel vâki müra
caatı üzerine de dilekçiye bu yolda cevap verilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Bahis mevzuu lâyihanın Büyük Millet 
Meclisinin aidolduğu encümeninde tetkik edilmekte olduğu 
anlaşılmasına ve vekâlet cevabmda da ifade edildiği gibi ge
rek dilekçinin gerekse emsalinin durumlarının düzeltilebilmesi 
ve dolayısiyle bu husustaki Şûra ve Encümen kararlarının in
faz edilebilmesi sö̂ rü geçen lâyihanın kanunlaşmasına bağlı 
bulunmasına ve bu itibarla müstedinin neticeye intizar etmesi, 
lâzımgeleceğine mebni vâki talep hakkında bu sebepten encü- 
monimizce halen muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
kai'ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2273 20 . I . 1960



8041/8041

Arzuhal
No.

Emine Ayar 
Y. Perçin köyiii)d(' 
Tasva

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : Kocası Rüştü Ayar’ın orman içinde kaçakçılar ta
rafından balta ile öldürüldüğünü hâdisenin cereyan ettiği tarih
ten itibaren geçen üç buçuk jal zarfında kendisine dul maaşı 
bağlanmadığını beyanla, gereğinin kısa zamanda yapılması hu
susunun teminini istemektedir.

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bu hususta Ziraat Vekâletine 
aynca müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden vâki talep 
hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2274 20 . I . 1960

8047/8047 Şükrü Yamar Dilekçi : Nasıp tarihinin 17 . IX . 1951 olarak düzeltil-
Asb. Baş. Cvî . mesi hakkında açtığı dâvanın Devlet Şûrasmca süre aşımın-
T). Kademe Tauıii' dan reddedildiğini, ayrı durumda olan arkadaşlarının nasıb- 
Müdürlüğü lan ise bu merciden aldıkları kararlar mucibince düzsltildi-
Anlcara ğini vaktinde dâva ikame edememesinin kıtasının İstanbul’da

bulunmasından ileri geldiğini beyanla, nasbinin Büyük Millet 
Meclisince tashihini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahismevzuu dâvasının sü
re aşımından dolayı Devlet Şûrasmca reddedilmiş olması, mez
kûr dâva konusunun teşriî uzuv olan Büyük Millet Meclisin
ce tetkikini zaruri kılan sebeplerden değildir. Bununla beraber, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 54 ncü maddesi, ister usul is
ter esasa mütaallik bulunsun, kaza mercii kararlarına her ne 
suretle olursa olsun müdahaleyi asla tecviz etmemektedir.

Dilekçinin Devlet Şûrasmca yazılı şekilde karara bağlan
mış olan nasıp tashihi talebinin zikredilen 54 ncü madde ile, 
Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan, en
cümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2275 20 , I . 1960

^̂0 .')1/S 0r)l Talât Ugra.şev Dilekçi : İstiklâl Savaşma iştirak ederek mâlûl kaldığım, mâ-
l)emirlibah<;(! Gönül lûliyet maaşı bağlanması hakkında açtığı dâvanm Devlet Şûrası 
sokak No: 4/1 5 nci Dairesince süre aşımından reddedildiğini, 75 yaşında oldu-
Ankara ğımdan hayatını çalışarak kazanmasma artık imkân kalmadığını

Devlet Havayollarında vazife gördüğü müddet zarfında Emekli 
Sandığına yatırılan keseneklerin de iade edilmemekte olduğu
nu, Millî Mücadelede mesbuk hizmetini tevsik eden vesikamu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi
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En:iümen kararı ve ne sebepten v'crildiğı

birlikte sunulduğunu beyanla, kendisine vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsis edilebilmesi için bu hususta daha önce yapılacak tekli
fin kanunlaşmış olması meşrut bulunmasına ve alelûmum kanun 
tekliflerinin ise. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 15 nci maddesi 
mucibince, ya mebuslardan veya Vekiller Heyetinden sâdır ol
ması lâzımg;eleceğine ve encümenimiz böyle bir teklif serdine yet
kili bulunmamasına mebni, vâki talep hakkında zikredilen sebep
lerden muamele tâyinine mahal olmadığına ittifalda karar Vüril- 
di.

Karar No. Karar tarihi

2276 20 . I . 1960

S055/8055 Sezai Sönmez Dilekçi : Askerliğini yaparak baba evine döndüğünü, ana ve
IMeydan malıallc- babasının sağ ve servet sahibi olmalarına rağmen kendisini ev
sinden lendirmemekte ve binaenaleyh kanuni vazifelerini yapmamalrta 
İskilip ısrar ettiklerim beyanla, bunların ana ve babalık vazifelerini he

men yapmaya icbar edilmelerini istemektedir.

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

Karar No. Karar tarihi

2277 20 . I . 1960

7970/7970 Ömer Besim Böke 
Karşıj^aka Lise.si 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni 
İzmir

Dilekçi : İstanbul - Çapa Beden Terbiyesi muallim kursundan 
mezun olduğunu ve otuz iki seneden beri öğretmenlik yaptığını 
beyanla, kendi durumunda olanlara şâmil bir intibak kanunu çı
karılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili olmasına ve alelûmum kanun tekliflerinin ise 
ya Vekiller Heyetinden veya mebuslardan sâdır olması lâzım- 
geleceği Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci maddesinde tas
rih kılınmasına ve encümenimiz, mücerret bu sıfatla, böyle bir 
teklif serdine yetkili bulunmamasına mebni, sözü geçen talep 
hakkında bu sebepten muamele tâyinine mahal görülmediğine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2278 20 . I . 1960
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Arzuhal

No.

7968/7968 Ali Bilfîio 
Ardi(î köyünde 
Osmancık

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Eu üınen karan vc ne sebepten verildiği

Dilekçi : Askerlik vazifesini ifa ederken mâlûl kaldığım ve 
bağlanan 56 lira aylıkla ailesi efradının geçimini sağlayamadı
ğını beyanla, mâlûliyet maâşının artırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Mâlûliyet derecesine göre bağlanacak ay
lığın milctan kanunen muayyen bulunmasına ve bu miktarın ar
tırılabilmesi yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili görülmesine 
mebni vâki talep hakkında bu sebepten encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2279 20 . I . 1960

7985/7985 Mohmet Tunalı 
Okul civarı No:29 
Balçova köyünde 
tzmir

Dilekçi: Bulgaristan’dan muhacir olara!ç anayurda geldi
ğini, 1952 yılında İzmir’in BaJçova köyüne yerleşerek bu köy 
muhtarlığından satınaldığı arsa ü-^erine iki odalı bir mesken 
inşa ettiğini, sonradan mezkûr arsaya bir başkasının sahip çı
karak mahkemede açtığı dâvayı kazandığını ve her ne kadar 
aleyhindeki hükmü Temyiz etmiş ise de avukatının ifadesine 
göre bu yoldan da müspet bir netice elde edemiyeceğini beyan
la, sözü geçen arsanın yedinde ipkasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Mahkeme hükmiyle bir başkasına aidi
yeti sabit olmuş olan mezkûr arsanın dilekçiye terki hakkında 
muamele ifasma encümenimizce imkân görülememesine binaen 
vâki talep hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmJ^ğına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2280 20 . 1 .1960

7987/7987 Haydar Bulut Dilekçi: Kansı aleyhine açtığı boşanma di vasinin Bergama
Sarıdere köyünde hâkimi tarafından müspet karara bağlanmadığından şikâyet 
Bergama etmekte ve kansı ile boşanmalarına karar verilmesini istemek

tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin hâkime taallûk eden şikâye
tini usulü dairesinde Adliye Vekâletine bildirmesi lâzımgelece- 
ğine ve boşanmaya karar vermek Büyük MiHet Meclisine aidol- 
mayıp mahkemelerin vazifeleri cümlesinden bulunmasına meb
ni vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. _ Karar tarihi

2281 2 0 .1 .1960



SO62/80()2 Oıuer üüiK'şdoğdu 
Malmüdürü 
tpsala

Arzuhıal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

— 30 —

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

Dilekçi: 13 Şubat 1956 »tarihinde Gerze’de vukubulan yajı 
g;ıjf4fi je,YiÇ̂ n de bütün eşyasiyle birlikte yau3ığını, eşi hakkın
da yangına sebebiyet vermek maddesinden açılan âmme dâva
sının beraatle neticelendiğini, her ne kadar emsali gibi kendi
sine de yardım yapılması talebiyle Kızılay Cemiyetine ve diğer 
alâkalı knrumlara müracaatte bulunmuş ise de bu müracaatının 
bir semere vermediğini beyanla, iktizasının müstacelen yapıl
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin vâki talebinden dolayı usulü 
dairesinde Kmlay Umumi Merkezine ve bu meyanda alâkah 
vekâlete müracaatte bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
encümenimizce muamele tâyinine mahaJ olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2282 20 . 1 .1960

8085/8085 Mustafa özntu. 
Çalca Ağıl köyünde 
Emet

Dilekçi: Askerlik vazifesini yaparken mâlûl kaldığını be
yanla, kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: İstidaya bağlı Maliye Vekâleti yazısın 
dan, dilekçinin mâlûliyet iddiasını kanunen muayyen müddet 
içinde dermeyan etmediği için Emeldi Sandığınca hakkında 
bir muamele yapılmadığı anlaşılmasına ve bu gibi ihtilâflı hu
susların tetkiki kaza merciine ait bulunmasına mebni, vâki ta 
lep haklanda cncümenimizce muamele tâyin'ne mahal olmadı
ğına ve müstedinin aynca alâkalı kaza merciine müracaatte 
muhteriyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2283 2 0 .1 .1960

8086/8086 Galip Karakaş 
M. K. E. K. Silâh 
Fabrikası Müdür
lüğü Pci*sonel Ser- 
\-isi Muamelât Me- 
ııuıru 
Ankara

Dilekçi: Orduda gedikli erbaş olarak geçen sekiz sene, do
kuz aylık hizmeti Ankara Sular İdaresince nazara alınmadığın
dan tazminatının noksan verildiğini beyanla, bakiye istihkakı 
olan 1 350 liranın da tediyesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin istidası münderecatına naza
ran, orduda geçen hizmetinin Sular İdaresince nazara alınması 
hakkında ikame ettiği dâva ticaret mahkemesince reddedilmiş 
olmasına ve esasen bu gibi şahsi hak ve alacaklardan dola3n



31
Arzuhal Arzuhal sahibinin

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

aidolduğu kaza merciine müracaatı lâzımgeleceğine mebni, vâki 
talebin zikredilen sebeplerden encümenimizce tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2284 20 . 1 .1960

8097/8007 îhsan Canbek 
Yoğurtçuoğlıı sokjtk 
No: 26/24 
Süleyman iye - t.st.nı̂  
bnl

Dilekçi: İstanbul Asliye Sekicine! Hukuk Hâkimi İbrahim 
Kangal ile Üçüncü Sulh Hukuk hâkiminden ve bu mahkeme 
başkâtibi olup tereke işlerini tedvir eden îhsan, İstanbul Ba
rosu avukatlarından Bedii Karaox*Tnan ve Mihriban Güvençten 
ve Samatya Sancaktar Heyrettin mahallesi muhtarından isti
dasında beyan ettiği sebeplerden dolayı şikâyetçi olduğunu 
ileri sürerek, bu altı kişi hakkında lâzımgelen muamelenin müs- 
tacelen yapılmasını ve kanunsuz bir şekilde bankadan çekilen 
paranın da, alâkalı dâvaların hükme bağlanmasına intizaren, 
yine bankadaki hesaba yatırılması hususunun sağlanmasını is
temektedir.

Gereci düşünüldü: Müstedi, kendilerinden şikâyet ettiği 
kimselerin fiil ve hareketlerinde cezayı müstelzim suç unsuru 
gördüğünü istidasında beyan etmekte olmasma ve Hâkimler 
Kanunu hükümlerine nazaran yargıçların vazifelerinden müte
vellit suçlarından dolayı haklarında takibat icrası Adliye Ve
kâletine ait bulunmasına ve diğer eşhas hakkında da usulü 
dairesinde yine kanunun tâyin ettiği mercilere müracaat lâzım- 
geleceğine mebni, vâki talep ve şikâyet münasebetiyle encü- 
memmizce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karax 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2285 2 0 .1 .1960

7611/7611 Duran öner Dilekçi : Karısı Melek ile 12 yaşındaki km Sabriye’nin Al-
Altınoba kök ünde tınoba köyünden Cemal ve arkadajjlan tarafından kaçınldı^Üu 
Göksün - Maraç ve halen nerede olduklannın meçhul bulunduğunu beyanla, her

ikisinin de buldurularak kendisine teslimini ve kaçıranlar hak
kında da kanuni muamele yapılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dahiliye Vekâletinden alınan cevapta, 
dilekçinin karısı olduğunu söylediği Melek adındaki kadınla 
kızı Sabriye’nin kaçınimayıp adı ger.^n Melek’in kendi arzusu 
ile ve kızı ile birlikte halen Mersin’de Toprak Mahsulleri Ofi
sinde çalışan Hayri Güzeî’in yanına gittiği ve bu husustaki tah
kikat evralanın Göksün Cumhuriyet Müddeiumumiliğine veril
diği ve düokçinin Melek admdaki bu kadınla resmen evli ol-
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madıkları gibi kaz çocuğunun da nüfusta kayıtlı bulunmadığı ve 
mezkûr C. Müddeiumumiliğinden müstediye gerekli tebligatın 
yapıldığı bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında en- 
cümenimizce muamele tâyinin.3 mahal olmadığına ve dilekçinin 
iktizasına, kanun yoluna müracaat suretiyle teıvessül &lmesi lü
zumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2286 20 . 1 .1960

8034/S034 'SI. Necati Oüloo Dilekçi : Astsubaylıktan emekliye ayrıldığım, bağlanan (250)
fkioofjmolik 756. lira tekaüt maaşımn en zaruri ve mübrem ihtiyaçlarını biİ3
sokak No: 20 karsılıyamadığını, şimdiye kadar ellerinde para eder ne varsa
İzmir satarak ancak hayatlarını bu surotle idame edebildiklerini, fa

kat bundan sonra bvı yola gitmelerir.-} de artık imkân kalmadı
ğını, dört çocuğunun tahsilde olup gıdasızlık yüzünden vereme 
musabolduklannı ve bu durumda kendilerine âcilen yardımda 
bulunulması gerekeceğini. Büyük Millet Moolisinden başka m.3İ- 
celeri bulunmadığını beyanla, mahsus bir kanunla himaye altı
na alınmaJlannı istemektedir.

Gere '̂i düşünüldü : Dilekçinin talebi yeni bir kanun toklifi 
mevzuu ila ilgili görülmesine ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
15 nci maddesine göre bilûmum kanun tekliflerinin ya mebus
lardan veya V.oldiler Heyetinden sâdır olması lâzımgelip encü
menimiz böyle bir teklif serdino yetkili bulunmamasına mebni 
vâki son talep hakkmda da zikredilen sebepten muamele tâyini
ne mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2287 20 . 1 .1960

8079/807!) .Şaban Yaşarlar 
Türkmen mahallesi 
Yağbasanh sokak 
N o :6 - 
Kıışadası

Dlekçi : Fakir vo toprağa muhtaç bulunduğıınu beyanla, 
kendisine do emsalleri gibi arazi verilmesini istemektedir.

Ger.3ği düşünüldü: Dilekçinin bundan evvel yaptığı müracaatı 
inceliyen sefef komisyon bu husu.' îa alâkalı makama başvurmak 
lâzımgeleceğini karar altına alarak keyfiyeti müstediye bildir
miş olduğıından, mumaileyhin toprak isteğinden dolayı ya îmar 
ve îskân Vekâletine veya mahallinde müteşekkil Toprak Ko
misyonuna müracaatte muhtar olmak üzere vâki son talebi 
halikında da zikredilen sebepten encümcmimizce muamel.3 tâyi
nine mahal bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar taribi

2288 2 0 .1 .1960
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8076/8076

Arzuhal
No.

Nuri Altuğ 
Emniyet Âmiri 
Vekili, Komiser 
ödemiş

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

Dilekçi : Halen Ödemiş’te çarşı karakolu komiseri olduğu
nu, bu dereceye terfi ettirilmeden önce tanzim edilen gizli tez- 
k ye varakalarmm indî, hissi ve garazkârane bir surstte dol
durulmuş olmasından dolayı emsalinden çok geri kaldığını ve 
bu iddiasını müeyyit vesikaları birlikte sunduğunu beyanla, 
mezkûr vesikaların tetkikinden sonra hal ve istikbaline mües
sir olacak kararın ittihazını ve geç terfi etmek ve emsalinden 
geri kalmak suretiyle uğradığı maddi ve mânevi zarar karşılığı 
üç bin liranın da müsebbiplerinden alınarak kendisine veril
mesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin her iki cihete matuf talep 
ve iddiasının tetkiki kaza merciine aidolğundan bu hususlar 
hakkında Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce muameel tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2289 20 . I . 1960

8122/8122 Doğan Yaşnıkıiıç 
Avukat 
Mustafa Nuri 
Türkel Vekili 
Anafartalar caddesi 
Büyük Toygar Han 
No: 24, Kat: 2 
Ajıkara

Dilekçi : Müvekkili Mustafa Nurettin Türkel’in hizmet 
müddetine nazaran kendisine emekli aylığı bağlanmak lâzım- 
gelirken kanun sarahati hilâfına toptan ödemeye tâbi tutula
rak Emekli Sandığı ile olan alâkasımn kesildiğini, Devlet Şû
rasında bu mevzu hakkında açtıkları dâvanın da usulden red
dedildiğini, müvekkili ile eşinin ya^lı ve hasta olup hayatla
rım evlâtlarından aldıkları bir kaç lira nafaka ile idameye ça
lıştıklarını beyanla, toptan ödemeye mütaallik muamelenin ip
talini ve müvekkiline hakkı olan tekaüt maaşının tahsisini is
temektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müvekkili ile idare arasın
da to k ^ t maaşına taallûk eden noktada tekevvün eden ihti
lâfın tetkik ve halli esasen kaza merciinin vazifeleri cümlesin
den bulunmasına ve bu merciin zikredilen ihtilâfla ilgili dâ
vayı usulden reddetmiş olması, bu dâva konusımun teşriî uzuv 
tarafından yeniden incelenmesini gerektirmiyeceğine mebni, 
vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan, encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2290 20 . I . 1960
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Arzuhal
No.

