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Dilekçe 
Koni. No.

29858/3921
29885/192:5

bini vaz’cden hükmüı " aykırı bir görüş ve tasarruf ile bu nıüsaa 
dettin kendilerine verilmemiş olmasından ve bu tarz hareketin 
iç ve diş ticari faaliyet ve münasebetlerimiz için de zararlı bu
lunduğundan bahis ve şikâyetle; zikfolunan Bulgaristan ve diğer 
ilerlerden mat getiren firmalar için kabul edilmiş olduğu şekilde 
bu mallar için d< gerekli ithal, müsaadesinin verilmesi isteğinden 
ibarettir.

Bir örneği dosyada mevcut Başbakanlık yazısı ile; fühal 'm, 
Ticaret Bakanlığına belirtildiği şekilde ve keyfiyetin inceletu ’ci, 
gereğini)ı ifası yolunda bir işarda bulunulmuş ve Ticaret Bakan

Dilekçe verenlerin
iidı, şovadı ve adresi

A bdülkad ir U ras 
S. Kskenazi Kirnı.saı 
Genel Vekili 
Avukat 
Konya sokak 
No: 63/3 Kazaz- 
oğlu H an  
Ankara

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçelerin özeti : Miıvt i kili Eskenazi firmasının tı 1960 
İzmir Enternasyonal Fuarına getirilecek mallur için tanı* -' kılı
nan / sayılı sirkülerle tesbit edilmiş bulunan kontenjan . a y a 
nında Japonya’dan getirtmiş olduğu ve; bu uzak mesaft---- ge
len geminin fırtınalara mâruz kalmış ölmem ve Port tfaiet * ila
nında 7 gün süreli bir aktarmaya tâbi tutulması gibi mücbir 
sebeplerle sirkülerde (âyin kılınan müddetten ancak iki gün gibi 
bir zaman sonra İzmir Limanına vâsıl olmuş bulunan mallan 
için, ilişik olarak sunulan İstanbul Ticaret Odasının bu \âru- 
zatı müeyyit yazısına, keza Başbakanlığın «Bahsi geçen siı vüler 
dairesinde emsalleri için kabul edilmiş olan mücbir gecikme se
beplerinin, mevcut mevzuata göre büşkaca bir mâni bulunnc'yiığı 
takdirde müracaatçı firma tarafından •Japonya'dan getirtilmiş 
mallar hakkında da kabule nıyan görülmesinin uygur. olacağı 
düşünülmektedir.» şeklindeki yazısına ve filhakika Danimarka. 
Ingiltere, Yugoslavya, Pakistan re Bulgaristan gibi memleketler
den gerek nümune, g- rek diğer mallar için sirkülerle tesbit Mm 
mış bulunan âzami müddetlerden sonra gelen nudlara ithal mü
saadesi verilmiş olmasına rağmen; Başbakanlık yazışımı verilen 
cevapta belirtildiği gibi aynı müsaadenin kendilerine de veril 
meşinin bir hatanın tekrarı olacağı mülâhazası ile Ticaret Bakarı 
lığı tarafından Anayasanın vatandaşlar hakkında eşitlik prensi■
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lığının bununla ilgili cevabi yazısında ise; «Basit bir ithal mua
melesini usulsüz bir şekilde intacettirmek gayretinden ileri gide- 
miyeceği ve müstedinin zikrettiği, mâruz muamele, velevki vâ- 
ridolmtyan iddiası veçhile hatalt dahi bulunsa bu hususun Ja
ponya’dan müddetin inkızasından sonra vürudeden malların it
haline de müsaade suretiyle bakanlığı yeni hatalı harekete tahrik 
için emsali teşkil edemiyeciği izahtan varestedir» ve gene «Bu 
kanaat ve hareket tarzı bakanlığın prensiplere riayete gösterdiği 
hassasiyetin ve bilhassa 27 Mayıstan bu yana tasarruflarına hâ
kim olan yeni ruh ve zihniyetin delilini teşkil etmektedir» denil
mektedir.

İstanbul Ticaret Odasının bahis konusu yazısında ise ezcümle:
4 sayılı sirkülerde son kabul tarihi olarak gösterilen 20.9.1960 

tarihinden iki gün sonra gelmiş otan bu malların, .Japonya'nın 
ilk defa fuara iştirak ettiği ve geminin Port Said Limanında 
aktarma edildiği nazara alınarak ithalijıe müsaade edilmesi husu
sunun İdare Heyeti kararma istinaden tensibe sunulduğu belir
tilmektedir.

Ticaret Bakanlığının Komisyon Başkanlığına vâki cevabi 
yazısında:

Emsal teşkil ettiği beyan olunan muamelelerin daha ziyade 
numunelere taallûk ettiği ve bunların 20 . 9 . 1960 tarihinden 
önce İzmir’e gelmiş olduğu ve adı geçen firmanın durumuna em
sal olamıyacağı 8 saatlik bir gecikme ile Bulgaristan’dan gelen 
malların da, gemi seyir jurnali ile tesbit edilmiş bulunan fırtına 
sebebiyle geciktiği anlaşılarak ithaline müsaade edildiği, Eskenazi 
firmasına ait bahis konusu emtianın ise iddia edildiği gibi 5 - 10 
saatlik bir gecikme ile değil 2 günlük bir teehhürle ve yukarda 
belirtilen tabiî mücbir sebep dışında 20 . 9 1960 tarihinden 
sonra İzmir Limanına gelmiş olduğu cihetle ithaline müsaade 
edilmediği bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : İdarenin, temşiyet tasarruflarında; ob 
jektif hukuk çerçevesi içerisinde yetkilerini istimalde hareket 
serbestîsine sahip bulunması idare hukuku icaplanndandır.

Bu tasarruf ve muamelelerden hukuku muhtel olanlar için 
istitafi müracaattan başka, görevli yargı yerlerine başvurma 
hakkı da mevcut bulunmaktadır.

Vâki şikâyet ve müracaat üzerine; belirtilen bu sebeplerle 
komisyonumuzca görev noktasından tâyini muameleye mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar N<f. Karar tarihi

1 17 . 5 . 1961



42207/2239

Dilekçe
l\om. No.

29474/1844
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Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi

Adil Savaşan
Kıztaşı caddesi 
No: 23/1 Kat - 3 
Fâtih - İstanbul

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 30 Temmuz 1958 tarihinde yapılan emeklilik 
muamelesi bir sureti ilişik 13 Eylül 1958 tarihli müşterek ka
rarname ile iptal olunarak 2 yû daha orduda tavzif olunduktan 
sonra 42 sayılı Kanuna tevfikan emekliye sevk edilmiş ve bu 
kanuna göre de emekli ikramiyesi almış olduğu halde Emekli 
Sandığınca bu kararname nazara alınmıyarak emekli aylığının 
ilk emeklilik muamelesi üzerinden yürütülmek istendiğinden 
şikâyeti ve bu konuda açtığı idari dâvanın ne vakit neticele
neceğini tâyin etmek mümkün olamadığına (/öre, mağduriyeti
nin bertaraf edilmesi isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Yargı yerinde İncelenmekte olan bir husu
sa taallûk eden istek hakkında, İçtüzüğün değişik 53 ncü mad
desinin 1 nci benrinin «b» fıkrasının açık ifadesi karşısında 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

2 17 . 5 . 1901

Zeki Yumuk 
Deniz Harb Okulu 
ve Lisesi Beden 
Eğitimi öğretmeni 
Hey<beliada - İstan
bul

(Dilekçe özeti : 1329 senesinde ihdas olunup bilâhara lâğ
vedilmiş bulunan Gedikli Zabit Okulunun ilk mezunlarından 
olup o tarihte mer’i hükümler ve 1637 sayılı Kanun gereğince 
askerî öğretmen sınıfına geçirilmesi iktiza ettiği halde müta- 
addit müracaatlarına rağmen bu kanuni hakkının verilmiyerek 
43 yıldır sivil öğretmen olarak istihdam olunmak suretiyle 
mağdur edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammmdır.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: 1946 dan beri 
tevali eden müracaatları üzerine dilekçinin tesbit edilen duru
muna nazaran; askerî memur olabilmek için yedek subay, 
askerî öğretmenlik için de ayrıca fakülte mezunu olmak iktiza 
ettiği, gedikli subay sınıfına hiçbir kanunla bu hakların ta
nınmamış olduğu.

Gedikli subay senatosunda iken bu statünün icaplarına ve 
halen de bulunduğu statüye göre muntazaman terfi ettirildiği 
cihetle mağduriyet iddiasının hukukî bir esasa müstenit bu
lunmadığı, bu konu ile ilgili olarak Askerî Yargıtayda aç
tığı dâvanın reddedilmiş ve daha önce Büyük Millet Meclisine 
yaptığı müracaat ve talebin de Dilekçe Komisyonunca kabul 
edilmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anlaşmazlığın tetkik ve halli vazifeli 
yargı yerine ait bulunmuş ve nitekim; bu merci tarafından 
reddedilmiş olmasına göre; içtüzüğün değişik 58 ncü mad
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Kom. No.

42956/271;}
46048/4021

44473/3229 
(S. No: 1)

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

desinin 1 nci bendinin «a» fıkrası sarahati muvacehesinde 
vâki şikâyet üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3 17 . 5 . 1961

(Dilekçe özeti : Firmaları tarafından kurtarılmış olup ha
kiki değerinden çok ucuz 20 bin dolar gibi cüzi bir bedelle sa- 
tınalmak istediği Yanan bandıralı «Sorrentino» gemisini .30 
Mayıs 1960 tarihine kadar mubayaa edebilmeleri imkânının sağ
lanma*: isteğinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Buna benzer 
fırsatlardan faydalanabilmesi maksadiyle, 5/632 sayılı karar
nameye bir fıkra ilavesi için teşebbüse geçilmiş olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre bir kararname 
değişikliğini iktiza ettirdiği anlaşılan ve esasen ilgili ve yet
kili idare makamlarını ilgilendiren istek hakkında komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

4. 17 . 5 . 1961

(Dilekçe özeti: Genel Kurmay Başkanlığı 5 nci Yurt İçi Bölge 
Müfettişi iken, 1950 - 1952 seneleri içerisinde Süvari Okuluna 
gönderilip 5 ay kursa tâbi, tutulmuş ve bu kursu pek iyi derece ile 
bitirmiş olduğu ve sicili d'-e müspet bulunduğu halde, 5434 sayılı 
Kanunun 3.9 m u maddesinin (B) fıkrasına tevfikan re'sen emek
liye sevk edilmiş bulunduğundan ve 1941 senesinde bir tatbikatta 
geçirdiği kaza neticesinde sol ayağından sakatlanıp mâlûl kal
mış ve bu vazife mâlüilüğü durunu* da 4 aded sıhhi kurul kararı 
ve vaka yerinde hazırlanan tutanakla sabit bulunmasına rağmen, 
bu dosyanın bakanlıkça zamanında bir yazı ile Emekli Sandığına 
gönderilmemesi yüzünden aylık tahsisinde, maluliyeti nazara alın
mamış, dolaymyle mağduriyeti cihetine gidilmiş ve açtığı idar 
dâvanın da ortada ne bir süre aşımı ve ne de bir merci tecavüzü 
bahis mevzuu değil iken reddedilmiş olduğundan bahis ve şikâyet
le: 551 sayılı Kanun şümulüne giren maluliyetinin yeniden tesbıi 
ettirilmesi ve emeklilik muamelesinin vazife malûllüğü du'•umuna 
göre düzeltilmesi ve vâki mağduriyetlerinin giderilmesine dair
dir.)

Sabri Ersavaş 
Emekli Sv. Albay 
Tahta Köprü cad
desi No: 5 
K. Toprak - İstan
bul

İbrahim Kalkavan 
ve ar.
Vapur İşletmesi 
Galata Kefeli Hü
seyin Haıı No: 8/9 
İstanbul
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Dilekçe

Kom. No.

29854/2014 
(8. No: 2)

44124/3197
(S. No: 3)

43879/3048 
(S. No: 4)

29125/1592 
(S. No: 5)

29890/2378 
(S. No: 6)

45128/3535 
(S. No: 7)

43562/2925 
(S. No: 8)

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi

Salih Doğruyol 
Himmet fakı kö
yünde
Kayadibi - Sivas

Mustafa Durusoy 
Baheelievler Ke
mal caddesi No: İS 
Kayseri

Mehmet Bent 
(Jarşı mahallesi 
Fırka caddesi Ha
mam arkası
No: 13/A 
Bozüyük

Necati înkayalı 
Hükümet caddesi 
Ticaret Odası al
tında 
(’evhaıı

Ziya Tekin 
Ak köprüde Kah
veci Abdulrızzak 
Tan eliyle 
Ankara

Fatma Şahaııde 
Arca ıı
Etimesgut Hava 
Durağı Su'bay 
Kvlori No: 24 
Anka ra

Mehmet Arıkaıı 
Kski Belediye 
Zalbıta Amiri 
Emirdağ

Komisyon kararı ve ıı<‘ sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Açtığı tescil re taksim dâvası neticesinde, ken
tli adına tapusu verilip ihaleten yapılan satış sonunda verilen 
hükme müsteniden icram kendisine teslim edilmiş bulunan 5 par
ça gayrimenkull erinin bilâhara yapılan bir müracaat üzerine 
başkası adına tesciline karar verilmişm olduğundan bahis ve şikâ
yetle, bununla il f/ili mahkeme dosyasının celp ve tetkik edilerek 
m ağd u riyeti n in gid eril m esi talebinde n ibare t tir)

(Dilekçe özeti : İntibakı derpiş eden kanuna tefrikan, Devlet 
Demiryolları idare Meclisince alıntın karara müsteniden mükte
sep hak olarak almakla olduğu 50 lira üzerinden re’sen emekliye 
sevk olunup emekli muamelesi de bu şekilde Emekli Sandığına bi
tileli ittirilmiş bulunduğu halde, adı geçen Sandıkça- 10 liradan 
emekli aylığı tahsis edilmiş ve bu konuda açtığı idari dâvanın ela 
müddetini .V yün geçirmiş olduğundan dolayı reddedilmiş bulun
duğundan beıhsile bu hakkının verilmesi isteğinden ibarettir.)

(Dilekçi özeti : 67J1 sayılı Kanuna tevfikan müstahak bulun
duğu maluliyet aylığının, Emekli Sandığınca bağlanmadığından 
şikâyeti mutazammmdır.)

(Dilekçe özeti : Bütün ile/ili makamlara müracaatına rağmen 
almış olduğu ruhsatname iptal olunup damga pulu satmaktan 
menedilmekte bulunduğundan şikâyeti mut uzanımındır.)

(Dilekçe özeti : /faksız olarak işine nihayet verilmiş olmasın
dan şikâyeti mutazammmdır.)

(Dilekçe özeti : ölü eşinin vazife malûlü addedilip d-ul maaşı
nın da buna göre tadil ve ıslahı hakknıdaki isteğinin yerine geti
rilmediğinden şikâyeti mutazammmdır.)

(Dilekçe özeti : Belediye Başkanlığı ve encümeni tarafından 
müstafi addedilmesine mütaaUik olarak verilmiş olup Devlet Şû- 
rasınca dahi lâyikıyle tetkik edilmeksizin kabul edilmiş bulunan 
haksız bir tasarrufla vâki mağduriyetinin giderilmesi talebinden 
ibarettir.)



' Dilekçe Dilekc-c verenlerin
Koni. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

29256/1597 
(S. No:-9)

42804/2687 
(S. No: 10)

37232/2536 
(S. No: 11)

42328/2429 
(S. No: 12)

40968/588 
(S. No: 33)

29913/2004 
(S. No: 14)

29759/1924
(S. No: 15)

27807/194
(S. No: 16)

29550/1791
(S. Xo: 17)

th'san Akman 
Emekli Liman 
Başkanı
Karadeniz - Ereğlisi

Hafize A'kgül 
Embiyabey mahal
lesinde Sadık karısı 
Kemaliye

Meliha Gii ray 
Kasımpaşa mahal
lesi Rıhtım iskele 
sokak No: 13 
Kadıköy - İstanbul

M. Atalay Zainı- 
oğlu
Dâvavekili
Keçiborlu

Mehmet özbay 
Boyalık köyünde 
Ermenek - Konya

Yılmaz Akibör 
Top. Assb. Bşçvş. 
953 -1993 
28. Tüm. K. 112. 
Top. Tb. Sv. B il 
Ik. Assb.
Ankara

Süreyya Buluşan 
Karacalar köyünde 
Göynük

Lutfi Üre 
G. L. î. İdare 
Memuru 
Değirmisaz

Süleyman Pehlivan 
ve arkadaşları 
Güzeloba köyünde 
Antalya

(Dilekçe özeti : Karadeniz Ereği iti Belediye Encümenince vfi 
rilmiş olan bir istimlâk re yıkını kararı aleyhine açmış olduğu v< 
Derlet Şûrasınca 6 yıldır, neticelendirilmemiş olan idari dâvanın 
sonuçlandırılması isteğine dairdir.)

(Dilekçe özeti : Yeni mahalli memuriyetine gön derilmesin d 
idarenin vâki kusuru neticesinde vefcıl etmiş olan eşinilen, bu du
rumuna rağmen kendisine maaş bağlanmadığından ve bu konuda 
açtığı idari dâvanın da Dunı.ştayca haksız olarak süre asımındım 
reddedilmiş olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Erzurum Asliye Hukuk Mahkemesince; istim 
lâk olunan arazisinin hakiki değeri daimî encümen kararı ile de 
müeyyet bulunduğu üzere 80 lira olduğu halde 50 kıınış kıymet 
takdir edilmiş bulunulmasından şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Memurin Kanununun âzami namzetlik müdde
tini tesbit ve derpiş eden 7 nci maddesinin muttarit ve müstakar 
tatbikatı ile ilgili olan Devlet Şûrası Müddeiumumiliğine ait bir 
mütalâa ile kendisine verilen bir cevabın ilişik olarak sunulduğu 
açıklanıp bu tatbikat hilâfına vâki mağduriyetinin bertaraf edil
mesi talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : î ııcii dereceye düşürülen harlı malûllüğü de
recesinin birinci dereceye çıkarılması isteğine dair.)

(Dilekçe özeti : Astsubay çavuşluk nasbinin düzeltilmesi tali 
binden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Ecdadından kalma ve üzerinde zer'iyat ı/a- 
pagelmekte olduğu 2 parça arazisinin tescili için açmış olduğu 
dâvanın antidemokratik bulunan (İ831 sayılı Orman Kanununa 
uyularak reddedilmiş olmasından şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Hükme bağlı bir alacağının tahsilini teminin 
armut olduğu dâvanın iltizamdı aleyhine neticelendirilmiş olma
sından şikâyeti muhtevidir.)

(Dilekçe özeti : Devlete aidolup tarihten HO yıl önceden beri 
imar ve ihya- etmek suretiyle, tasarruf lan altında bulunan yer
lerin kadastro mahkemesince Hazine uhdesine' tesciline karar 
verilmiş olmasından şikâyeti ve bu tasarruf durumları nazarı 
merhamete alınarak yerlerin adlarına tescili talebini m ut uzanı
mındır.)



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Koni. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

42040/2251
(S. No: 18)

60060/845 
(S. No: 19)

4.1551/1084 
(S. No: 20)

41543/1085 
(S. No: 21)

28844/1410 
(S. No: 22)

26.106/5874
21374/3453
26273/4686
(S. No: 23)

42696/3370 
42696/2582 
(S. No: 24)

42385/2432 
(S. No: 25)

Mehmet Yorulmaz 
Aygören mahallesi 
K urupm ar sokak 
No: 9/A  
Balıkesir

Ahmet Kızmaz 
Gültepe mahallesi 
Cami yaıııııdîi 
No: 42 
Kayseri

Ramazan Yalçın 
Şirince köyünde 
Selçuk - İzm ir 
M ustafa Boga 
Ş innee köyünde 
Selçuk - İzm ir

Orhan Sesli 
4. Tüm. Lv. Ş. îk. 
Sb. Lv. <Kd. Bılb. 
Gelibolu

Mehmet Remzi Gn- 
ziyiği'ttürk 
D örtyol Şıkşık 
sokak No: Ki 
M alatya

Dr. Niyazi Akşin 
Büyük Bebek T)«»- 
röboyu N o : 4/1 
Bebek - İstanbul

Yusuf Gönüllü 
Belediye arkasında 
odun deposu 
M alatya

(Dilekçe özeti : Jlarb malûllüğü aylığı bağlanması ile ilgili 
olarak açmış olduğu dâvanın reddine mütaallik olan Danıştay 
5 nci İcra Dairesinin 957/427 sayılı karar dosyasının tetkik bu
yurularak dilekçede beyan, ittiği mücbir re muhik sebeplere 
binaen kendisine aylık bağlanması talebine mütedairdir.)'

(Dilekçe özeti : Açtığı bir tazminat dâvası münasebetiyle 
aleyhine hükmedilmiş bulunan masarifi muhakeme ve vekâlet 
ücretinin alınmaması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 1910 senesinde haricen satınalıp o tarihten 
beri tasarrufları altında bulundurdukları ve kadastroca dahi üzer
lerine tesbit edilmiş bulunan tarlalarının orman bölge şefinin ra
kı. itirazı üzerinde kadastro mahkemesince orman olarak hükme 
bağlanmasından şikâyeti re mağduriyetlerinin giderilmesi tale
bini m utazammındır.)

(Dilekçe özeti : tficil Talimatı hilâfına verilmiş olan bir sicil 
yüzünden yıllardır devanı ede. gelen mağduriyetinin giderilmesi 
için üsteğmenlik nasbinin 30 Ağustos 1915- tarihine alınması ta- 
Ieb in e mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : Emeklilik müddetinin hesabında* fiilî hizmetin
den sayılması lâzungelen Anadolu - Bağdad de mir yolundaki ve 
Millî Mücadelede geçen hizmetlerinin nazara alınmamasından ve 
borçlanma için zamanında yaptığı müracaatın Devlet Demiryol
ları ve Emekli Sandığınca kasden muameleye konuhmyarak mağ
dur edildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Gümrük ve inhisarlar Umum Müdürlüğünce 
İstanbul 3 ncii Asliye Hukuk Mahkemesinden aleyhine istihsal 
olunun tazminat hükmü ile mağdur edilmiş bulunduğundan ba
hisle, icraen tahsiline geçilen bu tazminatın iptali talebine mü
tedairdir.)

(Dilekçe özeti : Bir alacağım tahsil maksadiyle ilk önce ken
disi tarafından ihtiyapi tedbir ve satış kararı alınmış olmasına 
rağmen, diğer bir alacaklının kendisinden bir hafta sonra aynı 
mal üzerinde aldığı ihtiyati tedbir ka/ran sebebiyle icra memuru 
tarafından bu şahsın birinci derece ve birinci sıraya alınmış 
olduğundan, icra hâkimliğine vâki itirazı kabul edilerek lehine 
hüküm verilmiş iken, Temyiz İcra re İflâs Dairesince raportö
rün yanlış bir tetkikatına müsteniden bozulduğundan ve son hük 
mün aleyhini tecilli etmiş bulunmasından şikâyeti mutazam- 
mmdır.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve dilekçeler münde
recatına nazaran, özet olarak yukarda gösterilmiş olan şikâyet



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ve isteklerin, içtüzüğün değişik 53 nqü maddesinin 1 nci ben
dinin «a» fıkrasında yazılı olduğu üzere, adlî, idariı veya askerî 
yargı yerlerince incelenip usul veya esastan karara bağlanmış 
ollukları anlaşıldığından komisyonumuzca inceleme konusu 
yapılamıyacağîina oy birliğiyle karar verildi

Karar No. Karar tarihi

5 17 . 5 . 1931

15388/307 Ahmet öz ve ar. 
(S. No: 26) Ortaçeşme Yeni 

Taşocakları No: 3 
Beykoz - İstanbul

41744/1164 Akif Yıldıran 
(S. No: 27) Akseki - Kalender 

Çiftliği sahipleri 
Vekili Umumisi 
Geyve - Taraklı

60425/2133 Mecit özbuğa 
(S. No: 28) Yeni Ceza Evinde 

mahdum 
‘ Ankara

60426/2134 Ali Kuran 
(Ş. No: 29) Yeni Ceza Evinde 

mahkûm 
Ankara

42007/2227 Hüseyin Üzmez 
(K. No: 30) Yeni Ceza Evinde 

mahkûm , * 
Ankara

42009/2262
(S. No: 31)

Muzaffer Gurkan 
Anafartalar Kur
şunlu Çarşı No: 55 
Mülkiyet Ticaret 
Bürosu 
Ankara

(Dilekçe özeti : Vakıflara ait araziler üzerime kurulmuş olan 
bazı gecekondulara verilmiş olan tapu senetlerinin maluliyetleri 
sebebi ile iptali re hakiki zilyedi eri adına tapu verilmesi isteğine 
dairdir.)

(Dilekçe özeti : 4735 saydı Kanunla 1946 senesinde kumula 
tınlmiş olan 6 000 dönümlük tapulu arazisinden 5427 dönümü
nün mektum kaldığı ve bunun için de 542 *700 lira bedeli istim
lâk ödenmesi, ilişik olarak sunduğu. Tadilât Komisyonu kararı ik
tizasından bulunduğu holde; kesinleşmiş olun mezkûr karara kar
sı Orman idaresince yersiz olarak itirazda bulunulup mezkûr is
tihkakının 15 senedir ödenmemiş ohntmndân şikâyeti mutazum- 
mtndır.)

. (Dilekçe özeti : 113 ve 134 saydı A f kanun lan münasebttiyle 
tesbit re hesabedilen meşrutan tahliye müddetinin yanlış hesap
landığından şikâyeti ve bu yanlış tatbikatın ıslah tafebvni muta- 
zummındır.)

(Dilekçe özeti - 1 Ağustos 1953 tarihinde, Ceza Kanunumuzun 
infaza taallûk eden hükümlerinde yajnlan değişikliğin bu kanunun 
2 nci maddesine muhalif ve kendilerini mağdur etmiş bulunduğu 
gibi, bu kere de; 113 ve 134 sayılı A f kanunları ,sebebiyle tesbit 
edilen m,eşrntan tahliye müddeti e,'inin hesabında yapılan tatbikat 
hatasından dolayı mağdur edilmekte bulunduklarından şikâyeti ve 
savcılığın bu tatbikatmın düzeltilmesi talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti-: 14 Mayıs 1957 de Ziraat Bankan tarafından 
haksız ve mesnetsiz olarak müstafi addedilmiş re kanunen müsta
hak bulunduğu halde emekli ayhğı bağlanmamış olduğundum balı- 
şilt; müstafi dddeeliUn muamelesinin iptali re mezkûr tarihten 
muteber olmak üzere biriken maaşlarının verilmesi ve iadei memu
riyet ettirilmesi taleplerine mütedairdir.)



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adrosi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

/22Ö7 Ahmet Ookrtaş 
(S. No: 32) Mushj köyünde

Işıkveren - Zongul
dak

(Dilekçe özeti : E. K. 1. İşletmesinde puvantör olarak çalışmak 
ta iken haksn olarak işine nihayet verilmiş ve iş mahkemesindeki 
dâvan da takipsizlik sebebiyle düşmüş ve hakktndaki suçtan da 
beraet etmiş bulunduğundan bahsile; bu haksizlik vc mağduriye
tinin berteraf edilmesi talebinden ibarettir.)

28779/2333 Hüseyin Aksu 
(S. No: 33) Terakki mahallesi 

Osman Çayırı Tarla 
Suyu No: 44 
Zonguldak

•(Dilekçe özeti : E. K. 1. Merkez Atelyesinde işçi olarak çalış
makta iken tutulduğu hastalığın, Ankara. Numune Hastanesi 
Sağhk Kurulunun 18 . 5 . 1954 tarihli raporu ile meslekî olduğu 
kabul edilmiş olduğu halde, İşçi Sigortalan tarafından cüzi bir 
ödeme ile iktifa olunup sair kanuni haklarmın tanınmamış ol 
masından şikâyeti mutazammındır.)

424Î1/2516 Ahmet ToksÖz 
(S. No: 34) Em. Müd. §. 2.

Kaleminde 79/1422 
yaka No: lu 
Polis (Memuru 
Eskişehir

(Dilekçe özeti : Taşköprü’den Eskişehir Ehnniyet Kadrosun» 
nakledilirken harcırah ödenmemiş olduğundan şikâyeti mvtazam- 
mtndtr.)

42654/2578 Tevfik Dilşeker 
(S/ No: 35) PTT Posta Mü

dürlüğünde Gelen - 
Giden Posta Me
muru 
Bursa

(Düekçc özeti : Demirci PTT Merkez Müdürü iken partizan 
maksat ve mülâhazalara, binaen maiyet hizmete nakledilmek sure
tiyle mağdur edildiğinden ve İnkılâbı mütaakıp yaptığı müracaat 
üzerine de bu mağduriyetinin telâfisi cihetine gidilmediğinden 
şikâyeti ve bu muamele dolaytsiyle mâruz kaldığı zararın tazmini 
ve bir üst dereceye terfi ettirilmesi taleplerini nmtazamnımdır.)

42660/2595 Ahmet Çınar ve ar. 
(S. No: 36) Çâvuşlu tnnepli 

köyünde 
Karataş

(Dilekçe özeti : Tevzi Komisyonunca adlarına tahmis ve tu 
paya tescil edilmiş bulunan yerlerinin dilekçede adları yazılı 
şahıslar tarafından (açmış oldukları tapu iptal dâvası da redde
dilmiş olmasına rağmen) fusulen işf/aJ edilmekte bulunduğun
dan şikâyeti mutazammındır.)

60460/2060 Hikmet Tırmandı- 
(S. No: 37) oğlu

İskele caddesi 
1/2 Daire 2 de 
Kınalında - İstanbul

(Dilekçe özeti : 1§ Bankacı tarafından haksız olarak vazife
sine nihayet verilmiş olduğundan şikâyeti mutazammındır.)

42849/2625 Ali Keskin ve ar-' 
(S. No: 38) kadaşları

Kerrik K. Muhtar
lığına bağlı Ka- 
nayi Kamışa kö
yünden
Çınar - Diyarbakır

(Dilekçe özeti : Tapulu ve mahkeme ilâmı ile kendilerine 
aidiyeti tesbit edilmiş bulunan arazileri üzerindeki hakkı 
tasarruflarını selb maksadı ile, kötü niyetli bazı şahıslar tara
fından bu yerlerin Hâzineye addolduğu iddiasiyh müdahaleleri
nin men’i için kaymakamlığa baş vurulmuş olmasından şikâyeti 
ve haklarının korunman talebini mutazammındır.)



Dilekçe
Kora. No.

42941/2700 
(S. No: 39)

42744/2701 
(S. No: 40)

48049/2769 
(S. No: 41)

43070/2779 
(S. No: 42)

43117/2776 
(S. No: 43)

43330/2872 
(S. No: 44)

43540/2917 
(:S. No: 45)

Dilekçe verenlerin
adı, soyada ve adresi

A. Hilmi Güven
2 nei Anafartalar 
mahallesi Yeni 
sokak N o: 13 
Manisa

F. Neriman Oğuz 
Yenimahalle 5 nei 
Durak Miralay 
Nazımıbey sokak 
No: 256 
Ankara

öz Doğan 
Çirik köyünde 
Pülümür - Tunceli

Asım Sağım 
Yeni Ceza Evinde 
mahkûm 
Ankara

M. Cevdet Ünlü
5 nei Durak Mu- 
haç sökak 4/2 
Şinasi Çalilkoğlu 
eliyle
Yenimahalle - An
kara

Hamza Kızkapan 
Turgutreis Uzun- 
yol Akşehir sokak 
No: 12 
Ankara

Mustafa Yaşar 
özel tdare Odacısı 
İbrahim Yalçın 
eliyle 
İslâhiye

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Milli Savunma Bakanlığının sureti ilişik 
onayında görüleceği üzere; emeklilik işleminin 2 Eylül 1960 tan 
itibaren albaylık rütbesi üzerinden ve 42 sayılı Kanuna tevfikan 
yapılması gerektiği halde; Emekli Sandığınca bir yanlışlık neti
cesi olarak yapılmış .olan 20 .6  .1960 tarihli emeklilik işleminin 
bu yolda ıslahı cihetine gidilmediğinden şikâyeti mutazammın 
dır.)

(Dilekçe özeti : Vazifesi başında gördüğü ağır hizmet sebep 
ve saikı ile-vefat etmiş bulunan eşinin bu ölüm durumu nazara 
alınmadan bağlanmış olan dul maaşının düzeltilmesi talebinden 
ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Kendisine ait 3 parça gayrimenkulun bir yan
lışlık neticesi olarak Hazine adına tescil edilmiş olduğundan şikâ • 
yeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Hapis cezasına müteferri sürgün ve para ceza 
larınm ağır ceza mahkemesince 113 sayılı A f  Kanunu şümulü içe 
risinde mütalâa edilmiyerek haksız bir tatbikata mâruz bırakıldı
ğından şikâyeti mutazammındır.)

.(Dilekçe özeti : Görevini kötüye kullanmaktan vâki mahkûmi
yetini çekmiş ve neticeleri de 113 ve 134 sayılı kanunlarla ortadan 
kalkmış bulunduğu halde, iad&i memuriyet talebinin yerine geti 
rilmçdiğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığınca vazife maluliyetinin kabul- 
edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : Emeklilik müddeti ile aylığının noksan tâyin 
ve tesbit edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve dilekçeler mündere
catına nazaran; özet olarak yukarda gösterilmiş olan şikâyet ve 
isteklerin, İçtüzüğün değişik 53 ncü maddesinin 1 nei bendinin 
«C» fıkrasında yazılı olduğu şekilde; adlî, idari veya askerî ka
za mercilerinden biri tarafından incelenip karara bağlanmakı 
gerektiği cihetle, komisyonumuzca inceleme konusu yapılamı- 
yacağına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6 17 . 5 . 1961



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kora. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan vo ne sebepten verildiği

45249/3532 Durmuş Kaves vc 
(S. No: 46) arkadaş lan

Avşar köyünde 
Söke - Aydm

43875/3052 Bogos Urpâkyan 
(S. No: 47) Operatör Raifbey 

sokak No: 59/12 
Şi§li - İstanbul

42694/2583 Nail Yılgın 
(S. No:. 48) î. E. T. T.B. Ba§ı 

Deposunda 18132 
sayılı Bekçi 
Üsküdar - İstanbul

42234/2426 Kadir Dertli 
(S. No: 49) Selâmetli köyünde 

Haymana - Ankara

60284/1509 Haşan Turan ve 
(S. No: 50) aricadaşı

Karaveren Köyü 
Muhtarı 
İskilip - Çonıın

41563/1093 Ali Taşçı 
(S. No: 51) Cedit mahallesinde 

Nebiler sofa ak 
No: 39 
Samsun

28360/713 Güler Sabri Bildik 
(S. No: 52) Kırtakom Icöyiinde 

Muş

(Dilekçe özeti : Uzun yıllardır dört köy halkının tasarrufu td~ 
tında bulunan ve üzerinden Medeni Kanunun tesbit ettiği iktisap 
müddeti dahi geçmiş olan 43 000 dönümlük llazine yerinin bu 
hukuki durumları nazara alınmadan mahkemece 32 şahış lehine 
olarak ellerinden alınmış bulunduğundan bahsile; buna ait hük
mim Yargıtayca yapılacak incelenmesi sırasında, miirafaadeı bulu- 
namtyocaklarından mağduriyetlerine mahal bırakılmamalının tc 
mini isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti: Yaptığı apartman için istediği iskân raporu-, 
tmar Kanununun 16 mcı •maddesi He tâyin kılınan müddet içeri
sinde verilmemi§ ve kendisine bir tebligat da yapılmamış olduğu 
ve bu müddet geçtikten sonra mezkûr ftnaddeyc göre; iskân mü
saadesi verilmiş sayıldığı halde, bilâhara yapılan. bir tebligatla 
isteğinin kabul edilmediğinden vc açtığı idari dâvamn da henüz 
bir neticeye bağlanmadığından, ve njaptığı kaçak kaim belediye 
encümenince yıkılmasına karar verildiğinden bahis ve şikâyetle; 
binasının mezkûr yıkını kararından istisna kılınması isteğinden 
ibarettir.)

