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Dilekçi' Dilekçe sahibinin 

No. adı, soyadı ve adresi

2071/29919 Siirulüs Bingöl
17. 2 .1961 Ulugazi Mah. Yeni 

Karakol Geçidi 
N o : 5 
Samsun

Komisyon k a ra rı ve ne sefoepten verild iğ i

(Dilekçenin özeti : 20 yıl polislik ve 4 yıl da belediye zabıta 
memurluğu yapmak suretiyle hizmet ifa edip yaş haddi sebe
biyle emekliye sevk olunan ölii kocasının belediyede geçen hiz
meti nazara almmıyarak enıekli, dolayısiyle kendisinin de dul 
re yetim aylığından mahrum bırakıldığından şikâyet ederek, 
emekli aylığı bağlanmasını ve yahut katıldığı savaşlarda yarar 
hklar göstermek suretiyle 7 yara almış, harb ve istiklâl madalya- 
lariyle taltif edilmiş bulunduğu nazara alınarak vatani hizmet 
aylığı tahsis edilmesini istemektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Polis iken 13 . 7 .1939 
tarihinde yaş haddinden emekliye sevk edilmiş olan mumailey
hin hizmet müddeti emekli aylığı tahsis için kâfi bulunmadığı 
ve bu konuda açılmış olan idari dâvanın da esastan reddedil
miş bulunduğu 1683 sayılı Kanun hükümlerinin aylık bağlan
masına müsaidolmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Talebin, yargı yerince incelenip redde
dilmiş ve yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmuş ol
masına binaen; komisyonumuzca inceleme konusu yapılamıya- 
cağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 . 1 . 1963

9457/9457 Faik Sipahioğlu 
2 . 4 .  1960 îzmir caddesi No: 

27, daire 6 
Ankara

(Dilekçi : 1325 te Harb Okulundan mezun olarak orduya in- 
tisabetmiş ve o tarihten itibaren tenkil harekâtımı, Balkan. Bi
rinci Cihan ve istiklâl Savaşlarına bilfiil iştirak etmiş ve ya
rarlı hizmetlerde bululnmuş ve nitekim bu hizmetlerine muka
bil, harb madalyası, demir salip nişanı, keza kırmızı şeritli istik-



Dilekçe
No.

1923/30099 
8620/8620 
1569/29039 

29 . 8 .1960

Dilekçe salhiibinin
adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sdbepten verildiği

lal Madalyası ile taltif edilmiş ve bu ağır hizmetler sebebiyle 
yüzbaşı rütbesi ile emekliye ayrılmış ve 100 lira emekli aylığı 
bulunduğundan bahsile; halen 73 yaşında ve askerlik hâtırası 
olarak bir gözü tamamen görmemekte, diğeri de % 70 rüiyetten 
mahrum bir durumda olduğundan kendisine münasip bir miktar 
vatani hizmei aylığı bağlanmasını istemektedir.)

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Yapılan tet
kik ve tahkike göre mumaileyhin; Birinci Cihan Harbinde, 
mütareke ve Millî Mücadelede emsallerine nisbeten fevkalâde
den takdire mazhar ve birtakım hizmetleri sebk etmiş olduğu 
sıhhi durumu sebebiyle yüzbaşılıktan ayrılmış ve halen çok 
ileri yaşta ve çalışamaz bir durumda ve son zamlarla 3 ayda 
aldığı 719 lira emekli maaşı ile geçinmeye çalışan bir ordu 
emeklisi olduğu, bu bakımdan hususi bir kanunla bu talebinin 
is’afınm uygun görüldüğü ve komisyonumuzca da tensibedil- 
diği takdirde evrakın Bakanlığa iade edilmesi bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yeni bir kanun teklifi mevzuu bulun
duğu cihetle 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
bendinin (D) fıkrası muvacehesinde komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2 30 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Kuvayı Milliyenin gelişmesinde ve İstiklal 
Savaşındaki hizmetlerinden dolayı, halen yaşlanmış ve muave
nete muhtaç bir durumda bulunmuş olmasına binaen vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması talebinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçesine 
merbut künyesine nazaran; dilekçinin, Kafkas’ta harb madal
yası ile Gazze’de Demir Salip ile taltif edildiği, îngilizlere esir 
düştüğü, esaretten avdet ettiğinde Tarsus civarında Selçuk 
adını verdiği bir müfreze teşkil ettiği ve daha sonraları Sakar
ya ve Afyon muharebelerine iştirak edip yaralandığı 1926 se
nesinde kendisine İstiklâl Madalyası verildiği bütün bu hizmet
leri Harb Tarihi Dairesinden sorulduğunda;

Selçuk bölüğü namı ile bir birlik mevcudolduğu fakat bu 
birliğe ait vesikaların arşivlerde bulunmadığı ve mumaileyhin 
halen muavenete muhtaç bir vaziyette bir gecekonduda ikamet 
ettiğinin anlaşıldığı ve bu durum karşısında kendisine vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasının uygun olacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
1 nci bendinin (D) fıkrası karşısında; yeni bir kanun teklifi

Tevfik Genç Bölgen 
Arıkoğlu Pasajında 
13 No: da Mütaah- 
hit Nabi Yalbıızdağ 
yanında 
Adana
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

konusu olan talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 . 1 . 1963

945/41448 Makbule Abanoz
25. 1 .1961 Terakki mahallesi 

Lise sokak No: 46 
Zonguldak

943/41440 S. Ziya Soybora 
25 . 1 . 1961 Nasraddin caddesi 

No: 30 
Akşehir

(Dilekçe özeti : Askerde bulunan oğlundan dolayı kendisine, 
belediyece yardımda bulunulmadığından şikâyeti mutazammın- 
dır.)