Ümran Işıkeı 
Üsteğmen 
Şenlikdede Solgun- 
söğüt sokak No: 2 
İstanbul

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi

34

Encümen karan ve ne sebepten verildiği

Dilekçi : Kore’de askerlik hizmetini ifa edenlerin terfi müd
detinden bir yıl indirme yapılması hakkındaki Vekiller Heyeti 
kararının kendisine de ta«tbikıni v.s yedek subaylıkta fazla ge
çen üç ay on beş günlük hizmetinin de terfi süresine eklenme
sini istemektedir.

Gereği düzünüldü : Dilekçinin aynı konu hakkında ikame 
etmiş olduğu dâvanın Devlet Şûrasınca süre aşımından redde
dildiği istidası münderecatmdan anlaşılmasına ve her hangi 
bir dâvanın esastan reddedilmesiyle usulden reddolunmuş bu
lunması arasında hukukan bir fark gözetilmiyeceğine binaen 
vâki talebin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine 
tevfikan encümenimizce tetkik mevzuu yapılamıyacağına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2291 20 . I . 1960

Hüseyin Kum Dilekçi : Karabet Torikoğlu adındaki şahıs tarafından dö-
Ceza Evinde - vülüp tahkir edildiği ve aynca Türklüğe de hakarette bulu-
îskenderun nulduğu halde, adı geçenin mahkemeye vâki müracaatı üze

rine kendisinin haksız yere bir sene sekiz ay hapse gıyaben 
mahkûm edildiğini, hükümden evvel askere alınıp duruş
mada bu sebeple bulunamadığından müdafaasını yapamadığım 
ve şahitlerinin de kısmen dinlenmiş olması hasebiyle haki
katin meydana çıkmadığını beyanla, yeniden muhakeme edi
lerek şahitlerinin tamamen dinlenmesini ve üzerindeki mah
kûmiyetin kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, aleyhindeki hüküm Tem
yiz edilmemek suretiyle katileşmiş olması halinde, yazılı emir 
yoluna tevessül edilmesi talebiyle Adliye Vekâletine ve mez
kûr hükmün kanun yolundan geçerek kesinleşmiş bulunması 
halinde de tashihi kajar için Temyiz mahkemesi Başmüddei- 
umumiliğine veya kanuni sebeplerin mevcudiyeti takdirinde 
iadei muhakeme isteğiyle aidolduğu mahkemeye müracaatta 
muhtar olmak üzere, vâki talebi hakkında encümenimizce 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8072/8072

2292 20 . 1 .1960

Dr. İhsan Bolat 
Taşkasap Darüşfjiia 
sokak No: 13/2 
Aksaray - İstanbul

Dilekçi : Cilt hastalıkları üzerinde ihtisas yaparak bu hu
sustaki imtihanı kazandığını, îş^i Sigortalan Umum Müdür
lüğü emrindeki hastanelerden birine asistan olarak tâyinini 
istediği halde münhal kadro bulunmadığı ileri sürülerek bu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

35 —

Encümen icararı ve ne sebepten verildiği

talebinin nazara alınmadığım, halbuki İzmir ve İstanbul has
tanelerinde açık kadro bulunduğomu beyanla, bu iki yerden 
birine tâyini hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı ilgili 
vekâlete müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
encümenimİ2ce muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2293 20.1 .1960

8116/8116 Ahmet Yılrrıaz 
Akıncılar mahallesi 
Dermen sokak 
No: 35 
Adapazarı

Dilekçi : Telgraf çavuşu iken mâlûlen emekliye sevk .edile
rek toptan ödemeye tâbi tutulduğunu, verilen iki bin lira ile 
hayatını idameye imkân bulunmadığından kendisine bir miktar 
maaş bağlanması lâzımgeleceğini, bu mümkün olmadığı takdir
de Geyve’nin Çınardibi köyünde mevcut Hazine topraklarından 
30 dönümünün kendi ve ailesi efradının maişeletlerini tsmin 
için namına temliki gerekeceğini beyanla, bu dairede bir karar 
ittihazını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Hizmet müddeti kanunun tâyin ettiği 
hadde vâsıl olmamış olanlara emekli maaşı tahsis edilemeyip 
toptan ödeme yapılmakta bulunmasına ve dilekçi de aynı du
rumda olduğundan bu yolda muameleye tâbi tutulmuş olması
na ve mumaileyhin toprak isteğinden dolaja usulü dairesinde 
mcc'ciine müracaatte bulunması lâzımgeleceğine mebni vâki ta
lebi hakkında bu sebeplerden encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2294 2 0 .1 .1960

8113/8113 Mustafa Köseoglu 
Ga^iantob çıkmazı 
No: 34
Hacılıavram - Ankara

Dilekçi : İştirak ettiği mütaaddit muharebelerde yaralana
rak mâlûl kaldığını ve elindeki ârızadan dolayı da çalışamamak
ta olduğunu, Millî Müdafaa Vekâletinc.3 yaptırılan muayenesi 
sonunda dereceye girmediği yolunda verilen rapora binaen 
maaş bağlanmadığını beyanla, durumunun bir kere de Büyük 
Millet Meclisince tetkik edilerek mâlûl aylığı bağlanması hu
susunun teminini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiye mâlûl aylığı bağlanabilmesi 
için ârızasının emraz cetvelinde gösterilen derecelerden birine 
girmesi lâzımgeleceğine ve muayenesi sonunda dreceye girme
diği tesbit -edilmiş bulunmasına ve esasen bu gibi hususların
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tetkiki kaza merciine aidolmasma mebni vâki talep hakkında 
zikredilen sebeplerden encümeninmce muamele tâjânine m?.hal 
bulunmadığına ittifakla karar v-erildi.

Karar No. Karar tarihi

2295 2 0 .1 .1960

8110/8110

8114/8114

8108/8108

İsmail Çakmak 
Aşağı Çulha Köyü 
Muhtarı 
İmranlı

^ovki Şimŝ ek 
Baksu Köyü Muh
tarı
İmranlı ’

Ziya Ali Sanoğhı 
ve arkadafjlan 
1). P. Ocak Başkanı 
İmranlı

Dilekçiler : İmranlı kazasının ve buna merbut köylerin, ye
ni vilâyet olacağını haber aldıkları Divrikiye bağlanmamasını 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Yeniden vilâyet t3şkili ve eski bir ka
zanın müUri rabıtasının fekkedilerek başka bir vilâyete bağlan
ması keyfiyetleri kanunla mümkün olacak hususlardan bulun»- 
masma ve şayet Divriki kazasının vilâyet haline getirilm.9si 
hakkında bir tasavvur varsa dilekçilerin ileriye sürdükleri mah
zurları, bu bapta ilk hazırlığı yapacak olan Dahiliye Vekâleti
ne karşı dermeyan etmeleri lâzımgoleceğine mebni, vâki talep 
hakkında bu sebeplerden encümemimizce muamele tâjdnine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2290 2 0 .1 .1960

8110/81İÎ) Mehmet YıKlırım Dilekçi : Şarkışla’nın Cemel köyü muhtarlığına Demokrat
Cemci köyünden Parti adayı olarak 828 reyle seçildiği halde, C. Halk Partisi ada- 
Şarkışla yııun vâki itirazı üzerine, eski bir mahkûmiyeti sebep ittihaz edi

lerek mazbatasının iptal edildiğini, fakat mezkûr mahkûmiyeti 
mutazammın olan ağır ceza mahkemesi ilâmında âmme hizmet
lerinden mahrumiyetine dair bir kayıt bulunmadığından, iptale 
mütedair adlî kurul kararının kaldırılması lâzımgeleceğini be
yanla, bu dairede muamele ifasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis konusu itirazı, 5672 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin (A) bendinin son fıkrasma tevfikan inceliyen 

adlî kurulun ittihaz etmiş olduğu iptal karan kazai ve nihai 
mahiyette olduğundan, dilekçinin vâki talebinin encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2297 20 . I . 1960

6518/6518 Hilmi Çıngıroğlu Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun hakkında ne yolda tatbik edi-
Ortaokul Türkc;e leceğine dair Devlet Şûrasından istihsal ettiği ilâmm infazı su- 
öğretmeni retine müteallik olarak Arzuhal Encümeninden verilen 28.V.1959
Akîjehir gfün ve 798 sayılı Karann Maarif Vekâletince tatbikinden imti

na edilmekte olduğundan bahsile, gereğinin bir an evvel yapıl
ması hi'sus’.rum sağlanmasını istemektedir.
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Gereği düşünüldü : Dilekçi ile emsallerinin maaş ve intibak 
muamelelerinin düzeltilmesini sağlamak maksadiyle haarlanan 
ve Maarif Vekâleti tarafından Başvekâlete sunulmuş olduğu an
laşılan lâyihamn kanunlaşmasından sonra iktizasının müşarün
ileyh vekâletçe yapılacağı şüphesiz bulunduğu ve bu itibarla ne
ticeye intizar lâzımgeleceği cihetle, vâki talep hakkında halen 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ve müstedinin, sözü ge
çen lâyihanın kanuniyet kesbetmesini mütaakıp, mezkûr şûra ilâ
mı ve encümen karan dairesinde hakkını alamadığı takdirde, 
tekrar Büyük Millet Meclisine müracaat edebileceğine ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

El cünıcn karan \ e ne sebepton verildiği

2298 20 . I . 1960

6725/6725
7617/7617

Sefer Çilinfîiroğlu 
57. Er. Eğt. Tüm. 
2. P. Er. Eğt. Silâh 
Tb. Geri Top. Top 
fi urup Kunıandam 
Ezine

Dilekçi: Trabzon’a veya lisesi olan başka bir yere tâyini 
hakkında Millî Müdafaa Vekâletine yaptığı müracaata şimdi
ye kadar bir cevap alamadığını ve bu jâizden mağdur duruma 
düştüğünü beyanla, talebi dairesinde muamele ifası hususunun 
sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü: Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri 
bu baptaki talimatname hükümleri dairesinde Millî Müdafaa 
Vekâletince yapılmakta olmasına ve müşarünileyh vekâletten 
alınan cevapta, dilekçinin hayatî mahiyette bir zaruret olma
dıkça halen bulunduğu yerden başka bir mahalle naklen tâyi
nine imkân görülemediği bildirilmekte bulunmasına göre, vâki 
talep hakkında encümenimizce muamele tâyinine mahal olma
dığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2299 20 . 1 .1960

6829/6820 İsmail dünor Dilekçi: Devlet Şûrasından ve Büyük Millet Meclisi Arzu-
Ortaokul Müdür ao hal Encümeninden istihsal ettiği kararlara göre maaşımn 
Türkçe öğretmi'ni 1 . I I I . 1959 tarihinde bin beş yüz liraya çıkarılması lâzmıgelir- 
Karaisalı ken. Maarif Vekâletinin bu lüzumu el’an yerine getirmediğini

ve bu suretle de mezkûr şûra ve encümen kararlarım infazsız 
bıraktığım beyanla, iktizasının müstacelen yapılması hususu
nun sağlanmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü: Encümenimizden lehlerinde karar almış 
olan öğretmenlerin Devlet Şûrası ilâmı ile mütehakkik istih- 
kaklarma da şâmil olmak üzere, bu kere hazırlanan kanun lâ- 
yihasımn Büyük Millet Meclisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Bu lâyihamn kanuniyet kesbetmesinden sonra, bahis mevzuu 
istihkak sahiplerine mezkûr şûra ilâmı ile müeyyet haklannm
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verileceği şüphesiz bulunmaktadır. Ancak, sözü jeçen lâyiha
nın kanunlaşmasını mütaakıp Maarif Vekâletince, ilâm ve en
cümen kararına muhalif bir muamele yapıldığı takdirde, alâ
kalılar, infazm tekemmül ettirilmesi talebiyle tekrar Büyük 
Millet Meclisine müracaatta muhtardırlar.

Encümcn kararı ve ne sebepten verildiği

Beyan edilen bu sebeplere binaen, dilekçinin vâki talebi 
hakkında encümenimizce halen karar ittihazına mahal olmadı
ğına ve mumaileyhin neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2300 20 . 1 .1960

7095/7095 Hakkı Ko(;iıı a-o av- 
kad aşları 
Ulucami köyünch' 
Çaykara - Trabzon

Dilekçiler: Çaykara kazasına bağlı Ulucami köyünün 19. 
V . 1959 tarihinde vukubulan seylâpta zarar görmosi hase’oiyle 
başka yere nakline fen heyetince karar verildiği nalde şimdi
ye kadar bu karar icabınm yerine getirilmediğini beyanla, bir 
an evvel iskân edilmelerini istemektedir.

Gereği düşünüldü; Adı geçen köydeki âfetin 7269 sayılı Ka
nun hükümleri mucibince umumi hayata müessir olduğuna 
dair Vekiller Heyetinden çıkan 9 X . 1959 gün ve 4/12292 sa
yılı Kararname dairesinde mahallen yapılan tetkikat neticesin
de, köy ve vilâyet hudutları dâhilinde münasip ve kâfi miktar
da arazi bulunmadığı anlaşıldığından, âfete mâruz mezkûr kö
yün Samsun - Çarşamba civarında orman dışı kalan âraziye 
yerleştirilmesi için gerekli hazırlıklara başlanmış olduğu; imar 
ve İskân Vekâletinin bu husustaki cevabından anlaşıldığı ci
hetle, vâki talep hakkında encümerûmizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2301 20 . 1 .1960

6520/6520 İbrahim I\Iut Dilekçi : İstiklâl Savaşında yaralanarak mâlûl kaldığını,
Gile köyünde Haydarpaşa Askerî Hastanesinden almış olduğu raporu Millî
Cide Müdafaa V(&âletine gönderdiği halde bu bapta kendisine bir ce

vap verilmediğini beyanla, kanuni hakkı olan mâlûl aylığının 
biran evvel bağlanmasını istemekledir.

Gereği düşünüldü ; Millî Müdafaa Vekâletinin bu husustaki 
cevabi yazısında; dilekçinin bir kere de İstanbul Demiz Hasta
nesince muayene edilmasine lüzum görülerek keyfiyetin bu has
taneye yazıldığı, mâlûliyet hakkındaki nihai kararın, mezkûr 
hastaneden gelecek raporun tetkikinden sonra veribceği bildi
rilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında encümenimizce mu
amele tâyiniE.3 mahal olmadığına ve müstedinin yeniden mua-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

yene için sözü geçen hastaneye muktazi raporu aldıktan sonra 
da tekrar MiUî Müdafaa Vekâletne müracasblte muhtariyetine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

2302 20.1.1960

7877/7877 Vehbi özaydın 
Sunguroğlu mahal
lesinde 
Sungurlu

Dilekçi ; Sungurlu’da yanan svinin yerine Hükümetin de 
yardımı ile yaptırdığı binanın irtifa itibariyle imar plânına ay
kırı bir şekilde inşa edildiği mahallî belediyesince ileriye sürü
lerek hedmine tejsbbüs edildiğini, bunun üzerine Devlet Şûra- 
sma müracaatle dâva açtığını, îmar Kanununun 7 nci madde
sine göre kendisinden fazla ruhsat harcı alınmak lâzımgelip 
binanın hedmi cihetine gidilemiyeceğini bayanla, bu yolda bir 
karar verilmesini istemektedir. ş

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile belediys arasında bu konuya 
dair tekevvün eden ihtilâf idari kaza merciine intikal etmiş ve 
esasen bu kabîl ihtilâfların tetkik ve halli de bu msrcie ait bu
lunmuş olduğundan, vâki taüep hakkmda bu sebepten encüme- 
nimizce muamele tâjdnine mahal bulunmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2303 20.1.1960

GG1)0/GG90 Cemil Yürürdurmaz 
Lise Tabiiy-'' 
öğretmeni 
Maraş

Dilekçi : Devlet Şûrasından ve Büyük Millet Meclisi Ai’- 
zuhal Encümeninden istihsal ettiği kararlar dairesinde maaş 
ve kıdeminin 1 . III . 1954 tarihinden itibaren yeniden ayar
lanarak mezkûr tarihte 70 ve 1.IX.1957 tarihinde de 80 liraya 
çıkarılması ve bu maaşta iki sene kıdemli sayılıp farklarının 
ödenmesi- lâzımgelirken, Maarif Vekâletince bu lüzumun he
nüz yerine getirilmediğini v« bu suretle de bahis mevzuu şûra 
ve encümen kararlarının infazsız bırakıldığını beyanla, ikti
zasının ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Encümenimizden lehlerinde karar istih
sal etmiş olan öğretmenlerin Devlet Şûrası ilâmı ile müte- 
hakkik istiskakLanna da şâmil olmak üzere, bu kere hazır
lanan kanun lâyihasmın Bü3rük M llet Meclisine sunulduğu 
anlaşılmıştır. Bu lâyihanın kanuniyet kesbetmesinden sonra, 
bahis mevzuu müstehüdere mezkûr şûra ilâmı ile müeyyot 
haklarının verileceği şüphesiz bulunmaktadır. Ancak, sözü 
geçen lâyihanın kanunlaşmasını mütaakıp Maarif Vekâletince,



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

ilâm ve encümen kararına muhalif bir muamele yapıldığı 
takdirde alâkalılar, infazın tekemmül ettirilmesi talebiyle 
tekrar Büjöik Millet Meclisine müracaatte m\ htardırlar.

Beyan edilen bu sebeplere binaen, dilekçinin vâki talebi 
hakkında encümen'mizce halen karar ittihazına mahal olma
dığına ve mumaileyhin neticeye intizar etmesi lâzımgeleceğine 
ittifakla karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi
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Encümen karan ve ne sebepten verildiği

2304 2 0 .1 .1960

6636/6G36 Ali Bulut Dilekçi : 1341 yılmda yapılan Şeyh Said harekâtında sağ
830G/8308 Kırgıl kasabası kolundan yaralanarak mâlûl kaldığını ve bu hususa dair olan

halkından kayıtların tedavi gördüğü hastanelerde bulunması lâzımgele-
Aksaray - Ni '̂de ceğini beyanla, kendisina mâlûl aylığı bağlanmasını istemek

tedir.

Gereği düşünüldü : Millî Müdafaa Vekâletinden alınan ce
vapta; dilekçinin tedavi gördüğünü bildirdiği hastanelerden 
mâlûliyetini müsbit raporlar geldiği ve ânzası da 325 tarihli 
Tekaüt Kanununa bağlı -smraz cetvelinde gösterilen dereceler
den birine girdiği takdirde kendisine mâlûl ayhğı bağlanabile
ceği beyan edilmekte olduğundan, vâki talep hakkında encü- 
menimizce muamele (tâyinine mahal bulunmadığına vo müstedinin 
müşarünilayh vekâletle teması muhafaza etmesi lâzımgeleceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2305 20 . 1 .1960

6581/6581
7803/7303

f]şref Hanoplu 
Çöplü mahallesi 
ITndoffirmpni sokak 
No: 16 
Çorum

Dilekçi : 1947 r.snesinde vefat eden oğlu tabip Üsteğmen Lût- 
fi Hanoğlu’ndan maaş bağlanmasım istemektedir.