(Dilekçe özeti: Aleyhine hüküm Olunmuş bulunan bir tahliye 
kararı ile ilgili olup Yargıtay İcra ve İflâs Dairesinin tetkikine 
sunulmuş olan dosyası hakkında Kurucu Meclisçe malûmat alın
ması talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti: 30 yıldır zilyedinde bulunan ve kendisi askerde 
iken göçmenlere verilmiş olan arazisi hakkında Haymana Asliye 
Hukuk Mahkemesinde açmış olduğu haldi dâvanın lehine netice
lenmesi. ve arazisinin kendisine teslimi talebine mütedairdir.)

(Dilekçe öıeti: Asırlardan beri cetlerinin tasarruflarında bu
lunmuş ve onlardan intikalen kendi zilyedliklerme geçmiş vc bi
lâhara Kızılınnak’ın taşkınları sebebi ile Çorum vilâyeti hudut
ları içerisinde kalmış olan arazileri için Hazine ile aralarında dâ
va cereyan etmekte iken bu yerlerinin Sarin köylülerine dağıtı
lıp bunlar adına tapuya tescil edilmek istenildiğinden şikâyeti 
mutazammmdır.)

(Dilekçe öıeti : Aleyhine ikame olunmuş bulunan gayrime» - 
kıde tecavüzün d e fi hakkmdaki bir dâva münasebetiyle yapılan 
mesahada kadmtro tcsbitinin nazara alınmamış olmasından şikâr 
yeti ve bitaraf fen adamları va-sıtasiyle yeniden bir mesaha daha 
yaptırılması talebini nıutazammindir.)

(Dilekçe ö:/ ti : Hazine ve bazı şahıslar adına tesbit olunup 
tarafların itirazları üzerine kadastro mahkemesinde bakılmakta 
olan dâvanın bir an önce neticelendirilnıesi ve bu yerlere vâki 
fuzuli müdahalelerin ihtiyatı tedbir kararı ile önlenmesinin 
sağlanması talihine mütedairdir.)



Dilekçe
Kom. No.

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi

—... 12 -

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

28310/720 Nail Yılgın
(S. No: 53) İ. .E. T. T. B. Baş 

Deposunda 18132 
sayılı Bekçi 
.Üsküdar - İstanbul.

42749/2689. . İsmail Kılıç .
(S. No: 54) Plevne mahallesi 

Asfalt kenarı 
Nro: 77 ,
Altındağ - Ankara

60052/780. Kıza Sümer
(S..,.'No: 5‘5) Bafoçelerüstü ma- 

hâlleşi Bakkal 
Mustafa Cömert 
eliyle.
Sainıekadm : An
kara

41361/673 Hıdır Çeçan
(S. No,: 56) Bünyan köyünde 

Kızıltepe

26855/668 . Mehmet Koyuncu, 
(S..No: 57) E. K. t .' Ülaştmna 

makinistle rind en 
'S. No : ' 3536t6 ! /  
Zonguldak

29643/18ÖÖ Ömer Aydın ve ar- 
29644/18Ö2 kadaşlaVı 
(S. No -. 58) Çiçekdağı ç iftçi

lerinden 
Yozgad

(Dilekçe özeti : Hakkmdaki bir tahliye kararı sebebiyle Yar
gıtay İcra İflâs Dairesinde görülmekte olan dâvası ile ilgilenil- 
mesi talebini mutazammındır. )

(Düekçe' özeti : Belediyece, gece kondusunun yıkılması hak
kında. verilmiş olan karardan şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe özeti : 4620 sayılı Kanuna tevfikan idarece inti
bak ettirilip almakta olduğu 10 ncu derece aylığı üzerinden 
bağlanması iktiza eden emekli aylığının Emekli Sandığı İdare 
Meclisince 11 nei dereceye indirilmiş olmasından ve açtığı idari 
dâva münasebetiyle de keza menfi mütalâada bulunulduğundan 
şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçenin özeti : Mardin ve Urfa bölgelerini tahakkümü al
tında bulunduran Halecan Aşiret Reisi İsmail Kûınçarslan’ın 
gayrimeşru iktisapları mey anında bulunan ve ITazine ile dâvâlı 
durumda olan arazilerinin muhtaç ve fakir çiftçilere dağıtılması 
talebine mütedairdir.)

(Dilekçenin özeti : Hakkmdaki tahliye dâvasının durdurul
ması talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : 1957 yılında tesbit edilip kendilerine -dağiM- 
ma&l kararlaştırılmış olan 2 500 dönümlük bir arazi üzerinde 
elinde bulunan 46 dönümlük bir araziye ait tapuya müsteniden 
hak iddia eden ve gördüğü himaye ile Yargıtay Birinci Hukuk 
Dairesinden ihtiyatı tedbir kararı (dan Demokrat Parti Başkanı 
Reşat Akyönden ve mezkûr karardan şikâyete mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve dilekçeler mündere
catına nazar ın; özet olarak yukarda gösterilmiş olan şikâyet ve 
isteklerin; İçtüzüğün değişip 53 ncü maddesinin 1 nei bendinin 
«b» fıkrasında yazılı olduğu şekilde; adlî idari veya askerî kaza 
mercilerinde:! birinde İncelenmekte olduklan anlaşıldığından; 
komisyonumuzca inceleme konusu yapılamıyacağına oybirliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

7 17 . 5 . 1961



-  iâ  -

5914/5914

Dilekçe
Kom. No.

A. Faiik Eıfoağı 
Emeldi Alıbay 
Keçiören Tepebaşı 
Bankaevleri N o: 10 
Keçiören - Ankara

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Emekli Piyade Albayı Faik Erbağ’m emekli aylığının bir 
üst derece üzerinden tadil ve ıslahı hakkında münfesih Meclis 
Arzuhal Encümeni tarafından müttehaz, 2 . 12 . 1959 gün ve 
2000 sayılı ve Umumi Heyetten geçmek suretiyle kesinleşmiş 
olan karar gereğince icabeden muamelelerin! yapılıp ve evrakın 
Emekli Sandığına gönderilmiş olduğu, bu kere Milli Savunma 
Bakanlığından alınan yanda bildirilmiş bulunduğundan, key
fiyetin İçtüzük hükümlerine tevfikan karar cetveliyle yayınlan
ması tensip kılındı.

Not

Bu infaz evrakı, yukarda bahsi geçen 959/2000 numaralı esas 
karar dosyası ile tevMdedilmiştir.

Toplantı
tarihi

17 . 5 . 1961

7681/7681 Fahri Eren 
402/4297 Sulh Hâkimi 

Eskişehir

Dilekçinin; 960 liraya olanıterfiinin geri bırakılması hakkın- 
daki Ayırma Meclisi kararlarının kaldırılması ve emsallerinin 
bu aylık derecesine terfi ettirildikleri tarihten muteber olmak 
üzere mezkûr aylığa yükseltilmesine mütaallik olup Türkiye 
Cumhuriyeti MiÛ| Birlik Komitesi Sekreterliği 21 . 10 . 1960 
tarihli ve 2 sayılı Dilekçe Karar Cetveliyle yayınlanmak sure
tiyle kesinleşmiş olan Sosyal tşler Komisyonunun 18 . 10 . 1960 
gün ve 7 sayılı karan dairesinde adı geçenin terfi durumunun 
ıslah edilmiş olduğu; Adalet Bakanlığının 16 . 12 . 1960 tarihli 
yazısından anlaşılmakla keyfiyetin karar cetveliyle yayınlan
ması tensip kıhüdı.

Not

Bu infaz evrakı, yukarıda bahsi geçen 960/2 sayılı cetveldeki 
960/7 numaralı esas karar dosyası üc tcr'hidedilmiştir.

Toplantı
tarihi

17 . 5 . 1961

Kıırucu Meclis 
Dilekçe Komisyonu 

Başkanı 
Muzaffer Yurdakuler

Başkan v ekili 
Ferda Gülen

Sözcü 
Vasfi Gerger

Kâtip 
Necmi Akçasu
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(Dilekçe sayısı : 68)



T. C.
K U R U C U  M E C L İ S İ

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

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

— Sayı : 2

Tevzi tarihi 

24 . 7 . 1981 Pazartesi
Dilekçe Dilekçe verenlerin 

Kom. No. adı, soyadı ve adresi

47590/4210 Süleyman özsever 
Emek mahallesi 
Dikmen Kooperatif 
evleri sokak 78 
No. : 6/1 
Bahçelievler - An
kara

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçenin özeti ; Tarsus Asliye Hukuk Hakimi iken istifa- 
en ayrıldığım, 1957 milletvekilleri seçimine katılarak milletve
kili olduğunu belirterek; 27 Mayıs İnkılâbım mütaakıp mesleke 
dönmek üzere yaptığı müracaatın, 1 numaralı Ayırma Meclisi 
ve Ayırma Meclisi Genel kurullarınca, tâyinlerde sicil, ehliyet 
ve liyakat gibi objektif esaslar gözönünde tutulması muktazi bu
lunduğu halde tamamen şahsi ve takdiri bir görüşle kendisin
den «beklenilen şekilde istifade edileceğine kanaat getirileme
diğinden bahsile reddedilmiş bulunulduğundan, hakkını iptal 
eder mahiyetteki 3 .12.1960 tarihli ve 736 sayılı Genel Kurul 
kararının kaldırılması isteğinden ibaretin.)

Komisyonun 17 .5 .1961 tarihli ara kararına istinaden ge
tirilip incelenen 27.10 .1960 tarih ve 640 sayılı Ayırma Mec
lisi Karannda, filhakika adı geçenden beklenen şekilde isti
fade edileceğine kanaat getirilemediğinden mesleke alınamıya- 
cağına oy birliği ile, Ayırma Meclisi Genel Kurulunun kaldı
rılması istenilen 3.12.1960 gün ve 736 sayılı karannda da, 
adı geçenin incelenen evraka nazaran yerinde görülmiyen iti
razının reddi ile 1 numaralı Ayırma Meclisi kararının onanma
sına oy çokluğu ile karar verildiği belirtilmiş bulunulmaktadır.

Davet olunan Bakanlık temsilcisinden icabeden izahat alın
dıktan, iddia ve şikâyet konusu edilen hususlar; Kurucu Mec
lis İçtüzüğünün 56 nci maddesi delâletiyle Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine uyularak 
görüşülüp konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen açık ve gizli sicillerine naza
ran; dilekçinin ahlâki ve mesleki yönlerden mesleke alınması
na kanuni bir engeli olmadığı anlaşılmıştır.



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği'

Takdir hakkının kullanılmasına gelince : Bu hakkın objek
tif fiil ve vakıalara dayanması ve Hâkimler Kanununun umu
mi hükümleri ile fiilî durumun bağdaşamaması halinde ancak 
düşünülebileceği en tabiî hukuk esaslarından bulunduğu ci
hetle böyle bir ölçüden mahrum olan ve binnetice kanunun ta
nıdığı bir hakkı iptale mâtuf bulunan Ayırma Meclisi kara
rında isabet görülememiştir.

Bu bakımlardan bâkı talebin kabulü ile, 1 numaralı Ayırma 
Meclisinin 27 .10 .1960 tarih ve 631, Ayırma Meclisi ̂ Genel 
Kurulunun 3.12 .1960 giin ve 736 sayılı kararlarının kaldı
rılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8 14 . 7 .1961

47586/4209 Avni Yurdabayrak 
Bahçelievler 57 nci 
sokak No. : 8/2 
Ankara

(Dilekçenin öz< ti : Tunceli Hukuk Hâkimi iken 14 Mayıs 1950 
de Zonguldak Milletvekili olarak teşrii görevine başlamış, 27 Ma
yıs inkılâbı ile Biiyük Millet Meclisinin feshi üzerine bu görevi 
nihayet bulmuş olduğu cihetle, meslekine dönmek üzere vâki mü
racaatının, Hâkimler Kanununun meslekinden ayrılıp tekrar dön
mek istiyenler için olunacak muameleyi gösteren ve kendisi hak
kında kabili tatbi'i olmaması lâzımgelen 71 ve 75 nci maddelerine 
dayanılarak, 1 numaralı Ayırma Meclisi ve Ayırma Meclisi Genel 
Kurulunun gerekçe ve mesnetten âri ve mücerret; kendisinden 
beklenilen şekilde yararlanılabileceği anlaşılamadtğı beyan olun
mak suretiyle, salâhiyet dışı ve indî bir görüşle verilmiş olan ka
rarları ile kabul edilmemiş olduğundan ve bunun bir zühule 
müstenit bulunabileceğinden bahsile; meslekteki uzun hizmet yıl
ları boyunca en vfak bir ceza görmemiş ve meslekî kifayetsizliği 
de, terfi listelerinde daima ön sıralarda yer almış ve teminatlı 
bir hâkim bulunmuş olması bakımlarından, ada ileri sürülemiye- 
ceğinden; mezkûr kurul kararlarının iptali isteğinden ibarettir.)

Komisyonun 17 . 5 . 1961 tarihli ara kararına müsteniden 
getirtilip incelenen 27 . 10 . 1960 gün ve 631 sayılı 1 numaralı 
Ayırma Meclisi kararında; dosyadaki kâğıtlardan kendisinden 
beklenilen şekilde yararlanılabileceği anlaşılamadığından mes- 
leke alınamıyacağı, 3 . 12 .1960 tarihli ve 735 sayılı Ayırma Mec
lisi Genel Kurul kararında da adı geçenin incelenen evrakına na
zaran yerinde görülmiyen itirazının reddi ile 1 numaralı Ayırma 
Meclisi kararının üyeden Teftiş Kurulu Başkanı ve Zatişleri Ge
nel Müdürünün mesleke alınabileceği yolundaki muhalif reyleri
ne mukabil oy çoğunluğu ile onandığı belirtilmiştir.

Davet edilen Bakanlık Temsilcisi Zatişleri Genel Müdürün
den icabeden izahat alındıktan, iddia ve şikâyet konusu edilen



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hususlar, Kurucu Meclis İçtüzüğünün 56 nci maddesi delâleti 
ile Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesinin 3 
ncü bendine uyularak görüşülüp konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen açık ve gizli sicilleri münde
recatına nazaran; dilekçinin ahlâki ve mesleki yönlerden; mes
leke alınmasına kanunen engel teşkil eden bir durumu olmadığı 
anlaşılmıştır.

Takdir hakkının kullanılmasına gelince :
Bu hakkın objektif fiil ve vakıalara dayanması ve Hâkimler 

Kanununun umumi hükümleri ile fiilî durumun bağdaşmaması 
halinde ancak düşünülebileceği en tabiî hukuk esaslarından bu
lunduğu cihetle böyle bir ölçüden mahrum olan ve binnetice ka
nunun tanıdığı bir hakla iptale matuf bulunan Ayırma Meclisi 
karannda isabet görülememiştir.

Bu bakımlardan vâki talebin kabulü ile, 1 Numaralı Ayırma 
Meclisinin 27 . 10 . 1960 tarih ve 631 ve Ayırma Meclisi Genel 
Kurulunun 3 . 12 . 1960 gün ve 735 sayılı Kararlannın kaldınl- 
masına oybirliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9 14 . 7 . 1961

29060/1633 Fahrettin Sunal (Dilekçe özeti : Hâkim iken 1957 senesinde, o tarihteki malûm
Avukat huzursuzluk sebebi ve arzusu ile meslekten istif açtı ayrılmış -ve
Kırıkkale avukatlık yapmaya başlamış olup, meslek hayatının başardı, ter

fileri (çoğu tercihli olmak üzere) muntazam, sicili tertemiz ve 
avukatlık sicili dahi keza müspet bulunduğu halde; tekrar hâkim
liğe tâyini için yaptığı miiracatin; ayırma- meclislerince arz ettiği 
durumu nazara alınmadan ve takdir hakkı keyfî bir şekilde isti
mal olunmak suretiyle hizmetinden istifade edilemiyeceğinden 
bahsile kabul edilmemiş bulunmasından şikâyetle; hukuki mes
netten mahrum olan mezkûr ayırma meclisi kararlarının, sicili 
celp ve tetkik buyurulmak suretiyle bozulması isteminden ibaret
tir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Kurşunlu eski Cum
huriyet Savcısı olan mumaileyhin bu talebinin; Hâkimler Kanu
nunun 71 ve 75 nci maddelerine tevfikan yapılan gerekli incele
melerden sonra 2 numaralı Ayırma Meclisince filhakika; hizme
tinden istifade edileceğine kanaat getirilemediğinden kabul edil
mediği ve bu karara vâki itirazının da Ayırma Meclisi Genel Ku
rulunca incelenip reddedilmiş bulunduğu, mezkûr kararın dü
zeltilmesi hakkındaki isteminin de kesin bulunduğundan bahsile 
keza reddedildiği, zikrolunan bu kararların Hâkimler Kanunu
nun 54 ncü maddesine göre kesin bulunması itibariyle dileğinin 
yerine getirilmesine kanuni imkân bulunmadığı bildirilmektedir.



Dilekçe
Kom. No.

‘24149/4591

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Komisyonun 17 . 5 . 1961 tarihli ara kararına istinaden geti 
jrilip incelenen sicil dosyasında buluna%2 numaralı Ayırma Mec
lisinin 10 . 9 . 1960 tarihli bahis konusu karar üzerinde; incele 
nen evrakına göre hizmetinden istifade edileceğine .kanaat geti
rilemediğinden ınesleke alınamıyacağına, Ayırma Meclisi Genel 
Kurulunun 7 . 10 . 1960 tarihli karan ile de itirazın reddine ve 
mezkûr kararın onanmasına karar verilmiştir.

Davet olunan Bakanlık temsilcisinden icabeden izahat alınıp 
iddia ve şikâyet konusu edilen hususlar; Kurucu Meclis İçtüzü
ğünün 56 ncı maddesi delâletiyle Türkiye Büyük Millet Meclijı 
İçtüzüğünün 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan görüşü
lüp konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, incelenen açık ve gizli sicille
rine nazaran mesleke alınmasına kanunen engel teşkil eder bir 
durumu tesbit edilememiştir.

Takdir hakkının kullanılmasına gelince :
Bu hakkın objektif fiil ve vakıalara dayanması ve Hâkimler 

Kanununun umumi hükümleri ile fiilî durumun bağdaşa- 
maması halinde ancak düşünülebileceği en tabiî hukuk esasla
rından bulunduğu cihetle böyle bir ölçüden mahrum olan ve bin- 
netice kanunun tanıdığı bir hakkı iptale mâtuf bulunan Ayırma 
Meclisi kararında isabet görülememiştir.

Bu bakımlardan vâki talebin kabulü ile, 2 numaralı Ayırma 
Meclisinin 10 . 9 . 1960, Ayırma Meclisi Genel Kurulunun 
7 . 10 . 1960 tarihli kararlarının kaldırılmasına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10 14 . 7 . 1960

(Dilekçenin özeti: Meslekten kendi isteği ile ayrılmış olup tek
rar bir hâkimliğe tâyini hakkmdaki vâki talebinin, bir prensip 
meselesi yapılmak sureti ile, hatalı ve haksız bir takdir ve teem
müle istinaden redde mahkûm bulunduğunu, şöyle ki; muhalif 
partilere inUsabetnıiş olmaları sebebi ile, mücerret siyasi mülâ
hazalarla vaktiyle yaptıkları müracaatleri reddedilmiş olanlara 
evvelce karar verildiğinden ve kesinleştiğinden taleplerinin ince
lenmesine imkân olmadığı yolunda cevaplar verildiğinden; bu şe
kildeki bir cevabın İnkılabın (içtirdiği zihniyetle bağdaşamıyaca- 
ğını ifade ve şikâyet mevzuu yaparak, bu duruma rağmen auihal- 
leri jşâyi olmuş ehliyet ve sicilleri itibarı ,ile makbul bulunmıyan 
birçok kimseler mesleke alınmış oldukları halde kendisinin tercihli 
terfi ve sicil durumu nazara alınmadan yukarıda,<arz ettiği yanlış

Fahir Topaloğlu 
Avukat 
îçel sokak 
No. : 17/6 
Yenişehir - Ankara
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Dilekçe Dilekçe verenlerin

Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

bir nobtai nazarla durumunun yeniden tetkik edilmemesi gibi 
bir tarzı hareketin önlenmesi ve haksızlığın giderilmesi yolunda 
bir tedbir ittihazı talebinden ibarettir.)

Adalst Bakanlığının dosya arasında bulunan cevabi yazıla
rında :

Mumaileyhin vâki ilk müracaatının filhakika, Hâkimler Ka
nununun 6798 »ayılı Kanunla değişen 71 nci maddesi gereğince 
incelenmesi ve karara bağlanması için 1 Numaralı Ayırma Mec
lisine tevdi kılındığı bu Meclisin 16 .1  .1959 tarihli karan ile 
hizmetinden istifade edileceğine ıkanaat getirilemediği cihetle 
reddedilmiş bulunduğu ve yaptığı itirazın da Ayırma Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilmiyerek mezkûr kararın onanmış bu
lunduğu, bu kere yaptığı 20 . 9 . 1960 tarihli müracaatının da 
yine 1 Numaralı Ayırma Meclisi Kurulu tarafından kesinleş
miş olan bir kararın yeniden İncelenmesine kanun hükümleri 
mâni bulunduğu gerekçesi ile keza reddedilmiş bulunduğu 'bil
dirilmektedir.

17 . 5 .1960 tarihli Komisyon toplantısında alınan karar üze
rine getirtilip incelenen sicil dosyasına nazaran; Ayırma Mecli
sinin 16 .1  . J959 |ve 20 . 2 . 1959 tarihli kararlan ile mumai
leyhin vâki talebinin; incelenen evrakına göre, hizmetinden is
tifade edileceğine kanaat getirilemediğinden mesleke alınamı- 
yacağına ittifakla, itirazının da ekseriyetle reddedilmiş bulun
duğu anlaşılmıştır.

Davet olunan Adalet Bakanlığı Temsilcisinden icabeden iza
hat alındıktan, iddia ve şikâyet konusu edilen hususlar; Kuru
cu Meclis İçtüzüğünün 56 nci maddesi delâleti ile Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan 
görüşülüp konuşulduktan sonra:

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen gizli ve açık sicille
ri münderecatına nazaran; vazifei memuriyetini ihmalden hak
kında cereyan etmiş olan bir muhakemesi beraatle neticelenmiş, 
vâki ihbarların da gayri vârit bulunduğu sonucuna varılmış ve 
mesleke alınmasına ahlâki ve mesleki yönlerden de kanunen en
gel teşkil eder bir (durumu bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Takdir hakkının kullanılmasına gelince:
Bu hakkın objektif fiil ve vakıalara dayanması ve Hâkimler 

Kanununun umumi hükümleri ile fiilî durumun bağdaşmaması 
halinde ancak düşünülebileceği en tabiî hukuk esaslanndan bu
lunduğu cihetle böyle bir ölçüden mahrum ve binnetice kanunun 
tanıdığı bir hakkı iptale mâtuf bulunan Ayırma (Meclisi kararın
da isabet görülememiştir.

Bu bakımlardan vâki şikâyet yerinde görülerek 1 Numaralı 
Ayırma Meclisinin 16 . 1 . 1959, Ayırma Meclisi Genel Kuru-
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. Dilekçe
Koni. No.

9519/9519
6425/1302

41417/1565
48888/4911

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

lunun 20 . B . 1959 tarihli kararlarının (kaldırılmasına oybirli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11 14 . 7 .1961

Selâhattin Pakalın- (Dilekçelerin özeti : Sorgu hâkimi bulunduğu cihetle, Hâkim-
lar 1er Kanununun 30 ncu maddesine tevfikan, terfiine esas olmak
Sorgu Hâkimi üzere hakkında fiş tanzimi ağır ceza reisine aidolup diğer hâkim-
Germencik ler gibi nota ve ayırma tetkikatma tâbi bulunmadığı ve nitekim

50 liradan 60 liraya olan terfiinde Ayırma Meclisi Umumi He
yeti tarafından aynı noktai nazarda bulunulmuş olmasına rağ
men; 70 liraya olan yükseltilmesinin; mezkûr kanun maddesi ve 
ilk noktai nazar ve görüş dışında, not durumundan bahsile iki 
yıl geri bırakıldığından bahsile; her ne kadar halen aradan 4,5 
sene geçtikten sonra 31 . 5 . 1961 de bu aylık derecesine yük
seltilmiş ise de belirttiği şekilde; mağduriyeti aşikâr ve Ayırma 
Meclisi Umumi Heyetinin buna dair olan 30 . 6 . 1959 tarihli 
re 533 sayılı Karan da gayrikanuni ve isabetsiz bulunduğundan 
kaldırılması ve 70 liraya terfic hak iktisabettiği 27 . 9 . 1959 
tarihinden muteber olmak üzere terfiinin kabulü ile aradaki mü
terakim maaş farklarının ödenmesi ve bekletildiği bu fazla müd
dete göre 80 liraya yükseltilmesinin karara bağlanması istekle
rinden ibarettir.) %

Ayırma Meclisi Umumi Heyetinin mumaileyhin 60 liraya 
olan terfiini sağlıyan 15 . 2 . 1957 tarihli ve bahis konusu son 
kararla mübayenet teşkil ettiği iddia edilen karan filhakika 
dilekçinin beyanı teyidetmektedir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Not durumu bakı
mından I numaralı Ayırma Meclisince filhakika terfii 2 yıl 
geri bırakılmış olan dilekçi hakkmdaki bu kararın vâki itirazı 
üzerine Ayırma Meclisi Umumi Heyetince de onanmak sure
tiyle kesinleştiği. Bir yargıcın süresini ikmal etmiş olması oto- 
matikman terfiini icabettirmiyeceği, Ayırma Meclislerince not 
ve siyret varakalarına göre ehliyet unsurunun tesbiti lâzım ve 
zaruri bulunduğu, sorgu hâkimi olan mumaileyhin salâhiyetli 
hâkim olarak sonuçlandırdığı Yargıtay dan geçmiş olan işlerin
den dolayı almış olduğu notlann Hâkimler Kanununun 35 nci 
maddesine ve 39 ncu maddesine göre ayırma tetkikatma tâ'fi 
tutulması icabettiği 39 ncu maddeye göre ayırma tetkikatma 
tâbi tutulmasının kanuni ve hakkaniyete uygun bulunduğu be
lirtilmiştir.

Davet olunan Adalet Bakanlığı temsilcisinin; Bakanlığın 
yukanya alman bildirişini teyitten ibaret olan izahatı dinlen
dikten, iddia ve şikâyet edilen hususlar; Kurucu Meclis îçtü-



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

züğünün 56 ncı maddesi delâleti jile Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan görüşülüp 
konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü : Ayırma Meclisi Genel Kurulunun şikâ
yet konusu edilen karan, kanuni sebeplere müstenit bulundu
ğundan yerinde görülmiyen talebin reddine mevcudun oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 14 . 7 . 1961

60509/2416 Salih Ceylân (Dilekçe özeti : 600 lira maaştaki terfi süresini doldurmuş ve
3364 Sorgu Hâkimi terfiine mâni kazai ve inzibati bir hüküm ve cezası da olmadığı

Şarkışla için adı terfi edecekler meyanında Resmî Gazete ile ilân edilmiş
bulunduğu lıalde, 2 numaralı Ayırma Meclisince, terfiine engel 
olacak hususları derpiş eden Hâkimler Kanununun 46 ncı mad
desinin tadadi bir şekilde ive {açıkça ifade ettiği hususlar nazara 
alınmadan, takdir hakkı isabetsiz keyfî ve indî bir şekilde kul
lanılmak suretiyle terfiinin geri bırakılmış olmasından ve Ayır
ma Meclisi 'Umumi Heyetinin, itiraz üzerine yaptığı tetkikat ve 
verdiği kararın da keza haksız ive kanunsuz bulunduğundan ba
his ve şikâyetle; zikrolunan maddei kanuniyede yazılı olduğu 
şekilde terfiine engel teşkil edecek bir cezası bulunmadığından 
bu meclislerce verilmiş olan kararların bâzı emsal kararlarla ya
pıldığı gibi iptal edilmesi ve Mayıs 1959 dan itibaren 700 liraya 
terfi ettirilmesi ve müterakim aylık farklarının ödenmesi husus
larında bir karar verilmesi isteklerinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yapılan ayırma tet- 
kikatında 2 numaralı Ayırma Meclisince; filhakika siciline gö
re terfiinin iki yıl geri bırakılmasına karar verilmiş olan dilek
çi baklandaki bu kararın, Ayırma Meclisi Genel Kurulunca 
tasdik edildiği ve 54 ncü madde gereğince kesinleşmiş bulun
duğu. Terfi için süreyi ikmal etmiş olmak kâfi olmayıp, Ayır
ma Meclisince terfie lâyık görülmüş, ehliyetin tesbit edilmiş 
bulunmasının şart olduğu ve yazıda açıklanan şahsi ahvalin bu 
karara mesnet gösterildiği bildirilmektedir.

Davet olunan Adalet Bakanlığı Temsilcisinden icabeden 
izahat alındıktan, iddia ve şikâyet edilen hususlar; Kurucu 
Meclis İçtüzüğünün 56 ncı maddesi delâletiyle Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine uyula
rak görüşülüp konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü İncelenen gizli ve açık sicillerine naza
ran; Ayırma meclislerinin dilekçi hakkmdaki şikâyet konusu



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Koni. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

26552/5886
27074/384
36267/4688

edilen kararlan [kanuni sebeplere müstenit ve takdir hakkı da 
isabetli kullanılmış bulunduğundan talebinin reddine mevcu
dun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13 14 . 7 . 1961

A. Vahit Büyük- (Dilekçelerin özeti : Hâkimlik stajım ikmal etmiş bulunduğu
yenerel halde, istenilen bir taahhüt senedini, borcu kabul ettiği için gön-
Demirlibahçe ma- dermemiş olması yüzünden, halikında Hâkimler Kanununun 6 nci 
hailesi Gözdeğmez maddesinde derpiş olunan ahlâk ve karakter bozulduğu gibi gay- 
sokak No. : 6 riinsani sebeplere istinadolunarak hâkimliğe kabul edilmediğin-
Ankara den şikâyetle; sicilleri celp ve incelenmek ve bu asılsız isnat

bertaraf edilmek suretiyle hâkim veya müddeiumumi yardımcı
lıklarından birine tâyin edilmesinin sağlanması isteğinden iba
rettir.)

17.5.1961 tarihli komisyon toplantısında alınan ara karar 
gereğince getirtilip incelenmiş olan dosyada mevcut ve şikâyet 
konusunu teşkil eden 22.1.1960 tarihli ve 1 numaralı Ayırma 
Meclisi kararında; siciline ve fişlerine göre meslekte muavin
lik sınıfına kabulünün uygun görülmediği ve itiraz üzerine ve
rilmiş olan Ayırma Meclisi karannda da; mumaileyhin tetkik 
olunan evrakına nazaran yerinde görülmiyen itirazının reddi 
ile 1 numaralı Ayırma Meclisi kararının ittifakla tasdik edil
diği belirtilmiş bulunmaktadır.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : İçişleri Bakanlığı he
sabına ve 23 yıl mecburi hizmet taahhüdü ile Polis Koleji ve 
hukuk tahsilini ikmal edip îzmir emniyet kadrosunda, komiser 
muavini olarak çalışmakta iken adı geçen Bakanlığın muvafa
kati ve mecburi hizmet mükellefiyeti ile birlikte İstanbul hâkim 
adaylığına tâyin edilmiş bulunan mumaileyhin, bakiye mecburi 
müddeti hizmeti ve bunun karşılığı olan para için noterden bir 
taahhüt ve kefalet senedi gönderilmesi hakkmdaki işara karşı 
göndermemekte ısrar etmesi üzerine durumun tazminat bakı
mından gereği için İçişleri Bakanlığına yazıldığı, staj yapmakta 
olduğu İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesindeki vazifesini
5.11.1959 ve 14.1.1959 tarihleri arasında terk edip Ankara’ya 
gittiği, nakil ve izin talebini takibettiği ve mütaakıben de 7 ve
14.12.1959 günleri keza vazifesine gelmedği anlaşıldığından 15 
günlük maaşının kesilmiş olduğu açıklandıktan sonra, bir yıl
lık staj müddetinin sonunda, toplanan vesika, fiş ve raporlan 
ile şahsi dosyasının 1 numaralı Ayırma Meclisine gönderildiği 
ve bu Meclisce hâkimlik sınıfına kabulü uygun görülmemesi 
üzerine Hâkimler Kanununun 6 nci maddesine tevfikan adaylı
ğına nihayet verildiği ve mercilerinden geçmek suretiyle kesin
leşmiş olan karar muvacehesinde tâyini cihetine gidilmesine im-
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kân görülemediği, mezkûr Ayırma Meclsi kararına mesnedolan 
müfettiş raporu ve 2 numaralı fişlerin tasdikli örneklerinin su
nulmuş olduğu bildirilmektedir.

Davet edilen Bakanlık temsilcisi Zatişleri Genel Müdürünün 
Bakanlık görüşünü tekrardan ibaret olan izahatı dinlendikten, 
iddia ve şikâyet konusu yapılan hususlar; Kurucu Meclis İçtü
züğünün 56 nci maddesi delâleti ile Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 53 ncü maddesinin 3 ncü bendine tevfikan görüşülüp 
konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen açık ve gizli sicil durumuna ve 
Bakanlık yazısına göre, Ayırma Meclisi karan kanuni sebeplere 
müstenit ve yerinde görülmüş bulunduğundan, kabule şayan 
görülmiyen talebin reddine mevcudun oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

14 14.7.1961

41716/1165 Kemalettin Kortag 
20 nci sokak 
No. : 10
Bahçelievler - An
kara

• (Dilekçenin özeti : S  âkit iktidarın ruhunda tevlidettiği bir 
aksülanıcl neticesi olarak, meslekten istifaen ayrılmış olduğundan 
bahsile; çok sevdiği yargıçlığa tekrar intisap için vâki müracaatı
nın kabul edilmemesine mütaallik bulunan Ayırma Meclisi karar
larının kaldırılarak mesleke alınması isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâkimler Kanunu
nun 71 ve 75 nci maddelerine göre, mesleke alınıp alınamıyacağı
1 numaralı Ayırma Meclisince tetkik olunan dilekçinin, evrakına 
nazaran hizmetinden istifade edilemiyeceği cihetle mesleke alı- 
namıyacağına karar verilmiş ve bu baptaki 16 . 12 . 1960 ta
rihli Kararın Ayırma Meclisi Genel Kurulunca da incelenerek 
tasdik edilmek suretiyle kesinleşmiş olduğu. Bu kurulun itirazen 
tetkik ettiği kararlar Hâkimler Kanununun 54 ncü maddesine 
göre kesin mahiyette bulunduğundan dileğin yerine getirilme
sine kanuni imkân görülemediği bildirilmektedir.