Gereği düşünüldü : Belediyenin bu baptaki kararlan aley
hine o tarihte, 4109 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan, ma
hallî idare kurullarına şikâyet ve itiraz hakkı tanınmış bulun
duğundan vâki talep hakkında bu sebebe mebni muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Akşehir Askerlik Şubesinde vazife gördüğü 
sırada 30 yıllık hizmetini doldurmasına 3 yıl kala, partizan bir 
maksatla re’sen emekliye, sevk edilerek mağdur edilmiş bulundu
ğundan emekli ikramiyesini tam olarak alabilmesi için 1455 sa
yılı Kanun hükümleri de müsait bulunmuş olmasına binaen,
3 yıl müddetle kendisine tekrar vazife verilmesi talebine müte
dairdir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin tasarrufu; idareye ait yetkiler 
cümlesinden bulunduğu cihetle, vâki müracaat üzerine bu yön
den bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 . 1 . 1963

1247/3634 Faruk Karabayoğlu 
25 . 1 . 1961 Telli Kavak cad

desi No: 26 
Erenköy - İstanbul

(Dilekçe özeti : Mülga Gümrük Muhafaza araçlarında 9 yıl 
deniz motor makinistliği yapmış olup 1951 senesinde haksız ola
rak işine son verilmiş olduğundan deniz vasıtaları olan müesse- 
selerdeıı birinde tekrar vazife verilmesi talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin, objektif hukuk çerçevesi içeri
sinde takdire bağlı ve ilgili ve yetkili idare makamlarına ait 
bir tasarruf bulunduğundan talep hakkında bu yönden ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6 30 . 1 . 1963
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1076/41572 Hüseyin Akat Gü-
26. 1 .1961 cenoğlu

Merkez İnkılâp İlk
okul öğretmeni 
Çorum

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. __ aidi, soyadı ve adresi Komisyon kararı ne sdbepten verildiği

(Dilekçe özeti : Yıllardır bir meskene kavuşmak ümidi ile ya
tırmış oldukları paralarla vücut bulan Öğretmenler Bankasından 
evinin tamiri için, ipotek karşılığı istediği 12 bin liranın veril
mediğinden şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Şikâyet, ilgili ve yetkili idare makamla
rını ilgilendirmekte bulunduğu cihetle, dilekçinin vâki müra
caatı üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
ve bu mercie başvurulması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 . 1 . 1963

.‘1459/60790 Behiye Ürey
12. 4 . 1961 Yenihayat mahal

lesi İkinci sokak 
No: 52 
Ankara

(Dilekçi : Muavenete muhtaç bir durumda bulunmuş olmala
rına rağmen malî durumlarının iyi olduğundan bahsile askere 
giden oğlundan dolayı aylık bağlanmadığından şikâyet etmek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Olay tarihi itibariyle belediyelerin bu 
konu ile ilgili kararlan aleyhine mahallî idare kurullarına baş
vurulması ve bu kurulların verecekleri kararların kesin bulun
muş ve dilekçinin de bu kanuni haktan faydalanmış olmasına 
binaen vâki şikâyeti üzerine komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8 30 . 1 . 1963

3967/46073 Hamdi Sami Gök-
5. 5 .1961 çen

Koza Han No: 189 
Y. Mühendis 
Bursa

(Dilekçenin özeti : Mebusluğun geçim vasıtası ve istikbal te
minine medar olacak, maddi yönden cazibeli bir vazife olmak
tan çıkarılıp bir memleket hizmeti olarak mütalâası iktiza ettiği 
cihetle; maaş ve yollukların 1950 senesinden önceki hadde ircaı, 
tecrübeli ve millet hizmetinde müfit olacak bütün meslek men
suplarının Meclise iştiraklerinin sağlanması için Anayasaya bir 
hüküm konulması isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Anayasa muvacehesinde yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

9 30 . 1 . 1963
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Dilekçe T>ilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon baran ve ne sebepten verildiği