Gereği düşünüldü : Vefat tarihinde yürürlükte bulunan 
1683 sayıh Kanuniun 48 ve 64 ncü maddelerine göre müstediye 
oğlımdan maaş bağlanmasına imkân bulunmadığı ve 5434 sa
yılı Kanunun da evvöle şâmil olmaması itibariyle bu işte tat
biki cihetine gidilemiyeceği; Millî Müdafaa Vekâletinden alı
nan cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve müşarünilefyh ve- 
kâî*Me dilekçi arasında bu konuya mütodair olarak tekevvün 
eden ihtilâfın incelenip halledilmesi de idari kaza merciinin va
zifeleri cümlesinden görülmesine mobni, vâki talep hakkında 
zikredilon sebeplerden encümen’mizce muamsle tâyinine mahal 
olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2300 2 0 .1 .1960



- -  41

6836/6836

Arzuhal
No.

Rukiye Soydur 
Yayla mahallesi 
Soğukkuyu s,okak 
Ara sokak No: 4 
KIrklareli

Arzuhal sahi bini u
adı, soyadı ve adresi

Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu maddesinin 
(F) fıkrasına tevfikan emekliye şevki hakkında yapılan muame
lede isabet bulunmadığını beyanla, bu tasarrufun iptalini ve tek
rar tavzifini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Sözü geçen kanun maddesinin (F) fıkra
sına tevfikan yetersizlikten dolayı emekliye ayrılmış olan dilek
çinin bu baptaki tasarruf aleyhine Devlet Şûrasında ikame eyle
diği dâvanın tetkik edilmekte olup henüz karara bağlanmadığı, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden alınan cevabi yazıdan 
anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında Dahilî Nizamnamenin 
değişik 53 ncü maddesi mucibince encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Eacümen karan ve ne sebepten verildiği

2307 20 . I . 1960

6462/6462 Ilaydîir Turan 
Kase Köjâi Muhtarı 
Tekman

Dilekçi : Tekman Sulh Hâkim Muavini Nâzım Aksoy hak
kında Adliye Vekâletine karşı vâki olan şikâyetinin muamele
ye konmadığından ve saireden bahsile, kanuni icabının yapılma
sını istemektedir.

Gereği düşünüldü : Adı geçen hâkim muavininin müstedi 
Haydar Turan’a bir keşif sırasında usul hükümlerine aykın su
rette yemin verdirmeye teşebbüs eylemesinden ve bu şekildeki 
yeminin icrasından imtinai üzerine de mımıaileyh müstedijd döv
müş bulunmasından dolayı hakkında Hâkimler Kanununun 87 
ve 107 nci maddeleri dairesinde işlem yapıldığı ve şikâyetin mua
meleye konmadığı yolundaki iddianın bu itibarla yersiz bulun
duğu, Adliye Vekâletinden alınan cevabi yazıda bildirilmekte ol
masına göre, vâki talep hakkında encümenimizce muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2308 20 . I . 1960

7607/7607 Mustafa özscvinç 
4 ncü dereceden mâ- 
lûl emekli pilot ast
subay
Sicil No; 944/2814 
Antbirlik - Antalya

Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine, 6306 sayüı Kanunla ilâve edilen (b) fıkra« 
hükmünün, 1 . 1 .1950 tarihinden önce mâlûl kalmış olan uçucu
lara da teşmilini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanya hulâsaten alınmış 
olan talebi, yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve 
mumaileyh t : . ..fmclan bu konu ile alâkalı olarak açılan dâvanın



Arzuhal Arzuhal sahibimu
No. adı, soyadı ve adresi

da Devlet Şûrasında tetkik edilmekte olup henüz karara bağlan
madığı Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısından anlaşılma
sına mebni, mezkûr talep hakkında encümenimizce muamele tâ
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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Encümen kararı ve ue sebepten verildiği

2309 20 . 1 .1960

8084/8084 
(S. No: 1)

8080/8080 
(S. No: 2)

8091/8091 
(S. No: 3)

8042/8042 
(S. No: 4)

8054/8054 
(S. No: 5)

7969/7969 
(S. No: 6)

Mehmet Şenkardeş 
4 ncü Tüm. Top. K. 
910 ncu Uq.s Tb. Ik. 
Sb. Bnb.
Bulayır - Koruköy

Nâzım Yurdagüven 
Yollar 12 nci Bölge 
Müdürlüğünde Şo
för
Erzurum

Muhittin Erkııt 
Mithatpaşa mahal
lesi Tulumba sokak 
No: 12 
Zonguldak

H. İbrahim Aydın 
Comburt Köyü 
Muhtan 
Banaz

İsmail Sirkeli 
Sarıc llyas mahal
lesi No: 22 
İpsala

Osman Bingöl 
NATO Tesisleri tnş. 
Kontrol Amirliğinde 
Mütehassıs îşçi 
Karadeniz - Ereğli

Dilekçi : Subay olup dört seneden beri ailesi efradından 
ayn yaşadığım, eşinin İstanbul Belediyesinde on altı seneden 
beri çalışmakta bulunmasından dolayı bu emeğinin heder olma
ması için istifa cihetine gitmediklerini, ordu mensuplarının 
nakil ve tâyinleri baklandaki Talimatname gereğince 1960 yı
lında nakle tâbi tutulması lâzımgeleceğini beyanla, ailevi du
rumu nazara alınarak İstanbul dâhilinde bir vazifeye naklen 
tâyinini istemektedir.

Dilekçi : Bedelini taksitle ödemek üzere, kendisine bir aded 
kamyon verilmesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi ; Ereğli Kömürleri İşletmesinde çalışmakta iken yaş 
haddinden dolaja emekliye aynidığını, Amele Birliğinin aynı 
durumda olanlara son yardım adı ile vermekte olduğu az bir 
ikramiyeyi kendisinden esirgediğini beyanla, bahis mevzuu 
yardımın acilen yapılması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Köylerinden uzak bir yerde inşa edilmiş olan oku
lun, su ve yol gibi önemli ve hayati mahiyetteki noksanların
dan ötürü faaliyetine devam etmesine imkân bulunmadığını 
beyanla, köy içinde yeni bir okul yaptırılmasını istemelctedir.

Dilekçi : Astım hastalığına müptelâ bulunduğunu, maişe
tini şimdiye kadar İpsala Belediyesinin vermekte olduğu para 
ile mümkün mertebe temine çalıştığını, fakat son zamanlarda 
iktisadi durumun çok değişmiş olmasından dolayı bu para ile 
en mübrem ihtiyaçlannı bile artık temin edememekte olduğun
dan ayda elli liradan ibaret mezkûr yardımın artırılması lâzım- 
geleceğini beyanla, gereğinin müstacelen yapılmasını istemek
tedir.

Dilekçi ; Çalışmakta olduğu müessesece yevmiyesinin yirmi 
beş liradan yirmi üç liraya indirilmiş olmasından şikâyet et
mekte ve günlük ücretinin eski haddine çıkarılmasını istemek
tedir.
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7994/7994 Şerif Hayri Kat- 
(S. No: 7) landur

Nahiye Müdürlü
ğünden Mütekait 
Çiftçi 
Serik

8011/8011 Mustafa önen 
(S. No: 8) Okçular Köyünde 

Muhtar 
Karacabey

8009/8009 Behlül Sönmez 
(S. No: 9) Turgut nahiyesinde 

İlkokul Öğretmeni 
Yatağan - Muğla

8038/8038 Mahmut Demir 
(S. No: 10) Koçhisar mahalle

sinde 
Kızıltepe

7814/7814 H. Faruk Sunay 
(S. No: 11) Kılıçali Mü\ezzi 

eaddesi No: 35 
Beşilctaş - İstanbul

7819/7819 Rıfkı Nakibtğiu 
(S. No: ]2) Maarif Müdürlüğü 

Muamelât Şefi 
İstanbul

7839/7839 Hakkı Şentürk 
(S. No: 13) Kahvetepeköyünde 

Bi"a - Çanakkale

7862/7862 Kemal Koe ve ar- 
(S. No: 14) kadaşları

Reşadiye köyünde 
flürün

Dilekçi : Sahibi bulunduğu arazide narenciye ve meyva ye
tiştirmek üzere, Serik Ziraat Bankasından otuz bin lira kredi 
istediğini, fakat bu bankanın vâki talebine müspet veya menfi 
bir cevap vermediğini beyanla, istediği kredinin bir an önce 
verilmesi hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : Köylerine okul ve yol yaptırılmasını, su getiril
mesini ve meralarına mücavir köyler ahalisi tarafından vâki 
müdahalenin de önlenmesini istemektedir.

Dilekçi : Haksız yere uhdesinden almmış olan başöğret
menliğin tekrar kendisine verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, 
bu hususun sağlanmasını istemektedir.

Dilekçi : iskân haklan ve Çiftçiyi topraklandırma Kanunu 
nazara alınarak kendisine ve diğer altı arkadaşına da arazi 
verilmesi lâzımgelirken, Mahallî Toprak Komisyonunun bu lü
zumu yerine getirmediğini beyanla, kanuni icabının müstace- 
len yapılması hususunun teminini istemektedir.

Dilekçi : 1946 yılından beri orduda ayniyat muhasibi ola
rak vazife gördüğünü, gözlerindeki ânzadan dolayı bu vazife
ye artık devam edemiyeceğini beyanla, başka bir göreve nak
lini istemektedir.

Dilekçi ; Yirmi dört senelik gazeteci olduğunu beyanla, ken
disine de basm kartı verilmesini istemektedir.

Dilekçi
mektedir.

Geçimini temin edecek bir işe tâ3dn edilmesni iste-

Dilekçiler : Köylerine ait mera:nın üçte ikisinin topraksız 
I çiftçilere dağıtılarak hayvanlarının otlakıyeden mahrum bıra
kılmasında isabet bulunmadığını beyanla, alâkalılara gereken 
emrin verilmesini istemektedirler.

7864/7864 Haşan Kaya 
(S. No: 15) Yayalar köyünde 

Çamlıdere

Dilekçi : Orman İşletmesinden aldığı on metre küb tomruk 
ile direği, köydeki eski evinin enkazı ile birîeştirerek. yeniden 
bir ev inşasına başlamışsa da bu inşaatın malî imkânsızlık yü
zünden yanda kaldığını, buna rağmen sözü geçen inşa tarzı- 
mn köy yapılanna ujrmamakta olduğu ileri sürülerek kendi
sinden mezkûr orman emvalinin rayiç bedelinin iki misli olan
1 480 liranın cezaen istenmekte olduğunu beyanla, bu cezanın 
kaldıniması hususunun sağlanmasını istemektedir.
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7870/7870 Mustafa Bozcan 
(S. No; 16) Millî Kalkınma 

Partisi Baî kanı 
Urfa

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

Dilekçi: Fırat nehrinin ve trenin Urfadan geçinimesini, bu 
şehrin iktisaden kalkmmasını sağlıyacak büt^n tedbirlerin aci
len ahnmasmı, ümran ve inkişafının en kısa zamanda temin 
edilmesini, köy evlerinin sıhhi bir şekle ifrağını, yollanmn ya
pılmasını ve sair noksanların da ikmalini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin, önce son karan vermeye yetkili idari ma
kam ve mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlanması 
lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından, me/kûr 
talep ve şikâyetler hakkında encümenimizce muamele tâyinine 
mahal olmadığına ve müstedilerin sözü geçen makam veya mer
cilere usulü dairesinde a3n*ıca müracaatte muhtariyetlerine itti
fakla karar verildi.

* Karar No. Karar tarihi

2310 20.1 .1360

8006/8096 Osman Don’ ü 
(S. No: 17) Ceza Evinde 

mahkıim 
Nevşehir

7855/7855 Lûtfi Uludağ 
(S. No: 18) örtülüpmar Ağca- 

böljîe sokak No: 43 
Sivas

7840/7840 Semih Vecdi Al- 
(S. No: 19) tınok

2 nci Süvari Tü
meni Ort. Tabur 
Levazım Müdürü 
^Vdapazarı

8015/8015 Necmcttin Gürer 
(S. No: 20) Ceza Evinde 

mahkıim 
tsparta

8010/8010 Hâmit Sezen 
(S. No: 21) Ceza Evinde 

mahloim 
Nazilli

7963/7963 Bilâl Saygılı 
(S. No: 22) Ceza Evinde 

mahkûm 
Nevşehir

Dilekçi: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkariimasmı iste
mektedir.

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasım iste
mektedir.

Dilekçi: 4273 say^  Kanunun 10 ncu maddesinin (E) fık
rasının tefsirini istemektedir.

Dilekçiler: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanimasım 
istemektedirler. ®

> » > » » *

» » » > » »
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7954/7954 Abdil Doğan 
(S. No: 23) Ceza Evinde 

mahkûm 
Antalya

^127/8127 İsmail Gökdemir 
(S. No: 24) Ceza Evinde 

mahkûm 
Sakarya

7861/7861 Haşan Haydar Say- 
(S. No: 25) gül

Eğri köyünde • 
Manisa

7810/7810 Mustafa Aykır vo 
(S; No: 26) arkadaşları 

Ceza Evinde 
mahkûm 
Bilecik

7854/7854 Halis Uzuner 
(S. No: 27) Ceza Evinde 

mahkûm 
Sinob

7868/7868 Mustafa Arıkan 
(S. No; 28) Ceza Evnndo 

mahkûm 
Dinar

7816/7816 Seher ön^el 
(S. No: 29) Lalaşahinpaşa îlk- 

okul öğretmeni 
 ̂ Çorlu

7874/7874 Ahmet Telsoren 
(S. No: 30) 3 ncü Ordu Muha

bere Işl. Tb. Mu. 
Kd..Bş. Çvş. 
Erzunım

7881/7881 H. İbrahim Coşkun 
(S. No: 31) Şoförler Derneği 

Başkanı 
Soma

Dilekçiler : Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanimasını 
istemektedirler.

Dilekçiler: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanimasmı 
istemektedirler.

Dilekçi: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasım iste
mektedir.

Dilekçiler: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanlmasım 
istemektedirler.

Dilekçi: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanîmasını iste
mektedir.

Dilekçi: Umumi mahiyette bir af kanunu çıkanimasmı iste
mektedir.

Dilekçi: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 102 nci 
maddesinde gösterilen müddetin uzatılmasını istemektedir.

Dilekçi: Asil 60 liradan ibaret olan Astsubay maaşının sek
sen liraya çıkarılmasını istemektedir.

Dilekçi: Köylülerin kullanmakta ciduklan traktörlerin ar
kasına taktıkları arabalarla yük ve yolcu taşıyarak şoförlerden 
ziyade gelir sağladıkları halde hiçbir vergiye hattâ Trafik Ka
nununa tâbi tutulmamakta olduklarını beyanla, bunlardan da 
Gelir Vergisi alınmasını ve Trafik Kanunu hülcimlerinin bu 
gibiler hakkında da tatbiki cihetine gidilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ilenye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn ayn gösterilmiş 
olan taleplerin, yeni bir tefsir ve kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
hususlara taallûk ettiği anlatıldığından, mezkûr î^epler hak-



Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

kında bu sebepten encümenimizce muamele tâyinine mahal ol
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 46 —

Ercümen karan ve ne sebepten verildiği

2311 2 0 .1 .1960

8100/8100 Haşan Başaran 
(S. No: 32) Kara Kuvvetleri 

Kumandanlığı Per
sonel Başkardığı Se
ferberlik Grupu T 
nci Ş. do Pot Bnb, 
Ankara

8093/8093 Mehmet Erdoğan 
(S. No: 33) Vahne köyünde 

Halfeti-Urfa

8048/8048 Şüki'ü Yamar 
(S. No: 34) 5. Kademe Tamir 

Müd. Asb. Baş. 
Çvş.
Ankara

Dilekçi: 5677 sayılı A f Kanunundan istifade ettirilmesi lâ
zım gelirken Millî Müdafaa Vekâletince bu lüzumun yerine ge
tirilmediğini ve bu suretle mağdur duruma düşürüldüğünü 
beyanla, gereğinin yapılmasını istemektedir.

Dilekçi: On yıl evvel kardeşini balta ile öldüıdiiğü yolun
da bir iftiraya mâruz kaldığından tevkif edildiğini ve haddi 
zatında mâsum bulunduğunu beyanla, tahliyesi hususunun ka
rar altına alınmasmı istemektedir.

Dilekçi: Ödemiş Adliyesince müsadere edilen tabancasmm 
bu baptaki A f Kanunu mucibince kendisine iadesi lâzım gele
ceğini beyanla, iktizasının yapılması hususunun teminini iste
mektedir.

8065/8065 
(S. No: 35)

Haşan Ejder 
Elektrik Havagazı 
ve Otobüs işletme 
Umum Müdürlü
ğünde Maltepe 
No: 44
îhsan Ejder yanında 
Ankara

Dilekçi: Sankamış Belediyesinden satınaldığı iki dükkânın 
yerine bina inşa etmek istediği sırada, kendi arsasının beledi
yece öğretmen Turgut Günday Bilgitürk adında bir şahsa ve
rilmiş olduğunun meydana çıktığını ve bu hileli muameleden 
belediye reisi ile adı geçen öğretmenin mesul tutulmaları lâzım- 
geleceğini beyanla, kantini icabının yapılmasını ve hakkının 
korunnmsım istemektedir.

8071/8071 A. Cavit Batu 
(S. No: 36) 6 neı Eğt. Tug. Ok.

Yaz. Tb. K. M. P. 
Kd. Bnb.
Amasya

Dilekçi: Teğmenlik nasbinin 22 Haziran 1938 den Nisan ve
ya Mayıs 1937 tarihine alınmasını ve bu suretle uğradığı mağ
duriyetin telâfi edilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn gösterilmiş 
olan talepler, Adlî veya idari kaza mercilerince incelenerek 
karara bağlanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara 
taallûk etmekte olduğundan, mezkûr taleplerin Dahilî N’zam-



Arzuhal Arzuhal sahibhıin
No. adı, soyadı ve adresi

namenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan encümenimizce 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 47 —

Encümen karan v« ne sebepten verildiği

2312 2 0 .1 .1960

Beis yerine 
M. M. Kâtip

Samsun Çanakkale
N. Ulusoij A . II. Sezen

Adana A ntalya B ingöl Bolu
II. Öner Y. Yazıcı M. N. Okcuoğlu M. Daywğlu

Erzurum 
M. E yüboğlu

Konya 
8. Sayın

Trabzon
O. N. Lermioğlu

Yozgad 
8. E ronat

(Arzuhal sa yısı; 138)
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Devre : X I
T. B; M. Jfc

İçtima : 3

A R Z U H A L  E N C Ü M E N İ  

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

— 8ayı ; 53 9^-“  

29 . I I . 1960 Pazartesi

A r z u h a l

No.