Davet olunan Bakanlık temsilcisi Zatişleri Genel Müdürün
den icabeden izahat alındıktan, iddia ve şikâyet konusu edilen 
kararlar müstenidatı üzerinde Kurucu Meclis İçtüzüğünün 56 
nci maddesi delâletiyle, Büyük Millet Meclisi Tüzüğünün 53 ncü 
maddesinin 3 ncü bendine uyularak görüşülüp konuşulduktan 
sonra;

Gereği düşünüldü : Bakanlık temsilcisinin izahatına, mumai
leyhin incelenen açık ve gizli sicillerine nazaran; Ayırma meclis-
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lerinin bahis konusu kararlan, kanuni sebeplere müstenit ve isa
betli bulunduğu anlaşıldığından vâki talebin, mevcudun oy bir
liği ile reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15 14 . 7 . 1961

31205/2622 Orhan Şapolyo (Dilekçenin özeti: Saimbeyli ilçesi-Cumhuriyet Savcısı iken
Avukat Demokrat Parti İlçe Başkanı hakkında yaptığı takibattan dolayı
Adana Tomarza Sorgu Yargıçlığına tâyin kilinmiş olması sebebi ile

meslekten istifaen ayrılmış, 1956 ve 1957 yıllarında tek-ar mes- 
leke dönmek için yaptığı müracaatlerin de, Ay ırma Meclisinin, 
sicil durumuna göre mesleke kabulünün uygun bulunmadığı hak- 
kındaki kararı ile tervicolunmadığmdan bahsile; bu kararın ha
len hükümsüz sayılması iktiza ettiği; Remzi Balkanlı adındaki 
bir meslekdaşı hakkmdaki kararda nitekim bu suretle telâkki 
olunarak adı geçen vazifeye alınmış bulunduğu halde, Bakanlık
ça aksi bir noktai nazarla kendisi ve birçok meslekdaşlarının 
tekrar tavzifleri cihetine gidilmediğinden şikâyeti mutazammin
dir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Tekrar mesleke alın
masını istemiş olan dilekçinin Hâkimler Kanununun 75 ve 6793 
sayılı Kanunla tadil edilen 71 nei maddelerine tevfikan, tek
rar mesleke alınıp alınmıyacağının ve maaş derecesinin tâyin 
ve tesbiti için evrakının 2 Numaralı Ayırma Meclisine intikal 
ettirilmiş olduğu ve mezkûr meclisin 21.2  .1957 tarihli karan 
ile; mesleke alınamıyacağına karar verilmiş olduğu ve bu ka- 
rann; vâki itirazı üzerine Ayırma Meclisi Umumi Heyetince 
incelenip tasdik edilmiş bulunduğu açıklandıktan sonra; emsal 
gösterilen şahıs hakkında îçzıbat Meclisince verilmiş olan mes
lekten af karan; mumaileyhin Danıştay Umumi Heyetinden al
mış olduğu ilâm sebebi ile inzibat itiraz heyetince kaldmlmış 
olduğundan tekrar vazifeye tâyin kılındığı belirtilmekte ve 
istenilen mütemmim malûmat üzerine de; dilekçinin mesleke 
alınması hakkında tekrar yapmış olduğu müracaat üzerine 2 
numaralı Ayırma Meclisince tetkikat yapılabilmesi için bir yazı 
ile kendisinden istenilmiş olan evrakı müsbiteyi henüz gönder
memiş olduğu cihetle her hangi bir muamele yapılmamış ol
duğu.

Tezkerede beilrtilen sebeplerden dolayı İnzibat Meclisi ta
rafından, hakkında Hâkimler Kanununun 89 ncu maddesine 
uyularak yer değiştirilme ve üç tevbih çezası verilmiş ve bâzı 
suçlanndan dolayı hakkmdaki kamu dâvasının da 5677 sayılı 
Af Kanununa tevfikan düşmüş olduğu bildirilmiştir.

17. 5.1961 tarihli Komisyon toplantısında görülen lüzum 
üzerine getirtilip incelenen sicil dosyasında özet olarak bulu-
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nan ayırma meclisi kararında; tetkik edilen siciline göre, hiz
metinden istifade edileceğine kanaat getirilemediğinden mes
leke alınmasının uygun olmadığına ittifakla karar verildiği, 
vâki itirazının da Genel Kurulca reddedilmiş bulunduğu belir
tilmiştir.

Davet edilen Adalet Bakanlığı temsilcisi Zatişleri Genel 
Müdüründen icabeden izahat alındıktan, iddia ve şikâyet adi
len hususlar; Kurucu Meclis İçtüzüğünün 56 nci maddesi de
lâletiyle Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 53 ncü maddesinin
3 ncü bendine tevfikan görüşülüp konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü: Bakanlık pazısına ve incelenen açık ve 
gizli sicillerine nazaran, şikâyet yerinde görülmemiştir. Ayır
ma Meclisi kararlan kanuni sebeplere müstenit ve isabetli bu
lunduğundan talebin reddine, mevcudun oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

16 14 . 7.1961

(Dilekçenin özeti : Mudurnu kazasında Ceza Hâkimi iken 
1950 seçimlerinde Seçim Kurulu Ba,§kanltğım yapmış olup seçim 
neticesinde Halk Partililerin ekseriyet sağlamış olmalarını ken
disinden bilen, dilekçede adları yazılı sabık iktidarın Bolu me
buslarının tesir ve nüfuzu ile, daha önce nakil ve istifa için yap
tığı müracaatlar dahi nazara alınmadan meslekten affı cihetine 
gidildiğinden şikâyeti ve bu tasarruftan önce mevkii muameleye 
konulması iktiza eden istifa telinin nazara alınarak emeklilik 
süresini doldurabilmek üzere bir vazifeye tâyin talebini muta- 
zammmdır.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 800 lira maaşta terfi 
süresini doldurduğu halde 1 Numaralı Ayırma Meclisince, tah
vil kararında yazılı sebeplere ve siciline göre terfie lâik görül- 
miyerek terfii iki defa geri bırakılmış olan dilekçinin, 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 45 nci maddesine tevfikan meslek
ten affı icabedip etmiyeceği hususunun karara bağlanması için 
evrakının Ayırma Meclisince sevk edildiği ve mezkûr Meclisçe 
yapılan tetkikat sonunda; sicil ve siyret varakalanna göre, 
meslekte vücudundan istifade edilemiyeceğine karar verilmiş 
ve bu kararın, vâki itiraz üzerine Ayırma Meclisi Genel Kuru
lunca incelenip tasdik edilmiş bulunulduğu, Genel Kurul karar
lan zikrolunan kanunun 54 ncü maddesine göre kesin bulundu
ğundan mumaileyhin tekrar bir hâkimliğe tâyinine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

17 . 5 . 1961 tarihli komisyon toplantısında görülen lüzum 
üzerine getirtilip incelenen dosyada bulunan bahis konusu mes

Mehmet Ruhi Gü
ven
Ahmetler sokak 
43/1
Yenişehir - Ankara
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lekten af kararında, ezcümle : Tetkik olunan siciline ve siyret 
varakalarına göre artık meslekte vücudundan istifade imkânı 
kalmamış olduğuna kanaat getirilmiş bulunduğundan Hâkim
ler Kanununun 45 nci maddesinin son fıkrası gereğince muma
ileyhin meslekten affedilmesine oy birliği ile karar verilmiş 
olduğu belirtilmiştir.

Bu karar; Ayırma Meclisi Genel Kurulunun 12 . 10 . 1950 
tarihli karan ile hizmetten affı hususundaki müstenidatın ifade 
eylediği gerçek karar komisyonun görüş ve kanaatine müstenit 
bulunmuş ve itirazlar da mücerret mahiyette kalmış olduğun
dan bahsile onanmış bulunmaktadır.

Davet olunan Adalet Bakanlığı Temsilcisi Zatişleri Genel 
Müdüründen icabeden izahat alındıktan, iddia Ve şikâyet edi
len hususlar, Kurucu Meclis İçtüzüğünün 56 nci maddesi delâ
leti ile, Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 53 ncü maddesinin
3 ncü bendine uyularak görüşülüp, konuşulduktan sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen açık ve gizli sicil mündereca
tına nazaran, şikâyet konusu edilen Ayırma Meclisleri kararlan 
kanuni sebeplere müstenit ve isabetli bulunmuş olduğundan; 
vâki talebin, mevcudun ittifakı ile reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17 14 . 7 . 1961

Kurucu Meclis Dilekçe
Komisyonu 

Başkanvekili 
F. Güley -

Sözcü 
V. Gerger

Kâtip 
N. Akçasu E. Acuner

Üye

üye 
M. Ataklı

Üye 
H. Akyavaş

Üye 
T. Argun

Üye 
î. İnan

Üye 
F. Nalbantoğlv

Üye 
M. Şişman

Üye 
K. Türkoğlu

[Dilekçe sayısı : 16]
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Tevzi tarihi 

2 . 9 .  1981 Cumartesi

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

13783/14370 M. Kâmil Tuğrul 
Coşkunoğlu 
Ziyagökalp caddesi 
R. Soysal Ap. 4/1 
(Temyiz Mahkemesi 
emekli üyelerinden) 
Yenişehir - Ankara

(Dilekçenin özeti: 27 senelik hâkimlik hizmeti ciddî ve namus
lu bir şekilde geçmiş, iki defa mümtazen terfi eylemiş ve birinci 
sınıf hâkimliğe yükselmek için evsafı haiz bulunduğu cihetle; 
Ağustos 1953 tarihinde tâyin kılındığı Temyiz Üyeliğinden; ka
nunun maksadı hilâfına, haksız olarak 12 . 6 . 1956 tarihinde 
emekliye sevk edilmiş olduğundan bahsile, Bakanın; 5434 sa
yılı Kanunun derpiş ettiği lüzumu takdirde hata eylemiş ve dola»- 
yısiyle tesis ettiği tasarrufun haksız bulunmuş olmasına binaen; 
emekliye sevk muamelesinin kaldırılması ve vazifesine iade edilme
si ve müterakim maaşlarının ödenmesi hakkında karar verilmesi is
teklerine dairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: 5434 sayılı Kanunun 
6122 ve 6422 sayılı Kanunlarla değiştirilen 39 ncu maddesinin 
(B) bendine göre emekliye sevk edilen dilekçinin vâki talebinin, 
mezkûr maddenin; bu kararların katî olduğunu derpiş edilmiş 
olması muvacehesinde dileğinin yerine getirilmesine imkân ol
madığı bildirilmiştir.

Mezkûr müracaat, münfesih Büyük Millet Merilisi Arzuhal 
Encümenince 25 .12 . 1957 tarihli toplantıda Bakanlık temsil  ̂
cisi huzuru ile ve celbolunan sicillerle birlikte tetkik olunup, 
başkaca bir tetkik mercii olmadığı için mezkûr tasarrufların; 
1728 sayılı Meclis Kararının meriyet tarihi olan 1951 senesinden 
beri encümence tetkik oluna geldiği, mezkûr kararla kabul olu
nan komisyon raporunda zikrolunan; maksat ve gayeye uyarlık 
bakımlarından incelemeye tâbi tutulması encümenin vazifesi dâ
hilinde olduğu tesbit edildikten sonra, mumaileyhin; sicil duru
muna nazaran, 1928 yılında pekiyi derece ile hukuktan mezun 
olup hâkimliğe intisabederek o tarihten beri yurdun muhtelif 
yerlerinde muvaffakiyetle vazife görmüş, birinci sınıf hâkimli
ğe, Temyiz Üyeliğine terfi etmiş, 1936 yılındaki âdiyen terfü
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hariç, diğer terfilerinin tercihli ve mümtazen yapılmış olduğu; 
ahlâki, meslekî ve ilmî kiyafet bakımlarından da durumunun 
müsbet olduğu ve hakkında tesis olunan emeklilik muamelesinin 
müstenit bulunduğu lüzum, sebep ve saik hakkında dosyasında 
her hangi bir kayıt bulunmadığı; binnetice; zikrolunan komis
yon raporunda yazıldığı gibi; kendisi için mânevi takatsizlik 
veya fikrî kabiliyetsizlik gibi sebepler de ileri sürülemiyeceği 
anlaşılarak, mezkûr emeklilik muamelesinde ve takdir hakkının 
istimalinde isabet görülmediğinden bu tasarrufun kaldırılması 
306 sayılı bir Karara bağlanmıştır.

Bu kaı'ann tekrar görüşülmesi hususunda verilmiş olan tak
rirde 15 . 1 . 1958 tarihinde müzakere ve reddedilip karar; 
31 . 3 . 1958 tarihli ve 9 sayılı Haftalık cetvel ile yayınlanmış
tır. Bu karar, Afyonkarahisar eski Mebusu Murad Âli Ülgen ta
rafından vâki itiraz sebebiyle 25 . 12 . 1958 tarihinde tekrar 
görüşülmüş ve itiraz vârit görülmiyerek İçtüzüğün 57 nei mad
desine tevfikan tanzim kılınan 3 . 6 .  1958 tarihli bir mazbata 
ile Umumi Heyetin tasvibine sunulmuştur.

Ruznameye alınıp görüşülemediği için müteakip yıllara kalan 
ve mezkûr İçtüzüğün 42 nei maddesine uyularak takabbül konu
sunda bir karar verilmek üzere yeni encümenlere geri çevrilen 
mazbata, bu encümenlerin 10 . 6 . 1959 ve 11 . 2 . 1960 tarihli 
mazbatalariyle; ihtiva ettiği mucip sebepler gayrivârit ve tasar
rufun hükümetin takdir hakkına taallûk etmekte bulunmasına 
binaen kabul edilmemiş ve dosya; Umumi Heyete sevk olunma
dan ve sonuçlandırılmadan kalmış bulunmaktadır.

Kurucu Meclisin teşkili üzerine komisyonumuza tevdi olunan 
mezkûr dosya yeniden ele alınıp;

Gereği düşünüldü: Yapılan incelemeye göre; mezkûr tasar
rufun müstenit bulunduğu sebep filhakika anlaşılamamıştır. 
Kullanılan takdir hakkı dahi, objektif hukuka, maddi delil ve 
vâkıalara dayandığı takdirde hukuki ve muteber addedilir. 
Aksi takdirde, tasarrufun gayrihukuki ve keyfî bulunduğunu 
kabul etmek zaruridir.

Mezkûr tasarruf bu bakımlardan gayrikanuni; kullanılan 
takdir hakkı da keza isabetsiz bulunmuştur.

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen dilekçi hakkmdaki 
emeklilik işleminin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18 15 . 8 . 1961



Dilefcçe 
Kom. No.

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

13894/13310 Münir Alkan 
761/761 itaptan Arif sokak 
213/3532 Uğur Ap.
443/4420 No. r 49/2 

1511/7151 Erenköy*- İstanbul 
833/5554 

1858/8385 
2169/30569 
4971/37296 

183/27748 
4632/48617 
5752/52150 
6117/52915

(Dilekçelerin özeti : 1929 senesinde Siyasal Bilgüer Okulun
dan mezun olup o tarihten beri müstemiren dahiliye meslekin
de feragatle hizmet görmüş bulunduğu ve her muhitte halkın 
sevgisini ve âmirlerinin takdirlerini kazanmış, sicili takdirna
melerle dolu başarılı bir memur bulunduğu ve emekliye şevki 
için kanunun maksudu olan hallerden (sin, sicil, sıhhat, ahlâk 
ve mesleki yönlerden hiçbir mâni hali ve kendisinden istifade 
olunamaması, fikrî ve mânevi kudretsizliği gibi sebepler de Or
tada mevcudolmadtğı halde, mücerret; bir Demokrat Parti mü
fettişinin arzusunun yerine getirilmesi için o tarihteki Müsteşar 
Dilâver Argun tarafından; bir üst dereceye te'rfiinin yapılma
sından birkaç ay gibi kısa bir zaman sonra, Rize Vali Muavin
liğinden re’sen emekliye sevk edilmiş olduğundan ve bu ka
nunsuz muamele aleyhine münfesih Türkiye Büyük Millet Mec
lisine yapmış olduğu müracaatın incelenip hakkmdaki bu mua
melenin uygunsuzluğu görülerek kaldırılmasına karar verilmiş 
ve itirazı üzerine dahi bu yersiz tasarrufun kaldırılması ısraren 
karara bağlanmış olduğu halde; Demokrat Parti Grupunun 
tesir ve baskısı altında bu kararlar ruznameye alınıp bir neti
ceye bağlanmamış olduğundan şikâyetle; mezkûr emeklilik ka
rarının kaldırılması isteğine dairdir.)

İçişleri Bakanlığından alınan cevabi yazıda : 5434 sayılı 
Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) bendine tevfikan 
emekliye sevk olunanların, emekliliklerinin ref’i ile yeniden 
istihdamlarına kadro imkânsızlıkları sebebiyle imkân görüle
mediği cihetle; dilekçinin isteğinin is’af olunamadığı bildiril
mektedir.

Dosya muhtevasına nazaran; dilekçi filhakika; hakkmda
ki bu muamelenin kaldırılması için, münfesih Büyük Millet 
Meclisine verdiği 30.4.1957 ve 6 .1 .1958  tarihli iki dilekçe 
ile müracaatta bulunmuş, Arzuhal Encümenine havale olu
nan her iki müracaatı da, sicil dosyası celp ve tetkik olunmak 
ve Bakanlık temsilcisinden gereken izahat alınmak suretiyle 
25.12 .1957 tarihinde müzakere olunup, dilekçi hakkında 
mezkûr maddei kanuniyenin tatbikini gerektirir kanuni ve 
muhik hiçbir sebep ve lüzum ve kendisinin mânevi takatsizlik 
ve fikrî kabiliyetsizlik içerisinde bulunduğu tesbit edilememiş, 
dolayısiyle idarenin bu baptaki muamelesi gayrikanuni ve is
timal olunan takdir hakkı da isabetsiz bulunduğundan hak
kmdaki bu muamelenin kaldırılması kararlaştırılmıştır. Vâki 
tekriri müzakere talebi de 15.1.1958 tarihinde görüşülüp ek
seriyetle reddedilmiştir.

31.3.1958 tarihli ve 9 sayılı haftalık karar cetveli ile ya
yınlanmış olan 305 sayılı bu iptal kararma Afyon Karahisar 
eski Mebusu Murat Âli Ülgen tarafından itiraz olunduğundan 
İçtüzüğün 57 nci maddesine uyularak bu baptaki dosya tek
rar tetkik olunmuş ve; kararda zikrolunan sebeplere binaen



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

7918/7851 Haşan Hocaoğtu 
9413/9138 Avukat 
2341/41907 Cebeci caddesi 

Akkoyunlu Ap. 
No. : 61/4 
Cebeci - Ankara

ve şikâyet konusu edilen tasarrufta mezkûr kanunun ruh ve 
maksadına uyarlık ve idari tasarrufta başlıca unsur olan 
âmme menfaati unsurunun dahi bulunmadığı anlaşıldığından 
vârit görülmiyen itirazın reddi ve kararın Umumi Heyetin 
tasviplerine sunulması kararlaştırılmış ve bil bapta hazırlan
mış olan 3 .6 .1958  tarihli mazbata Başkanlığa tevdi kılınmış 
ruznameye alınmış ise de; görüşülemediği için, mezkûr içtü
züğün 42 nei maddesine göre tekabbül mevzuunda mütaakıp 
devre encümenlerine iade kılınmış ve bu encümenler tarafın
dan hazırlanan 10 . 6.1959 ve 11.2 .1960 tarihli mazbatalarla,
3 .6 .1958  tarihli mezkûr mazbata, muhtevi bulunduğu mucip 
sebepler gayrivârit ve; tasarrufun Hükümetin takdir hakkı
na taallûk etmekte bulunmasına binaen kabul edilmiyerek red
dedilmiştir.

Mezkûr dosya; bu suretle neticelendirilmeden kalmış ve 
Kurucu Meclisin teşkili üzerine komisyonumuza devir ve in
tikal ettirilmiş bulunduğundan, yeniden ele alınıp;

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre, mezkûr ta
sarrufun müstenit bulunduğu sebep filhakika anlaşılamamış
tır. Kullanılan takdir hakkı dahi, objektif hukuka, maddî 
delil ve vâkıalara dayandığı takdirde hukuki ve muteber ad
dedilir. Aksi takdirde, tasarrufun gayrihukuki ve keyfî bu
lunduğunu kabul etmek zaruridir.

Mezkûr tasarruf bu bakımlardan gayrikanuni ve kullanılan 
takdir hakkı da isabetsizdir.

Bu maddî ve hukuki sebeplere binaen; dilekti hakkmdaki 
emeklilik işleminin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 15. 8.1961

(Dilekçi : Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü
2 nei tşletme Müşavir avukatlarından iken, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin bâzı fıkralarını değiş
tiren 6122 nnmn-nh Kanunun 1 nc.i maddesine tevfikan, 
22 . 11 . 1955 tarihinde, mücerret otuz hizmet yılını ikmal etmiş 
olması sebep gösterilerek emekliye ayrıldığını, halbuki yalnız 
otuz seneyi bitirmiş olmasının tekaüde sevk için kâfi bir sebep 
teşkil etmiyeceğini hakiki sebebin, terfii için idare aleyhine dâ
va açmış olmasında aranmak lâzımgeleceği ve yılların takviye et 
tiği meslekî hayatının en verimli devresinde tesis edilen bu 
tasarrufun tamamen isabetsiz ve binaenaleyh idarece bu husus
taki takdir hakkının yersiz kullanılmış olduğunu beyanla, hak-



— 5 —
Dilekçe Dilekçe verenlerin

Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

kındaki emeklilik işleminin kaldırılmasını ve tekrar tavzifini 
istemektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında da : Dilekçinin 
tekaüde tâbi hizmetinin otuz yılı aşmış hnlnTmin.BiTiHfl.Ti dola
yı 22 . 11 . 1955 tarihinde 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
mucibince emekliye sevk edildiği ve bu muamelede kanuna 
aykın bir cihet bulunmadığı gibi mumaileyh tarafından açı
lan ve bilâhara terfiinin yapılması üzerine de feragat edilen 
mezkûr dâvanın bahis mevzuu emeklilik işlemiyle bir alâ-ka 
ve münasebeti bulunmadığı bildirilmektedir.

Dilekçinin durumu ha-klnnda. izahat vermek üzere Halın. 
önce münfesih Arzuhal Encümeni tarafından davet edilmiş 
olan bakanlık zatişleri dairesi reisi, şifalhen vâki beyanında 
ise : Dilekçi Haşan Hocaoğlu’nun Hukuk Fakültesi mezunu 
olup Devlet Demiryollan İdaresinde, 60 lira aylıklı Ankara 
Millî Korunma Müddeiumumi Muavini iken alındığı, sırasiyle 
terfi ederek en son 125 lira asli maaşa tekabül eden bir ücre
te yükseltildiğini, emekliye ayrıldığı tarihteki hizmetinin 30 
sene, 1 ay, 13 güne baliğ olmuş bulunduğunu, sicilinde ihtar 
veya tevbih aldığına yahut sair suretle inzibatî ceza gördüğüne 
dair bir kayıt ve işarete rastlanmadığını, otuz hizmet yılını 
fiilen ikmal ettiği için dairesinin tekHifi, umum müdürlüğü
nün tasvibi ve idare meclisinin de karan ile yalnız bu ısebep- 
ten emekliye ayrıldığını ve son terfiinden evvel genel müdür
lük aleyhinde açtığı dâvanın, emeklilik muamelesinin tesisin© 
âmil olduğu yolundaki iddiasının da varit bulunmadığını ifa
de etmiştir.

Dağıtılan Meclisin Dilekçe Komisyonu tarafından dilekçi 
hakkında verilmiş olan karann kesinleşmemiş olması hasebiy
le Millî Birlik Komitesine ait İçtüzüğün 32 nci maddesi gere
ğince yeniden muameleye tâbi tutulması lâzımgelen bu iş, Ko
mite nezdinde bu yolda işlem görerek, benzeri müracaatler 
arasında incelenmek üzere sıraya konmuş ve sonradan kabul 
edilerek tatbik mevkiine vaz’edilen Kurucu Meclis İçtüzüğü 
gereğince, bu kabil müracaat ve şikâyetlerin tetkiki ayni 
Msclisin Dilekçe Komisyonuna bırakılmış olmakla, bu husus
taki dosya, zikredilen sebeplerden ötürü komisyonumuzca ye
ni baştan incelendi ve gereği görüşülüp düşünüldü |:

5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin bâzı fıkralarım 
değiştiren 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesine dayanılarak 
22 . 11 . 1955 tarihinde re’sen emekliye avnlmış olan dilekçi 
Haşan Hocaoğlu’nun bakanlık temsilcisi tarafından açıklanan 
sicil durumuna nazaran mumaileyh hakkında mezkûr madde
nin tatbikini icabettiren her hangi bir sebep mevcut bulun
mamaktadır.
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Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi

5666/38790 Yusuf Ziya Bilgin 
îçcebeci Kütlüğün 
sokak No. : 40/7 
Ankara

Komisyon karan ve nc sebepten verildiği

Adı geçenin emekliye sevkında az evvel 125 lira aslî maaşa 
tekabül eden bir ücrete geçirilmiş olması da ehliyet ve liya
kati haiz olduğunun bariz bir delil ve nişanesini teşkil etmek
tedir.

Diğer taraftan kendisinin, başarılı geçtiği anlaşılan meslek 
hayatında edindiği tecrübe ve müktesebat itibariyle âmme 
hizmetini daha verimli bir şekilde ifaya başladığı bir sırada 
tekaüt edilmiş olması da mezkûr maddenin sevkı maksadına 
aykın görülmüştür.

Beyan edilen bu maddi, hukuki ve kanuni sebeplere binaen 
dilekçi Haşan Hocaöğlu hakkmdaki idari tasarrufun, yani 
tekaütlük muamelesinin kaldınlmasma oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

20 15 . 8 . 1961

(Dilekçe özeti : Ankara Gümrük Müdürlüğünde birinci sınıf 
muayene memuru iken ortada kanuni ve muhik hiçbir sebep ol
madan, sadece Demokrat Partili bir milletvekilinin hatırı için key
fî ve indî olarak re'sem emekliye sevk edilmiş bulunduğundan şi
kâyetle; bu haksız tasarruf düzeltilerek tekrar vazifeye tâyin iste
ğinden ibarettir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Ankara 
Gümrüğünden, naklen tâyin kılındığı Zonguldak Gümrüğüne, 
rapor almak suretiyle gitmemiş olduğu ve 32 senelik hizmet müd
deti bulunduğu nazara alınarak 5434 sayılı Kanunun değişik 39 
ncu maddesine istinaden re’sen emekliye sevk edilen dilekçinin 
muamelesinin; Devlet Şûrası Umumi Heyetinin 9 .2 .1 9 53  tarih 
li karan muvacehesinde iptaline imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık işanna göre; dilekçi hakkında 
tatbik olunan işlemin kanuni ve haklı bir sebebe dayanmadığı 
anlaşılmıştır. Kullanılan takdir hakkı ise, âmme hizmeti yara- 
nna olarak objektif hukuka, maddi vâkıa ve delillere dayandığı 
takdirde muteber ve hukukidir. Aksi takdirde gayrimuteber ve 
gayrihukuki addedilmesi lâzım ve zaruridir.

Belirtilen bu sebeplere binaen; şikâyet konusu edilen, re’sen 
emekliye sevk tasarrufu gayrikanuni ve kullanılan takdir hakkı 
da isabetsiz bulunduğundan kaldınlmasma oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No: Karar tarihi

21 15 . 8 .1961



524/4617

Dilekçe
Kom. No.

Fehmi Tongul 
Emekli Tahrirat 
Kâtibi 
AcıpayauT

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adrosi

(Dilekçenin özeti : Acıpayam Tahrirat Kâtibi iken, otomobil 
lâstiği tahsis ve tevziinden kendisine muğber olan Demokrat Parti 
İlçe İkinci Başkam ve bunun kardeşi olan Milletvekili Hamdi San- 
car ile, Milletvekili Baha Akşit’in valiye yaptıkları baskı neticesin
de vc 40 liraya terfiinin yapıldığı bir sırada haksız olarak refsen 
emekliye sevk edildiğinden şikâyetle, sin, sıhhat ve sicil durumu 
bakımlarından hizmet ifa edebilecek bir durumda bulunduğu ci
hetle, 30 hizmet senesini doldurabilmesi için nahiye müdürlükle
rinden veya tahrirat kâtipliklerinden her hangi birine tekrar tâyin 
edilmesi talebinden ibarettir.)

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Tâli memurlardan ol
ması hasebiyle durumu hakkında Denizli Valiliğinden alınan ma
lûmata müsteniden; mumaileyhin 28 hizmet yılı üzerinden
14 . 3 . 1958 tarihinde emekliye sevk edilmiş bulunduğu, vilâyet 
ve kazalarda durumuna uygun münhal memuriyet olmadığı için 
dileğinin is’afı cihetine gidilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık işanna göre, şikâyat konusu 
edilen idari tasarrufun; ciddî ve kanuni bir sebebe dayanmadığı 
anlaşılmıştır. Nitekim, tasarrufun tesisinden kısa bir zaman önce 
mumaileyh, yeterliğine binaen terfi ettirilmiş bulunulduğu cihet
le, dilekçedeki beyan ve iddia samimî görülmüştür. Kullanılan 
takdir hakkı ise, objektif hukuka, maddi vakıa ve delillere da
yandığı takdirde muteber ve hukukidir. Aksi takdirde gayrihu- 
kuki ve kanunidir.

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen; dilekçi hakkmdaki 
emeklilik işleminin; gayrikanuni ve kullanılan takdir hakkının 
da isabetsiz olduğu neticesine varıldığından, kaldırılmasına oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

22 15 .8 .1961

518/4337 Ali Ulvi Kalaycı- 
5936/26542 oğlu 
5754/26542 Turgutreis mahal

lesi Uzunyol sokak 
No. : 18 
Ankara

(Dilekçi : Sayıştay murakıbı iken vazife ifasındaki hassasiye
tinden dolayı kendisine muğber olan Sayıştay Balkanının tazyiki 
ile istifaya mecbur kaldığını ve bu sebeple mağdur olduğundan 
tekrar vazifeye alınmasını istemektedir.)

Sayıştay Başkanının cevabi yazısında : istifası hususunda 
her hangi bir hareket ve müdahalede bulunulmadığını ve hak
kında yapılmakta olan kanuni takibat dolayısiyle kendi arzu- 
siyle ve istifa etmek suretiyle ayrıldığı ve murakıp ve murakıp 
muavinliklerine münhasıran yüksek okul mezunlarının alınmak
ta olması hasebiyle dileğinin yerine getirilmediği bildirilmekte
dir.



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileri sürdüğü mevzulan tah
kik ve tetkik mercilerine intikal ettirildiği anlaşıldığı cihetle, bu 
hususlardan dolayı başkaca yapılacak bir işlem bulunmadığına, 
şikâyet konusu 6435 sayılı Kanuna uyularak tesis kılınan Ba
kanlık emri muamelesi ise; dosya muhtevasına göre kanuni ve 
isabetli bulunmasına, takdir hakkının da keza yerinde kulla
nıldığı neticesine varılmıştır.

Bu muamele, esasen istifa ile ortadan kalkmış ve dilekçinin 
adı geçen daire ile olan hukuki irtibatı kalmamıştır.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı komisyonumuzca başkaca 
bir muamele yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No: Karar tarihi

23 25 . 8.1961

454/41263 Haydar Delangil 
Bostancı caddesi 
Çadırlıköşk dura
ğı No. : 102/3 Mu- 
habank Apartma
nında 12 No. da 
Erenköy - İstanbul

(Dilekçe özeti : Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Neşriyat 
Müdürlüğü raportörü iken, kanuni vasıf ve şartları haiz olmadık
ları halde zamanın bakanı tarafından himaye ve iltizam olunarak 
çeşitli vazifelere almanlar hakkında yaptığı şikâyet ve müracaat
tan duyulan husumet ve iğbirara binaen 1956 senesinde haksız ve 
sebepsiz olarak emekliye sevk edilip mağdur edilmiş bulunduğun
dan bahsile; mezkûr emeklilik kararının kaldırılarak İstanbul 
Bölge Müdürlüğü emrinde bir vazifeye tâyin kılınması talebinden 
İbarettir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : 30 yılı mütecaviz 
hizmeti olup 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına tevfikan re’sen emekliye sevk edilmiş olan dilekçinin tez
kerede belirtilen sebepler muvacehesinde tekrar tavzifine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve yapılan incelemeye 
göre mezkûr tasarrufta bir gayrikanunilik ve takdir hakkının 
istimalinde de bir isabetsizlik görülmediğinden şikâyet konusu 
edilen emeklilik işleminin kaldınlmasına mahal olmadığına oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

24 15 . 8 . 1961

143/27702 Ahmet Turgay 
575/27702 Tepecik mahallesi 

Tepecik sokak 
No. : 11/A 
îzmit

(Dilekçe özeti : İzmir Emniyet kadrosundan emniyet âmiri 
olarak çalışmakta iken vukubulan 6 - 7 Eylül hâdiselerinde De
mokrat Parti Eşrafpaşa mensuplarının Kuyumcular Çarşısına 
yaptıkları tecavüzü önlemiş olmasından ve yine o tarihte Emniyet 
Genel Müdürü olan Kcnıal Aygün’ün himaye ettiği bâzı memur-
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Dilekçe

Kom. No.

1409/60237
1567/29027

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

lan yolsuz hareketleri sırasında me§huden yakalamış olmasından 
doğan gareze binaen siyasi maksatlarla re'sen emekliye sevk edil
miş bulunduğundan şikâyet ederek.kendi durumunda olupta va
zifesine iade edilmiş olan dilekçede isimleri yazılı emniyet 
âmirleri gibi kendisinin de vazifesine iade edilmesi talebine mü
tedairdir.

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Tezkerede yazılı se
beplerden dolayı 5434 sayılı Kanunun 6422 sayılı Kanunla mu
addel 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfikan emekliye sevk 
edilmiş bulunan dilekçinin inkılâbı müteakip iadei memuriyet 
ettirilmesi için yaptığı müracaatın da intihap Komisyonunca 
incelenip hakkında tatbik olunan muamelede mevzuata aykırılık 
görülmiyerek reddedilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye ve bakanlık cevabi 
yazısı münderecatına göre, şikâyet konusu edilen tasarrufta her 
hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının istimalinde de bir 
isabetsizlik görülemediğinden bahis konusu emeklilik kararının 
kaldınlmasına mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi. *

Karar No: Karar tarihi

25 15 . 8 . 1961

(Dilekçe özeti: Babaeski ortaokulunda öğretmen iken, 11 . 12 
1957 tarihinde, müspet sicile dayanan başarılı 25 senelik meslek 
hayatı nazara alınmadan ve 55 yaşını dahi doldurmamış bir du
rumda iken 5434 sayılı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına istinaden re’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğundan bah- 
sile hakkmdalii bu muamele maddenin 6122 sayılı Kanunla değiş
tirilen (30 hizmet yılını 25 şe indiren) hükmüne istinadettirilme- 
diğine göre mezkûr tasarrufun iptali ve müktesep haklarının ia
desi isteğinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısına bağlı tebligatta : 
Durumunun inceleme Komisyonunda incelendiği yeniden bir öğ
retmenliğe tâyinine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr emeklilik tasarrufunun şekil yö
nünden muallel bulunduğu hakkındaki iddianın (30 hizmet yılı 
ikmal edilmemiş olması bakımından doğan anlaşmazlığın) çözü
mü görevli yargı yerine aittir.

Bu bakımdan müracaat üzerine muamele tâyinine mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

M. Necmettin Gö
nenç
Park caddesi 
No. : 11/B 
Emekli Öğretmen 
Edremit

26 15 . 8 . 1961
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Dilekçe
Kom. No.

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi

1129/41627 M. Bahattin Onur
sal
Yedikule Merhaba 
caddesi No. : 49 
Samatya - İstanbul

(Dilekçe özeti : Barem, dahilî bir Devlet memuru olup, or
tada kanuni ve muhik bir sebep yokken, izinsiz olarak vazife
den ayrılmış olmasından dolayı 1 yıl kıdem tenzili cezası da ve
rilmiş bulunmalına rağmen, mücerret kendisine karşı duyulan 
iğbirardan dolayı vekalet emrine alınmış olduğundan şikâye
ti mutazammındır.)

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Zonguldak Veteri
ner Müdürlüğü Kâtibi iken tezkerede yazılı durumdan dola
yı 6435 sayılı Kanuna istinaden bakanlık emrine alınmış ve
6 aylık müddetin hitamında, 2 . 11 . 1960 tarihinde memu
riyetle ilişiği kesilmiş olan dilekçenin teşkilâtta bir memuri
yete tâyininin mümkün olamıyacağı bildirilmektedir.

Komisyon Sözcüsü Vasfi Gerger’in, bu kanuna göre yapı
lacak şikâyetlerin ancak bakanlık emri muamelesinin devamı 
boyunca yapılabileceği ve tetkik olunabileceği, emeklilik iş
leminin tesisinden sonra tetkikat yapılamıyacağı yolundaki 
beyan ve mütalâasına diğer üyeler katılmamış olduklarından; 
vâki şikâyetin incelenmesi komisyonumuzun görevi dahilî oldu
ğu anlaşılmakla,

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye göre; mezkûr idari 
tasarrufta kanuna mugayeret ve takdir hakkının istimalinde 
de keza bir isabetsizlik bulunmadığından; mezkûr emeklilik 
kararının kaldırılmasına mahal olmadığına komisyon sözcüsü
nün vâki muhalefetine karşı çoğunlukla karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

27 15 . 8 . 1961

1066/41567 Halit Ak 
1067/60122 Turhanbey mahal

lesi eski Delebay 
caddesi No. : 29 
Edremit

(Dilekçelerin özetip : Edremit’de ilkokul öğretmeni iken, 
[müspet tezkiyesine müsteniden terfide görmüş olduğu 1957 se
nesinde sebepsiz olarak re'sen emekliye sevk edilmiş bulunduğun
dan ve bu tasarrufun; mücerret; 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (B) bendine istinat ettirilmiş bulunması ve maddei 
kanuniyenin 30 hizmet senesini 25 seneye indiren ve yargı yo
lunu kapayan değişik şeklinden bahsedilmemiş bulunması ve 
kendisinin de o tarihte 30 hizmet yılım doldurmamış olması 
muvacehesinde şeklen muallel bulunduğundan bahisle, iptal 
edilmesi ve iadei inemuriyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.)

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
yazıda belirtilen durumuna binaen; valilikçe yapılan teklif 
üzerine Müdürler Komisyonunca zikrolunan maddei kanuniye 
nin muaddel fıkrasına tevfikan re’sen emekliye sevk edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir.
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Gereği düşünüldü : Tasarrufun şekil yönünden muallel bulun
duğu hakkmdaki iddianm çözümü görevli yargı yerine aittir. 
Yapılan incelemeye göre mezkûr idari muamele, mucip sebe
be müstenit bulunmaktadır. Bu bakmalardan kararın kaldı - 
nlmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

28 15 . 8 . 1961

3190/44227 Süleyman Alpardq 
5181/50557 Meşrutiyet mahal

lesi Akasya sokak 
No. : 8 - Kat : 1 
Zonıffuldak

(Dilekçe özeti : Çifteler Aygır Deposu Ayniyat Memurluğun
dan Bursa Veteriner Müdürlüğü büro memurluğuna nakhdildik- 
ten sonra, adî geçen deponun seyislerinin geçici görev yollukla- 
rmdan 415 lirayı zimmetine geçirdiği iddia ve isnadolunnp hak
sız olarak tahtı muhakemeye alınmış ve bununla ilgili dâvasının 
15 aydır neticelendirilmemiş olmasından, Bursa Veteriner Mü
dürlüğünde cereyan eden ve bilâhara muttali olduğu ve dilek
çede yazılı olduğu şekildeki yolsuzluklar hakkmdaki ihbar gönde
rilen müfettişlerce tesbit edilmiş bulunmasına rağmen; mesuller 
hakkında bir takibata tevessül edilmediğinden, keza kendisinin 
gerek bu konu ile ve gerekse Zonguldak Veteriner Müdürlüğün
de cereyan eden kanunsuz muameleler hakkmdaki şikâyetlerin
den de bir netice alamadığından ve mâruz ihbarın kendisine atıf 
ve isnadı yüzünden, geçirdiği ruhi bir şok sebebiyle, 24 senelik 
memuriyet hizmetini ve aile efradının durumunu dahi düşün
meden üzerinde bulunan 3 küsur bin lira memur maaş ve ücre
tiyle birlikte memuriyetini terkedip ortadan kaybolmuş olduğun
dan ve bu yüzden 6435 sayılı Kanuna tevfikan Bakanlık emrine 
ve tahtı muhakemeye alınmış bulunduğundan ve bu kanunla 
tesbit edilen şartlara dahi riayet edilmeden işine nihayet verilmiş 
olduğundan bahisle, muhakemesi neticesinde hakkmdaki âmme 
dâvasının 134 sayılı A f Kanununun 1 nei maddesi muvacehesinde 
ortadan kaldınlmasma karar verilmiş olduğu halde vazife iste
ğinin Bakanlıkça yerine getirilmediğinden, ihbar ve şikâyet ko
nusu ettiği Bursa ve Zonguldak Veteriner Müdürlüğündeki 
yolsuzlukların meslek müfettişlerinden başkalarına inceletümesi 
ve 24 senelik memuriyet hizmeti nazara alınarak kadroya bakıl
madan Tarım Bakanlığı teşkilâtında her hangi bir vazifeye tâyin 
edilmesi isteklerinden ibarettir.)

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Zonguldak Veteri
ner Müdürlüğü kâtibi iken mahallî memur ve müstahdemlere 
ait 1959 Temmuz maaş ve ücret tutan olan 462 lira ile, daireye 
ait 2 000 lira avans parayı alarak firar ettiğinden dolayı 6435 
sayılı Kanun gereğince 29.8.1959 tarihinde Bakanlık emrine 
alınıp 19.8.1960 tarihinde görevi ile ilişiği kesilmiş olan dilek
çinin iddia ettiğf hususlara ait müfettiş raporlan ile ve bu hu
suslarla ilgili kararların ilişik olarak gönderildiği.
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Dilekçe

Kom. No.

2103/28032
2393/31109

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Bahis konusu zimmet suçundan dolayı Zonguldak Ağır Ce
za Mahkemesince verilen 6 aylık hapis cezası ile ilgili dâvanın 
da filhakika 134 sayılı Af Kanununa uyularak ortadan kaldı
rılmış olduğu, teşkilât için yararlı bir memur olamıyacağından 
kendisine her hangi bir vazife verilmesinin uygun görülmediği 
bildirilmektedir.

Komisyon Sözcüsü Vasfi Gerger 6435 sayılı Kanuna göre 
yapılacak şikâyetlerin, ancak Bakanlık emri muamelesinin de
vamı müddetince yapılması halinde tetkik edilebileceği, emek
lilik işlemi tesis olunduktan sonra bunların incelenmemesi ik
tiza ettiğini, zira, muayyen 6 aylık müddetin hitamında emekli
lik muamelesinin yapılması kanuni ve zaruri bulunduğundan 
bunun tetkik konusu yapılmaması icabedeceği mütalâa ve be
yan etmiş ise de bu görüşe iştirak eden olmadığından

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına göre şi
kâyet ve ihbar konulan gerekli kanuni takibatın yapıldığı ve 
su$ unsuru görülen hususatın da merciine intikal ettirilmiş bu
lunduğu anlaşılmaktadır.

6435 sayılı Kanunun gerek şekil noktasından uygulanmasına 
ve gerekse alınan mahkeme karan muvacehesinde vazife veril
mesine mâtuf şikâyetlerin incelenip karara bağlanması görevli 
yargı yerine aittir.

Belirtilen durum muvacehesinde, zikrolunan kanuna uyu
larak tesis olunan ilişiğin kesilmesi tasarrufunda esas yönün
den her hangi bir gayrikanunilik ve isabetsizlik görülmemiştir.

Bu sebeplerden dolayı; emeklilik işlemine mütaallik olan 
hususta çoğunlukla ve diğer müracaat ve şikâyet konulan hak
kında da oy birliği ile komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

29 15.8.1961

(Dilekçilerin özeti : Yozgat Toprak ve İskân Müdürü iken işi 
ve İhtiyacı fazla olrn Akdağmadeni kazasına il merkezinden bir 
daktilo kadrosunun gönderilmesi hakkmdaki vâki teklifine kızan 
Demokrat partililerin ve valinin tesir, nüfuz ve tertibi ile ve terfii- 
ne 2£ ay gibi kısa bir zaman kalmış bulunduğu bir sırada asılsız 
bir lüzumu muhakeme kararına müsteniden; görülen lüzumdan 
bahsile 22 . 6 . 1957 tarihinde re’sen emekliye sevk ve mağdur 
edilmiş ve bahis konusu lüzumu muhakeme kararı sureti ilişiJi 
Danıştay kararı ile meni muhakemeye çevrilmiş ve 1946 sene- 
sinde intisab ettiği bu teşkilâtta, Denizli ve Yozgat müdürlük
lerinde başarılı mesaileri sebk etmiş bulunduğundan bahsile; hak
sız ve keyfî olarak yapılan emeklilik muamelesinin iptali ve dü
şük iktidar* mensuplarından Ahmet Salih Korur ve Medeni 
Berk’in yakım olup onlar zamanında müsteşar muavinliğine

Tahir Tortopoğlu 
Hızırbey mahallesi 
Balcı sokak No. : 10 
İsparta
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alınmış iken İnkılâptan sonra güya mağdur edilmişcesine tek
rar Tapu ve İskân Genel Müdürlüğüne getirilmiş olan Necati 
Turgay’m itimada şayan bulunmadığından, toprak komisyon
larının yılda ancak 30 - 35 gün arazi üzerinde vazife gör-> 
dükleri halde, 365 gün için yevmiye aldıklarından faaliyetle- 
rini, bütçenin çıkmasının teminen, maksatlı olarak radyo ile ke
sif bir şekilde ifade ettiklerinden, komisyon başkan ve üyeleri
nin toprakları karış karış sattırdıklarından vilâyetlerde tamir 
edilecek vasıtaların merkeze aldırılarak adamlarına istedikleri 
şekilde tamir ettirilip menfaat sağlandığından bunlarla ilgilen-» 
nıesi isteklerinden ibarettir.)

îmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçe
nin durumunun Memurin Tâyin Komisyonunda görüşülüp hak
kında verilmiş olan 960/9 sayılı Kararın bir konvası ile düsiik 
Başbakana yazdığı bir mektup kopyasının ilişik olarak sunul
muş olduğu adı geçen Umum Müdürün icraatı üzerinde has
sasiyetle durulmakta olduğu ve komisyon personelinin 6245 sa
yılı Kanunun 50 nci maddesi mucibince Ankara dışında gö
revli bulundukları müddetçe daimi olarak yevmiye aldıkları, 
umumi (mahiyetteki iddiaların da şikâyet ve ihbar vukuunda 
derhal tahkik ettirileceği bildirilmektedir.

Mezkûr kararda, mumaileyhin memuriyet safahatı Denizli 
ve Yozgat’ta vazifeli iken hakkında vâki şikâyet ve ihbar üze
rine müfetişlerce yapılan tahkikatlar neticesi ve belirtilen ve 
gösterilen lüzum ve kanaatler açıklandıktan sonra, 25 hizmet 
yılını doldurması üzerine emekliye sevk edilmiş olduğu, mu
maileyhin bu mevzularda daha önce de şikâyetlerde bulun
duğu ve tekrar memuriyete alınmasına imkân olmadığı itti
fakla tensibedilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve yapılan incele
meye göre mezkûr tasarrufta bir gayrikanunilik ve takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabetsizlik görülmemiştir. Bu 
bakımdan şikâyet konusu edilen idari muamelenin kaldırıl
masına mahal olmadığına ve dilekçinin diğer şikâyet ve ih
barlarım bu hususta gereken tetkikatı yapmaya yetkili idari 
makamlara yapması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. "No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

30 15.8.1961
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(Dilekçe özeti : Şeker Şirketi Merkez Muhasebe Memuru iken 
i 950 senesinde haksız ve sebepsiz olarak emekliye sevk edilmiş ol
duğundan şikâyeti, sicil sin ve sıhhat bakımından istihdamına 
mâni hiçbir durumu olmadığı halde nıâruz bırakıldığı bu haksızlı
ğın telâfisi için 10 yıllık (Emekli ve asıl maaşları arasındaki) mü
terakim. farklarının ödenmesi re bir vazifeyi tâyin tali plerini mu- 
tazammındır.)

237/3622 Nuri Öner 
Î753/48770 Bahçelievler 25.

sokak No. : 21 
Ankara

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : 30 hizmet yılını dol
durduğu için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desi gereğince emekliye sevk edilmiş olan dilekçi hakkmdaki bu 
muamelede bir isabetsizlik bulunmadığı ve halen yaş haddini 
doldurmuş bulunması sebebiyle her hangi bir vazifeye tâyininin 
de bahis mevzuu olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve şikâyet konusu edi
len tasarrufun yapıldığı tarihte Danıştay yolunun açık bulunmuş 
olmasına göre, emeklilik işleminin kaldırılması konusunda ko
misyonumuzca tâyini muameleye mahal görülmediğine oy bir
liği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

31 15 . 8.1961

1602/29260 Hulûsi Tok
Millî Eğitim Ba
kanlığı Ankara - 
Yüksek öğrenim 
öğrenci Yurtları 
Müd. Ambar Me: 
pıuru
Dışkapı - Ankara

(Dilekçenin özeti : Siyasi sebeplerle, 37 yıllık hizmete karşılık
35 Ura maaşla re’sın emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulan
ıl tığımdan bahsile mesleke iade edilmesi veya emekli aylığının em
sali seviyesin< çıkarılması isteğinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 yılında, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince emekliye aynl- 
mış olan dilekçinin halen yaş haddini doldurmuş bulunması do- 
layısiyle yeniden görevlendirilmesine kanuni imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık iş’anna ve mevcut kanun hü
kümlerine göre, gerek şikâyet konusu edilen emeklilik işlemi 
mevzuunda ve gerek diğer hususlar hakkında komisyonumuzca 
bir muamele yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar 
verildi

Karar No: Karar tarihi

32 15 . 8 .1961
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Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

257/28052 Münir Yılmaz 
PTT Memuru 
Midyat

(Dilekçe özeti : Türkiye Cumhuriyeti Emekti Sandığı Kanunu
nun 39 ncu maddesine tevfikan İ2 yasında emekliye sevk edilmek 
suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile, geçmiş terfi 
hakları ile birlikte iade i memuriyet ettirilmesi talebinden ibaret
tir.)

Ulaştırma Bakanlığının, cevabi yazısında : Dilekçinin duru
munun PTT Tahkik ve Tetkik Komitesi Başkanlığınca incelen
diği ve bir sureti ilişik olarak sunulan yazı münderecatından an
laşılacağı üzere; müspet sicile sahibolmadığı ve 30 hizmet yılını 
doldurmuş olduğu için re’sen emekliye sevk edilmiş olduğu ve 
kendisinin tekrar vazifeye alınmasına imkân görülemediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve yapılan incelemeye 
göre; şikâyet konusu edilen tasarrufta her hangi bir gayrikanu- 
nilik ve takdir hakkının istimalinde de bir isabetsizlik görüle
memiştir.

Bu bakımdan, emeklilik muamelesinin kaldırılmasına mahal 
olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

33 15 . 8 .1961

866/5668 Fikret Birand 
Bağdat caddesi 
No. : 416 
Suadiye - İstanbul

(Dilekçenin özeti : DDY Yol Dairesi Şube müdürlerinden 
iken haldi hiçbir sebebe dayanmaksızın i Temmuz 1957 tarihin
de re’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğundun şikâyetle: sin 
ve sicil bakımlarından hiçbir engeli bulunmamakta ve vazife 
görebilecek bir durumda olduğundan, emekliye sevk edildiği 
tarihte almakta olduğu ikinci derece üzerinden aylık bağlanma
sı mümkün olacak tarihe kadar iadei memuriyet ettirilme tale
bini mutazamm indir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : T. C. DDY Yol 
Dairesi ikinci sınıf işletme, müdürlerinden iken, çalıştırıldığı 
hizmetlerdeki teknik ve idari kabiliyeti tatmin edici olmadığı 
ve hizmet müddeti 30 seneyi mütecaviz bulunduğu cihetle, ikin
ci derece aylığa terfiini mütaakıp emekliye sevk edilmiş olan 
dilekçinin, emekli aylığına ait tahsis evrakının Emekli Sandığı
na bu aylık derecesi üzerinden intikal ettirilmiş olduğu, fakat 
sandıkça, idare meclisi karariyle yapılmış olan terfiinin emek
lilikte muteber sayılmıyarak, müktesep hakkı olan aylık dere
cesi üzerinden kendisine aylık bağlanmış olduğu bu mevzuda 
Danıştaya müracaat etmesi lâzımgeldiği ve idarece hizmetine 
ihtiyacolmadığından, tekrar tavzif edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve yapılan inceleme
ye göre şikâyet konusu edilen tasarrufun kanuni sebebe müste-
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nid ve kullanılan takdir hakkının da isabetli olduğu anlaşıl
mıştır. Bu balamdan mezkûr emeklilik işleminin kaldırılmasına 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

34 15 . 8 . 1961

5087/25164 Zeki Ediz 
1707/40630 Turgutreis mahal 
579/27659 lesi Çankırı inişi 

sokak No. : 4 
Ankara

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Gümrük 
Muhafaza memuru iken 11 . 9 . 1957 tarihinde Bakanlık emri
ne alınmış olup sicil kayıtlan tetkik edilen dilekçinin, aldığı
3 tevbih sebebiyle 3 günlük maaş katı cezasına çarptmldığı 
ve gene harcırah almaya müstahak olmıyan karısı için beyan
name doldurup harcırah aldığından Vilâyet İnzibat Komisyo- 
nunpa memuriyetten ihracına karar verilmiş ve bu kararın pa
ra miktarının azlığından dolayı Bakanlık İnzibat Komisyonun
ca 3 ay kıdem tenzili olarak tadil ve tahfif edilmiş olduğuu, 
sabık iktidar devrinde, kendisinin vazife haricinde Demokrat 
Parti mensuplan ile temasta bulunmuş olmasından muğber 
olan âmirleri tarafından tezkiye ed.lmediğini bildirerek Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonundan hak talebetmiş iken, bu 
kere Halk Partili olduğunu ifade etmesindeki samimiyetsizli
ğe işaret edildikten scnra; 1952 - 1958 tarihleri arasındaki 
muhtelif tezkiyelerinin tezkerede belirtildiği şekilde menfi ol
duğu, durumunu düzeltmesi için kendisine gizli tebligat dahi 
yapılmış olduğu halde bu hallerini düzeltmediği ve Bakanlığa 
faydalı olamıyacağı anlaşılarak hakkında bu muamelenin tat
bik edildiği bu menfi kanaat değişmemiş olduğundan yeniden 
bir vazifeye tâyini mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve yapılan inceleme
ye göre; dilekçi hakkındaki bu tasarrufun kanuni sebeplere

(Dilekçilerin özeti : İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdür
lüğü Galata Mınltaka Amirliğinde başarılı bir şekilde vazife gör
mekte iken, kendisi öteden beri Halk Partili olduğu cihetti,, 
âmirlerinin partizanca maksat ve< tesirlerine muhalefet ettiğin
den haksız ve isabetsiz bir sicile müsteniden tamamen indi bir 
şekilde Vekâlet emrine alınarak işine son verildiğinden, kusur 
sayılabilecek bâzı hareketleri mevcut ise de başkaca kötü hiç
bir tâli ve muhillihaysiyet bir suçu dahi bulunmadığı, keza; bu
günkü durumu itibariyle de 133 ve 134 sayılı A f Kanunları çer
çevesi içerisinde mütalâası gerektiği halde, vâki taleplerinin 
Bakanlıkça dosya durumu ileri sürülmek suretiyle nazara alın
madığından bahis ve şikâyetle; halikındaki bu yersiz tasarru
fun kaldırılması talebinden ibarettir.)
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dayanmakta ve kullanılan takdir hakkının da isabetli bulundu
ğu anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, mezkûr muamelenin kaldırılmasına mahal 
olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

35 15-. 8.1961

Ahmet Uğur (Dilekçenin özeti : 1928 senesinde imtihanla intisdbedip o ta
rihten beri âmirlerin in teveccühünü kazanmak suretiyle ve başa
rdı bir şekilde vazife görmekte olduğu Temyiz Mahkemesi Tica
ret Daireni Başkâtipliğinden, bu Daire Reisinin aralarında geçen 
bir hâdise sebebiyle kendisine karşı beslediği ibrar ve husumet 
d olayı siyle ve kendisinin de bundan dolayı başka bir daireye 
nakli hususunda, Birinci Reisliğe sunduğu tasdikli bir örneği 
ilişik müracaati, mezkûr Daire Başkanlığına tevdi kılınmış ol
duğu bir sırada, tamamen bu hislerin tesiri altında ve takdir 
hakkım da suiistimal etmek suretiyle yazdığı 25 . X I  . 1958 
tarihli bir tezkere üzerine re’sen emekliye sevk edilmiş bulundu
ğundan bahsile; sicilleri ve bu Daire Ba§kamnm kendisi haklın
daki, arz ettiği menfi hissiyata delil teşkil eden gene tasdikli 
bir örneğıi ilişik Ankara Numune Hastanesi Başhekimliğine yaz
dığı yazı, tetkik olunarak; hakkmdaki bu haksız ve kanunsuz 
muamelenin iptali ve memuriyetine iade edilmesi ve aralarında 
geçen hâdise hakkında tensip buyurulursa şifahi izahat vermek 
üzere davet olunmam taleplerine mütedairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında i  Tezkiyede açıklanan 
sebepler ve vazifede gösterdiği muvaffakiyet' ve ehliyet dere
cesi bakımından hikmetinden istifade edilmediği için, 5434 sa
yılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) bendine tevfikan 
28 . XI . 1958 tarihinde emekliye sevk edilen dilekçinin, bu mu
amelenin kaldırılması için münfesih T. B. M. Meclisi Arzuhal 
Encümeninin yaptığı müracaat ve itirazlarının 14 . 5 . 1959 ve 
25 *. XI . 1959 tarihli kararlarla reddedilmiş olduğu ve emekli
lik muamelesinin kaldırmasına kanuni imkân görülmediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlın cevabına ve yapılan inceleme
ye göre şikâyet konusu edilen tasarrufun kanuni sebeplere da- 
yanıldığı ve âmme hizmeti yararına yapıldığı ve kullanılan tak
dir hakkının da isabetli bulunduğu anlatıldığından, mezkûr 
emeklilik işleminin kaldınlmasına mahal olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihî

öncebeci Topraklık 
4 ncü Bölge Orhun 
sokak No. : 2 
Ankara

36 15 . 8.1931
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Kom. No. arlı, soyadı ve adresi

144( /̂6844 Mustafa Ergün 
2531/20080 Narmanlı mahallesi 

Pamukçu sokak 
No. : 26 
Erzurum

(Dilekçenin, özeti : 3$ yıllık memuriyet hayatı başarılı bir şe
kilde gcçmi§ kulunduğ.u halde 1 Temmuz 1950 tarihinde partizan 
bir düşünce ile eni,ekliye  sevk olunup mağdur edilmiş bulundu
ğundan bahisle, orman dairelerinden birinde tekrar tavzif olun
ması veyahut her hangi bir dairede yevmiyeli olarak istihdam 
edilmesi talebinden ibarettir.)

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesi üzerine 30 hizmet senesini doldurmuş olan 
diğer memurlar mey anında emekliye sevk, edilmiş bulunan mu
maileyhin emekliye şevkinde siyasi bir mülâhaza mevcudolma- 
dığı ve 1308 doğumlu olması itibariyle her hangi bir vazifede 
istihdamı mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve şikâyet konusu edi
len tasarrufun yapıldığı tarihte Danıştay yoluna müracaat im
kânı mevcut bulunmuş olmasına göre; mezkûr emeklilik işlemi
nin kaldınlmasma mahal olmadığına, oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

37 15 . 8 . 196İ

406/4292 Ragıp Olgun
Gümüşçü sokak 
No. : 1
Küçükyalı - İstan
bul

(Dilekçenin özeti : Sicilinin tetkikinden da anlaşılacağı üzere
36 senelik öğretmenlik hizmeti sırasında daima iyi sicil almış ve 
muhitinin teveccühünü kazanmış bir kimse olduğu halde, Demok
rat Partinin tesir ve nüfuzu ile haksız olarak re'sen emekliye sevk 
edilerek mağdur edilmiş ve halen çalışabilecek kudrette bulunmuş 
olduğundan bahisle, tekrar hizmete alınma talebine miitadairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 1950 yılında, 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin B bendine tevfikan Ba
kanlık Müdürler Komisyonu karariyle emekliye sevk edilmiş 
olan dilekçinin 64 yaşmda bulunması hasebiyle tekrar mesleke 
alınmasında bir fayda mülâhaza olunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabma ve tasarrufun yapıl
dığı tarihte bu muameleler aleyhine Danıştay yolunun açık bu
lunmuş olmasına göre, mezkûr emeklilik işleminin kaldırılmağı, 
na mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

38 15.8.1961

2083/29983 Alim Bilgin (Dilekçinin özeti : Acıpayam Tekel Yaprak Tütün Ambar
3053/43888 Arap Fırını 436. Memuru, iken partizan maksatla memuriyet nüfuzunu kötüye

sokak No. : 61 kullanmak suretiyle menfaat sağladığı hakkında yapılan bir
İzmir isnat ve tertip ıjüziinden 1956 senesinde işinden uzaklaştırılmış
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Başkan

Üyeı 
T. Argû*

ve 4,5 sene devam eden muhakemesi esnasında 6435 tdyilt 1to
nuna uyularak Umum Müdürlük emrine alvnmış bilâhara da
19 küsur senelik hizmeti göz önüne alınmadan emekliye sevk 
edilmiş bulunduğundan, dolayısiyle, 4 çocuğuyla, birlikte sefa
letle başbaşa bırakıldığından bahsile; Denizli Ağır Ceza Mah
kemesinin ilişik ilâmında görüleceği üzere, miisnet «uç mahke
mece sabit görülmemiş hidayeten beraet ettirilmişken; yine nü
fuz ve tesiriyle ilk hüküm hozdurulmuk ve bozma üzerine dahi 
bîr taraftan suçsuzluğu sabit görülmüş, diğer taraftan da is
nat olunan suç 113 sayılı A f Kanununun şümulüne girmekte 
bulunduğundan; hakkmdaki dâvanın sükûtuna karar verildiğin
den; mezkûr emeklilik işleminin iptali ile iadei memuriyet ettiril
mesi, müterakim maaş ve ikramiyelerinin ödenmesi tsUğinden iba- 
rittir .)

Giinirük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : 1944 sene
sinde Tekel İdaresine intisabetmiş olup, 1955 senesi tütün mü- 
bayaatındâ tezkerede açıklandığı şekildeki harekâtından dolayı 
müfettişlikçe 18 . 6 . 1956 tarihinde işten el çektirilen dilekçi
nin aynı zamanda mahkemeye sevk edilmiş bulunduğu ve du
ruşmanın uzun müddet devamı sırasında filhakika hizmetin ak
samaması hususu da göz önünde bulundurularak, 6435 sayılı 
Kanuna tevfikan umum müdürlük emrine alınmış ve tesbit edil
miş bulunan 6 aylık müddetin hitamında mezkûr kanuna tevfi
kan emekliye sevk edildiği ve neticei muhakemede kendisinin 
belirttiği gibi, 113 sayılı Af Kanunu sebebiyle hakkmdaki 
âmme dâvasının ortadan kaldırıldığı, daha önce de Çine’de Te
kel İdaresi tahrir ve muamelât memuru iken yine teskerede be
lirtilen fiillerinden dolayı hakkında cereyan etmiş bulunan ta
kibatın 5677 3ayılı Af Kanunu ile ortadan kaldınlmasına karar 
verilmiş bulunduğundan bu, durum muvacehesinde kendisinin 
tekrar Tekel İdaresinde istihdamına imkân görülmediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık iş’anna ve yapılan incelemeye 
göre, şikayet konusu edilen tasarruf kanuni ve kullanılan tak
dir hakkı da isabetli bulunduğundan, mezkûr emeklilik işlemi
nin kaldırılmasına mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarfhi

39 15 . 8 . 1961

Başkaftvekill Sözcü Kâtip Üye Üye
F. CHlüy V. Getyer N. Akçasu M. Ataklı H. Akyava§

Üye Üye Üye Üye
t .  inan E.Kırker F. Naİbantoğlu K. Türkojfbt
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4251/47457 Murat Coşkun
Cumhuriyet Mey
danı No. : 39/B 
Emekli Muhasebe
cisi
Artvin

(Dilekçenin özeti : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun yürürlüğe girmesinden önce yaş tashihini 
yaptırmış olmasına rağmen, bu husustaki ilâm nazara alınmadan, 
mezkûr kanun hükümlerine tevfikan 13.7.1960 tarihinde 65 yaş 
haddini doldurduğundan emekliye sevk edilmiş ve 31 yıla varan 
müddeti hizmetinden bir kısmı borçlandırılmadan istifade ettiril- 
madiğinden nazara alınmıyarak 24 yıl 6 ay 7 gün olarak tesbit 
edilip ikramiyeden mahrum ve mağdur edildiğinden bahsile; 
mezkûr kanunun değişik 89 ncu maddesi; 6 aydan fazla olan ke
sirlerin tam yıl sayılacağını derpiş etmiş bulunduğundan; bu 
müddeti hizmeti 25 yıl addedilmek suretiyle ikramiyeden fayda
lanabilmesi için gereken kararın verilmesi isteğinden ibarettir.)

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye fiili hiz
meti 25 seneyi bulmadığı için ikramiye verilemediği, 5434 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesine ek 6122 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasında: Fiilî hizmet müddetleri 25 yıl ve 
daha fazla olanlara verilecek ikramiye hesabında 6 aydan faz
lası yıla iblâğ olunur. 6 aydan az kesirler nazan itibara alın
maz denilmekte ve bu bakımdan hükmün, 25 yıl hizmeti olan
lara şâmil olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile de
ğiştirilmiş olan 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrası; hizmeti, 25 yıl 
ve daha fazla ve 30 yıldan eksik olanlara da ikramiye verilece
ğini kesin bir ifade ile derpiş etmiştir. Aynı maddenin; «bu 
fıkraya göre verilecek ikramiyenin hesabında 6 ay ve daha 
fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara 
alınmaz, hükmünü ihtiva eden 3 ncü fıkrasının ise; bir evvelki 
fıkraya göre emekli ikramiyesi almaya hak kazananların, yani
25 hizmet yılını doldurmuş olanların emeklilik ikramiyelerinin 
hesaplanmasında kolaylığı temini istihdaf etmekte olduğu ve 
müddetle hiçbir gûna alâkalı bulunmadığı açıkça anlaşılmak
tadır.

Bu mutlak ifade karşısında hizmeti 25 yıldan az olanlar hak
kında, kanun yapıcısının maksadı dışına çıkanlan bu fıkranın 
teşmil ve uygulanması mümkün görülememiştir.

Kaldı ki bu, ancak;, yeni bir kanun tesisine mevzu teşkil 
edebilir.

Aksine bir tarz ve hareket; aynı zamanda; Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğünün 50 nci maddesine ilişkin notta görüleceği 
üzere; Meclisin 15.12.1932 yılından beri devam edegelen ve; 
yürürlükte olan hükümlerin değiştirilmesi mahiyetinde karar 
almamıyacağı yolundaki muttarit tatbikatına da aykın bulun
maktadır.

Bu konu ile ilgili olarak filhakika, bâzı müracaat sahipleri 
hakkında müspet kararlar verilmiş olduğu anlaşümakta ise de;
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mezkûr kararların, izah edilen sebeplerden dolayı kanuni ve 
hukuki bir mesnedi olmadığı neticesine varılmıştır. Esasen 
bunlar şahsa ve hâdisesine maksur bulundukları cihetle, benzeri 
müracaatlar üzerine, komisyonumuzu alacağı kararlarda tak- 
yidetmesi de bahis konusu değildir.

Belirtilen bu hukuki sebeplere binaen; talep hakkında görev 
yönünden muamele tâyinine mahal olmadığına, iyeden Fazıl 
Nalbantoğlıu’nun emsale ittiba lüzumu hakkmdaki aynlış oyu
na karşı mevcudun çoğunluğu ile karar verildi.

Karar No. Karar tarilhi

40 16.8.1961

3780/45768 Hatice ve Güner 
4250/45768 Denizatlar

Haseki Nevbahar 
mahallesi Özbek 
Süleyman sokak 
20/3
Aksaray - İstanbul

(Dilekçe, özeti : 38 sene, Denizcilik Bankasında sadakatle çalış
mış olrp 26 Kasım 1960 tarihinde; İngiltere’nin Livarpul limanın
da v'ukuhulan bir kaza neticesinde ölmüş olan murisleri Ahidir,. 
Dar er demişi Kamarotu Abdülvahit Denizatlar’ın hizmeti 24 sene 
<s’ uy olarak tescil edilmiş vc 25 seneden 4 ay noksan bulunduğu 
için emekli ikramiyesinden mahrum bırakıldıklarından bahsile,' 
emsal durumda olanlar için bir atıfet olarak kabul huyurulduğu 
fjibi kendilerinin de ikramiyeden faydalanabilmeleri için hir karar 
verilmesi isteğinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Filhakika adı geçenin 
hizmeti 24 sene 9 ay olup, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi; 
emekli ikramiyesine hak kazanabilmek için 25 yıl fülî hizmet 
şartı koymuş bulunduğu cihetle, dul ve yetimine ikramiye veril
mesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle de
ğiştirilen 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrası; hizmeti, 25 yıl ve daha 
fazla 30 yıldan eksik olanlara da ikramiye verileceğini kesin bir 
ifade ile derpiş etmiştir. Aynı maddenin; «Bu fıkraya göre veri
lecek ikramiyelerin hesabında 6 ay ve daha fazla yıl kesirleri 
tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler nazara alınmaz» hükmünü 
ihtiva eden 3 ncü fıkrası ise; bir evvelki fıkraya göre emekli 
ikramiyesi almaya hak kazananların, yani 25 hizmet yılım dol
durmuş olanların emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasında ko
laylığı temin maksadını istihdaf etmektedir. Müddete sâri bulun
madığı açıkça anlaşılmaktadır.

Bu mutlak ifade karşısında, hizmeti 25 yıldan az olanlar hak
kında; kanun .yapıcısının maksadı dışına çıkılacak, bu fıkranın 
teşmil ve uygulanması mümkün değildir.

Kaldı ki, bu ancak yeni bir kanun tesisine mevzuu teşkil ede
bilir. Aksine bir tarzı hareket, aynı zamanda Büyük Millet Mec
lisi içtüzüğünün 50 nci maddesine ilişkin notta görüleceği üzere;
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Meclisin 15 .12 .1932 tarihinden beri devam edeg’elen ve; komis
yonumuzca yürürlükte olan hükümlerin değiştirilmesi mahiye
tinde karar alınmaması yolundaki muttarit tatbikata da, aykııı 
olur.

Bu konu ile ilgili olarak filhakika, bâzı müracaat sahipleri 
hakkında müspet kararlar verilmiş olduğu anlaşılmış ise de; mez
kûr kararların beyan olunan sebeplerden dolayı, kanuni ve hu
kuki bir mesnedi olmadığı neticesine vanlmıştir. Esasen bunlar 
şahsa ve hâdisesine maksur bulundukları cihetle; benzeri müra
caatlar üzerine alınacak kararlan takyidetmesi de bahis konusu 
değildir. Belirtilen bu hukuki sebeplere binaen, talep hakkında 
görev yönünden muamele tâyinine mahal olmadığına, üyeden 
Fâzıl Nalbantoğlu’nun emsale ittiba olunması lâzımgeleceği hak- 
kındaki aynşık oyuna karşılık mevcudun çoğunluğu ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

41 16 . 8 .1961

(Dilekçenin özeti : İlkokul öğretmeni olup İstanbul Millî Eği
tim. Müdürlüğü emrinde görevli iken, elîm bir hastalığa mu- 
sabolup uzun müddet tedavi gördükten sonra, şifayabolamıyan 
ve 2 yülık sağlık mezuniyet müddetini de ikmal etmiş bulundu
ğu için nevrasteni ve hipertansiyon teşhislerini muhtevi kati 
raporu üzerine vazifesine nihayet verilen kocasının müddeti hiz
meti 24 sene 9 ay olduğu için, 3 aylık bir noksan sebebiyle 
emekli ikramiyesinden mahrum kalmış bulunduğundan bahsile, 
her an d,oktor tedavisi altında bulundurulan kocasının cüzi 
emeklilik maaşı ile gerek tedavi ve gerekse 4 çocuğunun masraf
larım karşılamakta çok müşkülât çektiğinden Millî Birlik Ko
mitesi çalışmaları zamanında verilmiş olan 2 ve 13 sayılı ka
rarlara. mümasil alınacak bir kararla; bu mağdur durumları 
nazara alınarak kocasının mezkûr müddeti hizmeti 25 sene ola
rak kabul edilmek suretiyle ikramiyeden faydalandırılmaları 
isteğinden ibarettir.)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
nün cevabi yazısında : Hastalığı sebebiyle 23 .1.1959 tarihin
de filhakika sıhhi izin süresini doldurduğu için âdi mâlûl ola
rak emekliye sevk edilmiş olan adı geçen öğretmenin müddeti 
hizmeti 24 sene 4 ay olup 25 seneden az bulunduğu için ikra
miyeden faydalandmlmasına imkân görülemediği bildirilmek
tedir.