7716/7716

Arzulial sahibinin 
adı, soyadı vo adresi Eucünıen karan vo no sebepten verildiği

Peraza Karaca 
Kale Dibi 
mahallesinde 
Tortum

(Arzuhal hulâsası : îadeten maa§ tahsisi hakkındaki kanuni 
talebinin bir an önce neticeye bağlanması talebinden ibarettir)

M illî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Mxıamele 
noksanlığı ikmal edilerek gferekll maaşın bağlandığı ve vize edil
mek üzere Divanı Muhasebata gönderildiği bildirilm ektedir.

Oereği düşünüldü : Yerine getirildiği anlaşılan talep bak
landa encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2313 20 . I  . 1960

6243/6243 Talât Aral
Petrol Ofisi Acen
tesi Nurettin Bukau 
nezdinde 
Çankırı

(Arzuhal hulâsası : 8 ay müddotle tedvir ettiği vekâlet vazi
fesinden dolayı alacakh * bulunduğu 1119 küsur liranın, ödeme 
emri dahi gönderilmiş olmasına rağmen ödenmediğinden şikâyeti 
mutazammındvr.)

M aarif Vekâletinin cevabi yazısında ; Açılan 60 lira lık  kad- 
ronım bir başkasına tahsis edilmiş ve talebolıman alacak kar- 
şıhksız olduğu için tediyede bulunulamadığı bildirilm ektedir.

Oereği düşünüldü : Tetkiki kaza merciine aidolan talep 
hakkında encümenimizce tetkikat yapüamıyacağma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2314 20 . 1 .1960

6396/6396 Emine Erki^ (Arzuhal hulâsası : 6740 sayılı Kanuna tevfikan iadeten
Emiralem nahi- tahsisi lâzımgelen maaşının, kocasının adının nüfusta hataya
yesinde müsteniden başka (tiüseyin yerine Haşan) çıkması sebebiyle
Menemen tahsis olunmadığından şikâyeti mutazammındır.)



— 2
Arzııhat Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı vc adresi Knciinun karan vo lu' soİH-pirıı vci'ildiği

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Nüfustaki isim mü- 
bayenetinin mahkame kanalı ile düzeltilerek nüfus kaydının tes
cili ve buna göre çıkarılacak kayıt üzerinden maaş tahsisi ica- 
bedeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü . Vekâlet cevabına ve ihtilâfın kaza 
merciince halli lâzımgelmekte bulunmasına göre, vâla talep 
hakkında bu sebebe binaen muamele tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2315 20 .1 .1960

7391/7391 (,'onıil Alal;'\ ve 
arkada.^hın 
Omıanü.stü Köyü 
Mnhtan
Maçka - Tt-ahzdiı

(ArîHİtal hulo.<nısı : Devrik n  düşüklerden temini kandiıjle 
m k liyeye  bağlanmış olan seMloz kütüklerinin nakliyecini ya 
panların kontrolsüzlük sehc.hi ile sağlam ağaçlan da fahri]> 
ve orman servetim izi de yok etm ekte hıdundukhınnddin ve ta
pulu ormanlarından istifadelerine de müsaade edilmediğinden 
şikâyeti ve usulsüz ka t’iyahn önlenmesi talebini mutazammındtr.)

Ziraat Vekâletinin cevabi yazısında : Seliloz kütükleri
nin nakli işinde ormanlara zarar verilmediği ve bu mmtaka 
ormanlarının korunduğu tapulu arazi işlerinde de usulsüz
lük yapılmadığı, köy arazisinin emniyetini temin eden or
manlardan her hangi bir kesime müsaade olunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına göre, talep hakkın
da encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi

Karar No. Karar tarihi

2310 20 .1 .1060

5801/5801 Al)diı]hadi Akavoı 
Reşatl)ey ıııahallosi 
243. sokak N o:4S  
Adana

(A rzuhal hulâsası : Pozantı A sliye  H ukuk Mahkemesinde aç
mış olduğu tıseil dâvası ynünasehetiyle, yerinin ormanla iUjisi 
bulunup bulunmadığı hakkında mahkemcce vâki i ş ’ara müteaddit 
tekitlere rağm en cevap verm iyen ilgili memur hakkında kanuni 
takibatta bulunulması ve yazının cevaplandırılması esbabının te 
mini taUhinden ibarettir.)

Goreği düşünüldü ; Vekâlet cevabına nazaran; yapılan tet 
kikat ikmal olunarak mahkemeye gereken cevabın verilmiş ol
duğu anlaşılmasına ve adlî vazifenin ihmalinden dolayı ise bu 
mercice kanuni takibata tevessül olunması iktiza etmekte bu



Arzuhal Arzuhal sahibinin
ÎSo. adı, sovadı vo adresi

3 —

Encümen karan vc no scl)cpt('n verildiği

lunmuş olmasına göre, vâki talep ve şikâyet üzerine bu bakım
lardan ,3ncümtnimizce tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar yetrildi.

Karar No. Karar tarihi

2317 20 .1 .1960

6 3 8 6 /6 3 8 6
7 0 5 5 /7 0 5 5

Abdufi'ahnıai) (lün 
Harabe Kasım 
köyünde 
Malazgirt

(A rzuhal hulâsası : Ger ek keyulisi i a rafından açılan m en'i mii- 
dahah dâvası ud iccsinde miıttchaz hükümle, gerekse kaymakam
lıkça lehine ittihaz olvıunvs huhnıan bir kararla; üzerinde tasar
ruf ve zilycellik hakkı tantnnnş bulunan yerlerİMİn j i l i  Yıldırım  
ve arkadaşlarının âhiren yaphklnrı şikâyet ve talep üzerine ken
disi mütecaviz addolunnıak sureliyle hu şahıslara verilm iş ol<- 
hiasından şikâyetle M alazyirl Kaymakamı hakkında kanuni ta
kibatta hnlıınubnası ve k(udisinin m ahkemeye müraeaatine ma
hal k<dmadan (/ayrİDienkulüv ün kendisine iade edilmesi talebin- 
den ibarettir.)

Dahiliye Vekâletinin cevabi yazısında : Mevzuubahis ilâm; 
müst.sdiye ait bir parça gayrimenkule vâki tecavüzün define 
mütaallik bulunduğu halde kaymakam tarafından mumaileyhin 
bir köyü içine alacak dereoodo geniş arazilerinin kâffesine teş
mil olunmak istenmesi ve vâki şikâyet üzerine işe vilâyetçe mü
dahale olunup hatalı işlemin fiil ve icra safhasına intikal etme- 
dan tashih V3 ıslah olunduğu; idari tasarruf ve müdahaleler 
vatandaşın mahkemeye müracaat hakkına müessir olamıyacağı 
cihetle ortada tarafların gadre uğramış olmasının bahismevzuu 
olmadıkı ve müstediuin de vazifeli mahkemeye müracaat etmesi 
lâzımgsidiği kaymakamın taraflardan birini iltizam eıtmesinin 
asla vârit bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına ve ihtilâfın nihai ola
rak tetkik ve halli kaza merciine ait bulunmuş olmasına göre; 
vâki talep ve şikâyat üzerine, vazifs noktasından encümenimiz- 
ce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2318 20.1 .1960

1702/1702 Sahire O öklü i’k 
lOnııiiyet Koinisci' 
liginde Mİ. M, 
Aşkale

(Arzuhal hulâsası: A şlah Evıniifet kadrosunda Muamele 
Mımuru olarak eahşnıakla. tlup subay olan korasının kursta bu
lu nduğu bir sırada kendisi h'jkLında yapılan fuhuş ve zina ihbar 
rc isnadından dolayı < vinele atama yapdıp m uayeneye sevk edil-



4 —
ArzAihal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı vö adresi iOneümen kararı vc nc sebepten verildiği

vıek suretiyle aile şeref ve nanmsuna tecavüz vc iftirada bulunul
muş hu sebeple müfteriler hakkmda açmış olduğu dâvanın 2 se
nedir ncticelendirihnediğinden ve bunlara âmil olan̂  askerî hâ
kim hakkında takibat icrasına müsaade edilmemiş bulunduğun
dun şikâyeti mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Aşkale Zırhlı Tugay 
Kumandanlığının işan üzerine isnadın zina suçunu teşkü ettiği 
ve şahsi şikâyete bağlı bulunduğu nazara alınmadan arama ka
ran verilmesi ve muayeneye sevk edilmesi keza müstedinin 
vâki şikâyeti üzerine Emniyet Komiseri Mehmet Karadeniz’in 
ifadesinin üç ay sonra alınmış olması vazifede kayıtsızlık te
lâkki olunduğundan Müddeiumumi hakkında Hâkimler Kanu
nuna tevfikan ihtar cezası verildiği, kendisinden şikâyet olunan 
şahıs hakkında iftira ve hakaret suçlarından âmme dâvası 
açılmış olup derdesti rüiyet bulunduğu; Askerî Adlî Hâkim 
Necdet Dancı hakkındaki şikâyetin Erzurum 3 ncü Ordu Mü- 
fettişli^ne gönderildiği Askerî Adalet Dairesi Başkanlığınca 
takip izni verilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine, gereken kanuni muame
lelerin yapılmış olduğu anlaşılmış bulunmasına binaen encüme- 
nimizce tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2319 20 . 1 .1960

5746/5746 Hulusi TüriidünğIu 
Yılmazlar mahallesi 
Güneş sokak No : 28 
Turgutlu

(Arzuhal hulâsası : Devlet Şûrasından aldığı ilâm i'eçhile
l . V . 1.955 tanhindü 80 liraya, terfi ettirilmesi lâzım ve zaruri 
olduğu halde, 60 liralık kadro bulunmadığından bahsile işbu tcr- 
fiinin yapılmadığından şikâyeti ve ilâmla müeyyit bulunan bir 
haklan mahrum bir vaziyette zuhule müstoniden bir sene fazla 
çalıştınldıktan sonra 9 Mayıs 1956 tarihinde yaş haddiyıden emek
liye aj/rılmış bıdunduğundan emekli aylığının 80 lira üzerinden 
tahsisi suretiyle ilâmın infazı ve mağduriyetinin telâfm eshabı- 
nın istikmali talebini mutazammındır.)

Maarif Vekâletinin cevabi yazısında : Mumaileyhin maaşının 
Devlet Şûrasından aldığı karara U30ilarak, müktesep haklan da 
tanınmak suretiyle 6273 sayılı Kanuna göre 1 . III . 1954 ten 
muteber olmak üzere 70 liraya yükseltilip bu maaşta 1 jrü 10 
ay kıdemli sayıldığı, aldığı bu kıdeme nazaran 3 3ollık normal 
terfi süresini dolduracağı 1 . V . 1955 ten önce 8 . IV . 1955 ta
rihinde yaş haddinden emekliye ayrıldığından 80 liraya terfi 
ettirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vekâlet cevabına nazaran, 6273 sayıh 
Kanun” n meriyet tarihinden muteber olmak üzere, müstedinin



Arzuhal Arzuhal sahibinin
Nc. adı, soyadı vo adresi
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H i i c ü i i u ' h  k ıra n  vc n o  ,s(‘l)e].)ten verildiği

intibak muamelesi Şûra ilâmı dairesinde yapılmış bulunmakta
dır.

Bu bakımdan âdemi infaza mâtuf şikâyet varit değildir. Ta
nınan kıdem ile birlikte kanuni terfi süresi ikmal olunmadan 
yaş haddi sebebiyle tekaüde sevk de kanuni bir zaruret olup 
ihtilâflı olan bu durumun tetkiki vazifeli kaza merciine ait bu
lunmuş olmasına binaen; vâki talep üzerine belirtilen bu sebep
lerden dolayı encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2320 2 0 .1 1960

7699/7699 S. Burhan Doğan- 
gün
Mektep sokak No : 3 
Rumelihisarı - İstan
bul

(Arzuhal hulâsası : İzmir Gümrük Muhafaza Müdürlüğündf, 
Gümrük Muhafaza Kısım Amiri iken vazifeden dolayı rahatsız
lanıp sevk edildiği hastaneler heyeti sıhhiyelerince verilen rapor 
lardn sabit büro hizmetlerinde çalışabileceği belirtilmiş olduğu 
halde emekliye sevk edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulundu
ğundan bahsile, mezkûr muamelenin iptali ve tekrar tavzif edil 
mesi talebinden ibarettir.)

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin cevabi yazısında : Müs- 
tedi hakkında; İzmir Devlet Hastanesi Sağhk Kurulunun 
29 . V . 1959 tarihli raporunda (Faal ve silâhlı vazife göremez 
sabit büro işlerinde çalışabilir) denildiğinden 4 Temmuz 1959 
gününde sınıfı değiştirilmek suretiyle sabit büro hizmeti olan 
muamele memurluğuna geçirildiği ve durumu itibariyle vücu
dundan istifade edilemediği için 5434 sayılı Kanunun muaddel 
39 ncu maddesine tevfikan, 8 . IX . 1959 tarihinde emekliye 
sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr tasarrufta kanuna muhalefet ve 
takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik bulunmadığından 
vâki talebin reddine âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu’nun muha
lefetine mukabil ekseriyetle karar verildi.

Muhalefet şerhi :

Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B bendi
nin hükmü lüzum kaydım muhtevi bulunmasına ve bu lüzu
mun mevcudolup olmadığının anlaşılması da enuıali veçhile 
müstediye ait sicilin tetkiki ve icabında alâkahlann celbi 
ile izahat alınması ile anlaşılabileceğine göre önce müstedi-



Arzuhal Arzuhal, sahibinin
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Htu'iinıon kaj’ai’i ve ne sebepten verildiği

D in sicilinin celbi ve alâkalı vekâletin izahatı alındıktan son
ra karar verilmesi icabedeceği reyindejdm.

Bingöl Mebusu
Mustafa Nuri Okcuoğlu

Karar No. Karar tarihi

2321 20 . I . 1960

7102/7102 ^lehmet Acarsoy (Dilekçi : Balkan ve Birinci Cihan fıarblerindc bulmımu)  ̂ ve
7975/7975 Peçin köyünde bacağından yaralanmış ve tedavi edilmiş, ve hiîâhara istiklâl Su-

Milâs vaşına da iştirak etmiş ve hv hiz)netlerinde asla kusuru InUunma-
■mış ve halen geçinecek mal ve mülkü de huhmmamış olduğundau 
hahsile mesbuk askerî Jnzmetlerine karşıhk olmak üzere vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasını ve medarı iftiharı olacak 
istiklâl Ilarbi mudalyu.'ivnm verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vatani hizmet tertibinden 
nîaaş bağlanması hakkındaki talebi yeni bir kanun teklifi mev
zuu ile ilgili bulunmasına ve istiklâl madalyası verilmesi isteği 
hakkında da usulü dairesinde Millî Müdafaa Vekâletine müra
caat etmesine binaen bu sebeplerden encümenimizce muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2322 20 . I . 1960

7836/7836 Osman Berber (Dilekçi : Silâhlı olarak yolunu kesen şahıslar hakkında ciheti
Levent Çar.p adliyeye dâvacı olarak müracaat etmiş isede müddeiumumilikçe
caddesi No: 16 gerekli takibat yapamadığından vc hu adamlar serbest Inrakılmı-ş
İstanbul olduğundan bahis ve şikâyetle durumun Meclisçe tahkik edilmesi

ni ve halîkmm aramlmasım istemektedir.)

8325/8325
7741/7741

Dede Koptu vc 
arkadaşları 
Karşıyaka Karataş 
yolu üzeri eczane 
karşısında Bakkal 
Ziya eliyle 
Adana

(Dilekçiler : 600 ni^uslu Cabar âşiretindcn olup uzun sene
lerden beri iskân suretiyle zilyedlerinde bulunan arazilerinin or
man bölgesi addedilerek kadastro mahkemesi kararı ile ellerinden 
alınmış vc orman işletmesine verilmiş ve bu yüzden mağdur ve pe
rişan bir duruma düşmüş olduklarından ve saireden bahis ve şikâ
yetle mezkûr arazinin Devlet Orman İsletmesinden alınarak ken
dilerine verilmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma
hiyetleri her birinin ismi hizasında hulâsaten ayn ayn gösteril-



Avzulial ^krzulıal salübinin
Xo. adı, soyadı vo adresi İMieünıeıı kararı ve no sebepten verildiği

miş bulunan talep ve şikâyetler kaza mercilerinde karara bağ
lanmış veya bağlanması lâzımgelmiş olan hususlara ve aynı mer
cilerin hüküm ve muamelelerine taallûk etmekte bulunduğundan 
mezkûr talep ve şikâyetlerin Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 
ncü maddesi mucibince encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağma ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tariM

2323 20 . I . 1960

7898/7898 Rıza Kay;ı v<> m - (Arzuhal hulâsası : Ortağı bulunduklan Zirai Kredi koopera-
İcadaşlaı-ı tifirrincc, hrndilerinin zirai faaUı/ct vc imkânları göz önünde bu-
( îandır Köyü Zirai lıındurulmak sureliı/le kredihrinin ariırdmast rc yeniden ortak 
Tarıt)! Kredi Koo- alınması eshahnıın temini talebinden ibarettir.)
|)erntifi ortakbınıı-
datı
Serili

8142/8142 lOınin Uyaro'ider ve {Arzuhal hulâsası : Baraka sahibi küçük esnafa bir yardım ol-
arkadaşları mak üzere belediyece taîısLs olunan yerler hakkında vali tarafın-
Üst Geçit Çarşı- dan belediye reisi ve âzalarına sual tevcih edilmiş buhmuhnaMn-
sında Esnaf dan duyulan teessürü ifade ile: bu miklahalenin önlenmesi iale-
Zonguldok binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü ; Münderacatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan vâki şikâyet ve taleplerin; son karan almaya yetkili ida
ri makam ve mercilerce kati karara bağlanmamış hususata ta
allûk etmekte bulunmalarına ve müstedilerin bu makam ve mer
cilere müracaatleri lüzumuna binaen; encümenimizce tetkik 
mevzuu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar taıihi

2324 20 . I . 1960

82()5/82()5 M. l/emal l'ivren (Arzuhal hulâsası : Tahdidi sin sebebiyle emekliye ayrtlmı.'ş
(S. No: 1) Kaini Cuma nıaluıl- olup, namzetlikte geçen bir senelik müddeti borçlandırılmak su-

lesi Şeylıabdallfih retiyU nazara alınmadığından emekli ikramiyesinden mahrum
sokak No; .'2/2 kalarak mağdur olduğundan bahsile, hu müddetin kabulünü te~
Byüp - İstanbul minen bir kanun teklif edilmesi talebine mütedairdir.)



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vo adresi

Nazmi Sarper 
Batı - Trakya Göç- 
menleı-i Yardım Ce
miyeti İdare Ku
mlu Başkanı 
îzmir

Encümen karan vc nc sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsmt : 10 binlerce mültecinin vatandaş olarak 
nüfusa tescillerini derpiş eden teklifin biran önce kesbi kanuni- 
yet eylemesi esbabının teinini talebinden ibarettir,)

Şaban Soyak (Arzuhal hulâsası : 1 000 kuruş maaşla orta tedrisatta sey-
Kurtuluş Lisesi yar müzik öğretmeni olarak vazifeye ba ş̂luyıp 40 yılhk bir hiz-
Müzik öğretmeni meti mesbuk bulunmuş olmasına rağmen halen 80 lira maâ ş aU 
Ankara makta, dolayısiyle mağdur vaziyette olduğundan; 6273 sayılı Ka

nuna ek olarak çıkarılacak olan İntibak Kanununa kendi dürüm
dakiler hakkında konulacak bir madde ile bu mağduriyetlerinin 
telâfisi esbabının istikıtıal buyuruhnası talebinden ibarettir.)

Selâhattin Kongaz 
tera Daireleri 
Mesul Muhasibi 
İstanbul

Bilcâl Başaran 
Değirmendere Ye- 
niköy İlkokul Baş
öğretmeni 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Muvazzaflık hizmetlerini temdidettirmek 
suretiyle terhis olunanların bu fazla müddetlerinin de terfilerin- 
de nazara alınmasını teminen bir kanun şevki talebinden iba
rettir.)

(Arzuhal hulâsası : Maaşının tesbitinde Yugoslavya’da sevk 
eden 8 senelik öğretmenlik hizmetinin de nazara alınması tale
binden ibarettir.)

Nilüfer ve Elbilge 
Şakrak
Haşimişcan mahal
lesi Yılmaz sokak 
No: 4 
Antalya

(Arzuhal hulâsası : Zaruret içerisinde bulunmuş olmalarına 
binaen, ilişik vesaikle de müeyyit bulunduğu üzere Birinci Cihan 
Harbinde ve Millî Mücadelede yararlı hizmetleri sebk etmiş bu
lunan merhum pederlerinden dolayı kendilerine vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmam taUbinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettiği hususlar yukarda hulâsaten 
beyan olunan istidalardaki vâki talepler hakkında; yeni bir ka
nun teklifi ile ilgili bulunmaları itibariyUa To^kilâtı Esasiye Ka
nununun 15 nci maddesi muvacehesinde encümenimİ2ce tâjrini 
muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2326 2 0 .1 .1960

8231/8231 Tayyar Külekcioğlu 
(S. No: 7) Nüfus Memuı*u 

Taşova

(Arzuhal hülâsast : Terfiinde yapılan haksızlıktan şikâyeti, 
kıdem ve ehliyet nazara alınmamak, suretiyle tesis olunan mua
melenin iptali ve 31 . VIII . 1959 tarihinden itibaren müktesep 
hakkmın verilmesi talebini mutazammtndır.)
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8209/8209 Şükrü Padır 
(S. No: 8) Çadır Ardıç 

köyünde
Musabey - Yuzgad

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. atlı, soyadı vo adresi Encümen karan ve ne sel)eplen verildiği

(Arzuhal hulâsası : önündeki yola duvar yapmak suretiyle 
meskenine vâki müdahalenin men’i hususundaki dâvası Yozgad 
Sulh Hukuk Mahkemesinde derdest bulunmuş ve defalarca lehine 
kararlar verilmiş, olduğu halde, işbu tecavüzlerine devam eden 
mütecavizlerin bu tecavüzlerinin bertaraf edilmesi ve kapalı 
durumda kalan evinin kendisine teslimi talebini mutazammın- 
dır.)

7892/7892 İrfan Ünal 
(S. No: 9) Ticaret Vekâleti 

Pamuk Eksperi 
Aydın

(Arzuhallerin hulâsası: Maliye Vekaletinin yanlış bir tefsir ve 
tatbikatı dolayısiyle, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen ücret
lerinin bir dûn dereceye indirilmek suretiyle mağdur edilmiş 
bulunduklarından bahsile, müktesep haklarının ziyaına mahal 
bırakılmaması ve mağduriyetlerinin önlenmesi talebinden iba
rettir.)

7940/7940 Mustafa Bilge 
(S. No: 10) Ticaret Vekâleti 

Pamuk Eksperi 
Kubilây Hai' kat: 1 
İzmir

7904/7904 Fanık Akalın 
(S. No: 11) Ticaret Vekâleti 

Pamuk Başeksperi 
Halit Ziya bulvarı 

kubilây Han kat: 1 
İzmir

7915/7915 Mehmet Tanır 
(S. No: 12) Şuhut köyünde 

Ilgın

(Arzuhal hulâsası : Hizmeti askeriyesini ifa sırasında mâ- 
lûl kalmış ve tahtı tedavide bulunmuş olması sebebiyle müddet 
kanuniyesi içerisinde müracaatte bulungmamış olduğu halde; 
maaş tahsisi talebinin bu sebeple reddedilmiş bulunmasından 
şikâyeti mutazammındır.)

7913/7913 H. Hüsnü Dogruyol 
(S. No: 13) T. r. Ziraat Ban

kası Çankaya Bü
rosunda Gişe Şef 
Muavini 
İzmir

(Arzuhal hulâsası : Tarım Kredi kooperatiflerinde geçen 8 
yıllık hizmeti ile, Maliye ve Oümrük ve İnhisarlar Vekâle
tinde mesbuk ve emeklilik müddetinde nazara alınan 2 yıl 4 ay 
20 günlük müddetinin de terfiinde nazara alınması talebini 
mutazammındır,)
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80:59/8039 Mustafa Çiftçi 
No: 14 ) Zcrmek köyünde 

Kiği

Arzuhal, Arzulml. sahihinin
ıKo, adı. soyadı vo adresi KiK-üıuen karai'i^ 'c ıı* ,-j(‘))opten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Hâzineden hilmüzayede saUnah'p uhde
sine tcscil (dilmiş hulunan arazisi üzerindeki hakkı, tasarru' 
funun özel idare memurluğunca selholunduğundan şikâyeti mu
ta zamnnndır.)

Gereği düşünüldü : Münderecatı yukarda hulâsaten beyan 
olunan müracaatlerin; kaza merciince incelenmesi icabeden 
veya İncelenmekte veya incelenerek (^sul veya esastan) 
karara bağlanmış bulunan hususata taallûk etmekte bulun
malarına binaen; Dahilî Nizamnamenin muaddel 53 ncü mad
desi muvacehesinde encümenimizce tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2320 2 0 .1 .1960

t i4 ()2 / (i402 S a l ih  Sorl)(-‘s1 
(S ,  N 'o : 1,')) X u r i p a ş a  n ıa l ıa ! -  

İ0Sİ14.  s o k a k  

X o ; m
Z ( ‘y1 in l )u riH i  - İ s t a n 

bul

(Dilekçi : Buh/arisfan muhacirlerinden olup 1950 senesindev- 
hcri müiaaddit müracaatlcrİHi rağmen iskânın yaınhnndığmdun 
C( İKtsta)}<(!( hasta olaral: }/almol:ia ve çok perişan bir durumdo 
bulunm(d:t(i olduğundan bahis ve şikâyetle emsali misillû iskânı
nın ev ve para yardmın\n yapdmamm istemektedir.)

6347/6347 Haşan Tok ve ar- 
(S. No: 16) kadaşları

ipekçiler mahallesi 
Gucur Cami sokak 
No: 1
Tire - İzmir

(Dilekçiler : Tire kazası inhisarlar idaresi tütün tahmin işleri 
bilir kişi vazifesini (/örmekte ve on senedir beş lira yevmiye ile 
çalışmakta olduklarından bahsile bugünkü geçim §aı4lart göz önü
ne ahnarak yevmiyelerinin artırdmasını ve mağduriyetlerine ma
hal bırakümumas\m istemektedirler.)

6202/6202 Mehmet Noral 
(S. No: 17) Gümrük*Muhafaza 

Merkez Kısım Âmiri 
Kars

(Dilekçi : senelik gümrük memuru olduğundan ve almakta 
olduğu 40 lira asli maaşla geçinemediğinden bahsile bu kadar se
nelik emeği nazara alınarak mağduriyetten kurtarılmadı için maa
şının artırdrnasına delâlet bvyurulmasrnt istemektedir.)

6206/6206 Ahdülkadiı- özgü- 
.(S. No: 18) venç

Taşlıtarla. Gazi 
Muhtarpaşa cad
desi Dörtyol Alek- 
tep sokak No: 33
l.stanhul

(Dilekçi : Ufak bir memur olduğundan ve hayat pahalılığı 
karşısında çocuklarına iyi ve yüksek bir tahsil yaptıramryacağın 
dan bahsile bu sene ilkmektcpten iyi derecede mezun olan bir kızı- 
nın öğretmen okullarından birinde leyli ve meccani olarak kay
dının ve tahsilinin ı/aptınlmasına emir buyurulmasını istemekte
dir.)
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6186/6186 Veysel Keskin 
(8. No: 19) Şalpazîîn nahiyesi 

Karakaya köyünde 
V. Kel)jr - Trabzon

Arzu ha i. Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi l’̂ ntnimen kararı ve nc sel)epten verildiği

(Dilekçi : Askerliğini yaparken tüberküloz hastalığına müp
telâ olmu.'̂  ve askerden ikracedihni^, görüp c/özetecck kimsesi kal
mamış, her hangi bir arazi ve emlâki de bulunmalnış ve efrad!  ̂
ailesine hakamıyacak bir duruma dü§mü§ olduğundan bahsile bit 
vaziyetin göz önüne alınarak, ne şekilde olursa olsun gereken yar
dımın yapılmasın) istemektedir.)

6215/6215 CeLâl Polat ve kar- 
(S. No: 20) döşleri

Ynkarı Hüyük 
köyünde
Akpmar - Kanfral

(Dilekçiler : Çiftçi ohıp maişetlerini temin edecek yeter 
cede iyi arazileri olmadığmdan ve saireden bahsile durumlarımn 
incelenerek toprcd,- dağdımından istifade ettirilmelerini vc mağ 
dttriyetten kurtarılmalar mı istemektedirler.)

6591/6591 Emin §engül 
(M. No: 23) Ulııcanlar Eylül 

sokak No: Ak- 
ba  ̂ mahallesi 
Ankara

(Dilekçiler : Hulgariiftan göçmenlerinden olduklarından, An
kara’nın Akköprii semtinde göçmenler için inşa edilen evUrden 
verilmek suretiyle iskânlarının yapılmam hakkında imar ve İskân 
Vekâletine vâki olan müracaatlerine bugüne kadar hiçbir netice 
ve cevap (damadddanndeın ve iskân edilmiyerek mahrumiyet için
de bulundaki arından bahis ve şikâyetle bu müşkül durumdan 
kurtarılmaları için yardım yapılmasını istemektedirler.)

6592/6592 Muhittin Aktıına 
(S. No: 22) Seyran Bağlan 

Bağlar cadJesi 
No: 90 
Ankara

6593/6593 
(S. No: 23)

Hüsnü Aktuna 
Seyran Bağlan 
Bağlar caddesi 
No: 91 
Ankara

6594/6594 Niyazi Aktnna 
(S. No: 24) Seyran Bağları 

Bağlar caddesi 
No: 90/A 
Ankara

6595/6595 Hilmi Aktuna 
(S. No: 25) Seyran Bağları 

Bağlar caddesi 
No: 91/A 
Ankara
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6601/6601 Ali Yon 
(S. No: 26) Altındağ Akman- 

1ar mahallesi 
Plevne sokak 
9 ncu Muh arlık 
No : 5/A 
Ankara

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

(Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından, An
kara'nın Akköprü semtinde göçmenler için in§a edilen evlerden 
verilmek suretiyle iskânlarının yapılması hakkında İmar ve iskân 
Vekâletine vâki olan müracaatlerine hugi'mc kadar hiçbir netice 
ve cevap alamadıklarından ve iskân edilmiyerek mahrumiyet için 
de bulunduklarından bahis ve şikâyetle bu müşkül durumdan 
kurtanimalan için yardım yapılma.nnı istemektedirler.)

6613/6613 Mehmet Bayraktar 
(S. No: 27) Yüksel Sinema 

karşısı No: 8 
Altındağ - Ankara

6614/6614 İsmail Bayraktar 
(S. No: 28) Altnıdağ Yüksel 

•Sinema karşısı 
No: 8 
Ankara

6617/6617 Mehmet Mustafa 
(S. x\o: 29) Balkan

Varlık mahallesi 
Beypazarı sokak 
No. 41 
Ankara

6621/6621 Mehmet Çetinkaya 
(S. No: 30) Akköpi-ü Varlık

mahallesi Tanzimat 
caddesi No: 67 
Ankara

6623/6623 Mehmet Balkan 
(S. No: 31) Akköprü Varlık 

mahallesi Yeni 
Kopi sokak N o: 15 
Ankara

6624/6624 Mehmet Candaş 
(S. No: 32) Yenihayat mahal

lesi Kale Dibi 
sokak No: C 
Ankara



6625/6625 Lûtfi Bayraktar 
(S. No: 33) Çimento Fabrikası 

Güvercin - Ankara

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

13 —
Encümen karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından, An- 
kara’ntn Akköprü semtinde göçrtıenler için inşa edilen evlerden 
verilmek suretiyle iskânlarının yapılması hakkında İmar ve İskân 
Vekâletine vâki olan miiracaatlerine bugüne kadar hiçbir netice 
ve cevap alamadıklarından ve iskân edilmiyerek mahrumiyet için
de bulunduklarından bahis ve şikâyetle bu müşkül durumdan 
kurtarılmaları için yardım yapılmasını istemektedirler.)

6626/6626 Emine Çakar 
(S. No: 34) Yenihayat mahal

lesi Kale Dibi 
sokak No: 6 
Ankara

6638/6638 Ahmet Sultat 
(S. No: 35) îçhisar Alitaşı 

sokak No: 5 
Ankara

6646/6646 Mehmet Oku 
(S. No: 36) Altundağ Plevno 

mahallesi N o: 19 
Ankara

6647/6647 Haşan Türköz 
(S. No: 37) Etlik Yukarı Ku- 

yuyazısı Ovacık 
No: 24 
Ankara

6648/6648 Haşan Çelik 
(S. No: 38) Varlık mahallesi 

Yüzücü sokak 
No: 6 
Ankara

6651/6651 İsmail Biçer 
(S. N o: 39) Varlık mahallesi 

G. O. Paşa cad
desi Yudum sokak 
No: 10 
Ankara
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6652/6052 Ütutıüig ül Ya ut ra 
{8. Xo; 40) Varlık mahallesi 

(r. O. Paşa caddcsi 
Yakacık sokak 
No: 6 
Ankara

Afzuhat Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi Eueüııu'n karan \o ııc .sebepten verildiği

(Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduJdarından, An- 
Icura’mn Ahköprü semtinde göçmenler içİ7i in^a edilen evlerden 
verilmek suretiyle iskânlnrımn yapılması hakkında İmar ve İskân 
Vekâletine vâki olan müracaatlerine bugiive kadar hiçbir neticc 
ve cevap alamadıklarından ve iskân edilmiyerek mahrumiyet için
de hulunduklanndan bahis ve şikâyetle bu mü§kül durumdan 
kurtarılmaları için yardım yaptlnia-sım istemektedirler.)

6678/6678 
fS. No; 41)

Ali OHilüıı 
Altmdağ Sultan- 
nıurat mahallesi 
Yüksel Sineması 
altı No; 41H 
Ankara

668Ü/6680 Hakkı (jlez('n 
(Ş. No; 42) Etlik Son durak 

ilei’isinde lMrin<‘i 
Ayvalı durağı 
N o; 55/A 
Ktlik - Ankara

6687/6687 Hüseyin Noreşin 
(S. .No; 4o) E. (r. O. l.şletmc 

sinde 449 Kaydı 
Şofö)'
Ankara

6708/670:^ Salih (îürsoy 
(S. No; 44) Emekli Sandıjrı 

Trece Bekeisi

6556/6556 fjşref Erol 
(S. No; 45) Varlık mahallesi 

Yakacık sokak 
No: 29 
Ankara

6557/6557 Hacer Tutan 
(S. No: 46) Yeni Turan mahal

lesi Cami civarı 
No: 51/A 
Ankara



Arzuhal A r/uhal .'sahibijıiıı
No. adı, .soyadı vo adresi

6558/(5558 Mehmet Giildikeıı 
(S. No: 47) Varlık mahalle.si 

Beypazarı (‘addesi 
No; 21 
Ankara

(Dilekçiler : Bıılgarinian göçmenlerinden okluk la rmelan, An- 
kareı'nvı Akköprü semtinde göçmenler için im<a edilen (vlerdeu 
verilmek suretiyle, iskânlanmn yapılması hakkında İmar vc İskân 
Vekâletine vâki olan, milracaatlerine bugüne kadar hiçbir netice 
ve cevap (damadıklarından ve iskân cdUmiyerek mahrumiyet için
de bulunduklarmdaH buhis ve şikâyetle bu müşkül durumdan 
kurtarılmaları için yardım yapılmasını istemektedirler.)