Necmiye Başköylü 
Hırkaişerif mahal
lesi Balî Paşa cad
desi No. : 163, 
Daire : 4 
Fatih - İstanbul

Gereği düşünüldü: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 6122 sayılı Kanunun 5 nei maddesi ile de
ğiştirilen 89 ncu maddesinin 2 nei fıkrası; hizmeti, 25 yıl ve
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daha fazla ve 30 yıldan eksik olanlara da ikramiye verilece
ğini kesin olarak ifade ve derpiş eylemiştir. Aynı maddenin; 
«Bu fıkraya göre verilecek ikramiyenin hesabında 6 ay ve da
ha fazla yıl kesirleri tam yıl sayılır. 6 aydan az kesirler naza
ra alınmaz.» hükmünü ihtiva eden 3 ncü fıkrası ise; bir ev
velki fıkraya göre emekli ikramiyesi almaya hak kazananla
rın, yani 25 hizmet yılım doldurmuş olanların emeklilik ikra- 
miyelerinin hesaplanmasında kolaylığı temin maksadiyle ko
nulmuştur. Müddete sâri bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Bu mutlak ifade karşısında, hizmeti 25 yıldan az olanlar 
hakkında kanun yapıcısının maksadı dışına çıkılarak bu fık
ranın teşmil ve uygulanması mümkün değildir.

Kaldı ki bu, ancak, yeni bir kanun tesisine mevzu teşkil 
edebilir. Aksine bir tarzı hareket; ayın zamanda, Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 50 nci maddesine ilişkin notta görülece
ği üzere, Meclisin 15.12.1932 tarihinden beri devam edege- 
len ve; komisyonumuzca yürürlükte olan hükümlerin değiş
tirilmesi mahiyetinde karar alınmaması yolundaki muttarit 
tatbikata da aykın olur.

Bu konu ile ilgili olarak filhakika, bâzı müracaat sahiple
ri hakkında müspet kararlar verilmiş olduğu anlaşılmış ise de, 
mezkûr kararların beyan olunan sebepler muvacehesinde, ka
nuni ve hukuki bir mesnedi olmadığı neticesine varılmıştır. 
Esasen bunlar şahsa ve hâdisesine maksur bulunduklan ci
hetle, benzeri müracaatler üzerine alınacak kararlan takyid- 
etmesi de bahis konusu değildir. Bundan başka; Bakanlık 
cevabına göre, müddet yönünden dilekçinin durumu bu em
sal kararlara da uymamaktadır.

Belirtilen bu hukuki sebeplere binaen talep hakkında görev 
yönünden muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

42 16. 8 .1961

(Dilekçi : Bt-yoğlu Birinci Noteri iken fazla ve eksik harç ta
hakkukundan ve Sanayi Bankası Anonim Şirketinin hissedarı ol
duğu halde bu bankaya ait esas nizamnameyi tanzim eden kuru
cuların imzalarım tasdik etmekten kusurlu sayılarak hakkında 
Noter Kanunu mucibince Adliye Bakanınca tatbik edilen iki ay 
işten çıkarma disiplin cezasının İnzibat Meclisi tarafından tasdi- 
kma ait kararın isabetsizliği dolayısiyle ittihaz olunan mezkûr 
kararın kaldırûmasını istemektedir.)

Tetkik edilen dosyasına göre Beyoğlu 1 nd Noteri iken Sa
nayi Bankası Anonim Şirketinin esas mukavelesinin tasdikından 
noksan harç aldığı ve aynca muhtelif tarihlerde muamelesini

52924/5887 Dr. Kemal Türk- 
oğlu
Birinci Noter 
Beyoğlu - İstanbul
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yapmış olduğu bâzı işlerden de fazla harç ve ücret alması ve 
kendisinin hissedan ve kuruculan arasında bulunduğu mezkûr 
şirketin esas mukavelesini tasdik etmek suretiyle kanuna aykın 
harekette bulunması sebepleriyle Adalet Bakanlığının 16 . 1 . 
1961 tarihinde lasdika iktiran eden mucipleriyle iki ay işten çı
karma cezasiyle tecziyesine karar verildiği ve kanuni süresi 
içinde vâki itirazı dolayısiyle Hâkimler Kanununun 94 ncü mad
desine tevfikan İnzibat Meclisince incelenen mezkûr ceza mu- 
cipnamesinin;

A) Sanayi Bankası Anonim Şirketi kurucülannm hepsinin 
imzalarının tasdikiyle harca tâbi tutulması düşünülebilirse de 
altı kişi hissedarlara vekâleten imza etmeleri ve noterlikte vekâ
lete istinaden selâhiyetli bulunan yalnız bu altı kişinin imzasının 
tasdikinde mahza noksan harç alma kasdinin mevcudiyetini ka
bule imkân görülemiyeceği beyaniyle bu durumun disiplin ceza
sını gerektirir mahiyeti olmadığına.

B) Fazla harç ve ücret alındığı iddia olunan muamelelerde 
de keza noterin kasdı bulunduğu anlaşılmamasına binaen bu 
hususlardan ceza tertibine mahal görülmediğine karar verilmiş 
ancak Noter Kemal Türkoğlu’nun Sanayi Bankası Anonim Şir
ketinin kuruculan arasında bulunmasına rağmen şirketin esas 
mukavelesini tasdik etmesi Noterlik Kanununun 63 ncü madde
sinin açık hükmüne muhalefet teşkil etmesi hasebiyle bu yön
den itirazının reddine karar verildiği görülmüştür.

Gereği düşünüldü : İnzibat Meclisi itiraz üzerine vermiş ol
duğu karannda Beyoğlu Birinci Noteri Kemal Türkoğlu’nun 
gerek Sanayi Bankası Türk Anonim Şirketinin esas mukavele
sini tasdik ederken gerekse tetkik mevzuu yapılan ve numarala- 
n  dosyada mevcut diğer üç muameleyi yaparken noksan veya 
fazla harç almak kasdiyle hareket etmediğini kabul ederek bu 

işlemlerden dolayı Birinci Noter Kemal Türkoğlu’nun kastî veya 
ihmali olarak kusurlu sayılamıyacağını belirtmiş ve binnetice 
bu işlemlerin disiplin cezasını gerektirir mahiyette gönnemiştir.

inzibat Meclisince disiplin cezasına mevzu ittihaz edilen fiil 
sadece dilekçinin Sanayi Bankası kuruculan arasında bulun
masına rağmen şirketin esas mukavelesini tasdik etmiş olması 
fnlidir ve bu hareketi Noterlik Kanununun 63 ncü maddesine 
açıkça bir aykınlık teşkil eder mahiyette kabul etmiştir, inzi
bat Komisyonunun bu anlayışı ve buna dayanarak verilmiş olan 
iki ay meslekten meni cezası hukukan doğru görülmemiştir.

Çünkü : Kemal Türkoğlu’nun kendisiyle alâkalı bir muame
leyi tasdik etmiş sayılabilmesi ancak, Sanayi Bankası Anonim 
Şirketinin kurucuları arasında bulunması ile mümkündür. Nite
kim inzibat Meclisi de (alâkayı) Kemal Türkoğlu’nun bu sıfa
tına dayandırmıştın

Hakikat halde Ticaret Kanununun sarih hükümleri karşısın
da Kemal Türkoğlu’nun Sanayi Bankası Anonim Şirketinin ku-
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ruculanndan birisi olarak kabul etmeye hukuken imkân yoktur. 
Zira adı geçen kanunun 278 nci maddesine göre bir anonim şir
ketin kuruculan şirkete sermaye taahhüdeden ve esas mukave
leye imza koyan şahıslardır. Bir kimsenin sadece şirkete ser
maye taahhüdetmesi ve kısmen bu taahhüdünü yerine getirme
si Ticaret Kanununun bu maddesine göre o şahsa şirketin kuru
cusu sıfatını kazandırma?:. Kemal Türkoğlu Sanayi Bankasının 
esas mukavelesini imzalamadığından Ticaret Kanununun bu 
maddesi icabı şirketin kuruculanndan değildir. Binnetice ku
rucu olmıyan Kemal Türkoğlu’nun Sanayi Bankası Anonim Or
taklığının esas mukavelesini tasdik etmesi kendisiyle alâkalı bir 
muameleyi tasdik etmesi mahiyetinde sayılmaz. Evvel emirde 
verilen karar bu noktadan hatalı görülmüştür..

Biran için esas mukavelede imzası olmıyan Kemal Türkoğlu’
nun sermaye taahhüt ettiği bir anonim şirketin kuruluş muka
velesini tasdik etmesi, Noterlik Kanununun 63 ncü maddesinde 
yer alan (dolayısiyle alâkalı olduğu bir muameleyi tasdik et
mek) mefhumuna girecek mahiyette kabul edilse bile bu hareke
tin iki ay meslekten meni cezası gibi verilebilecek cezaların en 
ağınndan bir evvelki ağırlıkta ceza ile tecziye edilmesi hukuk 
ve adalet prensipleriyle bağdaşamaz. Zira înzıbat Meclisi Ke
mal Türkoğlu’nun ne kendisini ne de mukavelesini tasdik ettiği 
Sanayi Bankası Anonim Şirketini menfaatlendirmek kasdiy- 
le hareket etmediğini önceden kabul etmektedir. Bu duruma 
göre kasdi olmıyan ve kanuna aykınlığı da ancak bir içtihat ha
tası ile izah edilen bir fiilin kasde dayanan fiiller için verilmesi 
icabeden cezaların en ağırlanndan biriyle teçziye edilmesi bir 
taraftan genel sdalet prensiplerine diğer taraftan Noterlik Ka
nununun 59 ncu maddesinde vaz’edilen esasa aykırıdır. 59 ncu 
madde cezayı mucip fiilleri ve bunlara verilecek cezalan say
dıktan sonra kusurun derecesine göre yazılı cezalardan birinin 
verileceğini söylemek suretiyle verilecek cezanın kusurun ağır- 
lığıyle mütenasibolması esasını vaz’etmiştir.

Kemal Türkoğlu’na izafe edilen fiil, înzıbat Meclisininde ka
bul ettiği gibi ne kendisine ne de alâkadar olduğu kabul edilen 
anonim şirkete menfaat temin etmek kasdına mâtuf olmadığına 
ve sadece (bir anonim şirketin kuruculan kimlerdir, sermaye 
şirketi olan anonim şirketin hisse senedine sahibolmak veya böy
le bir şirkete sermaye taahhüdetmek bir noteri ve o şirketle 
Noterlik Kanununun 63 ncü maddesinin anladığı mânada doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle alâkadar sayılmasını gerektirir 
mi?) gibi iki hukuki sualin cevaplandmlmasında kanunlan ha
talı tefsir etmekten meydana geldiği tahakkuk ettiğine göre 
böyle bir fiile verilecek cezanın ağır kusuru olan noterlere veril
mesi icabeden iki ay meslekten meni cezası olarak talîdir edil
mesi yerinde görülmemiştir.

Göz önünde tutulması icabeden diğer bir husus da aynı su
allerin cevaplandırılmasında Adalet Bakanlığının açık bir gö
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rüşe varmak için birkaç defa fikir değiştirmesi ve Ticaret Ba
kanlığı dâhil diğer bakanlık ve müesseselerden mütalâa istemesi 
vâkıasıdır. Adalet Bakanlığının imkânlarına sahibolmıyan ve 
muamelenin ifası için derhal karar vermek mecburiyetinde olan 
noterlerin kanunların tefsirinde zuhule düşmeleri kendilerine 
bir cezanın verilmesi değil olsa olsa bir ikazın yapılmasını ica- 
bettirir. Kaldı ki, tetkik edilen dosya arasında mevcut bulunan 
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünün tarih ve 
numarası olmıyan, maksat ve neticeyi de göstermiyen ve hangi 
makamı işgal eden zata aidolduğu da belirtilmiyen teklifido No
terlik Kanununun altmışıncı maddesi hükmü muvacehesinde hu
kuken infazı ve icrası mümkün olmıyan bir mahiyet arz etmek
tedir. Çünkü selâhiyettar mercilerin tasdikma iktiran etmiyen 
hüküm ve kararlar keenlem yekûndür. .

Binaenaleyh yukarda arz ve izah edildiği üzere Noter Kemal 
Türkoğlu hakkında kanuni ve maddi unsurlardan mahrum olan 
iki ay işten çıkarma disiplin cezasının kaldırılmasına üyeden En
ver Kırker’in muhalefetine karşılık ekseriyetle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

43 16 . 8 . 1961

5455/5455 Emine Dudu Gül- 
kan
Miralay Nazımbey 
caddesi No. : 130 
Yenimahalle - An
kara

Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Umum Müdürlüğü servisi Şefi iken 28 . 8 . 1958 tarihinde vefat 
eden Lûtfi Gürkan’m 24 sene 9 ay 5 günden ibaret olan hizmet 
müddeti 25 yıl ad ve itibar edilmek suretiyle dul ve yetimleri
nin mevzuat dairesinde emeklilik ikramiyesinden faydalandı
rılmaları lüzumuna dair olan 18 . 10 . 1960 gün ve 8 sajalı 
Sosyal İşler Komisyonu kararı gereğince, ilgililere 4 000 lira 
ikramiye ödendiği, Maliye Bakanlığının 8 . 8 .  1961 gün ve 
20285 sayılı yazısı ile bildirilmiş olduğundan keyfiyetin, İçtü
züğünün 59 ncu maddesine uyularak karar cetvelinde yayın
lanmasına karar verildi.

Not

Bu infaz evrakı Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine ait 
960/2 saydı cetveldeki 960/2 numaralı esas dosyasiylc birleşti
rilmiştir.

Toplantı tarihi

16. 8.1961
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5846/5846

Dilekçe
Kam. No.

40237/607S

Dilekçe verenlerin
adı. soyadı ve adresi

Hamdi özçekiç 
Macitözü Tutluk 
mahallesi 
Mecitözü

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Mecitözü kazasının Sanhasar köyünden Memiş Ay doğdu’y a, 
Askerî tekaüt ve istifa kanununa göre 5 nei derece üzerinden 
aylık bağlanması ile ilgili olarak münfesih Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Arzuhal Encümeni tarafından verilip 11 . 5 . 1960 
tarihli karar cetveli ile yayınlanmak suretiyle müddet yönün
den kesinleşmiş olan, 6 . 4 .  1960 tarihli ve 2334 sayılı Karara 
ait dosya; araya giren îııkilâp hareketi sebebiyle hâsıl olan 
yeni hukuki duruma binaen Millî Birlik Komitesi Güvenlik 
Komitesince tekrar incelenmiş ve 19 . 11 . 1960 tarih ve 11 sa
yılı bir Kararla aynı neticeye bağlanmış bulunmaktadır.

Zikrolunan bu kararda; Komite İçtüzüğüne göre kesinleş
miş ve Millî Savunma Bakanlığının 29 Haziran 1961 günlü ya
zısından icabı yerine getirilmiş olduğu anlaşıldığından, keyfi
yetin; Kurucu Meclis İçtüzüğünün 56 nei maddesi delâletiyle 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 59 ncu maddesine uyularak 
Dilekçe Komisyonu karar cetvelinde yayınlanmasına karar 
verildi.

Not

Bu'infaz evrakı Milli Birlik Komitesi 
960/3 sayılı cetvelde 960/11 numaralı esas 
rilmişiir.

Sekreterliğine ait 
dosyası ile birleşti-

Toplantı tarihi

16. 8.1961

Sami Konarı Millî Birlik Komitesi Sosyal İşler Komisyonunun 4 . 1 .  1961
Namıkkemal ma- gün ve 13 sayılı ve; Ankara’da Namıkkemal mahallesinde otu- 
hallesi İkinci ran Sami Konan’nm 24 yıl 7 ay olarak tescil edilmiş bulunan
cadde No. : 7/3 emeklilik fiilî hizmet müddetinin; 5434 sayılı Kanunun değişik
Ankara 89 ncu maddesinin kesrin tam yıla iblâğ edileceği hakkmdaki

ilgili fıkrasının kendisi hakkında da kıyasen tatbiki suretiyle,
25 yıl ad ve itibar edilerek; emeklilik ikramiyesinden mevzuat 
dairesinde faydalandmlmasma dair olan karanmn, 4 500 lira 
ikramiye ödenerek yerine getirildiği bu kere Maliye Bakan
lığından alman 26 . 7 . 1961 tarihli bir yazı ile bildirilmiştir.

Keyfiyetin, Kurucu Meclis İçtüzüğünün 56 ncı maddesi de-



lâüetiyle Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 59 ncu maddesine 
uyularak karar cetveli ile neşrine karar verildi.

Not :

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Som. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Bu infaz evrakı Millî Birlik Komitesi Sekreterliğine ait 
967/73 numaralı esas dosyası ile birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

16. 8 .1961

Başkan Başkanvekili Sözcü
M. Yurdakul er F. Güley V. Gerger

Üye Üye Üye
//. Akyavaş T. Argun t. tv <;

Kâtip 
N. Akçasu

Üye 
8. O’Kan

Üye 
M. Atakh

Üye 
E. Ktrker

Üye
F. Nalbantoğlu

[Dilekçe sayısı : 54]
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K U R U C U  M E C L İ S İ

D İ L E K Ç E  K O M İ S Y O N U  

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

Tevzi tarihi

2 . 9  . /9S7 Cumartesi
Dilekçe Dilekçe verenlerin 

Som. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon k a ra n  ve ne sebepten verildiği

6601/54435 Süreyya Hüsnü 
Kitapçı

(Dilekçi : Ayancık Sorgu Hâkimi iken birtakım, siyasi endi
şelerle yapılan tazyik karşısında istifaya mecbur kaldığından 
re bilâhara yeniden mesleke alınmasına dair vukubulan talebi
nin 1 numaralı Ayırma Meclisinin 16 .1.1959 tarihli Kara- 
riylc hizmetinden istifade edilemiyeceği miitalâasiyle ve bu ka
rara kar.p yaptığı itirazın Ayırma Meclisi Genel Kurulunca

Etibank Murgul 
Bakır İşletmesi
Müessesesi Avukatı 
Murgul

reddedildiğinden ve işbu kararla mümtazen terfie lâyık görül
düğüne miitaaUik aynı Ayırma Meclisi kararlarının tezat ha
linde bulunduğundan, Devlet Şûrasına ikame ettiği dâvanın 
vazife noktasından reddolunduğundan ve İnkılâbı mütaakıp mev-

binin de evvelki kararın kesin bulunduğundan ve yeniden tet- 
kikına imkân olmadığımdan bahsile Ayırma Meclisi ile, Ayırma 
Meclisi Genel Kurulunca reddedilerek haksızlığa mâruz kaldı
ğından şikâyette bulunarak mezkûr Ayırma Meclisi kararının 
iptaliyle tekrar mesleke kabulüne imkân verilmesini talcbetmek- 
tedir.)

Bakanlığın cevabi yazısında : Cari muamele açıklandıktan 
sonra, Ayırma Meclisi Genel Kurulunca itirazen tetkik ve 
karara bağlanmış olan muamelât hakkında Bakanlıkça yapılan 
bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin tetkik olunan dosyasına, si
cil durumuna ve meslekte yeni olmasına rağmen; iki defa 
üstüste Ayırma Meclisince mümtazen terfie lâyık görüldüğü 
ve hâkimlik meslekine yeniden alınmasına mâni cezai veya 
inzibati bir hali bulunmadığı ve bu duruma göre de hizmetin
den istifade edilemiyeceği yolundaki Ayırma Meclisi karan-

zuubahis mesnetten âri kararın tekrar tetkiki yolundaki tale-
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53070/6120 Zühtü Saka 
2690/42945 Avukat 
9560/9560 Burdur 
9755/9755 
1971/60458 
9538/9538 
5576/51720

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

nın mesnetten âri olduğu anlaşıldığından işbu kararın kaldı
rılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

44 31.8.1961

(Dilekçe özeti : Burdur’da Ağır Ceza Reisi ve Seçim Kurulu 
Başkanı iken, 1957 Milletvekili seçimlerinde bu yerde Demokrat 
Partinin kaybetmiş olması ve Kurula vâki itirazların reddedilmiş 
bulunmasından dolayı re'sen emekliye sevk edilerek mağdur edil
miş ve münfesih Meclise yaptığı müracaatın da sicilleri tetkik olun
maksızın reddedilmiş bulunduğundan bahsile, terfileri, tercihli vc 
mümtaz olarak yapılmış ve birinci sınıf hâkimliğe ayrünvs olup 
hiçbir inzibati cem görmemiş ve ortada kanuni ve muhik başkaca 
hiçbir sebep de bulunmamış olduğu halde; henüz Î8 yaşında iken 
hakkında kanunsuz ve haksız olarak uygulanmış olan emeklilik 
muamelesinin çok müspet olan sicili tetkik buyurularak kaldırıl
ması ve vazifeye iade olunması isteğinden ibarettir.)

Mumaileyh tarafından dağıtılan Meclise bu mevzuda yapılmış 
olan müracaat filhakika, 2258 sayılı bir kararla reddedilmiş ve 
bu karar, vâki itiraz sebebiyle kesinleşememiştir.

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun idareye re’sen emekliye sevk yetkisini veren 
39 ncu maddesi hükmünün tadil edilerek alâkalılann kaza mer
cilerine müracaat edebilmelerini sağlamak maksadiyle buna bir 
fıkra ilâvesi, antidemokratik kanun ve hükümleri tarayıp tesbit 
etmek için teşekkül eden komisyon tarafından tanzim edilen ra
porda derpiş edilmiş olduğu, bu rapor hakkında alınacak müta
lâalar göz önünde tutularak tanzim kılınacak tasarı kanunlaştığı 
takdirde dilekçinin buna göre müracaatta bulunması gerektiği 
bildirilmektedir.

Mezkûr dosya, Arzuhal Encümeninin bahis konusu kararı, 
itiraz suretiyle kesinleşmemiş olduğu cihetle celbolunan sicil dos
yalan ile birlikte yeniden ele alınıp.

Gereği düşünüldü : İncelenen sicil dosyalanna göre, dilekçi
nin birinci sınıfa aynlmış ve baremin en yüksek derecesine yük
selmiş, vazife hissi ile mücehhez, meslekte muvaffak olmuş ve te
mayüz etmiş bir yargıç bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan, 
hakkında uygulanan muamelede kanuna uyarlık ve takdir hak
kının kullanılmasında da keza, bir isabet görülememiştir. Belir
tilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen mezkûr emeklilik işle
minin kaldınlmasma mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

45 31. 8 .1961



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi

398/4190 Mehmet Cevdet 
3675/45696 Karaağaç

Tevfikiye caddesi 
Halk Eczanessi 
üstü
Karaağaç - Konya

5309/50979 Hâmit Ültan
Emekli Tuğamiral 
Yüksek Denizcilik 
Okulu Müdürü 
İstanbul

(Dilekçenin özeti : Karaman Ağır Ceza Reisi iken Reisicum
hur İsmet İnönü’ye hakarette bulunmaktan sanık olan sabık Kon
ya Mebusu Himmet ölçmen’i mahkûm ettiği için, iktidar deği
şikliği üzerine adı geçenle birlikte aleyhine hareket eden yine sa
bık mebuslardan Remzi Birand, Baha Akşİt ve Hamdi Sarıcar’tn 
ısrarlı talep ve arzularına uyan, eski iktidarın icraatına Lörükö- 
rüne alet olan zamanın Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk 
tarafından, 30 hizmet senesini dahi doldurmamış ve henüz 49 
yaşında ve 1 nei sınıfa ayrılmış bulunduğu halde Mayıs 1956 da 
re’sen emekliye sevk edildiğinden şikâyet ederek; hakkmdaki 
emeklilik muamelesinin kaldırılması ve kendi durumunda olup da 
vazifeye almanlar gibi tekrar derecesine uygun bir vazifeye tâ
yin kılınması talebine dairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun idareye re’sen emek
liye sevk yetkisini veren 39 ncu maddesi hükmünün tadil edile
rek, bu hükme göre re’sen emekliye sevk olunanların kaza mer
cilerine müracaat edebilmelerini sağlamak üzere yeni bir fıkra 
Bevk edilmesi, antidemokratik kanun ve hükümleri tarayıp tes
bit etmek için teşekkül eden komisyon tarafından tanzim edi
len raporda derpiş edilmiş olduğu, üniversitelerle, barolar ve 
Yargıtay dan alınacak mütalâalar da göz önünde bulundurula
rak gereken tasannın süratle hazırlanıp takdim kılınacağı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen sicil dosyalarına göre; dilek
çinin birinci sınıf yargıçlığa ayrılmış, terfileri muntazam ve 
ekserisi tercihli olduğu ve mezkûr maddei kanuniyenin maksu
du bulunduğu şekilde, vücudundan istifadeye mâni, fikrî ve mâ
nevi bir za’fı da olmadığı anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, hakkında uygulanan muamelede kanuna 
uyarlık ve takdir hakkının kullanılmasında da keza, bir isabet 
görülememiştir. Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere bina
en, mezkûr emeklilik işleminin kaldırılmasına Başkan Ferda 
Güley’in vâki muhalefetine karşı, mevcudun çoğunluğu ile ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

46 31.8.1961

(Dilekçe özeti : İstanbul Boğazı Müstahkem Mevkii Kuman
danı iken 9 subay olayından ötürü 1959 Nisan ayında Milli Sar 
vunma Bakanlığınca 5434 sayılı Kanunun 39/B maddesine isti
naden emekliye sevk olunduğu, 9 subay görevine iade edilmesine 
göre hakkında haksız olarak uygulanan bu tasarrufun iptaliyle 
görevine iadesi talebinden ibarettir.)



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

6250/53766 Cavit Çevik
Emekli Tümgeneral 
Selanik caddesi 
No. : 52/11 
Yenişehir - Ankara

3712/45741 Kerim Ünal 
Toprak İskân 
Müdür Muavini 
Ankara

Millî Savupnma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin 5434 
sayılı Kanunun 39/B maddesine göre emekliye sevk edildiğini, 
bu tarihten itibaren 1076 sayılı Yedek Subay Kanunu hüküm
lerine tâbi olduğunu, durumunun ıslahının mevcut mevzuat hü
kümleri muvacehesinde mümkün olamıyacağı kanaat ve müta
lâasına vanldığını bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Millî Savunma Bakanlığından 
celp ve tetkik olunan dosyası ve siciline ve dilekçesine ilişik 
emekli Koramiral Zeki Özak’ın ifade suretine göre; hakkında
uygulanan re’sen emekliye sevk tasarrufu objektif görüş ve 
esaslara istinadetmemiş, maddi ve mânevi bütün vasıfları göre
vini yapmasına engel değilken, tasarrufun tamamiyle objektif 
olmıyan sebeplere dayanılarak uygulandığı sonucuna vanlmış 
olduğundan; Millî Savunma Bakanlığının re’sen emekliye sevk 
tasarrufunun kaldmlmasma hazır bulunan üyelerin oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

47 31 . 8 . 1961

(Dilekçe özeti : Orduda tümgeneral iken 1958 yılı Ocak ayın
da 9 subay olayından ötürü Millî Savunma Bakanlığınca 5434 sa
yılı Kanunun 39/B maddesi gereğince emekliye sevk olunduğu, 9 
subay görevlerine iade olunduğu cihetle, kendisi hakkmdaki bu 
haksız tasarrufun, da iptaliyle görevine iadesi talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Millî Savunma Bakanlığından 
celp ve tetkik olunan dosyası ve siciline göre hakkında uygu
lanan re’sen emekliye sevk tasarrufu objektif görüş ve esasla
ra istinadetmemiş, maddi ve mânevi bütün vasıflan vazifesini 
yapmasına mâni değilken, sırf objektif olmıyan sebeplere daya
nılarak bu tasarrufun uygulandığı görülmüş olduğundan, Millî 
Savunma Bakanlığının re’sen emekliye sevk tasarrufunun kal
dırılmasına hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

48 31 . 8 . 1961

(Dilekçe özeti : Ankara Talimgahının Birinci miiretteplerin- 
den olup 1336 senesinde muvazzaf piyade zâbitvekili olarak or
duya iltihak etmiş vc İstiklâl Savaşma iştirakle harb, gümüş liya
kat ve İstiklâl Madalyaları ile taltif edilmiş ve 1340 senesinde or
dudan istifaen ayrılarak, 1342 senesinde sivil memuriyete intisab- 
etmiş ve 1319 doğumlu bulunduğundan bahsile, gerek ordu ve ge-
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fylc sivil hayatında en ufak bir suihali görülmemiş ve kendisin
den daha yaşlı ve tahsilsiz kimseler de vazife başında olduğu hal
de, gûya gençleştirme sebebi ile, terfiine 7 - 8 ay gibi bir zaman 
kala re’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğundan şikâyete dair
dir.)

İmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin; 38 
ncı hizmet yılını ikmal etmiş olması dolayısiyle 7242 - 5434 sa- 
yılı kanunlar gereğince emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve siciller mündere
catına göre; dilekçi hakkında uygulanan muamelede, kanuna 
mugayeret ve kullanılan takdir hakkında da keza bir isabetsiz
lik görülememiştir.

Bu bakımdan mezkûr idari tasarrufun kaJdınlmajuna. ma
hal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

49 31 . % . 1961

40156/184 Necmettin Berk- 
man
Türkiye Kredi Ban
kası Umum Müdür
lük Kontrolörü 
Sirkeci - İstanbul

(Dilekçenin özeti : Ziraat Bankası Galata Şubesi Başvezne- 
cisi iken lâyık olmadığı halde müdür muavinliğine getirilen ve 
halen Yassıada’da tutuk bulunan Rifat Kadızade’nin arzusu üze
rine, bir üst dereceye terfiine iki ay gibi bir zaman kala tama
men haksız ve mesnetsiz olarak 1957 yılında re’sen emekliye sevk 
olunup mağdur edilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyetle, sicili 
tetkik edilmek suretiyle, mezkûr emeklilik kararının iptali ve 
arada geçen barem haklarının tanınması isteklerinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüğünden alınan yazıya nazaran, mumaileyhin sicil 
durumu itibariyle 31 . 7 . 1957 tarihinde, 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin (b) fıkrasına tevfikan re’sen emekliye sevk 
edilmiş olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicil münderecatına 
göre, dilekçi hakkında uygulanan muamelede kanuna mugayi- 
ret ve kullanılan takdir hakkında da bir isabetsizlik görüleme
miştir.

Bu bakımdan, şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kal- 
dınlmasına mahal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

50 81 . 8 . 1961



Dilekçe Dilekçe verenleri»
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32752/5844
35013/4294

1264/6417

Sabri özgür 
Samatya caddesi 
Ağahamam durağı 
No. : 179 
Samatya - İstanbul

(Dilekçelerin özeti : İstanbul Orman Tahdit Komisyonu Rei
si bulunduğu sırada, 1955 senesinde Karasu ilçesinde yapılan 
tahdit ve tsbitte Karagöl ormanlarının Devlet adına tesbit edil
miş bulunmasından kendisine muğlhr olan ve bu ormanı hiyleli 
yollarla tapuları içerisine almış bulunanların, Demokrat Parti 
aracılığı ile kendisini 1952 yılında re’sen emekliye sevk ettirdik
lerinden şikâyeti ve mezkûr muamelenin iptal edilmesi talebini 
mutazammındır.)

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Ankara Orman Baş
müdürlüğü emrinde çalışmakta iken 5434 sayılı Kanunun deği
şik 39 ncu maddesine göre 2 . 7 .  1954 tarihinde emekliye sevk 
edilmiş olan mumaileyhin hizmetine ihtiyaç bulunmadığından 
yeniden tavzifi cihetine gidilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicil münderecatına 
nazaran; dilekçi hakkında uygulunan muamelede kanuna mu- 
gayeret ve kullanılan takdir hakkında bir isabetsizlik görüle
memiştir.

Bu bakından mezkûr tasarrufun kaldmlmasına mahal ol
madığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

51 31 . 8 . 1961

Abdullah Adnan (Dilekçenin özeti : Soma Sorgu Hâkimi iken, 70 liraya terfii
Ozan için Ayırma Meclisince karar verilmiş okluğu bir sırada Halk
Emekli Hâkim Partili oldukları iddiasiyle, 17 hâkim meyanında haksız ve mes-
Kırkağaç net siz olarak 1.10.1951 tarihinde re’sen emekliye sevk edilmiş bu

lunduğundan şikâyeti, ve emekli maaşının emsalleri derecesine 
çıkarılması veyahut meslektaşlarının müktesep derecelerinin mua
dili bir aylıkla tekrar hâkimliğe tâyin edilme talebini mutazam- 
mmdır.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hukuk Fakültssi me
zunu olmıyan mumaileyhin 6 . 9 .  1951 tarihli Kararla re’sen 
emekliye sevk edilmiş olduğu, ancak; Hâkimler Kanununun mu
vakkat 1 nci maddesinin 7 nci bendinin; hukuk mezunu olmıyan- 
lann vazifelerinden her ne sebepb olursa olsun aynlmalan ha
linde tekrar mesleke alınamıyacaklan hakkındaki hükmü muva
cehesinde tekrar bir vazifeye tâyinine kanuni imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık esvabına, incelenen dosya ve 
sicillerine göre; dilekçi hakkında uygulanan muamelede kanuna 
mugayeret ve kullanılan takdir hakkında da keza bir isabetsizlik 
görülememiştir.



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

4909/47791 Dr. Hayrettin 
Dalokay 
Hâznedar sokak 
No. : 14, Kat : 2 
No. : 4
Beyazıt - İstanbul

Bu bakmadan, şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldı- 
nlmasına mahal olmadığına mevcudun, oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No: Karar tarihi

52 31. 8 .1961

(Dilekçenin özeti : İstanbul Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 
Fizik Tetkikler Şubesi Mütehassıs Müdürü iken 1957 senesin
de Gaziantcp'de vukubulan adliye binası yangını hâdisesinin 
tetkikma memur heyete ithal edilmiş olması sebebiyle mües
sese reisinin, kendisine karşı her veisle ile izhar ettiği husu
metten dolayı vâki ihbarı üzerine hakkında arılan tahkikatla 
ilgili olarak İstanbul vilâyetinin 20 . 10 . 1960 tarihli emri 
ile nezaret altına alınıp dosyasının Yüksek Soruşturma Kuru
luna gönderildiği ve vâki tetkikatı mütaakıp, 18 gün Emniyet 
Müdürlüğünde nezaret altında bırakıldıktan sonra, tel emirle 
talûive edilmiş olduğu halde, bu sırada Adalet Bakanlığı ta
rafından 6435 samlı Kanun gereğince Bakanhk emrine alın
dın ından bahsile. Yüksek Soruşturma Kurulu 2 Numaralı Tâli 
Kurulunca hakkında men’i muhakeme kararı verilm's ve Mer
kez Kurulu da düşüklerle ilaisi bulunmadım için salâhiyetsizlik 
kararı vererek umumi hükümlere tâbi olmak üzere dosyasını 
savcılığa intikal ettirmiş ve nihayet vazifeli olan Bakanlık Mü
dürler Encümenince de Memurin Muhakemat Kanununa uyu
larak hakkında men’i muhakeme kararı verilmiş ve bu karar 
usul yönünden Devlet Şûrasına gönderilmiş olup neticeye in 
tizar edilmesi iktiza ederken, zikrolunan kanunla tesbit edilen
6 aylık müddetin bitmesi dahi beklenilmeden, 16 günlük bir 
müddet kala re’sen emekliye sevk edildiğinden, meslekinde ye
tişmiş, vazife gördüğü Fizik Şubesini bizzat kurmuş ve henüz
12 yaşında bir kimse bulunduğundan, mücerret, bir tertip ne
ticesi olarak mâruz bırakıldığı bu muamele, kendisinin gerek İn
kılâp öncesi ve gerek İnkılâp sonrası davranış ve mesaileri, 9 
subay hâdisesi ve 28 Nisan ve Mersin olayları ile ilgili ve ik
tidar aleyhindeki kanaatlerini ihtiva eden raporları, düşük ikti
darın adamı olan müessese reisinin tesirleriyle kapılmamak hu
susunda, dilekçesinde açıkladığı şekildeki tarzı hareketleri ve 
İnkılâbı mütaakıp 28 Nisan olayları şehitlerinin tesbitinde 
Millî Birlik Komitesi emrinde ve yetkili üniversite erkân vc 
subayları ile, keza: Soruşturma Kurulu ile İlmî bilirkişi olarak 
teşriki mesai etmiş olması muvacehesinde; yersiz vc isabetsiz 
bulunmuş olduğundan İlmî kariyerinden uzak kalmamasının 
sağlanması isteğinden ibarettir.)