—  15 —

l‘]ıi('ümeıv icariin. vc ne sebepten verildiği

6559/6559 Haşan Girdap 
fS. No: 48) Altındağ’ Kayma

kamlık iirkası l’ le\ 
ne sokak No: 19 
Anktı r;ı

(İ577/6577 Ahmet (')ncii 
(S. X o : 49) N'arlık mahnlh'si 

Ve,Şİİ]ik sokak 
\ o : 19 
Ankara

(>578/6578 .Melııııcl lii'i^tenıli 

(S, N o : 50) I[ai'maıı ’̂ ’ oîa
(Hviılu kaı-şısı K(m;İ 
kıran m;dml!csi 
N’ o : 169/9 
.\[finı;ık - Anl-:ır;ı

6580/6580 İsmail Şensebat 
(S. \'o: 51) Telsizler 9 nen 

Muhtarlık N o: 22 
Ankarn

6583/6583 Huhı.si Teçinıcı- 
(S. Nfo: 52) Varlık mnhallosi 

15 nei Blok No : 364 
Ankara

6688/6688 .Salih 8erl)est 
fS. No: 53) Nuri Pa!̂ ;ı mah<ıl- 

le.si 14 neü sokalc 
No: 63
Z. BuJ-nu - İstanbul



- -  16 —

6925/6925 
(S. No: 54)

Arzulial

No.

Abdullah Arslan 
Kavaklıdere Fran
sız Sefarethanesi 
arkası No: 19 
Ankara

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

(Dilekçiler : Bulgaristan göçmenlerinden olduklarından, An
kara’nın Akköprü semtinde göçmenler için inşa edilen evlerden 
verilmek suretiyle iskânlarının yapılması hakkında İmar ve İskân 
Vekâletine vâki olan müracaatlerinc bugüne kadar hiçbir netice 
ve cevap alamadıklarından ve iskân edilmiyerek mahrumiyet için
de bulunduklarından bahis ve şikâyetle bu müşkül durumdan 
kurtarılmaları için yardım yapılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüu 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn hulasaten gös
terilmiş olan taleplerin son karan almaya yetkili idari makam 
ve mercilerce incelenerek kesin bir neticeye bağlananası lâzım- 
gelen hususlara tallûk ettiği anlaşıldığından bu talepler hakkın
da Dahilî Nİ7.amnamenin muaddel 53 ncü maddesine tevfikan 
encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedı- 
lerin mezkûr makam veya mercilere usulü dairesinde ayrıca 
müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2327 20.1.1960

6271/6271 Şehri Şahin 
(S. No: 55) Adliye Dairesi 

Zabıt Kâtibi 
Artova

(Dilekçi: Geçmiş hizmetlerinin borçlanmak suretiyle emekli 
süresine sayılması hakkında Emekli Sandığı Kanununun (',5 ncı 
maddesinden vitifade edemediğinden bahsile 12 senelik hizmeti
nin emekli süresine eklenmesi ve bu mağduriyetinin önlenmesi 
için müzaharette bulunulmasını istemektedir.)

6194/6194 Hacı özdemir 
(S. No: 56) Aluçlu köyünde 

Pütürge

(Dilekçi: Birinci Cihan Harbinde ve İstiklâl Savaşında bu
lunduğundun ve 38 sene de köyünde bihakkin muhtarlık yaptı
ğından vc halen 70 ya.pıula olu}) 12 nüfuslu efradı ailesinin mai
şetini teminden âciz bulunduğundan ve sairedcn bahsile bu hiz
metlerine mukabil vatani hizmet tertibinden bir yardım vey.t 
ma<ı̂  tahsisi yapılmak suretiyle yoksulluk durumundan kurtarıl
masını istemektedir.)

6198/6198 Nimet Okubil 
(S. No: 57) Ahi Osman mahal

lesi No: 9 
Karaman

(Dilekçi: §anlı Ordumuzda hizmet ederken müptelâ olduğu 
hastalıktan kurtulfimayıp vefat eden Astsubay Ömer İzzet’in kap
risi olduğunu ve bir karış emlâk ve arazisi ve geliri bulunmadı
ğını ve kocasının Emekli Sandığında biriken paraj ı̂nı aldığını be
yanla iki küçük yetim evlâdının yetiştirilmesi için bir mam bağ
lanmasını isti mcktcdir.)
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6230/6230 Mehmet Maslak 
(S. No: 58) Kuvayi Milliye 

Mücahit ve Gazi
leri Cemiyeti 
Antakya

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

(Dilekçi : Millî Mücadelenin ynuhtelif cephelerinde vatani va
zifesini ifa etmi§ ve İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş ve halen 
çahşamıyacak bir duruma dii§mii§ olduğundan bahsile vatani hiz
met tertibinden münasip miktarda maa§ tahsis edilmesini istemek
tedir.)

6176/6176 Haşan Alkan 
(S. No: 59) Zeytin köyünde 

Zonguldak

(Dilekçi : Millî Mücadelede göstermiş olduğu yararlıklar l:ar- 
§ıhğı İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş halen ihtiyar olup hiç
bir yerden geliri bulunmamış olduğundan bahsile vatani hizmet 
tertibinden münasip miktarda maaş bağlanmasını istemektedir.)

6420/6420 İbrahim E. Ünsal 
(S. No: 60) Çırçır sokak 

No: 13/1 
Kartal - İstanbul

(Dilekçi : Noterden musaddak ilişik vesikalardan da anlaşıla- 
rağ% veçhile Ermeni harb ve katliamında Türk ailelerinin yardı
mına gönüllü olarak fedekârane bir surette çalıştığından ve Birin
ci Cihan Harbi esnasında Kafkas cephesinde bulunduğundan ve 
1918 - 1920 tarihlerinde Millî Mücadelede Türk Ordusunda önem
li hizmetler gördüğünden ve saireden bahsüe bu hizmetlerine mu
kabil hidematı vataniye tertibinden kendisine maaş bağlanmak su
retiyle taltif edilmesini istemektedir.)

6081/6081 Zeki Şentürk 
(S. No: 61) 9 neu Kore Tuğ.

Ağ. Hv. Bl. P. 
Üteğm.
Kore

(Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 Ma
yıs 1959 tarikinde tanzim edilmiş bulunan bordurolara göre ve
rilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutarınca tahakkuk etti
rilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta ol
duğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminatının yeni ma- 
a-ş tutarı üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu haksızlı
ğın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve bu haklan- 
nın verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.)

6104/6104 Sabahattin Oünse- 
(S. No: 62) ren

9. Kore Tuğ. Tb. 
Kh. Bl. Üsteğmen 
Met. Sb.
Kore

6105/6105 
(S. No: 63)

Dursun Kalkan 
B. M. T. S. Kuvvet
leri Top. Tb Shh. 
Tk. Tek. Astsb. Üst 
Çv§.
Kore



Arzuhal
No.

Arzuhal .sahibinin
adı, soyadı vo adresi

6106/Ü1Ü6 Salih Fikii Dikmen 
(S. No: 64) 9. Kore Tuğ. II.

Tb. 8. Bl. Tk. K. 
P. Üstğm.
Kore

18

Kncümcn lüiran vo no sebepten verildiği

(Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordurolara göre ve
rilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutarınca tahakkuk etti
rilmekte ve bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta ol
duğundan ve saireden bahsile verilen Kore tazminutının yeni ma
aş tutarı üzerinden verilmtsini ve mâruz kaldıkları bu haksızlı
ğın kMdırdma-sı için gereken işlemin yapılmasını ve bu hakları
nın verilmesine tavassut Imyurulmasım istemektedirler.)

6107/6107 Sabri Kiracıoğlu 
(S. No: 65) Ddr. Tom. Bl. Tek.

Ast. Sb. Üst. Çvş. 
Kore

6108/6108 Zeki Emekli 
(8. No: 66) 9. ncu Kore Tugay 

II. P. Tb. Kh. Bl. 
Kd. Baş. Çvş 
Kore

6109/6109 Ali Şahin 
(S. No: 67) 9. Kore Değ Tuğ.

II. P. Tb. 6. Bl. P. 
Asb. Üst. Çvç. 
Kore

6110/6110 İbrahim Kovacıoğlu 
(S. No: 68) T. A .F.C .Tapo.

5401. Top. Tb. Ast. 
Sb. Kd. Ba§. Çvş. 
Kore

6111/6111 Kadir Acar 
rs. No: 69) 9.ncu Kore Tuğ.

n . Tb. Kh. BL 
Üİ8. Tk. Jü t »b. 
Üst. Çvş.
Kore

6112/6112 Tevfik Tekin 
(Ş. No: 70) 9. ncu Kore Tuğ.

II. Tb. 6. Bl. Tğnı. 
Kore
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6113/6113 
(S. No: 71)

Arzuhal
No.

Hüseyin özbey 
9. Kore Değ Tuğ. 
II. Tb. 6. BI. Tk. P. 
Üstğra.
Koro

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

(Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadılilan gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tamim edilmiş bulunan bormcrolara göre ve
rilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutarıncc. tahakkuk etti
rilmekte ve bu hal haksızlığı vc eşitsizliği mucip kdunmakta ol
duğundan ve sair eden bahsile verilen Kore tazmin<thnın yeni ma-
a.ş tutarı üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu haksızlı
ğın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve bu hakları
nın verilmesine tavassut buyurulraamm istemektedirler)

6114/6114 Teoman Tüzemen 
(S. No: 72) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

6. Bl. P. Tfın. 
Kore

6115/6115 Şevki Coşkun 
(S. No: 73) 9.ncu Kore Tuğ. 

Top. Tb. Kd. 
Üstğm.
Kore

6116/6116 Halil İbrahim Du- 
(S. No: 74) man

9. ncu Kore Tuğ.
II nci Tb. Kh. Bl. 

‘  P. Kd. Baş. Çvş. 
Kore

6117/6117 İbrahim Kinas 
(S. No: 75) 9. Türk Tuğ. Ord.

Tam. Bl. Assb. Tek. 
Üst Çvş.
Kore

6118/6118 Kenan Karanfil 
(fe. No: 76) 9. Kore Değ. Ord. 

Bl. Tğm.
Kor©

6119/6119 Kâzım Til 
(S. No: 77) 9. ncu Kore Tuğ.

Top. Tb. Kd. Yzb. 
Kore



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vo adresi

6120/6120 Nevzat Yücel 
(S. No: 78) 9. ncu Kore Tuğ.

II. nci Tb. ]\tu Tk. 
K. P. Ustğm. 
Krre

— 20 —

Encümen kararı vo ne sebepten verildiği

(Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan hordurolara göre ve
rilmekte olan tazminatın 1958 yılı maax tutannca tahakkuk etti
rilmekte ve bu hal haksızlığı vc eşitsizliği mucip bulunmakta ol
duğundan vc saireden bahsile verilen Kore tazminatının yeni ma
aş tutarı üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu haksızlı
ğın kaldırılması için gereken işlemin yapılmasını ve hu hakları
nın verilmesine tavassut buyunUmasını islemektedirler.)

6121/61Îİ Recai öztekin 
(S. N o: 79) B. M. T. S. Kuvvet

leri Top. Tb. Shh. 
Tk. Ast. Sb. Çvş. 
Kore

Oİ22/6122 Ahmet Yılmazel 
(S. No: 80) 9. ncu Kore Tuğ.

Ord. Bİ Tek Assb. 
Üst. Çvş,
Kore

6123/6123 Hamdi Sevük 
(S. No: 81) T. A. F.C. Tapo.

5401 Ord. Tam. Bl. 
Tek. Assb. Baş. Çvş. 
Kore

6124/6124 İbrahim Bıı^akçı 
(S. N o: 82) 9. Kore Tuğ. II. Tb.

8. Bl. As. Üst. Çvş. 
Kore

6125/6125 Ilicabi Sürbchan 
(S. No: 83) 9. ncu Kore Tuğ.

Ord. Bl. Ası Sb. 
Baş. Çvş.
Kore

6126/6126 Şcyhmus Çabuk 
(S. No: 84) 9. Kore Tuğ. Ord.

Bl. Asb. Üst. Çvş. 
Kore
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6127/6127 Mesut Yılmaz 
(S, No: 85) 9. ncu Kore Tuğ.

Ord. Bl. Kd. Üsteğ. 
Kore

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi Encümen karan vo nc sebepten verildiği

(Dilekçiler : Kore tazminatını dört ay alamadıkları gibi 12 Ma
yıs 1959 tarihinde tanzim edilmiş bulunan bordurolara göre ve
rilmekte olan tazminatın 1958 yılı maaş tutannca tahakkuk etti
rilmekte t'e bu hal haksızlığı ve eşitsizliği mucip bulunmakta ol
duğundan ve saireden baksile verilen Kore tazminatının yeni ma
aş tutarı üzerinden verilmesini ve mâruz kaldıkları bu haksızlı
ğın kaldırılması için gereken izlemin yapılmasını ve bu hakları
nın verilmesine tavassut buyurulmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp ma> 
hiy.stleri her birinin ismi hizasında ayrı ayn hulasaten gösteril
miş olan taleplerin yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bu
lunduğu anlaşıldığından bu talepler hakkında zikredilen sebep
ten encümenimizce muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2328 20.1.1960

6175/6175 
(S. No: 86)

Fatma Güzel 
Tepeköy Okulu 

Başöğretmeni Dur
muş Turgut eliyle 
Alaşehir

(Dilekçi : Şehit kocası Ali GüzeVden dul maa.p almakta iken 
bilâhare kesilmiş ve tekrar bağlanması hakkında Millî Müdafaa 
Vekâleti Emekli Şubesinden istenilip 30 . IV  . 1959 tarihinde 
göndermiş olduğu evrakı müsbitelerine bugüne kadar cevap ve
rilmemiş ve mağdur bir duruma düşmüş olduğundan hahsile 
6740 sayth Kanun gereğince dul maaşının bağlanmasını istemek
tedir.)

6152/16152 Haşan Sünbül 
(S. No: 87) Rasimpaşa mahal

lesi Rıhtım İskele 
sokak No: 75 
Kadıköy - İstanbul

(Dilekçi : Son sel felâketinde evi yıkılmış ve arazisi de mah
sulü ile birlikte harabolmuş bulunduğundan bahsile kendisine 
gerekli yardımın acele yapılmasını istemektedir.)

6291/6291 Salih Ant 
(S. No: 88) Belediye Temizlik 

İşleri 775 No. lu 
İşçi
Ankara

(Dilekçi : Oğlunun anası vefat etmiş ve kendisi de fakir ve 
cahil bulunmuş olduğundan bahsile 10 yaşında öksüz kalan oğlu
nun istikbalinin temini için meccani olarak yatılı okullara veya 
sanat yurtlarına kaydının yaptırılmasına delâlet buyurulmastm 
istemektedir.)

6303/6303 Ahmet Yeğen 
(S. No: 89) Tekker Dere 

köyünde 
Bergama

(Dilekçi : Çiftçi olup Bergama Ziraat Bankası kendisine 
kredi açmaması yüzünden müşkül bir duruma düşmüş bu hu
susta banka Umum Miidürlüğ ine vâki olan m'irar.aatına da 
halen bir cevap verilmemiş olduğundan bahis ve şikâyetle muk- 
tezasının ifasına emir huyurulmasım istemektedir.)
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5976/5976 Himmet Yüce Ku- 
(S. No: 90) yucu

Aşağın mahalle
sinde 
Çivril

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

(Dilekçi : İlk mektep mezunu olup askerlikle hiçbir ilişiği 
ölmıyan fakir bir aile çocuğu olduğundan bahsile temizlik, ka-
pıC'iliK ve saire gibi kenaisme hır %§ verdme-sinı islemektedir.)

6151/6151 Aliye Mutlu 
(S. No: 91) Eski Ziraat Okulu 

yanında Meteoro
loji durağı N o: 31 
Ankara

(Dilekçi : Mesken yapmak için 830 kumştan almı§ olduğu 
arazisinin mahkeme kararı takdiri ile 60 kuruş gibi az bir para 
ile istimlâk edildiğinden ve başını sokacak bir meskeni bulun
madığından ve mağdur bir duruma düşmüş olduğundan şikâ
yeti mutazammtndtr.)

6012/6012 H. Hüseyin Kara- 
(S. No: 92) aslan

Göynükbalâ kö
yünde 
Çaycuma

(Dilekçi : Anadan doğma âmâ olup camilerde Kuran oku
makla geçimini temin etmekte iken son günlerde bu da mene
dilmiş ve fakir bir duruma düşmüş olduğundan bahsile efradı 
ailesinin maişeti için Zirai Donatım Kurulunca satılmakta olan 
buğday ayırma makinasından bir adedinin taksitle ödenmek üze
re kendisine verilmesini istemektedir.)

6254/6254 İsmail Demircan 
6418/6418 Sincancami kö- 

(S. No: 93) yünde
Arsin - Trabzon

(Dilekçi : İhtiyar ve 11 nüfuslu aile reisi olup arazileri
nin tamamen sel felâketine uğramış ve ziraatsiz kalmış ve köy
lerinin her zaman sel felâketine mâruz bir durumda bulunmuş 
olduğundan bahsile melhuz olan bu tehlikenin şimdiden önlen
mesini ve Karadeniz havalisinden Hâzineye ait topraklardan 
acele olarak miktan kâfi arazi verilmesini ve yerleştirilmelerini 
istemektedir.)

6^55/6255 Mustafa Taşdemir 
(S. No: 94) Güneyce köyünde 

Arsin - Trabzon

(Dilekçi : İhtiyar ve 15 nüfuslu aile reisi olduğundan mezru 
arazisinin ve fındık mahsullerinin tamamen sel felâketine mâ
ruz kalmış ve ziraat yapacak gayrimenkulu kalmamış sefil v& 
mağdur bir dv.ruma düşmüş olduğundam bahsile Karadeniz 
kıyılarından Samsun ve Düzce havalisinden Hâzineye ait top
raklardan miktarı kâfi bedelsiz olarak olmadığı takdirde be
deli ile ve uzun vâde ve taksitle arazi verilmesini istemektedir.)

6260/6260 Kadir Yılmaz 
(S. No: 95) Küçükçekmecena

hiyesi Bostan sokak 
No: 2
Çatalca - îstanimi

(Dilekçi : Yunanistan'dan 9 hane ve 50 nüfuslu mülteci ola
rak Anayurda geldiklerini Tekirdağ vilâyeti köylerinde 10 
senedir ikamet etmekte ve bugüne kadar nüfus tezkerelerinin 
verilmediğini, askerlik çağına gelmiş ve geçmiş fertleri bulun
duğunu ve saireyi beyanla gereken nüfus kâğıtlarının hilfahkik 
verilmesinr emir huyurulmastnt istemektedir.)
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Arzuhal Arzuhal sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

6090/6090 Şerif Güneş 
(S. No: 96) Kozlu kazasında 

îşçi
Zongaildak

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : Çiftçi olup menkul ve gayrimenkul emvali bulun
madığından hahsüe perişan durumu göz önüne aivmrak ken
disine de hir miktar arazi verilmesini istemektedir.)

6265/6265 Alâattin Kesimci 
(S. No: 97) Dere mahallesi 

Umudum sokak 
No: 11/8 
Erzurum

(Dilekçi : Erzurum Bölge Merkez Müdürlüğü emrinde 10 
senedir hademe olarak muntazam ve kusursuz çaltpnakta iken 
haksız yere işinden çıkarılmış ve mağdur hir duruma düşmii§ 
olduğundan ve saireden hahsile bu haksızlığın giderilmesini ve 
eski vazifesine iade edilmesine delâlet buyurulm am  istemek
tedir.)

6092/6092 Resul Erdoğu 
(S. No: 98) Buğday Pazarında 

Bakkal Şefik trek 
nezdindc 
Siii’d

(Dilekçi : Askerden izinli olarak memleketim gider
ken trenden düşmüş ve askerî hastanede yapılan ameliyat neti- 
cemı-de sol anağt kesiîınis ve hir güna ıv/lık da bağlanmamış ve 
jterişan bir duruma düşmüş olduğundan bahsile Eruh kazasının 
Hadit köyünde Hâzineye ait ycrlrn^nı loprni' rrribnck aurctiı/Jf 
iskân edilmesini istemektedir.)

5968/5968 Mustafa Şilto 
(8. No: 99) Çilime Köyü Muh

tarı
Dcrmendere - İzmir

(Dilekçi : 150 seneden ben köylerinin şahsiyeti VM- 
Hcviycsi olan meralonm diğer köyden iki mütegallibe tarafından 
zaptedilmekte vc başkalarına satmakta olduklarından ve mezkûr 
meranın esas sahihi olan Orman idaresi ile aralarında' dâva baş
lamış ve henüz neticelenmemiş olduğundan bahii; ve şikâyetle dâ
valarının neticesine kadar müddeabih yerin muhafazalı ve satışı
na mâni olunması hakkında Izmir Vilâyet Makamınca bir tedbir 
alınmasını istemektedir.)

6235/6235 Mehmet Fahri Aş- 
(8. No: 100) çıoğlu

1230. sokak No: 12 
İzmir

(Dilekçi : Izmir. Belediyesi Fuar Amirliğinde işçi 
olarak çalışmakta iken hastalanmış ve barapor çalışamaz kaydı 
ile işine son verilmiş vc mağdur hir duruma düşmüş olduğlindait 
bahsile mâlûliyet maaşı bağlamnası hakkında İşçi Sigortalan Ku- 
rumnna verdiği dileğinin âdil hir kararla neticelenmesini i<df- 
mektedir.)

6266/6266 Mehmet Girpin vc 
(8. N o: 101) arkadaşları

Alamut köyündr 
Bozdoğan

(Dilekçiler : Köyleriıulc bulunan v( istida zirinde isimUri 
yazılı olan şahislar hâlâ vatani hizmeilerini, yani askerliklerini ya- 
pamadıklanndan ve bu hususta evvelce makamı aidesine ihbarda 
hıdunmuş oldukları halde bugüne kadar müspet ve menfi bir ce
vap verilmediğinden bahûi ve şikâyetle bu şahısların vatani va
zifelerinin hir an evvel ifaya da.vrt edihnelennin temin edilmesi
ni istemrkh dirlrr.)
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6170/6170 îmam Büyükşahin 
(S. No: 102) ve arkadaşları 

Halk namına 
Sürüç

Arzuhal Arzuhal sahibinin.
No. adı, soyadı vo adresi

6427/6427 Polat Refii 
(S. N o: 103) Merkez Oto İstas

yonda No: 1 de 
Bakkal 
Kastamonu

6348/6348 M. Celâl Avdan 
(S. N o: 104) Hükümet caddesi 

No: 48 
Bergama

6351/6351 Halil Apak 
(S. No: 105) Görükle nahiyesi 

Bursa

6366/6366 Mustafa Şafak 
es. No: 106) Erenler köyünde

Tepekum mahallesi 
Adapazarı

6407/6407 Hüseyin Yeşil 
(S. No: 107) Büyük Çeşme ma

hallesi 
Senirkent

6380/6380 Hacı Muhsin Mı-
(S. No: 108) sırlıoğlu

İşçiler sokak No: 30 
Elâzığ

Encümen karan ve ne sebepten verUdiği

(Dilekçiler : Dert ve ihtiyaçları ile alâkadar olaîi azim
li ve kıymetli vâlileri Kadir Eroğlu’nun ba§ka vilâyete naklen 
tâyin edildiğini duymakla çok müteessir olduklarından hahsilo 
bu nakil emrinin iptal edilmesi ve mumaileyhin eski yerinde ipka 
olunmasını istemektedirler.)

(Dilekçi : Azerbaycan’dan serbest mülteci olarak 1945 
yılında yurda gelmiş ve Türk vatandaşlığına alınmasa hak
kında mütaaddit müracaatlerine bugüne kadar bir netice ala
mamış olduğundan bahsile Türk tabiiyetine kabul edilmesine emir 
verilmesini istemektedir.)

(Dilekçi : İstiklâl Harbinde gösterdiği yararlıklarından dolayı 
Meclisçe verilen teşekkümameyi kaybettiğinden bahsile oğul ve 
torunlarına kıymetli pir hâtıra olmak üzere mezkûr ta^ekkiirna- 
menin musaddak bir suretinin veyan bundan bahseden bir mek
tubun tarafına gönderilmesine delâlet buyurulmasım istemekte
dir.)

(Dilekçi : Nahiye belediye zabıta memuru iken haksız, sebep
siz ve keyfî olarak i§ine son verilmiş ve bu yüzden mağdur ve pe
rişan bir duruma düşmüş olduğundan bahis ve şikâyetle hak ve 
adaletin tecellisi için gerekli muamelenin yapılmasını istemek
tedir.)

(Dilekçi : Çiftçi olup menkul ve yayrimenkul emvali bulun
madığından ve efradı ailesinin ihtiyacım teminden âciz olduğun
dan bahsile Toprak Kanunu gereğince Adapazarı’nın merkezin
de veya her hangi bir köyünde efradı ailesine yetecek miktarda 
Hazine topraklarından arazi verilmesini istemektedir.)

(Dilekçi : Büyük Millet Meclisi Riyasetine vâki müracaatle
rine verilen cevapların muhtarları terzi Şükrü tarafından kendi
sine verilmediğinden bahis ve şikâyetle mumaileyh hakkında ge
rekli ve şiddetli tahkikatın açılmasını ve işten el çektirilmesini 
istemektedir.)

(Dilekçi : Mısır Hükümeti tarafından Türkiye’de bulunan 
Türk vatandaşların Mısır’daki emlâklerinin kendilerine verilece
ğini duyduğundan ve kendisinin de Mısır’da emlâki olduğundan 
bahsile bu haklarının ne şekilde ve nereden arıyacağı hakkında 
gereken yardım ve kolaylığın gösterilmesini istemektedir.)

Oercıği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileriye sürülüp 
mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayn &yn hulasaten gös
terilmiş olan talep ve şikâyetlerin son karan almaya yetkili 
idari makam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından mozkûr talep ve şikâyetler 
hakkında Dahil! Nizamnamenin muaddel 53 ncü maddesine tev-
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Arzuhal

No.
Arzuhal sahibinin

adı, soyadı vo adresi EncüıiKin kararı ve ne sobeptcn verildiği

fikau encümenimizce muamele tâyiniıı.3 mahal olmadığına ve 
müstedilerin usulü dairesinde sözü geçen makam ve mercilere 
ayrıca müracaatte muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2329 20.1.1960

5759/5759 
(S. No: 109)

(S. No; 110)

Recep Bayrak 
Askerlik Şubesi 
Daktilo Memuru 
Boyabat

Zekeriya Kırımlı 
T. D. ve Ç İşlet. 
Um. Müd. Personel 
Servisinde Memur 
Karabük

(Dilekçi : Orman muhafaza memuru iken bu vazifeden istifaen 
ayrılmış ve bilâhara â skerlik ışubesi daktilo memurluğuna giryniş 
ve birinci metnuriyeti ile ikinci meynuriyeti arasında iki senelik 
bir zaman geçmiş olmasından dolayı borçlanma hakkını kaybetmiş 
bulunduğundan bahsile Emekli Sandığının olbaptaki maddesine 
yeniden bir müddet daha verilmesi hakkında bir kanun teklifiniv 
yapılmasını istemektedir.)

(İstiklâl Harbine iştirak eden iktisadi teşekkül memurlarının 
da bu hizmetlerinin emekli süresine sayılması hakkında bir kanun 
teklif edilmesi talebinden ibarettir.)

7450/7450 
(S. No: 111)

7210/7210 
(S. No: 112)

Murat Kefeli 
Sümerbank Pera
kende Satış Mağa
zası Şefi 
Eyüp - İstanbul

Tevfik Canbay 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi Ajans Müd. 
Depo Memum 
Denizli

7262/7262 Sami Güzey 
(S. No: 113) Maltepe Neyzen

Tevfik sokak No: 12 
Barkın Ap. Daire: 2 
Ankara

(Dilekçi : Yerli Mallar Pazarında ücrette geçmiş hizmetinin 
borçlanmak suretiyle emekli hizmetine eklenmesi hakkında Emekli 
Sandığına vâki müracaatının akim kalmış olduğundan hahsür 
6881 sayılı Kanu7idan istifade edemiyorsa, bu hizmetinin borçkın- 
mak suretiyle emekliliğine ilâvesi için bir kanun teklif edilmesini 
istemektedir.)

(Dilekçi : Muhtelif Devlet daire ve müesscsclerindeki hizmet
leri borçlanmak suretiyle fiilî hizmetine eklenmiş ise de Toprak 
Mahsulleri Ofisi Denizli Ambarı Kantar Memurluğunda geçen 
hizmeti Meclis İdare Kararı ile kendisinin haberi olmadan m.uvak- 
kat bir kadro olması yüzünden fiilî hizmetine saydmamış ve ha 
hal adaletsizliği mucip bulunmuş olduğundan ve saireden bahsile 
sayılmıyan yedi senelik hizmetinin borçlanmak suretiyle fiilî hik
metine eklenmesi hakkında bir kanun teklifiyle eşitsizlikten kur 
tarılmasmı istemektedir.)

(Dilekçi : İstanbul Hükümetince Bitlis Polis Müdürlüğüne 
vâki tâyinini mütaakıp İstanbul ile irtibat kesilmiş olması hase
biyle Bitlis’e gidemiyerek Eskişehir’e Millî Hükümetçe tâyin edil
miş olduğundan ve saireden bahsile Eskişehir’e tâyini yapılmış 
olduğu tarihler arasında fiilen sebk etmiş bulunan 14 ay 7 günlül: 
hizmetinin, müddeti hizmetine eklenmesi ve bu müddete ait maa>i- 
larıntn emsali misillâ iki kat olarak tediyesinin temini için Mcclise 
bir kanun teklifinin komisyon âzasından bir milletvekili tarafın
dan bir an rrrel yapılmasını istemektedir.)
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7763/7763 Ethem Dilek 
(S. No: 114) Emekli Adliye 

Başkâtibi 
Kızıltepe

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi Encünıejı karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhalin hulâsası : Memurlar gibi emekli memurların da 
tahsilde bulunan çocuklarının kitap kalem vc sair masraflarına 
verilmek üzere müstahak olduklart çocuk zammının verilmesi hak
kında bir kanun teklifi yapılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 15 nci 
maddesine göre kanun teklif etmek hakla münhasıran Vekiller 
Heyetine ve mebuslara ait bulunmasma ve encümenimiz bu sıfat
la böyle bir teklif serdine yetkili olmamasına binaen vâki talep
ler hakkında bu sebepten muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2330 20 . I . 1960

6890/6890 İslâm Başak 
(S. No: 115) DD Yol Çavuşu 

9522 Sicilli 
Samsun - Sivas hattı 
Havza

(Dilekçikr : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuş
luğu vazifesini ifa etmekte oldukl<ınn<iam ve 9 . l l l  . 1953 tari
hinde evvelcc bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cmnhuriyeli Emekli SandığiTuı 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat vc hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemi,^ ve bu yüzden mağdur bir duruma dü§mü  ̂
bulunduklarından vcsairedcn bahsile 5434 sayıl) Kanunun nt§rin- 
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun ne§rin- 
den sonra tcnınmıyan emekli hakkı hizmetlennin birleştirilme
sini ve keıulüerine de emsali misilln memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi husımında adilâne bir karar ittihaz hnyn- 
ndmasım istemektedirler.)

6891/6891 Ali Yarbudak 
(S. No: 116) DD 9713 Sicilli

Kars - Hudut hattı 
Kars

6892/6892 Ali Çetintaş 
(S. No: 117) DD 28577 Sicilli 

Erzurum hattı 
Birevi

6893/6893 Şahin Çağıl 
(S. No: 118) DD 23594 Sicüli 

Sivas - Brzutaını 
hattı 
Kangal



27

6894/6894 
(S. No: 119)

Arzuhal
No.

Mehmet Doğan 
DD 9704 Sicilli 
Erzurum - Horasan 
hattı
Hasankale

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı vo adresi

6895/6895 Ali Demiryol 
(S. No: 120) DD 18662 Sicilli 

Adana

6896/6896 Mehmet Düzgün 
(S. No: 121) DD 38471 Sicilli 

Adana

6897/6897 Rıza Erdoğan 
■(S. No; 122) DD 30133 Sicilli 

Bizevi - Erzurum

6898/6898 Mehmet Güngöl
(S. No: 123) DD 38706 Sicilli 

Kars - Hudut hattı 
Kars

6899/6899 Ömer Gültekin 
(S. No: 124) DD 63315 Sicilli 

Erzincatı - Erzurum 
hattı 
Tercan

6900/6900 Celâl Gül 
fS. No:125) DD 27317 Sicilli 

Erzincan - Erzurum 
hattı 
Afjkalo

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuş
luğu vazifesini ifa etmekte olduklanndan ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvekc bağlı bıdımduklan Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tamnmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasını istemektedirler.)

6901/6901 Mehmet İlbay 
i'S. No:126) DD 19962 Sicilli 

Kars - Hudut hattı 
Mezre
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6902/6902 Mehmet Kartalkaya 
(S. No: 127) DD 19958 Sicilli 

Kars - Hudut hattı 
Dikme

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

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavu§- 
luğu vazifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III  . 195.'} tari
hinde evvelce hağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri h‘>güne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasını istemektedirler.)

6903/6903 Haşan Kıranç 
(S. No: 128) DD 28276 Sicilli

Erzincan - Erzurum
hattı
Geçit

6904/6904 Naim Kırgeç 
(S. No: 129) DD 9502 Sicilli 

Samsun hattı 
Kayabaşı

^6905/6905 Battal Makas 
(S. No: 130) DD 9215 Sicilli 

Sivas - Samsun 
hattı
Havza istasyon

6906/6906 Süleyman özpolat 
(S. No: 131) DD 17301 Sicilli 

Diyarbakır - Kurt
alan hattı 
Diyarbakır

6907/6907 îhsan Saka 
(S. No: 132) DD 34944 Sicilli 

Afyon - Adana 
hattı 
Konya

6908/6908 Abdullah Sungur 
(S. No: 133) DD 10755 Sicilli 

Şube 56 Murkez 
Diyarbakır
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6909/6909 Faik Sidar 
(S. No: 134) DD 15861 Sicilli

Erzurum - Erzincan
hattı
Tercan

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

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuş
luğu vazifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvelce hağh bulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmİ!  ̂ ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri hvgüne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından vesaireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleşti/ilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasım istemektedirler.)

6910/6910 Ellez Şair 
(S. No: 135) DD 24262 Sicilli 

Kars - Hudut hattı 
Yahmilar

6911/6911 Hacı Haşar 
(S. No: 136) DD 24711 SicilH 

Sivas - Erzurum 
hattı 
Karagöl

6912/6912 îsa Tecer 
(S .N o: 137) DD 9521 Sicilli 

Çetinkaya - Sivas 
hattı
Bozarmut

6913/6913 Müslüm Yıldız 
(S. No: 138) DD 19946 Sicilli 

Kars-Hudut hattı 
K an

6914/6914 Kemal Yalçınkaya 
(S.N o: 139) DD 20373 Sicilli 

Divriği - Erzurum 
hattı 
Divriği

6915/6915 Süleyman Aslan 
(S .N o: 140) DD 39441 Sicilli

Normal - Altınbaşak

6916/6916 Ferit Tosun 
(S .N o: 141) DD 20220 SicilH 

Mus hattı 
Elâzığ İstasyonu
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Arzuhal

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

6940/6940 Abdullah Yanbaş 
(S. No: 142) DD 21712 Sicilli 

Konya - Adıuiîi 
hattı 
Konva

6941/6941 Aziz Yiğit 
{S. No: 143) DD 32553 Sicilli 

F. D.
Malatya

6942/6942 Kâzım Yıldız 
(S. N o: 144) DD 36093 Sicilli 

Yol ÇaATuşu Erzu
rum - Horasan hattı 
Hopik

6943/6943 İsmail Yalçın 
(S. No: 145) DD 50349 Sicilli 

Diyarbakır - Kurt
alan hattı 
Bismil

6944/6944 Ahmet Yılmaz 
(S. No: 146) DD 20219 Sicilli

Malatya - Fevzipaşa 
hattı '

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuş
luğu vazifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvelce bağlı hulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş, ve bu, yüzden mağdur bir duruma du§mü.  ̂
bulunduldarmdan ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tamlan emekli hakkı hizmetleri İle bu kanunun neşrin
den sonra tanınmıyayı emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rtdmasını istemektedirler.)

6945/6945 Sadık Yılmaz 
(S. No: 147) DD 38290 Sicilli

Sivas - Kayseri hattı 
Sanoğlan îstaöıyonu

' 6946/6946 Ali Yılmaz 
rS .N o:U 8) DD 16678 Sicilü 

D. D. Y. T. 5U1 
Kömürler 
Fevzipasa

6847/6847 Şevket Ünsalsoy 
(S. No: 149) DD 11299 SicilH 

Sivas - Erzincan 
hattı 
Divriği
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6948/6948 Mustafa Ünlü 
(S. No: 150) DD 19999 Sicilli

Fcvzipaşa - Malatya 
hattı
Köprüağzı

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

6949/6940 Yunus Üzger 
(S. No; 151) DD 20717 Sicilli 

Elâzığ - Van hatt ı 
Yııvt

6950/6950 Hamza Uçaı- 
(S. No: 152) DD 11232 Sicilli 

5. İşletme Şube 52 
emrinde 
Malatya

6951/6951 Mirza Türesin 
(S. No: 153) DD 20864 Sicilli 

Yol Çavugu 
Fevzipaşa - Malaty;ı 
hattı 
Pazarcık

/
6952/6952 Ahmet Terlemez 

(S. No: 154) DD 33587 Sicilli 
Konya - Adana 
hattı 
Kaşmhan

6953/6953 Halü Tutkun 
fS -N orlM ) DD 44824 SioiUi 

Konya • Adaji« 
hattı 
Ka^mharı

Encüınon kurarı vc ne sebepten verildiği

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavu§ 
luğu vazifesini ifa etmelde olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvclce bağlı bulundnkl^n Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhui'iyeti Emekli Saniiığma 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma diişmüş 
bulunduklarından ve sair eden bahsile 543i sayılı Kanunun neşrin  ̂
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin 
den sonra tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme 
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasmı vitemektedirler.)