Mezkûr dilekçe, tetkika şayan bulunduğu belirtilmek sn 
retiyle Komite Sekreterliğince komisyonumuza intikal etti 
rilmiştir.
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Adalet Bağanlığmın cevabi yazısında : İstanbul C. Savcı- 
lığının 3 . 11 . 1360 tarihli bir yazısı ile; 25 sayılı Kanuna tev
fikan İstanbul valiliğince 28 . 10 . 1960 tarihinde nezaret altı
na alındığı bildirilmesi üzerine, 6435 sayılı Kanun hükmüne 
göre 6 . 11 . 1960 tarihinde bakanlık emrine alınmış olan di
lekçi bilâhara tahliye edilmiş ise de, milletvekilleri seçimle
rine ait oy puslalannm bulunduğu Gaziantep Adalet Daire
sinde 24 . 11 . 1957 tarihinde çıkan yangın sonucunda Bekçi 
Mehmet Durmaz’ın yanarak ölmesi üzerine, 26 Kasım 1957 
günü o zamanki içişleri Bakanı müntehir Namık Gedik’in 
emri ile hiçbir vazife ve münasebeti olmadığı halde ve sala
hiyetli mercilerden usulen mezuniyet almaksızın uçakla Ga
zianteb’e gidip cesedin kalb nahiyesini açarak, kalbte mo- 
nooksit bolunu d bulunmadığını tesbit edip fennî tetkikat için 
cesedin İstanbul Adlî Tıp Morguna sevkını sakladığı, Tıbbı 
Adliyeye gelen ceset ve kan üzerinde yanılan muayenede 
karbon monoksit müşahede edilmiş ise de, kalbin kendisi ta
rafından vok edildiği ve var»tığı bu muameleler sırasında 
refakatinde başka tabip olmadığı gibi, işaret olunan muame
leleri tevsik eden her hangi bir zabıtname de tanzim eyleme
diği, önce Namık Gedik’in şerefine tertibedilen ziyafeti bir- 
likto geçirdikten sonra, 26 . 11 . 1957 den 30 . 11 . 1957 tari
hine kadar ortadan kaybolarak yaptığı işlerden salahiyetli 
mercilere malûmat vermediği ihbannı ihtiva eden ve Yüksek 
Soruşturma Kurulunca düzenlenen soruşturma evrakının, ola 
yın Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olduğu mütelâası ile 
bakanlı??, gönderilmesi üzerine, durumun yeniden tahkikiyle, 
buna dair kuvvetli delillerin elde edilmesi muvacehesinde 
kendisinin vazifesine iade edilmediği, bu arada 6 aylık müddet 
geçmiş olduğundan mezkûr kanun hükümlerine tevfikan emek 
live sevk edildiği, halen bakanlıkta Memurin Muhakema 
Kanununa göre grenel müdürlerden müteşekkil kurulda, hak 
kında cezai yönden kovuşturmaya devam edilmekte olduğu 
ve yanılan muamelelerde mevzuata aykm bir cihet bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında u.ygulunan idari ta
sarrufun sebobi, Memurin Muhakemat Kanunu hükümleri ge
reğince soruşturma konusu yapılıp vazifeli kurulda İnce
lenmektedir.

Mezkûr soruşturma ve kurul kararlan zikrolunan kanuna 
göre; ilk soruşturmadan madut ve sorgu yargıçlıkları tara
fından verilen kararlar cümlesindendir. Bu kurullar avnı za
manda alt idari yareı kademelerinden bulunmaktadır. Tasar
rufun 6 aylık müddet bitmeden tesis olunduğu hakkmdaki 
iddia ise şekle matuf olup Danıştayca incelenmesi iktiza et
mektedir.



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Belirtilen bu sebepler ve Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
nün 53 ncü maddesinin 1 nci bendinin (b) ve (c) fıkralarının 
kesin ifadesi muvacehesinde vâki talep ve şikâyetin komisyo
numuzca inceleme konusu yapılamıyacağma mevcudun oy bir
liği ile karar verildi.

bu suretle şahsi ve meslekî haklarının ihlâl edilmiş bulunduğun
dan bahsile, hukuki mesnedi bulunmıyan mezkûr tasarruf sebe
biyle muhtel kılman haklarının tanınması talebine mütedairdir.)

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, görü
len lüzum üzerine 6135 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 
ve usulüne uygun olarak 13 . 6 . 1955 tarihinde Vekâlet emrine 
alınıp aradan 6 ay geçtikten sonra emekliye sevk edilmiş bu
lunduğu. Mezkûr kanunun her türlü idari ve adlî mercilere mü
racaat yollannı kapayan sarih hükmü karşısında yanılan işle
min mevzuata uygun olduğu ve İhalen yapılacak bir işlem görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicil münderecatına 
nazaran; dilekçi hakkında tesis olunan idari muamelede kanu
na mugayeret ve kullanılan takdir hakkında da bir isabetsizlik 
göriilememiştir. Belirtilen bu sebebe binaen şikâyet konusu 
edilen tasarrufun kaldınlmasına mahal olmadığına mevcudun 
oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

53 31. 8 .1961

142/15164 Nejat Akan (Dilekçe özeti : Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarından 
iken mücerret, şahsi husumet ve hissi sebeplere dayanan asılsız 
tezkiye ve mektuplar üzerine en tabiî hak olan müdafaa hakla 
dahi tanınmadan 1956 senesinde görevinden uzaklaştırılmış ve

Mine sokak No. : 4 
Küçükyalı - Bos
tancı - İstanbul

Karar No. Karar tarihi

54 31.8.1961

Başkan 
Muzaffer Yurdakuler

Başkanvekili 
Ferda Güley

Sözcü 
Vasfi Gerger

Kâtip 
Necmi Akçasu

Üye 
Halil Akyavaş

Üye 
Tahsin Argun

Üye 
Enver Ktrker

Üye 
Mehmet Şişman

[Dilekçe sayısı: 19]
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Tevzi tarihi 

3 .9 . 19 61  Pazar
Dilekçe Dilekçe yerenlerin

*vom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği:

(Dilekçenin özeti : 10 yıllık yargıçlık ve savcılık hizmetinden, 
sonra, 1949 senesinde ailevi bir sebeple; Antalya Savcısı iken 
meslekten istifaen ayrılıp 22 . 1 . 1959 tarihinde tekrar alınması 
için yaptığı müracaatin; 2 numaralı Ayırma Meclisince ^t et kik 
edilen evrakına göre hizmetinden istifade edileceğine kanaat geti
rilemediğinden» bahsile reddedilmiş olduğundan, halbuki sicilin
de en ufak bir inzibati ceza dahi bulunmadığı, Baro Meclisi ve 
Adalet Encümenince hakkında düzenlenmiş olan mazbatalarda da 
meslekî ehliyeti çok iyi olarak gösterilmiş olduğu halde; bu yolda 
bir ret kararı verilmiş olması, mücerret; kendisinin Cumhuriyet 
Halk Partisinde vazife almış ve gazeteci olarak tenkitlerde bu
lunmuş olmasından ileri geldiği ve inkılâbı mütaakıp yaptığı mü
racaatin dc keza; evvelki kararın kesinleşmiş bulunmasmdan do
layı incelenemiyeceği bildirilmiş olduğu cihetle; hakkındaki bu 
haksız ve kanunsuz tasarrufun iptali isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâkimlerin mesle
ke kabul tâyin ve terfi işlerinin, kendi bünyesi iç'erisinde 
müteşekkil Ayırma Meclislerince yapılmakta olduğu, nitekim 
mumaileyhin müracaatinin de Hâkimler Kanununun 75 ve de
ğişik 70 n?i maddesine göre gereği yapılmak üzere 2 numaralı 
Ayırma Meclisine int'kal ettirilmiş olduğu, bu Meclisçe filha
kika aynı yolda verilmiş olan 7 . 3 .  1959 tarihli karann itiraz 
edilmeksizin kesinleşmiş olduğu, bu balamdan Bakanlıkça ya
pılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

5540/51670 Sabri Haksever 
Avukat
Ticaret Bankası 
îş ilanı kat : 3 
No. : 9 
Gaziantep

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicil münderecatına 
göre, dilekçinin istihdamına mâni bir hali ve başarısızlığı tes
bit edilememiştir.



Kaldı ki, son terfii de tercihli olarak yapılmıştır. Hakkın
da düzenlenmiş olan fiş ve siret varakalarında da (biri hariç) 
durumu müspet olarak mütalâa edilmiştir.

Bu bakımdan, hizmetinden istifade edilemiyeceği yolunda
ki kararın mesnedi anlaşılamamıştır.

Kullanılan takdir hakkının da, objektif hukuk ölçülerine, 
maddi vâkıa ve delillere dayanması îdare Hukuku esaslarından 
bulunmaktadır. Aksi takdirde gayrihukuki ve gayrimutebor 
addedilmesi lâzım ve zaruridir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, bahis konu
su 7 . 3 . 1959 tarihli Ayırma Mecl'si kararının kaldırılmasını 
mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

55 1.9.1961

2460/42391 Mümtaz Türe (Dilekçenin özeti : Hâkimlik stajını mütaakıp, 31 Temmuz 1947
Avukat de Cizre Müddeiumumisi olarak intisabettiği meslekten, vazifes'.n-
Yenimahalle Coşkun de gösterdiği hassasiyet ve birtakım menfaatperest takipçileri bu 
sokak No. : 8/2 hareketlerinden menetmiş olması sebebiyle; Halk Partisi iktidurı 
Ankara zamanında Demokrat Partili, Demokrat Parti iktidara geldiği va

kit de Halk Partili olduğu yolunda şikâyetlere muhatabolmuş ve 
nihayet Demokrat Parti sabık milletvekillerinden Hamdi Sancar'- 
m, kendisinin Halk Partili olduğu hakkmdaki mütalâa ve beyanı 
yüzünden, 11 ay zarfında 2 defa, sebepsiz olaraJc idari tahvile tâbi 
tutulmuş olması üzerine; Demokrat Parti iktidarı zamanında va
zife yapmanın müşkülâtından dolayı 7 Temmuz 1958 de Milâs Sav
cılığından istifaen ayrılmış ve sicilinde en ufak bir inzibati ceza 
dahi bulunmamış olduğu halde; tekrar mesleke dönmek için yap
tığı müracaatın 2 numaralı Ayırma Meclisince, vücudundan isti
fade edilemiyeceği esbabı mucibesiyle reddedilmiş olmasının; sici
line aykırı, yersiz ve mesnetsiz bulunmuş olduğundan, mezkûr ka
rar, Ayırma Meclisi Genel Kurulunca da, bu kurulu terkibeden- 
lerden Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza ve Hukuk İşleri Umum mü
dürlerinin ve 2 Temyiz üyesinin; sicili itibariyle mesleke kabulü 
iktiza ettiği hakkmdaki muhalif oylarına mukabil ekseriyetle onan
mış bulunduğundan, Genel Kurulun bu baptaki 70 .10 . 1960 tarih 
ve 713 sayılı Kararının kaldırılması ve hâkimliğe tâyinine karar 
verilmesi isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâkimlerin mesleke 
kabul, tâyin ve terfi işlemleri kendi bünyesi içerisinde müteşek
kil Ayırma Kurullarında yapılmakta ve bu kurullann itiraz mer
ciinin de Ayırma Meclisi Genel Kumlu olduğu, bu bakımdan 
mumaileyhin mesleke kabul ve tâyin talebinin evrakiyle birlikte 
2 numaralı Ayırma Kuruluna intikal ettirildiği ve bu kurulca; 
evrakına göre hizmetinden istifade edileceğine kanaat getirile-



_  3 -
Dilekçe Dilekçe verenlerin

Kom. No. adı, soyadı ve adresi

3486/44966 îlhan Liver
Karşıyaka 1700 
so. No. : 38/1 
İzmir

•Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

mediği gerekçesiyle 10.9 .1960 tarihli bir kararla, vâki itirazı
nın da şikâyet konusu 7 .10 .1960 tarihli Genel Kurul Karan ile 
keza reddedildiği, durumunun bir kere daha incelenmesi için 
yaptığı müracaatının dahi genel kurulca verilen kararın kesin 
bulunduğundan bahsile kabul edilmemiş olduğu ve filhakika; 
2553 sayılı Hâkimler Kanununun 54 ncü maddesi hükmüne göre 
bu mercün itirazen tetkik ettiği kararlar kesin mahiyette bulun
duğundan dileğinin yerine getirilmesine kanuni imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; dilek
çinin meslekte istihdamına mâni bir hali tesbit edilememiş ve son 
terfilerinin dahi tercihan ve mümtazen yapıldığı görülmüştür. 
Beliren bu durum karşısında, mumaileyhin hizmetinden istifade 
edilemiyeceği yolunda alınan karann mesnedi anlaşılamamıştır. 
Takdir haklanın kullanılmasında da; objektif hukuka, maddi 
vâkıa ve delillere dayanılması idare hukuku esaslarından bulun
maktadır. Aksi tarzı hareketin gayrihukuki ve gayrimuteber 
addi lâzım ve zaruridir.

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen 7.10.1960 tarihli 
Ayırma Meclisi Genel Kurulu kararının kaldırılmasına mevcu
dun oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

56 1.9.1961

(Dilekçenin özeti : Bilecik Sulh Hukuk Hâkimi İken, koca* 
sının İzmir’de vazifeli bulunuşundan doğan ailevi zorluklar se~ 
bebiyle 14.11.1956 tarihinde meslekten istifaen ayrılmış olduğun
dan, 1958 senesinde tekrar mesleke dönmek için yaptığı müra
caatının, 1957 seçimlerinde Hürriyet Partisinden İzmir Millet
vekili adayı gösterilmiş olması sebebiyle, İnkılâbı mütaakıp vâki 
isteğinin de keza Ayırma Meclisince daha önce verilmiş ve kesin
leşmiş olan karar muvacehesinde tetkikma mesağ görülmiyerek 
kabul edilmemiş bulunduğundan bahsile, mezkûr Ayırma Meclisi 
kararı İle dosyaları tetkik buyurulmak suretiyle mesleke dönmesi
nin sağlanması isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Hâkimlerin mesleke 
kabul tâyin ve terfi işlemlerinin, kendi bünyesi içerisinde mü
teşekkili Ayırma meclislerince yapılmakta olduğu ve bu merci
lerin verdikleri kararlar aleyhine vukubulan itirazların üst ka
demede bir merci olan Ayırma Meclisi Genel Kurulu tarafın
dan reddi halinde, Hâkimler Kanununun 54 ncü maddesi gere
ğince kesinleşmekte olduğu ve bunlar aleyhine kazai mercilere 
başvurulamadığı, dilekçinin mesleke kabulü hakkındaki müra
caatının da, 1 numaralı Ayırma Meclisince tetkik edilip evra-



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

5577/51882 Cemal Gündüz 
Avukat 
Biga

kına göre hizmetinden istifade edileceğine kanaat getirilemedi
ğinden mesleke almamıyacağı yolunda, 26.2.1959 tarihli bir ka
rara bağlandığı ve bu kararın itiraz edilmeksizin kesinleştiği. 
Dileğinin yeniden incelenmesi için vâki müracaatının da filha
kika kesin olan bir karann incelenmesi kabil olmadığı için 
reddedilmiş olduğu, buna vâki itirazının da keza Ayırma Mec
lisi Umumi Heyetince kabul edilmiyerek karann onanmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; di
lekçinin meslekte istihdamına mâni; ahlâkî, İlmî ve meslekî 
hiçbir mâni hali bulunmadığı görülmüş ve bu sebeple «evrakına 
göre hizmetinden istifade edilemiyeceği» yolundaki kararın se
bep ve mesnedi anlaşılamamıştır.

Takdir hakkının kullanılmasında da; objektif hukuk ölçüle
rine maddi vakıa ve delillere dayanılması, idare hukuku esas
larından bulunmaktadır. Aksi tarzı hareketin gayrihukuki ve 
gayrimuteber addedilmesi lâzım ve zaruridir.

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, bahis konusu 26.2.1959 
tarihli, 1 numaralı Ayırma Meclisi karannın ka,1dınlma.sınn. 
mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

57 1.9.1961

(Dilekçenin özeti : Seçmen kartı bulunmadığı halde, 1957 mil
letvekilleri seçiminde Çanakkale'de Ilacıveli Camii sandığında 
oyunu kullandığı ihbar olunan Çanakkale eski Milletvekili Servet 
S ezgin’e, Seçim Kurulu Başkanı olarak bu hareketinin doğru ol
madığını söylemiş ve sandık kuruluna da kanuni vazifesini hatır
latarak buna ait oyun iptali hususunu bildirmiş ve sandık kuru
lunca da kullandığı oyun iptal edilmiş bulunmasından kendisine 
husumet besliyen ve bu h usumetini, milletvekili olur olmaz kendi
sini emekliye sevk ettireceğini defatle bildirmek suretiyle açığa 
vuran adı geçenin tesir ve nüfuzu ile, 7 .3 .1958 tarismde re’sen 
emekliye sevk edildiğinden bahis ve şikâyetle, tertemiz olan 30 se
nelik adlî hayatı nazara alınarak ve iddiası da sübut bulduğu 
takdirde, hakkmdaki bu yersiz muameleyim iptali istemine dair
dir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 1 500 liralık kadro
ya müsteniden 2 000 lira maaşla Biga Hukuk Hâkimliğinde 
çalışmakta iken 24.2 .1958 tarihinde 5434 sayılı Kanunun de
ğişik 39 ncu »addesine göre re’sen emekliye sevk edilen di
lekçiye, İnkılâbı mütaakıp vâki müracaatına karşı antidemok
ratik olduğu kabul ve tesbit edilmiş olan mezkûr maddeye 
göre emekliye sevk olunanlara kaza yoluna müracaat imkânını 
sağlıyacak olan tasan kanunlaştıktan sonra bu mercie müra
caat lüzumunun bildirildiği.



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Halen emeklilik muamelesinin iptalini kapsıyan kaza or
ganlarından istihsal olunmuş bir karar mevcudolmamasından 
ve müktesep hakkı olan kadroya denk kadro bulunmamasın
dan dolayı Bakanlıkça yapılacak bir işlem görülemediği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçinin baremin en yüksek derecesine yükselmiş ve birinci 
sınıf yargıçlığa ayrılmış ve terfilerinin muntazam (ikisi ter
cihli olarak) yapılmış bulunduğu ve mezkûr maddei kanuni- 
yenin maksudu olduğu şekilde; vücudundan istifadeye mâni 
fikrî ve mânevi bir zaifı da t olmadığı anlaşılmıştır.

Bu balamdan hakkında uygulanan muamelede kanuna 
uyarlık ve takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabet 
görülememiştir.

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen; mezkûr emeklilik 
işleminin kaldınlmasına, Komisyon Başkanının müstenkif kal
masına, üyeden Mehmet Şişman’ın vâki muhalefetine karşı 
mevcudun çoğunluğu ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

58 1.9.1961

(Dilekçenin özeti : 1956 senesinde Erzurum Asliye Hukuk hâ
kimi iken T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesi gere
ğince re’sen emekliye sevk olunduğundan bahsile, mağduriyetini 
mucibolan kararın kaldırılmasını istemektedir.)

Adalet Bakanlığından alınan 28 . VIII . 1961 gün ve 32475 
sayılı yazıda : Dilekçinin 100 lira kadroda, 150 lira maaşla 
Erzurum Asliye Hukuk hâkimliği görevini ifa ettiği sırada 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun değişen 39 ncu 
maddesinin (B) bendi mucibince 29 . IV . 1956 tarihli kararla 
re’sen emekliye sevk olunduğu, 8 . V 1958 tarihli müracaatı
nın T. B. M. M. Arzuhal Encümeninin 53 sayılı karar cetve
linin 20 nci sayfasında yazılı 24.1.1960 tarihli karariyle reddo- 
lunduğu ve dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı bil
dirilmektedir.

Adı geçenin sabık B. M. M. Arzuhal Encümenine vâki mü
racaatının Dilekçe Komisyonunca, incelenerek; hakkmdaki 
tasarrufta kanuna muhalefet ve takdir yetkisinin istima
linde de bir isabetsizlik görülemediğinden vâki şikâyetin red
dine, âzadan Mustafa Nuri Okçuoğlu'nun muhalif kalmasına 
karşı, mevcudun mutlak ekseriyetiyle 20.1.1960 tarih ve 2264 
sayı ile karar verildiği 24 . XI . 1960 günlü Arzuhal Encü
meni Haftalık Cetvelinin tetkikmdan anlaşılmıştır.

6277/53764 Sıtkı Şefkati 
Şefkatlıoğlu 
Miihürdarzade Han 
kat 4 No. : 436 
Avukat
Bahçekapı - İstan
bul



— 0 —
Dilekçe Dilekçe verenlerin

Kom. No. adı, soyadı ve adresi

6059/53274 H. Sukûti Yorul
maz
Ünye Liman Baş
kanlığından emekli 
Ünye - Ordu

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Üye Necmettin Akçasu’yun, dilekçi 
nin, evvelce vâki müracaatının incelenerek karara bağlanmış 
olması karşısında, bu kere sebk eden talebin tetkikma ko
misyonun yetkili bulunmadığı yolundaki usule taallûk eden 
muhalif mütalâaasma karşı mevcudun ekseriyetiyle esasın 
tetkikma girişilerek, dosya münderecatına, göre; şikâyet ko
nusu edilen idari tasarrufun ciddî ve kanuni bir sebebe dar 
yanmadığı anlaşılmıştır. Kullanılan takdir hakkı ise, objek
tif hukuka, maddi vakıa ve delillere dayandığı takdirde mu 
teber ve hukukidir. Mumaileyh hakkında inzibat meclisince 
verilen mecburi tahvil karannın bilâhara vâki itirazı üze
rine kaldınldığı ve birinci sınıfa da aynldığı görülmüştür 

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, dilekçi hakkmdaki 
emeklilik işleminin, gayrikanuni ve kullanılan takdir hakkı
nın da isabetsiz olduğu neticesine vanldığmdan kaldırılma
sına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

59 1.9.1961

(Dilekçenin özeti : Ünye Liman Başkanı iken 1954 yılındı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39/B maddesi gereğince re’sen 
emekliye sevk edildiğinden bahsile kararın iptali ve vazifesine 
iadesi talebini ihtiva etmektedir.)

Ulaştırma Bakanlığından alınan 28 . V III. 1961 gün ve
2 - 222/5355 sayılı yazıda :

Adı geçenin 1954 yılı tezkiye verakasmın incelenmesinden 
de anlaşılacağı üzere, görevini yapmakta yetersiz bulunması ve
32 seneden fazla hizmeti olması sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin 6422 sayılı Kanunla değişen (b) bendine gö
re re’sen emekliye sevk edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık işanna göre; şikâyet konusu 
edilen idari tasarrufun ciddî ve kanuni bir sebebe dayanmadığı 
anlaşılmıştır. Kullanılan takdir hakkı ise, objektif hukuka, mad
di vakıa ve delillere dayandığı takdirde muteber ve hukukidir. 
Aksi takdirde gayrihukuki ve kanunidir.

Bu maddi ve hukuki sebeplere binaen; dilekçi hakkındaki 
emeklilik işleminin, gayrikanuni Ve kullanılan takdir hakkı
nın da isabetsiz olduğu neticesine vanldığmdan, kaldırılmasına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

60 1 . 9 .  1961
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(Dilekçenin özeti : Zabıt kâtibi olarak intisabettiği adalet 
meslekinde muhtelif kademe ve hizmetlerde 27 yıl feragatle hiz
met görmüş olduğu halde, 1957 senesinde re’sen emekliye sevk 
olunup mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile, mezkûr muame
lenin iptali ve münasip görülecek bir vazifeye tâyin isteğine dair
dir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şiran Mahkemesi 
Başkâtibi iken muamelâtını teftiş eden Adalet müfettişi tara
fından tesbit ve işine müessir olduğu anlaşılan ve yazıda açık
lanan ahvalinden dolayı, mahallî Adalet Komisyonunun teklifi 
ve Bakanlığın tasvibi ile 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin (B) bendine uyularak re’sen emekliye sevk edilen dilekçi 
nin, tekrar hizmete alınması hakkında gerek İnkılâptan önce ve 
gerekse sonra yaptığı müracaatlerin, emekliye sevkını icabetti- 
ren sebepler muvacehesinde yerine getirilememiş olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya göre; dilekçinin emek
liye sevkı hakkında tesis olunan tasarrufta kanuna mugayeret 
ve takdir hakkının laınn/mlma.sınria. da keza bir isabetsizlik gö
rülememiştir.

Bu sebebe binaen, mezkûr emeklilik işleminin kaldırılması
na mahal olmadığına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

61 1 . 9 .  1961

4718/48904 Adnan Akçar (Dilekçenin özeti: Savcı ve hâkim olarak bulunduğu yerler-
Avukat de Demokrat Parti iktidarı ileri gelenlerinin yersiz tekliflerini
Urfa reddetmiş olduğu için haksız nakillere mâruz kalmış ve nihayet

■ 80 liraya terfi ettirilmeksizin Çatalzeytin’e nakledilmiş olması 
sebebiyle, 2.9.1955 tarihinde çok sevdiği meslekten istifaen ayrıl
mış olduğundan, İnkılâbı mütaakıp mesleke dönmek hususundaki 
vâki müracaatının 14 senelik dürüst geçen hizmet hayatı ve ter
cihli olarak yapılan terfileri nazara alınmadan reddedilmiş bu
lunduğundan bahis ve şikâyetle, Ayırma Meclisinin hakkında 
verdiği karar, sicil dosyası muvacehesinde yersiz ve mesnetsiz 
bulunduğu cihetle, kaldırılarak mesleke alınması isteğinden iba
rettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Açık ve gizli sicil
lerinin gönderilmiş olduğu bildirilmektedir.

, Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve siciller münderecatı
na göre; dilekçinin mesleke alınmaması hakkmdaki karar, ye
rinde ve isabetli bulunduğundan, kaldınlmasma mahal olmadı-

5680/52057 Rahmi Aytekin
İnönü mahallesin
de
Gümügane



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

ğına Komisyon Sözcüsü Vasfi Gerger’in vâki muhalefetine karşı 
çoğunlukla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

62 1.9.1961

(Dilekçenin özeti : Türk Ceza Kanununun 235 nci madde
siyle tahmil edilen bir vazife telâkki ederek Bayındırlık Bakan
lığı bünyesinde cereyan eden hırsızlıkları haber vermiş olması se
bebiyle, 6435 sayılı Kanuna uyularak haksız yere emekliye sevk 
edilmiş bulunduğundan ve iadei memuriyet talebinin yerine ge
tirilmediğinden şikâyete dairdir.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Sivas vilâyeti 
inşaat ambar memuru iken 6435 sayılı Kanun gereğince 8.11.1954 
tarihinde Bakanlık emrine alınıp 6 ayı doldurmasını mütaakıp 
5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesine tevfikan 9.5.1955 
tarihinde re’sen emekliye sevk edilen dilekçinin çalıştığı bütün 
dairelerde mesai arkadaşlan ve âmirleri hakkında birçok ih
bar ve isnatlarda bulunmuş olduğu, yapılan tahkikat netice
sinde bu iddialann mesnetsiz olduğunun anlaşıldığı ve esasen 
kendisinden randıman da alınamadığı için hakkında bu mua
melenin tatbik edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve sicillere göre, di
lekçi hakkında tesis olunan tasarrufta kanuna mugayeret ve 
takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik görüle
memiştir.

Bu bakımdan mezkûr idari muamelenin kaldırılmasına ma
hal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

63 1 .9 .1961

(Dilekçenin özeti 'Dilekçinin Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanı iken seçime takaddüm eden günlerde ilçe seçim kurulu baş
kanı olarak bâzı kanuni icraatını zamanın iktidar Partisi, men
faatine aykrı görerek Adalet Bakanlığına şikâyet ettiğinden 
seçimi mütaakıp Adalet Bakanlığınca 5434 sayılı Kanunun 
39/B maddesi gereğince re’sen emekliye ayırdıklarını beyanla, 
haksız ve kanunsuz olan bu tasarrufun iptali talebinden iba
rettir.)

Adalet Bakanlığının 29 . 8 . 1961 tarih ve 32602 sayılı ce
vabi yazısında : Dilekçinin 1 250/1 750 lira maaşla Niğde 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince 24 . 2 . 1958 tarihinde 
re’sen emekliye sevk edildiği, bakanlıklarınca emekli muame-

5905/52605 Abdülkadir Yokla- 
macıoğlu 
Zekibey durak 
No. : 72 de 
Dikmen - Ankara

1644/7720 Mustafa İmamoğlu 
Ulucanlar cad.
No. : 92 
Ankara



leşinin iptali ile tekrar mesleke alınmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına, incelenen siciline 
göre; dilekçi hakkında uygnlunan muamelede kanuna aykı
rılık ve kullanılan takdir hakkında da isabetsizlik görülme
diğinden, şikâyet konusu olan idari tasarrufun kaldırılmasına 
yer olmadığına hazır bulunanların oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—t'9 —
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64 1.9.1961

(Dilekçe özet-i : Dilekçi, Düzce Sorgu Hâkimi iken 10 . VI I . 
1952 tarihini? haksız ve kanunsuz olarak emekliye sevk edil
diğini, sicilinin iyi olduğunu beyan ve haksız olan bu işlemin 
iptalini dilemektedir.

Adalet Bakanlığı, 25 . VIII . 1961 tarih Ve 32266 sayılı ce
nubi yazısında : Dilekçinin Düzce 60/80 lira maaşlı Sorgu Hâki
mi iken 5434 sayılı Kanunun 39/B  maddesine göre emekliye 
sevk edildiği, 15 .VII . 1960 tarihinde yeniden bir göreve tâ
yinini istemişse de, Hâkimler Kanununun muvakkat 7 nci mad
desi muvacehesinde dilsğinin yerine getirilmesine imkân ol
madığının adı geçene tebliğ olunduğu, sözü edilen hükme göre 
Hukuk Fakültesi mezunu olmıyanlardan hâkim ve C. Savcılık
larında bulunanlardan her ne suretle olursa olsun meslekten 
nyrûanlann tekrar mesleke alınamıyocakları bildirilmiştir.)

Gereği düşünüldü ; Bakanlık cevabına, incelenen dosya ve 
sicillerine göra, dilekçi hakkında uygulanan muamelede kanu 
na aykırılık ve kullanılan takdir hakkında da isabetsizlik gö
rülmediğinden) şikâyet konusu olan idari tasarrufun kaldı
rılmasına mahal olmadığına hazır bulunanlann oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

65 1.9.1961

6064/53342 Şevket Ozanalp (Dilekçenin özeti : Dilekçinin çeşitli idari vazifelerde bulundu-
Diyarbakır eski ğunu Devlet Şûrası Kanun Sözcülüğü yaptığınıf şahsi liyakati ile
valisi birinci sınıf Valiliğe kadar yüTcsetiildigint, Kendisinde Jiiçbîr vaİicl
Neyzen Tevfik so. bulunmıyan ilim ve ihtisas payeleri, husûsiyle eserleri olduğunu,ev 
No. : 3/7 sön Diyarbakır Valisi iken münfesih D. P. İktidarının Diyarba-
Maltepe - Ankara kır mebuslarının çe'şvtli kanunsuz taleplerini terviç etmediğin

den, Kürtçülük, Nurculuk cereyanları üzerinde de hassasiyetle 
. durduğundan ve sâkit ve müntehir t  çişleri Bakanı Namık Gc- 

dik'in kamınsın < mirleçim (det olmadığından 5434 sayılı Kanu-

>835/52456 A. Nccati Ongan 
Eski sorgu hâkimi 
Avukat 
Bolu



— 10
Dilekçe Bilekçe verenlerin

Kom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

nıtn 39/B maddesine istinaden re’sen emekliye sevk suretiyle 
mağdur edildiğini beyan ve mağduriyetini mucibolan bu tasar
rufun iptali isteğinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Mumaileyhin 14.11.1958 
tarihinde re’sen emekliye sevk olunduğu, 33 sene 1 ay 7 gün 
hizmeti bulunduğu, 5434 sayılı Kanunun 39/B maddesi hük
mü bütün müracaat yollannı kapattığına göre, bu muamelenin 
iptali hakkmdaki müracaatmda kanun himayesinden mahrum 
bulunduğu esasen Valiliğe kariyerden gelmediği, Valiliğin sıra 
memuriyetinden tefrik edilmesi lâzımgeldiği, Valiliğin Devletin 
temsilcisi, hükümetin ve ayrı ayn her Bakanlığın siyasi ve idari 
mümessili olan bir memuriyet bulunduğu, siyasi ve idari oldu
ğu, bu sebepten bu memuriyetin istenmeyip, ancak tevcih edilir 
bulunduğu, böyle müstesna bir durumu olan bu memuriyetten 
emekliye ayni anın iptal yoliyle tekrar iadesini istemesinin tev
cih olunamıyacağı, Ankara Vali Muavinliğinden itibaren başlı- 
yan faal idare hayatının takdirle karşılanan bir devir olmadığı, 
Bolu Valisi iken makam polisine hakaret ettiğinden izzeti nef
sine pek düşkün olan polisin bu olaydan ötürü intihar ettiği 
iddiasiyle halanda takibat yapıldığı, intihar sebebinin haka
rete bağlı oldbğu tesbit edilmediğinden ölüme sebebiyetten 
men’i muhakeme karan verilmişse de, hakaret sabit görüldü
ğünden 10 gün hapsine ve 50 lira para cezası ile tecziyesine 
karar verildiği, Bolu’da kendisinin katil vali olarak vasıflan- 
dirildiği, bu sebepten Bolu’dan tahvil olunduğu, maiyetine 
karşı sert ve haşin olup, emekliliğine kadar bu halinin eksilme
den sürüp gittiği, antidemonkratik bir kanun olan toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri kanununun bu isim altında yazdığı bir 
kitapta savunduğu bildirilmekte ve kararın iptal edilmemesi 
talebolunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabma; incelenen dosya 
ve sicillerine göre; dilekçi hakkında uygulanan muamelenin 
objektif görüş ve esaslara istinadettiği ve kanuna uygun oldu
ğu görülmüş olduğundan, şikâyet konusu idari tasarrufun kal
dırılmasına yer olmadığına hazır bulunanların oy birliğiyle ka- 
i'ar verildi.

Karar No. Karar tarihi

66 1.9.1961

(Dilekçe özeti : Kanuni ve idari hiçbir lüzum vc zaruret ol 
madiği halde 5 . 1 .  1959 tarihinde Adalet Bakanlığınca 5431 
sayılı Kanunun 39/B maddesi gereğince emekliye sevk edildi
ğinden, haksız olan bu tasarrufun iptali talebinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığı 24 . 3 . 1961 tarih ve 10402 sayılı cevabi 
yazısında : 5434 sayılı Kanunun idareye re’sen emekliye sevk

639/41080 Hakkı Şişmanoğlu 
Hauıamönü Engin 
so. No. : 21 
Ankara
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5828/53388

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

yetkisi vereni 39 ncu maddesi hükmünün tadil edilerek, bu 
hükme göre re’sen emekliye sevk olunanların kaza mercilerine 
müracaat edebilmelerini sağlamak üzere yeni bir fıkra sevic 
edilmesi, antidemokratik kanun ve hükümlerini tarayıp tes 
bit etmek için teşekkül eden Komisyon tarafından tanzim edi
len raporda derpiş edilmiş olup, bu fıkra kaniunlaştığı takdir
de mumaileyhin de bu kanun dairesinde müracaatte bulunma
sı gerektiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına, incelenen dosya ve 
sicillerine göre; dilekçi hakkında uygulanan muamelede ka
nuna aykırılık ve kullanılan takdir hakkında da isabetsizlik 
görülmediğinden, şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kal
dırılmasına mahal olmadığına hazır bulunan üyelerden Vasfi 
Gerger’in çekinser oyuna karşı oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

67 1.9.1961

(özeti : 1952 yılında hiç lüzum ve zaruret yok iken 5434 so 
yılı Kanunun 39/B maddesi gereğince Erzurum Orman Daireyi 
memurlarından emekliye sevk edildiği, 30 yüı aşan hizmetine 
mukabil az emekli maaşı bağlandığı, emekli maaşına zam yapıl
ması veya emsali maaşının seviyesine çıkarılması talebinden iba
rettir.)

Tarım Bakanlığının 28 . 8 . 1961 tarihli cevabi yazısında : 
Mumaileyhin 30 fiilî hizmet yılını doldurmuş on beş memur me- 
yanında 6 . 9 .1952 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin B fıkrasına tevfikan re’sen emekliye sevk edildiği 
bildirilmiştir. Dosyası içinde bulunan Yargıtay İlâmından adı 
geçenin, yedek subay olarak 1336 tarihinden 1339 tarihine ka
dar İstiklâl Savaşında geçen sürenin Memurin Kanununun mu- 
zeyyel maddesi gereğince iki mislinin fiilî hizmetine eklenmesi 
için ve Ziraat Bakanlığının buna aykın olan tasarrufunun ip
tali zımnında Danıştaya dâva açtığı ve fakat Danıştay 5 nei 
Dairesinin 30 . 9 . 1953 tarih ve 53/670 esas, 53/2370 karar sa 
yüı ilâmı ile Askerlikte geçen sürenin bir kısmının fülî, bir kıs 
minin da itibari müddetten sayılacağı Memurin Kanunlünun 
müzeyyel maddesinde açıkça zikredilmiş olmasına göre, iddiası 
mesnetsiz olduğu gerekçesiyle dâvasının reddedildiği anlaşıl 
mistir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi, emekliye ayrılması 
ile bağlanan emekli maaşına zam yapılmasından ibaret olup,

Talât Kitapçı 
Erzurum Ordu Evi 
arkası No. : 8 
Erzurum
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maaş tahsisinde kanuna- aykın bir cihet varsa İdari kaza yolu 
ile halli gerektiğinden, Encümenimizin görevini aşan işbu ta
lep hakkında işlem yapılmasına mahal ölmadığına hazır bulu
nan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

68 1.9.1961

6066/53192 Remzi Uğur (Özeti : Otuz yıla yakın nıeslek hizmetinden sonra 1958 Ku-
Avukat sıvımda Emekli Sandığı Kanununun 39/B maddesi gereğinec
Ayvalık ro’sen emekliye sevk edilerek hâlen Ayvalık’ta Avukatlık yaptı

ğından bahsile, mezkûr muamelenin iptali vc vazifesine iaded 
talebini ihtiva etmektedir.)

Adalet Bakanlığından alınan 25 . 8 . 1961 gün ve 32264 sa
yılı yazıda : Dilekçinin, 30 Haziran 1927 tarihinde Ankara 
Meslek Mektebinin Müstantik Şubesinden mezun olduğu, 70 
liralık kadroda 90 lira maaşla Ayvalık Sorgu Hâkimliği göre
vini ifa ederken 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun
39 ncu maddesinin B bendi mucibince 11 . 11 . 1958 tarihli 
kararla re’sen emekliye sevk olunduğu, 27 . 6 . 1960 tarihinde 
yeniden bir göreve tâyinini istemesi üzerine Hâkimler Kanunu
nun muvakkat 1 nci maddesi mucibince dileğinin yerine geti
rilmesine imlcân olmadığı hususunun kendisine tebliğ olundu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye ve Bakanlık cevabi 
yazısı münderecatına göre; şikâyet konusu edilen tasarrufta 
her hangi bir gayri kanunilik ve takdir hakkının istimalinde 
de bir isabetsizlik görülmediğinden, bahis konusu emeklilik 
kararının kaldırılmasına mahal olmadığına oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

69 1.9.1961

5512/51554 Selâhattin Ivöp- (Dilekçenin özeti : 1954 seçimimle ilçe seçim kurulu ba§kanı
rülıi sıf atiyle verdiği kararlar dolay isiyle D. P. tilerin Adalet Bakan-
Çarşamba Hallaç lığı eski Müşteşan Hâdi T an’a yaptıkları şikâyet üzerine T. C.
Mehmet so. Emekli Sandığı Kanununun 39/B maddesi gereğince emekliye
No. : 7 kat 1 sevk edildiğini'beyanla mağduriyetini, mııcibolan bu kararın i/t-
Fâtih - İstanbul tali ile tekrar vazifeye alınması talebini ihtiva etmektedir.)

Adalet Bakanlığından alınan 25 . 8 . 1961 gün ve 32261 sa
yılı yazıda :

Adı geçenin, Ankara Meslek mektebi Müstantik şubesinden 
1 Ağustos 1927 tarihinde mezun olarak, 60 liralık kadroda 80 li-
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6000/53275 M. Rauf Dinçer 
Emekli sorgu 
hâkimi 
Foça

Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

ra maaşla Daday Sorgu Hâkimliği görevini ifa ettiği sırada, 5434, 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin B. 
bendi mucibince 30 . 1 . 1956 tarihli Kararla re’sen emekliye 
sevk olunduğu, 20 . 6 .1960 tarihinde yeniden bu göreve tâyini
ni istemesi üzerine, Hâkimler Kanununun muvakkat 7 nei mad
desi muvacehesinde dileğinin yerine getirilmesine imkân olma
dığının tebliğ olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye ve bakanlık cevabi 
yazısı münderecatına göre; şikâyet konusu edilen tasarrufu 
her hangi bir gayrikanunilik ve takdir hakkının istimalinde de 
bir isabetsizlik görülemediğinden, bahis konusu emeklilik ka
rarının kaldırılmasına mahal olmadığına oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

70 1 . 9 .  1961

(Dilekçenin özeti : D. P. iktidarı zamanında Emekli Sandığ, 
Kanununun 39 ncu maddesinin (B) bendine göre emekliye sevk 
edildiğini, keyfi ve sakat bir tasarrufun neticesi olarak mağdur 
kaldığından bahsile tekrar vazifeye alınması isteğini ihtiva et
mektedir.)

Adalet Bakanlığından alınan 25 . 8 . 1961 gün ve 32266 sa
yılı yazıda :

Dilekçinin, Ankara Meslek Mektebinin Müstantik şubesin
den 2 Eylül 1341 tarihinde mezun olup, 70 liralık kadroda 90 
lira maaşla Foça Sorgu Hâkimliği görevini ifa ettiği esnada, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39/B maddesine 
göre 11 . 11 . 1958 tarihli Kararla re’sen emekliye sevk olundu
ğu, bilâhara 24 . VI . 1960 tarihinde yeniden bir göreve tâyini
ni istemesi üzerine, Hâkimler Kanununun 7 nei maddesinin hük
mü muvacehesinde dileğinin yerine getirilmesine imkân olmadı
ğının tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yapılan incelemeye ve bakanlık cevabi 
yazısı münderecatına göre; şikâyet konusu edilen tasarrufta 
her hangi bir gayri kanunilik ve takdir hakkının istimalinde de 
bir isabetsizlik görülemediğinden, bahis konusu emeklilik kara* 
nnın kaldırılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar ve* 
rildi

Karar No: Karar tarihi

71 1 . 9 . 1961



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Ivom. No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

5985/52809 Ahmet Naci Timin (Dilekçenin özeti : Kırklareli Asliye Ceza Hâkimi bulunduğu, 
uracla 5434 snyüı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince 1 . 7 .  195 L 
de rc’sçn emekliye sevk olunduğundan bahsile, karann iptaliyle 
vazifeye iadesi talebini ihtiva etmektedir.)

Dıımlupmar malı. 
Sunak so. No. : f> 
Balıkesir

Adalet Bakanlığından alınan 29 . 8 . 1961 gün ve 32604 sa
yılı yazıda :

Dilekçinin, 70 liralık kadroda 90 lira maaşla Kırklareli Asli
ye Ceza Hâkimliği görevini ifa ettiği esnada, 5434 sayılı T. O. 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) bendi mu
cibince 7 .6 .1 9 5 1  tarihli kararla re’sen emekliye sevk olunduğu,
13 . 6 . 1960 tarihinde, vâki müracaatı üzerine; dileğinin yeri-’ 
ne getirilmesine imkân olmadığının tebliğ edildiği, 1312 doğum
lu olan adı geçenin, hâlen 65 yaşını doldurmuş bulunması dola- 

‘yısiyle 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi hükmü muvacehe
sinde yeniden bir memuriyette istihdamının mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, 1312 doğumlu olup halen 65 ya
şım doldurmuş bulunması dolayısiyle 5434 sayılı Kanunun 40 
ncı maddesinin açık hükmü müvacehesinde yeniden bir vazifede 
istihdamının mümkün olmadığının anlaşılmasına mebni; talep 
hakkında komisyonumuzca başkaca bir muamele yapılmasına 
mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

72 1 . 9 .  1961

Başkan Başkan vekil i Sözcü
\T. Yurdakuler F. Gi'dey V. Gerger

Kâtip ü y e  Üye
V Âkçasu /S'. O’kaıı E. Acunrr

üye 
.1/. Atakh

Üye 
T. Argun E. Kırk er

[Dilekçe sayısı : 18]
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Dilekçe 
Kom. No.

5347/36861

T. C.
LLî  B İ RL İ K  K O M İ T E S
S O S Y A L  İ Ş L E R  K O M İ S Y O N U  

D t L E K Ç E  K A R A R  C E T V E L İ

—-H Sayı : 6 &—

Tevzi tarihi 

4 . 9 .  19S1 Pazartesi

Dilekçe verenlerin 
adı, soyadı ve adresi

Dr. Hikmet Mal
tepe
Küçük Lânga cad. 
113-1
Aksaray - İstanbul

Komisyon karan vo ne sebepten verildiği

(Dilekçe özeti: İlk gençlik çağlarının, aidi murakabeden ziyade 
ateşli ve çeşitli hislerin tesiri altında olduğundan ve yaradılış 
itibariyle fada hassas olan gençlerin bu tesire daha müsait bu
lunduklarından ve bu sebeplerle dimağlarında vücut bulan kar
ma karışık düşünce ve problemleri hümanizm ve sosyal adalet 
yolu ile çözmeye çalışırken bu ruh haleti içerisinde komünizmin 
ağına düştüklerine, nitekim kendisinin de kimya mühendisi dok
torasını yapmış ve doçentlik tezini hazırlamış ideallere sahip 
aydın bir kimse bulunmuş olduğu halde, arz ettiği haleti ruhiye 
ve bir çok hâdise ve sebepler tesiri ile bilmiyerek gizli bir komü
nist teşJiilâtı içerisine düşmüş ve bu durumunu muhakemesi sıra
sında bütün teferruatiylc anlatmış ve mahkemece de beyanlarm- 
daki samimiyet kabul edilmiş ve yargıtayca dahi kendisinin bu 
durumu itibariyle Türk Ceza Kanununun 59 ncu maddesinden 
istifade ettirilmesi iktiza ettiği mucip sebebiyle halikındaki ilk 
hüküm bozulmuş bir taraftan da bizzarure ordudan tardına ka
rar verilmiş ve mahkûmiyetine hükmedilmiş bulunduğundan, hal
buki bu durumda olanların, bir çak yabancı mevzuatla kabul 
edildiği gibi, beraetleri cihetine gidilmesi gerektiğinden •keza 
komünizmle mücadelede kendilerinden faydalanılması gerektiğin
den bahsile; bu tip mahkûmların vâki mahkûmiyetlerinin bu mc- 
yanda kendi cezasının bütün neticeleri ile birlikte affedilerek bun
ların resmî işlerde ve diğer hususlarda bilcümle hak ve hürriyet
lere sahip kılınmaları ve bunlardan yukarda da temas olunduğu 
üzere komünist aleyhdarı faaliyetlerde ve diğer memleket hiz
metlerinden faydalanılması taleplerinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Gizli komünist 
partisine girmek ve faaliyet göstermek suçundan dolayı Ankara 
Garnizon K. lığı Siyasi Mahkemesinin 7 . 8 .  1957 tarihli hükmü 
ile Türk Ceza Kanunun 5435 sayılı Kanunla muaddel 141/3-5



Dilekçe
Bii. No.

47M/4794
5893/5893

5549/5549

5447/5447

5435/5435

7173/7173
835/60055

5347/5347
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Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal işler Komisyonu kararı ve ne sebepten verildiği

maddeleri gereğince iki sene müddetle ağır hapis cezasına ve 
173 ncü madde gereğince 8 ay müddetle emniyeti umumiye ne
zareti ailtmda bulundurulmaya mahkûm edilen dilekçi hakkm- 
daki bu cezadan, daha bidayetten itibaren suçunu ikrar etmiş ve 
parti faaliyetini ve bu faaliyet içinde muttali olduğu suçlan açık 
ve doğru olarak son tahkikat açılmadan evvel belirtmiş olması 
sebebiyle ceza kanununun değişik 141/7 nci maddesine tevfi
kan 4/1 nisbetinde, ve mahkemece kanaat getirilen peşimanlık 
halinden dolayı da keza Türk Ceza Kanununun 59 ncu madde
sine tevfikan 3/1 indirilme yapılmasına ve neticeten 4 ay müd
detle ağır hapis ve 1 ay 10 gün emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulmasına ve Askerî Ceza Kanununun 30 ncu 
maddesine uyularak ordudan tardına karar verilmiş olduğu, 
suçun 113 ve 134 sayılı af kanunlan şümulü dışında kaldığı bil
dirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya, Adalet ve Millî Sa
vunma Bakanlıklan temsilcisinin izahatına ve suçun Devlet 
aleyhino işlenen suçlardan bulunmuş olmasına göre, dikkate 
alınacak mahiyette bulunmıvan af talebi hakkında bu bakım
dan muamele tâyinine mahal olmadığına mevcudun oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15 7.8.1961

(Dilekçelerin özeti : Mâruz kaldıkları tecavüz, tahrik se
bebiyle işledikleri suçlardan mahkûm oldukları cezaların adlî 
hata, oluş şekli ve ailevi durumları sebebiyle affedilmesi iste

ğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılannda : Dilekçilerin mah
kûmiyetleri sebebiyle haklanndaki hüküm ve uygulanan mad
deler açıklandıktan sonra; kanun yollanndan geçmek sure- 
tivle kesinleşmiş olan hükümlerde bir isabetsizlik görülemediği 
cezalannm 113 ve 134 sayılı af kanunlan şümulüne kısmen gir
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyalara ve Adalet Bakan
lığı temsilcisinin dilekçilerin cezalannın affı için maddi ve 
hukuki bir sebep olmadığı hakkmdaki beyan ve mütalâasına 
nazaran; kabule şayan bulunmayan talepler hakkında bu se
bepten dolayı muamele tâyinine mahal olmadığına mevcu
dun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

16 7.8.1961

Sadettin Erbaş 
Merkez Ceza Evi 
(Hücre)
Ankara

Haşan Bozdağ 
Ceza evinde mah
kûm 
Çorum 
Rasim Tekin 
Ceza evinde malı- 
kûm 
İnebolu 
Necati Çetinel 
Ceza evinde mah
kûm 
Afyon
Mehmet Yılmaz 
Yeni Ceza Evinde 
mahkûm 
Ankara



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi Sosyal îşleı* Komisyonu kararı ve ne sebepten verildiği

75/10777 Asker Baransel 
7516/7516 Ceza evinde mah

kûm 
Kars

(Dilekiçenin özeti : Kars Hukuk mahkemeleri kâtip ve baş
kâtibi olarak 20 seneyi mütecaviz bir zaman, takdirle karşılanan 
bir dürüstlükle vazife ifa etmekte iken musabolduğu kalp ro
matizması ve sinir hastalığına binaen uzun zaman devam eden 
tedavisi için bütün maddi imkânlarını harcadıktan sonra, 
yine şifayabolamaması üzerine çaresizlik içerisinde kalarak,
5 evlâdı ile 7 nüfus aile efradının hayatını kurtarmak gibi bir 
zaruret hali sebebiyle, sihhati avdet ettikten sonra yerine koy
mak iizere, yedindeki paradan 11 964 lirayı zimmetine geçirmiş 
olduğu için, adı geçn yer, ağır ceza mahkemesince mahkûm edil
diği 4 sen 2 ay hapis cezası, belirttiği hastalık ve ailevi duru
mu ile, ıstırar hali nazarı merhamete alınarak affedilmesi tale
bine mütedairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr miktar pa-’ 
rayı âdiyen himmetine geçirmiş olduğundan, adı geçen mah
kemece verilip temyizen de onanmak suretiyle kesinleşmiş 
olan 7 . 8 .  1959 tarihli mahkûmiyet kararında her hangi bir 
isabetsizlik görülemediği, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : încelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin vâki izahatına ve suçun Devlet 
idaresi aleyhine işlenmiş muhilli haysiyet bir suç bulunmuş 
olmasına göre; dikkata alınacak mahiyette bulunmıyan af ta
lebinin reddine karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

17 7.8.1961

4570/4570 Halil Seyrek (Dilekçenin özeti : Karısına tecavüz e'lir» kendisini ölümle
Ceza evinde malı- tehdidetmiş bulunan Salih Zeybek adındaki şahsı namus ve nefis
kûm • kurtarmak maksadiyle öldürmüş olduğundan dolayı, Denizli Ağır
Denizli Ceza Mahkemesince mahkûm edilmiş bulunduğu hapis cezası hal 

siz bulunduğu cihetle affedilmesi isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Vâki mahkûmiyet 
sebebi ve muhakeme safahatı ve neticesi açıklandıktan sonra 
kanun yolundan geçmek suretiyle kesinleşen hükümde bir isa
betsizlik bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisi, mumailey
hin af dan istifade ettirilmek suretiyle tahliye edilmiş olduğu
nu bildirmiş olması itibariyle, af konusunda filhal inceleme ya
pılmasına mahal görülmediğine mevcudun oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi Sosyal İşler Komisyonu karan ve ne sebepten verildiği

6327/6327

5348/5348
5021/5021

6096/6096

Zeynep Fidan 
Ceza evinde mah
kûm Salih Fidan 
eliyle
Diyarbakır

(Dilekçenin özeti : Katil suçundan mahkûm bulunan oğlu 
Mehmet Salih’in affedilmesi talebini mutazammmdır.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında:
Teammüden adam öldürmekten ölüm cezasına mahkûm edi

len adı geçenin bu cezasının 19 . 1 . 1960' tarihinde infaz edil
miş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hüküm, Teşkilâtı Esasiye Kanununun
26 nci maddesine uyularak verilen karara müsteniden infaz 
edilmiş bulunulduğu cihetle, talep hakkında bu yönden artık 
tetkikat icrasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19 7 . 8 . 1961

Mustafa Tuncer 
Sultanahmed Ceza 
Evinde mahkûm 
İstanbul

(Dilekçenin özeti : Kötü bir tesadüf neticesinde yengesinin 
ölümüne sebebiyet verdiğinden dolayı mahkûm edildiği cezanın 
bundan büyük bir nedamet duymuş olduğu cihetle affedilmesi 
isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında :
8 sene ağır hapis ve sair fer’i cezalara mahkûm edilmiş bu

lunan dilekçi hakkmdaki mahkûmiyet sebebi ve uygulama mad- 
debri ve muhakeme safahatı açıklandıktan sonra kanun yolun
dan geçmek suretiyle kesinleşmiş olan hükümde bir isabetsiz
lik görülemediği 113 ve 134 sayılı Af kanunlan şümulüne kıs
men dâhil bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisinin mezkûr 
cezanın infaz edilmiş bulunduğunu bildirmiş olması üzerine, 
vâki af talebinin artık incelenmesine mahal görülmediğine 
mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20 7 . 8 .  1961

Abdülkadir Toygar 
Ceza evinde mah
kûm
Vezirköprü

(Arzuhal hulâsası : îki köy arasında çıkan tarla ihtilâfı sebe
biyle vukubulan kavga ve ölüm hâdisesinde hiçbir gûna alâka ve 
münasebeti bulunmadığı ve bu durumu; gösterdiği mekân ve mü
dafaa şahitlerinin beyanları ile de müeyyit bulunduğu halde; ya
lancı şahadet ve müdafaadaki aczi sebebiyle nahak yere 18 yıl 2 
ay hapse mahkûm edildiğinden, hakiki fail olan İbrahim adında
ki şahsın ise dolaşmakta bulunduğundan bahsile, asıl suçlunun 
tevkifi ve kendisinin affı talebine mütedairdir.)
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Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Adam öldürmek ve 
müessir fiilde bulunmaktan, Vezirköprü Ağır Ceza Mahkeme
since Türk Ceza Kanununun 448, 51/1, 456/1, 4, 31, 457, 31 ve 33 
ncü maddelerine tevfikan 18 sene ağır hapis ve iki ay hapis 
ve sair fer’î cezalara mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 
18.12.1956 tarihli hükmün Temyizen tasdik edilerek katileşmiş 
olduğu.

Failin kendisi olmayıp İbrahim Çağliar adındaki şahıs oldu, 
ğu yolundaki iddia da bir ihbar mahiyetinde kabul edilerek adı 
geçen yer Müddeiumumiliğince tahkikata başlandığı ve ifan«3 
edildiğinde muktezası takdir ve ifa olunduktan sonra neticenin 
mumaileyhe de bildirileceği ve hükmolunan jezanın 113 ve 134 
sayılı kanunların şümulüne kısmen dâhil bulunduğu belirtil* 
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ada* 
let Bakanlığı temsilcisinin bakanlık görüşünü açıklıyan izaha- 
tına nazaran kabule şayan görülmiyen af talebi hakkında, bu 
sebepten dolayı muamele tâyinine mahal olmadığına mevcudun 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

21 7.8.1901

5681/5681 Ahmet Uçan (Arzuhal hulâsası : Katil suçundan dolayı mahkûm edildiği
Ceza evinde mah- hapis cezasını çekmekte iken tüberküloza musabolup, İzmir ve 
kûm Balıkesir Göğüs hastanelerinde tedavi görmüş olmasına rağmen
Burhaniye hastalığı yine nüksetmiş ve Tekirdağ Hastanesinde tedavisi için

emir verilip sıra beklemekte ve işlediği suçtan nedamet duymak
ta bulunduğundan bahsile; hastalığına ve gençliğine merhameten 
affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Kasden adam öl
dürmekten İzmir İkinci Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza 
Kanununun 448, 51/1 ve 55/2 maddelerine tevfikan 12 sene 
ağır hapis ve fer’i cezalara mahkûm edilmiş bulunan müstedi 
hakkmdaki 16.6.1955 tarihli hükmün kanun yoluna müracaat 
edilmeksizin katileştiği ve cezanın 113 ve 134 sayılı Af kanun
ları şümulüne kısmen dâhil olduğu bildirilmektedir.

Gsreği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin izahatına ve bu kabil şahsi ahvalden 
dolayı, aynı zamanda Devlet Başkanının ıskat ve tahfif yetkisi 
bulunmuş olduğuna göre, vâki af talebi hakkında muamele tâ- 
yinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22 7.8.1961
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5471/5471 îzani Atmaca ve 
kardeşi
Bölge Ceza Evinde
m ahkûm
E rzurum

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi

5720/5720 İsmail Tekin 
Ivayun Ağalı 
köyünde 
Adapazarı

(Dilekçenin ör eti : Oltu kazasının Tavuskar köyünde, gayri
meşru ve. ahlâki hal ve hareketleri ve gelininin ırzına dahi tecavüz 
ettiği herkesçe bilinen ve bu bakımdan ailesi fertlerinin dahi nef
retini kazanmış bulunan köyün ileri gelenlerinden zengin ve 
yaşlı Tevfik Akgül adındaki kişi, Erzurum Ağır Ceza Mahke
mesinin 955/210 sayılı dosyasında görüleceği üzere, 24 . 5 . 1955 
te akrabaları tarafından öldürülmüş olduğu halde, mezkûr ka
til hâdisesi, bu aile ile olan husumetlerine ve bu aile fertlerinin 
kendileri hakkındaki yalan şahadetleri ve hâkim tarafından yapı
lan keşfin iltizamkâr ve gayrikanuni bir şekilde yapılmış olması 
sebeplerine binae-ı, kendilerine atıf ve isnadolunup adlî bir ha
ta eseri olarak nahak yere 2 kardeş 24 er sene hapse mahkûm 
edilmiş bulunduklarından, ve köy muhtarı bizzat ceza evine ge
lip ve tasarrufun hakiki faillerini ceza evi müdürüne söylemiş ve 
bu husus huzurları ile tanzim kılınan bir zabıtla tesbit edilerek 
savcılığa bildirilmiş olduğu halde, bu zaptın dahi mevkii mua
meleye konulmamış olduğundan bahis ve şikâyetle, zikrolunan 
dosya incelenmek suretiyle mâruz kaldıkları haksızlığın gideril
mesi isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçeni kasden 
öldürmüş oldukları için mahkûm edilmiş bulunan dilekçiler 
halikındaki 10 . 10 . 1957 tarihli hükmün Temyiz Birinci Ceza 
Dairesinin 31 . 12 . 1957 günlü ilâmı ile tasdik edilerek kesinleş
miş ve vâki tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinin de ka
bul edilmemiş olduğu, hükmolunan cezaların 113 ve 134 sayılı 
Af kanunları şümulüne kısmen dâhil bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü :
İncelenen dosyaya ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin bakan

lık görüşünü tekrardan ibaret olan açıklamasına göre, dikkate 
alınacak değer ve mahiyette görülmiyen af talebi hakkında, bu 
bakımdan muamele tâyinine mahal görülmediğine mevcudun oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

Sosyal işler Komisyonu kararı ve ne sebepten verildiği

23 7 . 8 .  1961

(Arzuhal hulâsası : Natamam vaziyette satınalmış olduğu ev• 
de kaçak orman tnıvali kullandığından dolayı mahkûm edilip 525 
lirasını ödemiş olduğu 1 389 lira 70 kuruş para cezasının fakir 
haline ve orman suçlarının affına müteallik çıkan Kanunla kendi 
durumundan ilerin affedilmiş bulunmasına binaen affedilmesi ta
lebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Orman Kanununa 
muhalefetten Sakarya Sulh Ceza Mahkemesince 3116 sayılı Ka-
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Düetçe 
Bü. No.

i» 116/5146

nunun 112 nci maddesi delâleti ile 105/2 nci maddesine tevfi
kan bir hafta hapis ve 750 lira ağır para cezası ile mahkûm edi
len müstedi hakkmdaki 1 .11 . 1956 tarihli hükmün temyiz edil
meksizin katileştiği ve 7132 sayılı Af Kanunu şümulüne girme
diği anlaşılmış olduğu, 113 ve 134 sayılı Af kanunlan şümulüne 
dâhil bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin bakanlık işarını teyitten ibaret olan 
açıklamasına nazaran; dikkate alınacak mahiyette görülmiyen 
af talebi hakkında, bu sebepten dolayı muamele tâyinine mahal 
olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal İşleı* Komisyonu kararı vc ııe sebepten verildiği

24 7 . 8 .  1961

(Dilekçenin özeti : Manisa Ağır Ceza Mahkemesinin 954/11 i 
esas, 57*/4S karar sayılı hükmim, dilekçede bertafsil açıklandığı 
üzere, hukuken bir değer ifade edecek olan delillere itibar olun
madan, mağdurun ve duygu şahitlerinin bir birine münayin şe- 
hadetine müsteniden verilmiş bulunması hasebiyle adlî hata ite 
muallel olduğundan; dolayısiyle müekkilleri Cemil Kocabay’a ve 
Şerif A li’nin haksız olarak’ağır cezalara çarptırılmış bulunduk
larından bahsile; bahis konusu mahkûmiyet dosyası tetkik bu
yurulmak suretiyle hatanın bertaraf edilmesi isteğinden iba
rettir.)

Adliye Bakanlığının cevabi yazılarında : Adlan geçenlerin 
Manisa Ağır Ceza Mahkemesince, teammüden öldürmeye tam 
derecede teşebbüsten dolayı Türk Ceza Kanununun 450/4, 62, 
59, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 16 sene 8 ay ağır hapis 
ve sair fer’i cezalara mahkûm edilmiş bulunduklan, verilen 
2 . 3 .  1957 tarihli hükmün Temyizen de incelenip onanmak su-, 
retiyle katileştiği kanun yolundan geçmek suretiyle kesinleşen 
hükümde bir isabetsizlik görülmediği ve hükmolunan cezaların 
113, 134 sayılı kanunların şümulüne kısmen dâlhil bulunduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin Bakanlık bildirisini teyit v« tekrar
dan ibaret olan açıklamasına gere; kabule şayan görülmiyen 
af talebi hakkında bu sebepten dolavı muamele tâyinine mahal 
olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Orhan Ünal - Ay- 
ten Ünal, Tomris 
Özkökten Cemil 
Kocabay vekili 
Beyazit Tiyatro 
cad. Aydın Saray 
No: 139 
İstanbul

25 7 . 8 .  1961



Dilekçe
Bü. No.

5649/5649

5651/38887

(Dilekçenin özeti : 1957 yılında Amerika'dan İstanbul’a ge
lirken zati eşyaları arasında bulunan hediyelik eşyalarını sureti 
hususiyede muhafaza etmiş bulunması gizleme mahiyetinde te
lâkki edilmek suretiyle İstanbul 9 ncu Asliye Ceza Mahkemesin
ce mahkûm edilmiş bulunduğu 1 sene hapis ve 5 200 lira ağır 
para cezaları infaz olunmuş ayrıca Kula’ya 3 yıl sürgün edil
mesi hakkmdaki cezanın da infazına geçilmiş bulunduğundan 
bahsile, kendisi Amerikan tâbiiyetinden olup bütün akrabaları
nın orada olması hasebiyle her türlü maddi ve mânevi yardım
dan mahrum lisan bilmez 65 yaşında hasta ve perişan bir halde 
bulunduğundan mezkûr sürgün cezası bakiyesinin affedilmesi ta
lebinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında :
Gümrük Resmine tâbi eşya kaçakçılığından dolayı mahkûm 

edilmiş olup hapis ve para cezası filhakika infaz olunmuş ve
25 . 9 . 1958 tarihinden beri de sürgün cezası infaz edilmekte 
olan dilekçi halikındaki 13 . 9 . 1957 tarihli hükümde bir isa
betsizlik görülemediği ve cezamn 113 ve 134 sayılı Af kanunla- 
n  şümulüne dâhil' bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Adalet Bakanlığı 
temsilcisinin vâki izahatına göre, dikkate alınacak mahiyette 
görülmeyen af talebi hakkında bu sebepten dolayı muamele tâ
yinine mahal olmadığı mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8 —
Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal îşle ■ Komisyonu karan ve ııe sebepten verildiği

26 7 . 8 .  1961

(Dilekçe özeti : Çocuklarının tedavi ve ilâç masraflarını kaı  ̂
şılamak ıstırarı ile Imuvakkaten aldığı 986 lira 44 kuruş ihtilâsen 
zimmetine geçirmiş olmaktan Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesinin
31 . 5 . 1954 tarihli ilâmı ile mahkûm edildiği hapis cezasın-',n 
7 yıldır çekmekte ve bu müddet zarfında ailesinin ve 5 yavru
sunun sefil, perişan, aç ve açık duruma düştüklerinden bahsile; 
bakiye cezasının affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin aynı mev
zuda 8 . 9 .  1958 tarihinde yaptığı müracaat üzerine durumun 
incelenip 12 . 12 . 1958 gün ve 36679 sayılı yazı ile arz edilmiş 
olduğu bildirilmektedir.

Münfesih Arzuhal Encümeninin 28 . 1 . 1958 gün ve 1451 
sayılı karan ile reddedilmiş olduğu anlaşılan mezkûr müracaat 
dosyasında bulunan bahis konusu Bakanlık cevabında ezcüm
le : İhtilâsen zimmetine para geçirmekten adı geçen mahkemece 
Türk Ceza Kanununun 203, 80, 59, 31 ve 33 ncü maddeleri gere

Mustafa Saruhan 
Ceza evinde 
hükümlü 
Gaziantep

Güst Paris 
Çankaya Otelinde 
Kula



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi Sosyal işle ' Komisyonu kararı ve ııe sebepten verildiği

1919/29746 Mehmet Ali Uğur 
Ceza evinde mah
kûm 
Şarkışla

8328/832Ö Aziz Türe
Asmalımescit. So. 
Nil Han Kat 1 
No: 15/18 
Beyoğlu - İstanbul

ğince 9 sene 8 ay 20 gün ağır hapis, 822 lira ağır para cezası, 
müebbeden âmme hizmetlerinden memnuiyet ve ceza müddeti 
zarfında kanuni mecburiyet halinde bulundurulma cezalarına 
mahkûm edilen dilekçi hakkmdaki 31 . 5 . 1954 tarihli mahkû
miyet hükmünün temyizen de 'tasdik edilmek suretiyle katileş
miş olduğu ve hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı belirtil
miştir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin Bakanlık işarını teyitten ibaret olan 
açıklamasına ve suçun Devlet idaresi aleyhine işlenmiş mehilli 
haysiyet suçlardan bulunmuş olmasına göre, dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmiyen af talebi hakkında, belirtilen 
sebeplerden dolayı muamele tâyinine mahal olmadığı mevcudun 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27 7.8.1961

(Dilekçe özeti : Kendisi İle kavgalı ve davalı duruma düştü
ğü Ali Doğan adındaki bir şahsın vâki tertip ve isnadı yüzünden 
haksız ve suçsuz olarak İnkılâp aleyhinde bulunduğu iddia ve bu 
yüzden tevkif edildiğinden bahis ve şikâyetle ve bu haksızlığın 
bertaraf edilmesi isteğine dairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyh hakkın
da inkılâp aleyhindeki hareketleri dolayısiyle Şarkışla Sorgu 
Hâkimliğinde dâva açılmış olduğu ve ilk tahkikatın gayrimev- 
kuf olarak devam etmekte bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tevkif karan aleyhine vazifeli yargı 
yerine itiraz hakkı bulunmuş ve ortada kesinleşmiş bir mahkû
miyet de bulunmamış olmasına göre; şikâyet hususi af mevzuu 
içerisinde ele alınamıyacağından, vâki müracaat üzerine belir
tilen bu sobelerden dolayı muamele tâyinine mahal olmadığına 
mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

28 7.8.1961

(Dilekçenin özeti : Jandarma subayı iken 3360 sayılı Kanu
nun (E) fıkrasına tevfikan ordudan ihraç ve emekliye sevk olun
muş bulunduğunu ve bu durumu başka memuriyete ve işe 
girmesine ve tekaütlük hakkını iktisaba mâni teşkil etmediği 
(ki; bu durumu Devlet Şûrası kararlan ile de müeyyit bulun
duğu) ve cezada ebedi olamıyaeağı halde, vâki iş isteklerinin si-
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Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi Sosyal İşleı' Komisyonu kararı vö nc sebepten verildiği

cil vaziyeti ileri sürülmek suretiyle kabul edilmediğinden bah
sile, emekli maaşı da alamadığı nazara alınarak iş temini husu
sunda kendisine karşı şefkat gösterilmesini veya hususi affa tâbi 
tutulması taleplerinden ibarettir.)

m

İçişleri Bakanlığının ve Jandarma Umum Kumandanlığı
nın cevabi yazılarında : 1944 senesinde, Ovacık Jandarma 
Taburu 9 ncu Bölük Komutan Vekili iken kendisine gayrita- 
biî mukarenette bulundurduğu 7 nci Kolordu Mahkemesince 
sabit görülerek Askerî Caza Kanununun 153 ncü maddesine 
tevfikan ordudan ihracedilip 3360 sayılı Kanunun (E) fık
rasına göre 1945 senesinde emekliye sevk edilmiş bulunan 
dilekçinin 5677 sayılı af Kanunundan istifade etmediği daha 
önce bu mevzuda vâki 4 müracaatının münfesih Meclis Ar
zuhal Encümeni ve açmış olduğu idari dâvaların da keza 
Devlet Şûrası 5 nci Dairesi taraflarından reddedilmiş bulun
duğu, cezası; şahsi hürriyeti bağlayıcı bir ceza olmadığı ve 
fer’î bir ceza mahiyetinde de bulunmadığı için 134 sayılı Af 
Kanunu şümulüne de girmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına, Adalet 
ve Millî Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin izahatına 
ve cezanın daha ziyade inzibati ve idari mahiyeti haiz 
bulunmuş, bir iş veya hizmete tâyin tasarrufları da idarenin 
takdiri yetkilerinden olması bakımlarından, dikkate alınacak 
değer ve mahiyette görülmiyen talep hakkında muamele tâyi
nine mahal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi,

Karar No: Karar tarihi

29 7.8.1961

3550/3550 Enver Başev 
vekili Haşim Mirci 
Anafartalar cad. 
No: 131 Kınacı 
Han kat 1 No: 20 
Ankara

(Dilekçenin özeti : Şarap âmili olan müvekkili Enver Beşe 
hakkında; deposundaki bir kısım şarabı, resim ve vergisini İnhi
sarlar İdaresindeki hesabı carisine yatırmadan satmış olduğu 
için, kaçakçılık yapmış olduğu kabul edilmek suretiyle verilmiş 
olan 4 aylık hapis ve para cezalarının, son içtihat muvacehesinde 
kanunsuzluğu tebeyyün etmiş bulunduğu cihetle af yolu ile kal
dırılması isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Kanun yolundan 
geçmek suretiyle katileşen mezkûr hükümde bir isabetsizlik gö
rülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisinin mu
maileyhe ait cezanın infaz edilmiş bulunduğu hakkındaki be



Dilekçe
Bü. Nc.