6954/6954 Hüseyin Topaloj^ln 
(S. N o: 156) DD 23948 SicilU 

DD Yol Başçavuşu 
Elâzığ
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6955/6955 Mustafa Türer 
(S.N o; 157) DD 34517 Sicilli

5/1 Yol Başçavuşu  ̂
Konak

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

6956/6956 Yusuf Taş 
(S. No: 158) DD 23421 Sicilli 

Afyon - Havza 
hattı 
Sarayönü

6957/6957 İbrahim Taştan 
fS.No:159) DD 23981 Sicilli 

Kayseri - Sivas 
hattı
Sanoğlan İstasyonu

6958/6958 Ramazan Sal taş 
(S. No: 160) DD 38278 Sicilli 

Yol Çavuşu 
Elâzığ-Van hattı 
Konak İstasyonu

6959/6959 Haşan Sanat 
(S. No: 161) DD 25318 sicilli 

Narlı - Gaziauteb 
hattı
Gazianteb

6960/6960 Mahmut Soner 
(S. No: 162) DD 19953 Sicilli 

Erzurum - Horasan 
hattı 
Alvar

6961/6961 Yusuf önder 
(S. No: 163) DD 36042 Sicilli 

Darhat - Sarıkamış

6962/6962 Selâhattin Oral 
(S. No; 164) DD 51028 Sicilli 

Diyarbakır Kurt
alan hattı 
Kurtalan

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuş
luğu vazifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvelce, bağh hulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandıği7idan ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından vesaireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tanmmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştiı ilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklüil: 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyUr 
rulmasmı istemektedirler.)



Arzuhal
No.

Arzuhal sahibinin
adı, soyadı ve adresi Encümen fcaran vo ne sebepten verildiği

6963/6963 Ahmet Kırbaç 
(S. No: 165) DD 11235 Sicilli 

Elâzığ - Muş hattı 
Elâzığ

6964/6964 Mehmet Karakoyun 
(S. No: 166) DD 22484 Sicilli 

Şube 25 Şefliği 
Yol Başçavuşu 
Kayseri

6965/6965 Mehmet Kılıç 
(S. No: 167) DD 29782 Sicilli 

Malatya - Kurt
alan hattı 
Beşiri

6966/6966 İsmail Kaya 
(S. No: 168) DD 30128 Sicilli 

Sivas - Erzurum 
hattı 
Cürek

6967/6967 Mahmut Kutur 
(S. No: 169) DD 20715 Sicilli 

Malatya - Diyarba
kır hattı 
Baskil

(Dilekçiler : Halen Devlet DevnryolUmnda yol <̂ avu§~ 
lnğn vazifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvelce bağlı bulundukları Devlet Demiryollart Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Ctcmhuriycti Emekli Sandığına 
n-akletiirilmi§ vc her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadur hirl4ştirilmemi§ ve bu yüzden mağdur bir duruma dü§mü.j 
hulundukl<jtrından vesaireden bahsUe 543i sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den s07ira tamnmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme 
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emekUlik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasinı istemektedirler.)

6968/6968 Ali Işmak 
(S. No: 170) DD 8278 Sicilli 

Mersin - Yenice 
hattı 
Tarsus

6969/6969 Arap İmran 
(S. No: 171) DD 20131 Sicilli 

Takım 5113 Yol 
Başçavuşu 
Malatya - Fevzipaşa 
hattı
Eloğlu lsta«yonu
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6970/6970 Habip Gencel 
(S. No; 172) DD 33003 Sicilli 

5. işletmede 
Batman

Arzuhal Arzoıhal sahibinin
No. adı, soj'adı ve adresi Encümen karan vc no sebepten verildiği

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşluğu 
vazifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
kinde evvelce bağlı hulunduklan Devlet Demiryolları Emekli 
bandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emeldi bandığına 
naklettinlmi^ ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşı-in- 
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile hu kanunun neşrin
den sonra tamnmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kcmlilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rıdmasınt istemektedirler.)

6971/6071 Faik Oürocak 
{S. No: 173) Dİ) 48189 Sicilli 

Malatya - Diyarba
kır hattı 
Kürlı

6972/6972 Haşan (lürsoy 
fS. No:174) DD 33404 Sicilli 

Kurtalan - Pismil

6973/697:'. Ali Gültckin 
(S. N'u: 175) 24343 Sicilli DD 

Sankanıiij

6974/6974 Necati (ronçtürk 
fS. No: 176) DD 20381 Sicilli 

Kayseri - Sivas 
hattı
Sarmısaklı

6975/6975 Ali Ganiyusufoglu 
(S. No: 177) 30168 Sicilli

K. Af?zı - Maraş
hattı
Mart̂ g

6976/6976 İhsan Eser 
(S. No: 178) DD 28103 Sicilli 

Malatya - Diyarbjt- 
kır hattı 
Ergani

6977/6977 Ahmet Ercan 
(S. No: 179) DD 38502 Sicilli 

Sarıkamış - Kars 
Yağbasan
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6978/6978 Hacı Ertürk 
(S. No: 180) DD 40050 Sicilli 

Erzincan - Erzurum 
hattı 
Tercan

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi Kneümcn karan vo no sebeplen verildiği

(Dilekçiler: Halen Devlet Demiryollarmda yol çavu-şluğu 
vazifesini ifa etmekte olduldanmîan ve 9 . lU  . 1953 lari- 
hinde evvelce bağlı hulumluklan Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettiHlmi§ ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birle§tirilmemi,^ ve bu yüzden mağdur bir duruma dü-pmiş 
bulunduklarından ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun nesrin
den evvel tamlan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin biri eştir ihne- 
sini ve kendilerine dc emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hulusunda a/lilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasını istemektedirler.)

6979/6979 Abbas Efli 
(8. No: 181) DD 51031 Sicilli 

5. İşletmede 
Batman

6980/6980 Yusuf Demirbaş 
(S. No: 182) DD 19154 Sicilli 

Mersin - Yenice 
hattı
Karacailyas

6981/6981 Şaban Demireli 
(S. No: 183) DD 9228 Sicilli 

Kısım 429 Şef 
Sivas

6982/6982 Hüseyin Demiral 
(S. No: 184) DD 43158 Sicilli 

Sarıkamış - Kars 
hattı
Çatak İstasyon

6983/6983 Allahverdi Develi 
(S. No: 185) DD 41920 Sicilli 

Sarıkamış - Hudut 
hattı
Kurudere

6984/6984 Nazım Demir 
(S. No: 186) DD 36733 Sicilli 

Kısım 451 de 
Erzurum

6985/6985 Mustafa Doğan 
(S. No: 187) DD Şube 25 Şef

liği Yol Çavuşu 
63113 
Kayseri



6986/6986 Mehmet Demireğen 
(S. N o: 188) DD 41576 Sicilli 

Konya - Adana 
hattı 
Çumra

Arzuhal Ai'zuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

6987/6987 Mustafa Demircık 
(S. No: 189) DD 11241 Sicilli 

Narlı - Gazianteb 
hattı
Gazianteb

6988/6988 Dede Çelik 
(S. No: 190) 18795 Sicilli 

Mersin

6989/6989 Mehmet Çıra 
(S. No: 191) DD 11246 Sicilli

Fevzipaşa - Malatya
hattı
Gölbaşı

6990/6990 Yusuf Çilta^
(S. No: 192) DD 34039 Sicilli 

Erzurum - Horasan 
hattı 
Horasan

6991/6991 İbrahim Bostancı 
(S. No: 193) DD 36079 Sicilli

Malatya - Çetinkaya 
hattı
Hekimhan

6992/6992 Hüsnü Bayır 
(S. No: 194) DD 16898 Sicilli

Fevzipaşa - Malatya
hattı
Haydarlı

6993/6993 Hâmit Bıçak 
(S .N o : 19B) DD 19146 Sicilli 

Mersin - Yenice 
hattı 
Yenice

(Dilekçiler: Halen Devlet Demiryollarında yal çavu§hığu 
vazifesini ifa ^etmekte olduklarından ve 9 . III . 19Ş3 tari
hinde evvelce bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmiş ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş ve hu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından ve saireden bahsile 5434 sayüı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tanınmıydn emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasım istemektedirler.)

- 3 ? -

Encümen kararı ve nc sebepten verildiği
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6994/6994 Ahmet Akbey 
(S. N o: 196) DD 62255 Sicilli 

Malatya - Diyarba
kır hattı 
B asidi

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi

6995/6995 Mustafa Akgül 
(S. No: 197) DD 22949 Sicilli 

Malatya - Diyarba
kır hattı 
Ergani

6996/6996 Enver Akpmar 
(S. No: 198) DD 27653 Sicilli 

Sarıkamış - Dar hat 
hattı
Sarıkamış

6997/6997 Mehmet Aydın 
(S. No: 199) DD 20859 Sicilli 

Muş - Elâzığ hattı 
Elâzığ

6998/6998 Ahmet Ankan 
(S. No: 200) DD 18774 Sicilli 

Ulukışla - Adana 
hattı 
Yenice

6999/6999 Sefer Alaman 
(S. No: 201) DD 51777 Sicilli 

Malatya - Diyarba
kır hattı 
Fırat

7000/7000 Mustafa Ateş 
(S. No: 202) DD 19173 Sicilli 

Mersin - Yenice 
hattı 
Haeıtalip

7001/7001 Musa Arda 
(S. No: 203) DD 18882 Sicilli 

Ulukışla

Encümen kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçiler : Halen Devlet Demiryollanndck yal çavuşluğa 
vazifesini ifa etmekte olduklarından v& 9 . III . 1953 tari
kinde evvelce bağlı hulunduklan Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına. 
naklettirilmi§ ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birleştirilmemiş ve bu yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarından ve saireden bahsile 5434 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emekli hakkı hizmetleri ile bu kanunun neşrin
den sonra tamnmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının verilmesi hususunda adilâne bir karar ittihaz buyu- 
rulmasını istemektedirler.)

» n>
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7002/7002 İsmail Avtan 
(S. No: 204) DD 38701 Sicilli 

Ulukışla - Adana 
hattı 
Gümüş

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

7008/700;î Sadi Yıldırım 
(S. \o;20f)) DD 19981 Sicilli 

Sankaınış

7004/7004 Uecep Özde;;
{S. No: 206) DD 23953 Sicilli 

SaıriKun - Sivas 
hattı 
Tui’hal

7005/7005 Mahmut Karta 1- 
(S. No: 207) kaya

DD 345.18 Sicilli 
Sarıkamış - Hudut 
hattı 
Başgedik

7006/7006 Emin Koq 
(S. No: 208) DD 53570 Sicilli 

Takım 5514 Çavuş 
Elâzığ - Van hatlı 
Suveren İstasyonu

7007/7007 İdris Güneş 
(S. No: 209) DD 24344 Sicilli 

Sarıkamış - Hudut 
hattı
Kızıl(̂ *akı;ak

7008/7008 (). Kâzım Fırat 
(S. No: 210) DD 18963 Sicilli 

Elâzığ - Muş hattı 
F]lâzığ

7009/7UÜ9 MehıiH't Dilek 
(S. No: 211) DD 12291 Sicilli 

Elâzığ - Muş hattı 
Palu

(DUckrih'r: Halen Devlet Demiryollarmda yol çavuşluğu 
vazifenini ifa etmekte olduklarından vc 9 . U f . 1953 tari
hinde evvelce bağlı bulundukları Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
naklettirilmiş ve her iki Saruhklaki aidat ve hizmetten bugüne 
kadar hirleştirilmemiş ve hu. yüzden mağdur bir duruma düşmüş 
bulunduklarmdan ve saireden bahsile 5431 sayılı Kanunun neşrin
den evvel tanılan emeMi hakkı hizmetleri ile bu kanunu7i neş’ri'n- 
den sonra laıvınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştirilme
sini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilik 
haklarının r< ritme si hususunda, adilâne bir karar iitihaz buyu- 
rulmasını istemektedirler.)



7010/7010 Şerif Barut 
(S. No: 212) DD 54145 Sicilli 

Tel Başçavuşu 
B. Maden İstasyonu

Arzuhal Arzuhal sahibinin
No. adı, soyadı vc adresi

7011/7011 Zahiri Akdaş 
(S. No; 213) DD 16072 Sicilli 

Elâzığ - Muş hattı 
Genç,
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I'hıcümen karan ve no sebepten verildiği

(Dilekçiler: Halen Devlet Demiryollarında yol çavuşluğu 
vacifesini ifa etmekte olduklarından ve 9 . III . 1953 tari
hinde evvelce bağlı hulunduklan Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığından ayırarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığımı 
naklettirilmiıi ve her iki Sandıktaki aidat ve hizmetleri bugüne 
kadar birle§tirilmemv^ ve bu yüzden mağdur bir duruma düpnü^ 
hıdunduklarından ve saireden bahsile 5134 sayılı Kanunun neh
rinden evvel tamlan emekli hakkı hizmetlerimle bu kanunun neh
rinden sonra tanınmıyan emekli hakkı hizmetlerinin birleştiril
mesini ve kendilerine de emsali misillû memurlar gibi emeklilin 
haklarının verilmesi hus ı̂sunda adilâne bir karar ittihaz- buyu- 
rulmasını istem ektedirler.)

7012/7012 Mehmet Altıok 
(S. No: 214) DD 29299 Sicilli 

FClâzığ - Muş hattı 
Gene

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki olup mahiyeti 
yukarda gösterilen müracaatlarin yeni bir kanun teklifi mevzuu 
ie  alâkalı hususlara taallûk ettiği aîılaşıldığından mezkûr mü- 
racaatler hakkında bu sebepten encümenimizca muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2331 20.1.1960

Reis yerine 
M. M. 

Samsun 
N. Ulusoy

Kâtip
Çanakkale

A. II. Sezen
x\dana Antalya Bingöl Bolu
/ / .  Öner Y. Yazıcı M. N. Okcuoğlu M. Dayıoğlu

Erzurum 
M. Eyiiboğlu

Konya 
S. Sayın

Trabzon 
O. N. Lermioğlu

Yozgad 
S. Eronat
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5733/5733 Tevfik Bıyık
Demirkapı Sayaç 
Han No: 1 
İstanbul

Arzuhal Arzuhal, sahibinin
No. adı, soyadı vo adresi Kn(*iuneu karan ve nc sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Bakaya kalmak sııçundan Askerî Mahke
mece hükmedilen üç ay on günlük hapis cezasımn affı talebinden 
ibarettir.'}

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Hâdisenin oluş 
şGİkli ve müstakar Temyiz içtihatlan muvacehesinde affı mucip 
bir sebep görülemediği bildirilmektedir.

Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesine uyularak davet edi
len Adliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri temsilcileri do, cevabi 
•tezker.3 münderecatmı teyiden beyanda bulunmuşlardır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin af talebi diklîate alınacak de
ğer ve mahiyette görülmediğinden bu talebin zikredilen sebep
ten reddine; âzadan Mustafa Nuri Okcuoğlu, Mustafa Altındo- 
ğan ve Mehmet Delikaya’nın muhalif ve Sabahattin Sayın’ın da 
müstenkif kalmalarına karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2332 3 . n .  1960

5371/5371 H. Hüseyin Türkân 
Sartmustafa köyü 
İlkokulu Ba.^öğret- 
meni
Salihli - Manisa

(Arzuhal hulâsası : Bilgisizliği ve öğretmen olarak vazife 
gördüğü mahallin uzak bulunmuş alması sebebiyle, terhis kaydını 
müddeti içerisinde yaptıramamış olduğundan dolayı verilip 25 
liradan ibaret olan maaşından haczen tahsil edilmekte bulunan 
1 500 lira para cezasının affedilmesi talebinden ibarettir.)

Millî Müdafaa Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; 
terhisini mütaakıp Adana Ulucami Askerlik Şubesi bölgesinde 
ikamort ettiği halde kanuni müddeti içerisinde müracaat .sdip 
kaydını yaptırmadığı için Adana Askerlik Dairesi Başkanlığı
nın 10 Kasım 1958 tarihli bir kararı ila, 1076 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine tevfikan 1 500 lira para cezasına çarptırılmış 
olduğu bildirilmektedir. Mezkûr müracaat encümenimizin 
2 . X n . 1959 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere olunup 
ceza çok ağır bulunmuş olması itibariyle yalnız bu hâdiseye 
münhasır olmak üzere talebin hususi af işleri meyanında görü
şülmesi tensip kılınmıştır.

Askerlik Daü*esi Başkanlığının celp ve tetkik olunan mez
kûr karannda da ezcüm’e : Müstedinin alınan ifadesinde mâkul 
bir mazeret bulunmadığından, bahis konusu maddei kanuniyeye 
tevfikan 300 lira ve 5434 sayılı Kanun gereğince 5 misli olan 
1 500 lira para cezası ile tecziyesine karar verildiği belirtilmek
tedir.

G>ar(i  ̂düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına. Adliye ve 
Millî Müdafaa Velcâletleri temsilcilerinin vâki izahatlarına na



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

zaran dikkate alınacak mahiyette bulumnıyan af talebinin âza- 
dan Sefer Eronat’ın müstenkif kalmasına, Mustafa Nuri Okcn- 
oğlu’nun vâki muhalefetine mukabil ekseriyetlei reddine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2333 3 . I I . 1960

Reis 
Çorum 

11. Ortakcıoğlu

Ma b̂aıta Muharriri 
Samsun 

N. TJlusoy

Kârtip 
Çanalkikalo 

A. Hamdi Sezen
Adana 

A. Karamüftiloğlu

Adana Bingöl Elâzığ Elâzığ Konya, • Malatya
II. Öner M. Nuri Okcuoğlu M. Alhndoğan F. Karakaya S. Sayın M. DeJikaya

TralbiMHi 
O. Nuri Lermioğlu

Yozgad 
8. Eronat

(Arzuhal sayısı: 235)

T . B . M . M . M atbaası