5344/5344

5882/5882

yanı muvacehesinde, vâki af talebinin artık tetkikına mahal ve 
lüzum görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  11 —

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal iş le 1 Komisyonu 'kararı ve ne sebepten verildiği

30 7.8.1901

fDilekçenin özeti : Asil cezasından dolayı meşrutun tahliye 
edilmiş,iken para cezasını ödiyemediği için tekrar ceza evine alın
mış ve bu yüzden beş yaşındaki masum ve yalnız kalan yavrusu
nu başkalarına bırakmak zorunda kalmış olduğundan bahsile; 
mezkûr para cezasının affedilmesi isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Âdiven ve ihtilâsen 
zimmetine para geçirmekten mahkûm olmuş bulunan dilekçi 
hakkmdaki hükmün kanun yolundan geçmek suretivle katileş
tiği ve bu bakımdan bir isabetsizlikle muallel bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisinin bakanlık 
işarını teyitten ibaret olan izahatına ve dosyaya göre, dikkate 
alınacak değer ve mahiyette görülmiyen af talebi hakkında bu 
sebeple komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

81 7.8.1901

(Arzuhal hulâsası : Köyleri ile Aydoğan köyü arasında mev
cut hudut ihtilâfı yüzünden çıkan ve Ali Gür adındaki bir şahsın 
ölümü ile neticelenen bir kavga sebebiyle; diğer oğlu muhtar bu
lunduğundan dolayı, hakiki fail de belli bulunmuş olmasına rağ
men vâki tertip neticesinde oğlu Abdülkadir Aydos’un haksız 
yere mahkûm edilmiş olduğu 15 senelik hapis cezasının, mağdu
riyetine binaen affedilmesi talebini mutazammındır.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Ali Gür’ü kasden 
öldürmekten Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesince; Türk Ce
za Kanunununn 448, 51/1, 59, 31 v<̂  33 ncü maddelerine tevfi- 
kan 15 sene ağır hapis ve fer’i cezalara mahkûm edilmiş bulu
nan adı geçen Abdülkadir Aydos hakkmdaki 15.2.1957 tarihli 
hükmün Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileşmiş olduğu 
ve cezanın 113 ve 134 sayılı Af kanunları şümulüne kısmen dâ
hil bulunduğu bildirilmektedir.

Fatma Aydos 
Uluağaç köyünde 
Çubuk

Nâzım Adıyaman 
Ceza evinde mah
kûm 
Gebze

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve 
Adalet Bakanlığı temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule
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Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi Sosyal işle/ Komisyonu! 'kararı ve ne sebepten verildiği

şayan görülmiyen af talebi hakkında; bu sebepten dolayı mua
mele tâyinine mahal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

32 7 . 8.1961

(Arzuhal hulâsası : Kimsesiz bir kadın olduğu için evlenmek 
maksadiyle beraber yaşadığı gayriresmî kocasından olan ve 
kocasının başka mahallere gitmiş olması sebebiyle g.dasız kalan 
ve bu sebeple eceli ile ölmüş bulunan yavrusunu cenaze masra
fını yapmaya muktedir olmadığı için kubura atmış olmasından 
dolayı bigünah olarak mahkûm edildiği müebbet ağır hapis 
cezasının vâki adlî hataya ve kendisinin acıklı durumuna mer- 
hameten af veya tahfif edilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Gayrimeşru mü
nasebet neticesinde doğurduğu 15 günlük çocuğunu öldür
mekten Çorum Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanunu
nun 450/1 - son 59/1, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan mü
ebbet ağır hapis vc sair fer’î cezalara mahkûm edilmiş olan 
müstedi hakkmdaki 28 .11.1958 tarihli hükmün Temyizen 
tetkik ve tasdik edilmek suretiyle katileştiği .se cezanın 113 ve 
134 sayılı Af kanunlan şümulüne girmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin Bakanlık iş’annı teyitten ibaret 
olan açıklamasına nazaran, kabule şayan görülmiyen af tale
bi hakkında bu sebepten dolayı muamele tâyinine mahal ol
madığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

33 7.8.1961

(Arzuhal hulâsası: 1952 yılında kardeşini öldürmüş ve sayı- 
lamıyacaü»derecede birçok suçların faili ve köylerinin belâlısı 
durumunda olup, hâdise tarihinde bahçesindeki ekili ar palan 
biçmekte iken kendisine ateş etmek suretiyle tecavüzde bulunan 
Cemal Koç adındaki şahsa mücerret mukabele ederek evine kaç
mış ve ortada ne bir ölüm ve ne de yaralama olmadığı halde, 
işbu fiiline kan gütme saiki öldürmeye teşebbüs vasfı verilerek 
bir adlî hata neticesi olarak mahkûm edildiği 15 senelik hapis 
cezasının; fiilin arz olunan ~bu oluş şekline göre kan gütme saiki 
ile ikamı kabul etmeye imkânı kanuni bıdıınmamasına rağmen,

5927/5927 Hüseyin özsoy
Geza evinde mah
kûm 
Çorum

5843/5843 Güldane Gülüzarkır 
Ceza evinde hü
kümlü 
Çorum



— 13 —
Dilekçe
Bü. No.

5940/5940

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal İşle. Komisyonu kararı ve' ne sebepten verildiği

bu derece ağır bir cezaya mahkûm edilmekle mağdur ve aüe 
ocağı sefalete duçar kılınmış olduğu nazarı merhamete alınarak, 
affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Cemal Koç’u kan 
gütme saiki ile öldürmeye nâkıs bir şekilde teşebbüsten, Çorum 
Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 450/9, 61, 31 
ve 33 ncü maddelerine tevfikan 15 sene ağır hapis ve sair fer’î 
cezalara mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkındaki 
2.12 .1954 tarihli hükmün Temyizen tasdik edilmek suretiyle 
katileşmiş olduğu ve cezanın 113 ve 134 sayılı Af kanunları 
şümulüne kısmen dâhil bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin Bakanlık görüşünü teyideden iza
hatına nazaran; kabule şayan görülmiyen vâki af talebi hak
kında muamele tâyinine mahal olmadığına mevcudun oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

34 7 .8.1961

(Arzuhal hulâsası : Bir kız kaçırma hâdisesinden dolayı mah
kûm edilip kısmen infaz olunmuş bıdunan cezasının bakiyesinin; 
fakir ve idaresinden âciz bir kimse bulunmuş olmasına merhame- 
ten affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Fatma Mürgün’ün 
zorla ırzına geçmeye teşebbüsten maznun Karaman’a, diğer bir 
arkadaşı ile birlikte muavenet ve muzaharette bulunmaktan, 
Afyon Ağır Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 416/1,
62 ve 65/3 ncü maddelerine tevfikan 2 sene 4 ay müddetle ağır 
hapse mahkûm edilmiş bulunan müstedi ha.lclnndfl.ki 5.10.1957 
tarihli hükmün Temyizen tetkik ve tasdik edilerek katileşip 
infaz edilmiş bulunduğu ve cezanın 113 ve 134 sayılı Af kanun
larının şümulü dışında kaldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisinin Bakan
lık görüşünü teyitten ibaret olan izahatı ve dilekçinin af kanun
larının neşrinden evvelce tahliye edilmiş olduğu hakkındaki 
beyanatı karşısında vâki af talebinin filhal tetkikma mahal 
görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Halit Saldoğan 
Ceza evinde mah
kûm 
Trabzon

35 7.8.1961
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5915/5915

Dilekçe
Bü. No.

Ayşe Boncuk 
Yenidoğan mah. 
Buluş so. No: 7 
Eskişehir

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal İşler Komisyonu -karan ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : Yalmz ve bakacak başkaca bir kimsesi 
bulunmamış olması itibariyle kocası Ilasan Boncuk’un vâki mah
kûmiyetinin affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : 1951 doğumlu Recep 
Gökmen’in ırz ve namusuna tasaddivi mutazammın fiil ve hare
kette bulunmaktan Kırklareli Asliye Cfeza Mahkemesince; 
Türk Ceza Kanununun 415/2 nei maddesine tevfikan 3 sene 
hapse mahkûm edilmiş bulunan adı geçen Haşan Boncuk’a ait
18 . 9 . 1956 tarihli hükmün kanun yoluna müracaat edilmeksi
zin katileşmiş olduğu, fiilin 113 ve 134 sayılı Af kanunlan şü
mulü dışında kaldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisinin vâki iza
hatından adı geçenin tahliye edilmiş bulunduğu anlaşıldığı 
cihetle; af talebi hakkında gerek bu bakımdan gerekse dikkate 
alınacak değer mahiyette bulunmamış olması bakımından mu
amele tâyinine mahal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

36 7.8.1961

3091/43941 Mehmet Güleç
Ceza evinde mah
kûm 
İnegöl

4217/47451 Osman Geçim
Toptaşı Ceza evin
de mahkûm 
Üsküdar - İstanbul 

4216/47448 İsmet özer
Toptaşı Ceza evin
de mahkûm 
Üsküdar - İstanbul

4219/47318 Mustafa Başbora 
Ceza evinde mah
kûm 
Samsun 

4433/47956 İsmail Karadirek 
ve arkadaşları 
Yeni Ceza Evinde 
mahkûm 
Ankara 

4771/49024 Hüseyin Akbulııt 
4808/49142 Ceza evinde mah

kûm 
Trabzon

(Dilekçelerin özeti : Çıkarılan Af kanunlan şümulü dışında 
bırakılan mahkûmlar için de bir umıımi af kanunu çıkarılması 
isteğinden ibarettir.)
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4810/49079 Ahmet tz’ol
Ceza evinde mah
kûm 
Ergani 

4954/49652 Ali Yalman
Ceza evinde mah
kûm
Diyarbakır

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçelerin özeti : Çıkarılan A f kanunları şümulü dışında 
bırakılan mahkûmlar için de bir umumi af kanunu çıkarılması 
isteğinden ibarettir.)

Sosyal işler Komisyonu kararı Ve ne sebepten veıildüği

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili 
bulunan talepler hakkında, 157 sayılı Kanun muvacehesinde 
görev yönünden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı-' 
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

37 7 . 8 .  1961

849/60005 Mustafa Kaplan 
Halil Rıfat Paşa 
İlkokulu öğretmeni 
Sivas

(Dilekçe özeti : Partizan baskılara mukavemet etmiş olması 
yüzünden verilmiş olan bir yıllık kıdem tenzili cezasının, bu ko
nudaki dâvası süre aşımı sebebiyle Danıştayca reddedilmiş bu
lunduğundan affedilmesi talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : İdari ve inzibati muamele ve kararlar, 
ceza hukuku esaslarına göre, hususi af mevzuu olarak yasama 
organı tarafından inceleme konusu yapılamıyacağı cihetle vâki 
müracaat üzerine bu bakımdan yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

4 Karar No. Karar tarihi

38 7 . 8 .  1961

781/28419 Bahri Bozkurt
Emniyet komiser- 

• liginde komiser 
muavini 
Doğubayazıt

(Dilekçe özeti . Terfiinin bir devre geciktirilmesi hakkındalci 
disiplin cezasının, haksız olarak verildiği ve 5 çocuklu bir aile rei
si bulunduğu nazara alınarak affedilmesi talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Disiplin cezalarının hususi af mevzuu 
içerisinde tetkiki mümkün değildir.

Bu konudaki anlaşmazlığın halli de nihai olarak idari yargı 
yerine aittir.

Bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

39 7 . 8 . 1961

777/28411 T. Y. F. S. ve
T. Derneği İdare 
Heyeti Y.
Bursa so. İş Han 
34/1
Beyoğlu - İstanbul

(Dilekçe özeti : Filim karaborsası yüzünden temin edilemiyen 
faturalar sebebiyle esas vergilerle birlikte tarh ve tahakkuk etti
rilen cezaların yerli filim imalcilerini çok müşkül duruma dü
şürdüğünden affedilmesi talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Vergi cezalan dahi asülan gibi Hazine
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hukuku şahsiyesi ile ilgilidir. Ceza Hukuku esaslarına göre bu 
yönden hususi af mevzuu olarak incelenmesi mümkün değildir.

Kısmi bir Umumi Af kanunu konusu yapılması da 157 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesiyle kanun teklif etmek hakkı münha
sıran Bakanlar Kurulu ile Kurucu Meclis üyelerine tanınmış bu
lunduğu cihetle komisyon olarak mümkün görülememiştir.

Bu bakımlardan tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No: Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi Sosyal İşler Komisyonu İra ran  ve ııc sebepten verildiği

40 7 . 8 .  1961

Sadi Üngün (Dilekçe özeti . Nasbinin düzeltilmesine imkân verilmek üzere,
Mu. Kd. Bnb. askerî mahkemece mahkûm edilip 18 yıl önce çekmiş bulunduğu
28 nci Tüm. Mu. 3 günlük hapis ve kısa hapis cezalarının neticeleri üe birlikte
Ş. Md. affedilmesi ve yaptığı ilk müracaatının da bu yolda muameleye
Ankara konulması isteğinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Üsteğmen 
iken muhtelif suçlardan 23 gün hapse mahkûm edilmiş olup 
bu sebeple yüzbaşılığa terfii bir yıl geciktirilmiş olan dilekçi
nin, bilâhara yürürlüğe giren 7140 sayılı Kanuna uyularak,
30 . 8 . 1959 olan yarbaylık nasbinin 23 . 3 . 1959, Millî Birlik 
Komitesi Kararnamesine göre de 30 . 8 .1958 olarak düzeltilerek 
emsallerinin nasıp tarihlsrine götürüldüğü ve bu suretle bu ce
zalarından ötürü her hangi bir gaibinin kalmamış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet ve Millî Savunma Bakanlıklan 
temsilcilerinin vâki izahatlarına ve bakanlık yazısına göre vâki 
af talebi hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına mevcu
dun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

41 7 . 8 .  1961

5943/5943 İbrahim Karagöz (Dilekçenin özeti : Kardeşini yaralamış olmaktan mahkûm
Ceza evinde mah- edilmiş bulunduğu 5 sene 10 aylık hapis cezasının, bunun hasım- 
kûm lan tarafından hazırlanan bir tertip neticesi ve mağduriyetini
Trabzon mucip bulunmuş olmasına binaen; affedilmesi talebinden ibaret

tir.)

Maliye Vekâletinin cevabi yazısında : Yaralamaktan ve ruh
satsız silâh kullanmaktan Trabzon Asliye Ceza Mahkemesince; 
Türk Ceza Kanununun 456/2 ve 457/1 ve 6163 sayılı Kanunun
13 ncü maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi

8077/8077
5755/5755
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Dilekçe
Bü. No.

6245/6245

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal İşler Komisyonu: ‘kararı vc ne sebepten verildiği

hakkmdaki 24 . S . 1959 tarihli hükmün kanun yoluna müra
caat edilmemek suretiyle katileştiği ve cezanın 113 ve 134 sa
yılı Af kanunlan şümulüne kısmen dâhil bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Adajet Bakanlığı temsilcisinin mumailey
hin tahliye edilmiş bulunduğu hakkmdaki beyanı karşısında, 
vâki af talebinin artık tetkikma mahal olmadığına mevcudun oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi '

42 7 . 8 .  1961 '

(Dilekçenin özeti : 22 . 8 . 1958 tarihinde geceleyin Toprak 
Mahsulleri Ofisi veznesinden 78 bin liranın çalınmış olması sebe
biyle kendisi ile birlikte ambar şefi; memur ve bekçisi haklarında 
yapılan tahkikat neticesinde zimmet suçundan dolayı açılan âmme 
dâvası sonunda; beraetlerine karar verilmiş iken, Temyizin vâki 
bozma kararma ittibaen Toplu Millî Korunma Mahkemesince, tah
kikat safahatındaki ifadelerde vâki mübayenetlere rağmen ve Ofi
sin muhtelif mahallerdeki teşkilâtında vazife görüp Pınarbaşı Teş
kilâtında 5 000 lira çaldığından dolayı hakkında tahkikat cereyan 
etmiş ve 13 hırsızlık suçunun faili olarak mahkûm edilmiş bulunan 
ve hâdise gecesi Haymana da görülen Fuat Ersiperin bu. durumu 
dolayısiyle bidayeten kabul olunan vâki iadei muhakeme talebi 
reddolunmak suretiyle bir adlî hata neticesinde mahkûm edildiği 
hapis cezasının, arz ettiği bu duruma, istidada; hatanın mevcudi
yetini belirten izahat ve masumiyetine binaen Yüksek Meclisçe 
lütuf ve atıfet olarak affedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Zimmetine para geçir
mekten Temyiz Mahkemesinin Bozma kararına uyularak Ankara 
Toplu Millî Korunma Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 202 
nci maddesine tevfikan 3 sene hapis ve 3 sene memuriyetten mah
rumiyet cezalarına mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 17 . 10 . 
1957 tarihli hükmün Temyizen tasdik edilerek katileştiği ve ce
zanın 113 ve 134 sayılı Af kanunlan şümulü dışında kalmış bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve Ba
kanlık temsilcisinin bu konudaki açıklamasına nazaran; kabule 
şayan görülmiyen af talebi hakkında bu sebepten dolayı mua
mele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihiII

Zeki Sakin 
Deınirlibahçe 

Doğan Bahçe so. 
No: 37 
Ankara

43 7 .8.1961
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5919/5919

Dilekçe
Bü. No.

Mehmet Uysal 
Ceza evinde mah
kûm 
Serik

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal İşler1 Komisyonu1 'kararı ve ne sebepten verildiği

(Arzuhal hulâsası : 1952 senesinde, evlenmek ve yuva kurmak 
maksadı ile kıs kaçırmış olduğundan dolayı mahkûm edildiği 2 se
ne 55 günlük cezasının, 1958 senesinde evlenmiş ve ailesine baka
cak başkaca hiçbir kimsesi bulunmamış olduğu nazara' alınarak af
fedilmesi talebinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Reşidolmıyan Saime 
Mayuk’u alıkoymak ve mânevi cebirle ırzına geçmekten Antalya 
Ağır Ceza Mahkemesince; Türk Ceza Kanununun 430/2 414/1, 
56, 59 ve 70 nei maddelerine tevfikan 1 sene 13 ay 25 gün hapse 
mahkûm edilen müstedi hakkmdaki 27.12 .1957 tarihli hükmün 
Temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği ve cezanın 113 ve 
134 sayılı Af kanunlan şümulü dışında kalmış bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
görülmiyen af talebi üzerine bu bakımdan tâyini muameleye 
mahal olmadığına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

44 7.8.1961

5925/5925 Ayşe Uçay
Ceza evinde mah 
kûm
İskenderun

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 1 . 7 . 1933 doğumlu 
kızı Haticeyi menfaat mukabilinde bâzı erkekler temin ve 
tedarik etmekten, Kırıkhan Asliye Ceza Mahkemesince, Türk 
Ceza Kanununun 436/2 nei maddesine tevfikan 2 sene müd
detle hapse mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 
17 . 9 . 1956 tarihli hükmün temyizen tasdik edilmek suretiyle 
katileşmiş olduğu ve cszanm 113 ve 134 sayılı Af kanunlan 
şümulü dışında kalmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatma ve Ada
let Bakanlığı temsilcisinin Bakanlık görüşünü teyideden be
yanı ve dilekçinin meşrutan tahliye edilmiş olduğu hakkmdaki 
bildirisi muvaçehesinde vâki af talebi hakkında muamele tâ
yinine mahal görülmediğine mevcudun oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No: Karar tarihi

(Arzuhal hulâsası : Evli ve bir çocuğu olan kızını fuhuşa 
teşvik etmiş olduğu iddiası ile, müdafaası dahi alınmaksızın, 
gıyabında cereyan eden muhakemesi neticesinde kanunen tâ
yin kılman asgari haddin üstünde mahkûm edildiği 2 senelik 
hapis cezasının; delilsiz ve mesnetsiz bulunmuş olmasına binaen 
affı talebinden ibarettir.)

45 7 .8.1961
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Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi

6026/6026 Fehmi Yazıcı
Ceza evinde mah
kûm 
Bolu

(Arzuhal hulâsası : Çok sevdiği ailesini kendisinden ayırıp 
başkası ile evlendirmiş olan kayınbiraderini öldürmüş olduğun
dan dolayı mahkûm edilip 2 . 6 .  1950 tarihinden beri hüsnü 
hal ile çekmekte bulunduğu 18 yıllık hapis cezasının, islâhı nef- 
setmiş ve nedamet duymuş olmasına binaen affedilmesi tale
binden ibarettir.)

Sosyal îşle • Komisyonu kararı ve ne sebepten verildiği

Adliye Vekâletinin cevabi yassında : îshak Akkan’ı kas- 
den öldürmekten Adapazarı Ağır Ceza Mahkemesince Türk 
Ceza Kanununun 448, 31 ve 33 ncü maddelerine tevkifan mah
kûm edilen müstedi hakkındaki 14 . 11 . 1950 tarihli hük
mün temyizen tasdik edilerek katileşmiş ve dilekçinin 134 
sayılı Af Kanunundan kısmen faydalanmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya münderecatına ve 
Adalet Bakanlığı temsilcisinin vekâlet işarını teyitten ibaret 
olan açıklamasına nazaran, kabule şayan görülmeyen af talebi 
hakkında bu sebepten dolayı muamele tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

46 7.8.1961

4981/29152 Mehmet Usta 
1499/29152 Selâhiye mah.

Fenercibaşı So. 
No: 18 
Samsun

(Dilekçe özeti : Ofise olan taahhüdünden dolayı haksız ola
rak, hakkında tatbik olunan 3537 liralık şartı cezaiyenin affe
dilerek kendisine ödenmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hususi Hukuk münasebetlerinden do
ğan ve Hukuku Şahsiyeye taallûk eden bir alacağın hususi af 
mevzuu içerisinde tetkik ve kaldırılması mümkün değildir.

Bu konularda doğan anlaşmazlıkların halli vazifeli yargı 
yerine aittir. Bu bakımlardan talep hakkında komisyonumuzca 
yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No: Karar tarihi

47 7.8.1961

2648/60549 Şeref Sümer
Dükkânönü mah. 
Mektepoğlu Çık
mazı No : 31 
Denizli

(Dilekçe özeti : Kuleli Askerî Lisesinde okumakta iken vâki 
hastalığından dolayı başarısız ve belgeli addedilip okulla ilişiği 
kesilmiş ve bu yüzden okul masraflarına karşı hükmolunan 
tazminatı aldığı cüzi ücretle ödeyemiyeceğinden affedilmesi 
talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Hâzinenin şahsi hakkına taallûk edip 
hükme bağlı bulunan bahis konusu alacağın hususi af konusu



Dil ek?O Dilekçe verenlerin
BU, No. adı, soyadı ve adresi Sosyal îşleı' Komisyonu kararı ve ne sebepten verildiği

.1999/29911 Mehmet Demir
Vilâyet İdare He
yeti Kâtibi 
Antalya

.1287/28747 Bopos Urpakyan 
Şişli Operatör 
Raif So. No : 59 
apartmanda 12 nci 
dairesinde 
İstanbul

içerisinde tetkiki mümkün görülmediğinden vâki müracaat üze
rine bu bakımdan muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No: Karar tarihi

48 7.8.1961

(Dilekçe özeti : Hükmolunan 3 300 liralık okul tazminatının 
affı veya buna mukabil Millî Eğitim Teşkilâtında mecburi bir 
hizmete tâbi tutulmanı talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr tazminatın, Hazine hukuku şah- 
siyesi ilgili bulunmuş olması ve umumi ceza prensipleri mu
vacehesinde hususi af yoliyle kaldırılması mümkün değildir.

Millî Eğitim Teşkilâtında bir hizmete tâyin talebinin de 
doğruca adı geçen bakanlığa yapılması lâzımdır.

Vâki müracaat üzerine, belirtilen bu sebeplerden dolayı ko
misyonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No: Karar tarihi

49 7.8.1961

(Dilekçe özeti : İnşa ettiği 14 daireli apartmanı için kanunen 
tesbit edilen müddetin geçmesi ile iskân ruhsatı verilmesi kanuni 
bir zaruret iken İmar Müdürlüğünce inşaatta kaçak kat bulun 
duğundan bahsile bu talebi is 'af edilememiş ve dolay isiyle bele 
diyenin su, elektrik, havagazı gibi hizmetlerinden istifade edeme
mekte bulunduğundan, bu kabil ehemmiyetsiz kusur ve hataların 
da Millî Birlik Komitesince bir eseri atıfet olarak affedilmesi 
talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : întibahi mahiyette bir tedbir kararın
dan ibaret bulunan bu kabil idari fiil ve muamelelerin Ceza 
Hukuku esaslarına göre af mevzuu içerisinde tetkiki mümkün 
değildir.

Dilekçi kanuni bir hak iddiasında bulunduğn takdirde de 
bu ciheti tetkikle görevli yargı yerine başvurması lâzımdır. 
Vâki müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi



1160/41698 Ali Altan
Sıtma Bölge Baş
kanlığında Şoför 
İsparta

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçe özeti : 350 lira ücretli bir şoför ve 6 nüfuslu bir aile 
reisi olup Antalya Belediyesince haksız olarak adına tarh ve ta
hakkuk ettirilip, 1952 yılından beri bu ufak aylığından kesilmek
te olan cezalı verginin affedilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Belediyenin hukuku şahsiyetine taallû
kuna binaen, mezkûr cezalı verginin teşriî organ tarafından hu
susi af konusu içerisinde tetkik ve kaldırılması mümkün de
ğildir.

Mezkûr cezalı tarhiyat sebebiyle aynca yargı yoluna baş
vurma hakkı da tanınmış bulunmaktadır. Bu sebeplerden dola
yı talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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51 7 . 8 . 1961

1022/41494 Celâl Gürsoy
Şair ve müellif 
Beyoğlu Mis So. 
No: 9/1 de 
İstanbul

(Dilekçe : Reddi hâkim talebinin reddi sebebiyle haksız olarak
verilmiş olan 500 lira para cezasının affı talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Usul hükümlerine dayanan ve intibahi 
bir mahiyet ve karekter taşıyan mezkûr cezanın gerek bu ma
hiyeti ve gerekse son defa çıkan ve; 113 sayılı Af Kanununun 
değişik 1 nei maddesinin (B) bendi ile 7 nei maddesinin yo
rumlanmasına mahal olmadığı hakkmdaki karan muvacehesin
de, hususi af konusu olarak ele alınamıyacağma mevcudun oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

52 7 . 8 .  1961

942/41447 Şahin Aydoğan 
Emniyet Md. 
253/10954 sicilli 
Zeytinburnu Em
niyet Âmiri 
İstanbul

(Dilekçe özeti : İstanbul emniyet kadrosu Maden karakolun
da vazifeli bulunduğu sırada, nöbette uyuduğu iddia ve isnad- 
olunarak Polis Divanınca haksız olarak verilmiş olup kesinleş
miş bulunan; terfiinin bir yıl geciktirilmiş olması cezası ile, 28 
Nisan Beyazıt hâdiselerinden duyduğu teessürü ifade eden yaz
dığı bir mektubun bulunması üzerine işten çıkarılmasına müta- 
allik olan kararın, halen iadei memuriyet ettirilmiş olmasına 
binaen, af ve kaldırılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : idari ve inzibati muamele ve kararlar, 
Ceza Hukuku esaslarına göre, hususi af mevzuu olarak yasama 
organı tarafından inceleme konusu yapılamıyacağı cihetle, vâki 
müracaat üzerine bu bakımdan yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

53 7.8.1961



3955/46473 Şahin Aydoğan 
Emniyet Md. 
253/10954 yaka 
sayılı polis me. 
İstanbul

Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçenin özeti : Terfiinin bir devre geciktirilmesi hakkın
da, Polis Divanınca verilmiş ve merkezce tasdik edilmiş olan ce
zanın kaldırılması isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Disiplin cezalarının hususi af konusu 
içerisinde tetkiki Ceza Hukuku esaslanna göre mümkün bulun
madığı cihetle istek hakkında komisyonumuzca bir işlem yapı- 
lamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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54 7.8.1961

5729/5729
8219/8219

Celâlettin Akbaş 
Merkez Ceza evin
de mahkûm 
Siirt

(Dilekçenin özeti : Tarihten 21 sene önce vukubulan bir katil 
hâdisesinin faili olduğu hakkında garaza mebni yapılan bir is
nada ve hâdise tarihinde 8-9 yaşlarında olanların yalan şahade
tine müsteniden mahkûm edildiği 20 yıllık hapis cezasının; mâ- 
sumiyetine binaen, dosyası incelenmek suretiyle kaldırılması iste
ğinden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılarında : Takdiri tahfifi se
bebinin vücudu ile birlikte Abdülkerim îlgen ile, Lâlahan, diğer 
adı Ilhan’ı aynı kasıt altında öldürmekten Diyarbakır Ağır 
Ceza Mahkemesince Türk Ceza Kanununun 450/5, 51/1, 56, 31 
ve 33 ncü maddelerine tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müs
tedi hakkındaki 27.6.1956 tarihli hükmün Temyizen tasdik 
edilmek suretiyle katileşmiş bulunduğu ve son çıkan Af ka
nunlarından da kısmen faydalanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına vq Ada
let Bakanlığı temsilcisinin vâki izahatına nazaran kabule şayan 
görülmiyen af talebinin reddine mevcudun oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

55 7.8.1961

5873/5873 Hüseyin Zeren 
Ceza evinde mah
kûm 
Giresun

(Arzuhal Hulâsası : Mahkûm olduğu 12 sene 6 aylık hapis 
cezasının 11,5 aylık bakiye kısmını, geçirdiği mide ameliyatı ne
ticesinde imidesinin 4/3 ü alınmış ve buna bağh olarak ayrıca 
kalbinden de rahatsız, çalışma kudretinden mahrum, yatağa düş
müş bir vaziyette bulunmasına merhameten affedilmesi isteğine 
dairdir.)

Tasdiksiz birer sureti dosya arasında bulunan Ankara Nü- 
mune Hastanesi ve Ceza evi Komisyonu raporları muhtevası,
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Dilekçe
Bü. No.

5897/5897
6724/6724

filhakika müstedinin beyanını teyidetmekte ve geçirdiği ameli
yatın1 hususiyeti ve beslenme bakımından hususi bir ihtimama 
muhtacolduğuna işaret edilmektedir.

Adliye Vekâletinin cevabi yazısında : Müstedinin; takdiri 
tahfif sebebinin mevcudu ile Talip Gündoğdu’yu kasden öldür
mekten Giresun Ağır Ceza Mahkemesince müttehaz ve; Bozma 
üzerine yapılan duruşma neticesinde, ısrar olunmuş ve Temyiz 
Ceza Heyeti Umumiyesince tasdik edilmek suretiyle kesbi kati
yet eylemiş olan 5 . 3 .  1952 tarihli hükümle, Türk Ceza Ka
nununun 448, 56, 59, 31 ve 33 ncü maddelerine tevfikan 12 
sene 6 ay ağır hapse ve fer’i cezalara mahkûm edilmiş bulundu
ğu, cezasını tevkif edildiği 5 . 1 .  1951 tarihinden beri iyi hal 
ile çekmekte olduğundan iş esası üzerine müesses Ankara Ce«xı 
evine nakledilmiş olan mahkûmun hastalığı sebebiyle tekrar 
Giresun Ceza evine gönderildiği, iyi halini muhafaza ettiği 
takdirde Türk Ceza Kanununun muvakkat 1 ve 16 nci madde
lerine tevfikan 20 . 5 . 1960 da tahliye sırasının geleceği, hük- 
molunan cezanın 113 ve 134 sayılı Af kanunları şümulüne kıs
men dâhil bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisinin, dilekçi
nin çıkanlan af kanunlarından önce tahliye edilmiş bulundu
ğu hakkmdaki bildirisi muvacehesinde af talebinin1 tatbikına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe verenlerin
adı, soyadı ve adresi Sosyal İşler Komisyonu 'karan ve ne sebepten verildiği

56 7.8.1961

------------ -̂-----
Sadık Akpınar 
Yeni Ceza Evin
de hükümlü 
îmralı

(Arzuhal hulâsası : 1950 yılından 1953 yılma kadar muhtelif 
tarihlerde 4 katil, 5 yaralama fiili ika edip bu arada kendisini 
de 5 yerinden yaralamış ve köyde mavzerle gezerek evinden 
çıkmasına dahi mâni olup hali firarda bulunan Cafer Kargı- 
lar’m arkadaşı olan ve bir gece kendisine pusu kurup hücum 
eden Bayram Kargılar’t öldürmüş olduğundan dolayı mahkûm 
edildiği 12 sene 11 aylık ağır hapis cezasının; hâdisenin bu şekli 
cereyanı ve kendisinin de ıslahı hal ederek îmralı Ceza Evine alın
mış olduğu vc hapisanelerin tahammülü güç olan ağır şartlan 
nazarı merhamete alınarak hususi af yolu ile kaldırılması tale
binden ibarettir.)

Adliye Vekâletinin cevabi yazılannda : Kasden adam Öldür
mek, ruhsatsız memnu silâh taşımak ve zabıtaya mukavemet 
etmekten Dinar Ağır Ceza Mahkemesince; «Türk Ceza Kanu
nunun 448, 59, 31, 33, 258/2-5, 264/2, 69 ve 70 nci maddelerine 
tevfikan mahkûm edilmiş bulunan müstedi hakkmdaki 
26.12.1953 tarihli hükmün Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza



Dilekçe Dilekçe verenlerin
Bü. No. adı, soyadı ve adresi

M. B. Komitesi Sosyal îşler 
Komisyonu Başkanı 

S. Küçük
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Dairesince tasdik edilmek suretiyle katileşmiş olduğu, cezanın 
113 ve 134 sayılı Af kanunlan şümulüne kısmen dâhil bulun
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığı temsilcisi Ceza işleri 
Genel Müdürü; mumaileyhin tahliye edilmiş bulunduğunu be
lirttiği cihetle, vâki af talebinin filhal tetkikma mahal kalma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

57 7.8.1961

Üye Üye Üye
Oürsoytrak M, özgüneş A. Yıldız

[Dilekçe sayısı : 64]