3018/43849 Hamdi Sami Gök-
27. 3 .1961 çen

Yüksek Mühendis 
Bursa-

(Dilekçe özeti : Memleket hizmetinde doktor ve hukukçular 
kadar diğer meslek mensuplarının da menfaat gözetmeksizin va
zife deruhde edip müfidolabileceklerine işaret ederek Meclisin 
teşekkülünde bir zümre hegemonyasına meydan verilme
mesi ve her zümreden seçilecek olanların tahdidedilerek bütün 
meslek mensuplarının bir nisbet tahtında temsil edilmelerine im
kân bırakılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle komisyonumuzu ilgi
lendirmediği cihetle yapılacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

10 30 . 1 . 1963

1203/28662 Mehmet îlyas Uçar 
31 . 1 .1961 Ulucami mahallesi 

Bedesten sokak 
No: 9
Antakya - Hatay

(Dilekçe özeti : Kanunlara aykırı olarak adına ikmal en tarh 
olunan cezalı vergiden şikâyetle mezkûr verginin af şümulü içe
risinde bulunduğu kabul edilerek dosyasının muameleden kaldı
rılması talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : 113 ve 134 sayılı kanunlar vergi cezala
rını af şümulü dışında bırakmıştır. Bu cezalı vergilerin af şü
mulüne alınması ise yeni bir kanun teklifi mevzuudur.

Tarhiyatın kanunsuzluğuna matuf itirazın incelenip nihai 
olarak karara bağlanması da malî ve idari yargı yerlerine ait
tir. Belirtilen bu sebeplere binaen talep hakkında komisyonu
muzca muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

11 30 . 1 . 1963

1012/27871 Hüseyin Özkan 
21340 Eski Eğitmen

26. 1 .1961 Sarnıç köyünde 
Azdavay - Kasta
monu

(Dilekçelerin özeti : Mahallî parti idarecilerinin ve okul baş
öğretmeni ile beraberce aleyhine hareket etmek, sureti üe eğit
menlik vazifesine son verdirmiş olduklarından bahis ve şikâyet 
ederek, 14 yıllık meslek hayatında gördüğü teftişlerle sabit olan 
müspet durumuna binaen, tekrar vazifeye alınması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin tasarrufu objektif hukuk ölçü
leri içerisinde takdire bağlı ve idarenin yetkileri cümlesinden 
bulunmuş olmasına ve anlaşmazlığın Danıştayda İncelenmekte 
olduğu anlaşılmasına binaen; talep hakkında bu bakımlardan 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

12 30 . 1 . 1963I*.



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

1504/60270 Adil Aktan
7 .2 .1 9 6 1  Ulugazi mahallesi 

Kadımeydanı N o: 
Samsun

(Dilekçe özeti : Mareşallik rütbesinin bir meydan muharebe
sine katılmak sureti ile ihraz olunması lâzımgelmekte ise de bir 
meydan savasından daha az ehemmiyetli telâkki edüemiyecek 
inkılâbımızı kansız olarak ve örnek şekilde başarmış olan Sayın 
Devlet Başkanına bv rütbenin verilmesi talebinden ibarettir.)

1413/28836 Melanet Sarı ve
4. 2 .1961 arkadaşları

Nemlizade Han 
No: 22
Sirkeci - İstanbul

Gereği düşünüldü : Talep hakkında mahiyeti itibariyle ko
misyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

13 30 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Plâna aykırı olarak (Tadilât ve tevsiat gibi) 
inşaat dolayısiyle işlenen, imar Kanununa muhalefet suçlarının 
A f Kanunu şümulü dâhilinde olduğu kabul edilerek ilgililere 
tebliğ edilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Affı derpiş eden 134 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi; idari ve inzibati karar ve muameleleri bu ka
nun şümulü dışında bırakmıştır.

Dilekçi bu konuda kanuni bir hakkının muhtel kılındığını 
iddia ettiği takdirde, görevli yargı yerine başvurması lâzımdır.

Belirtilen bu sebeplere binaen müracaat üzerine komisyonu
muzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

14 30 . 1 . 1963

3503/60798 Halil Eker 
.13. 4 .1961 D. Karayolları 

Emirdağ yolunda 
çalışan Şoför 
Afyon Karahisar

1808/29589 Neşet Gazioğlu
14. 2 .1961 Ofis eski Ambar 

Memuru 
Maçka

(Dilekçi : İdaresinde bulunan bir taksi ile yaptığı bir trafik 
kazası neticesinde bacağı kırılan şuhsa ödemeye mahkûm edil
diği tazminat bakiyesinin affedilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Hukuku şahsiyeye taallûk eden hükmün 
hususi affa konu olarak ele alınması mümkün olamıyacağı ci
hetle, müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

15 30 . 1 . 1903

(Dilekçe özeti : Fiskobirliği Ofisi Ambar Memuru iken Bir
liğe ait bu işlerin Ofis Genel Müdürlüğünce devralınmış olması 
üzerine açığa çıkarıldığından bahsile, tekrar bir vazifeye tâyin 
edilmesi isteğinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Bu Birliğin yaptığı 
hububat mubayaa işlerinin Bakanlar Kurulu karan ile Toprak



Dilekç» Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

_  7 —

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

Mahsulleri Ofisi tarafından hariçten eleman alınmadan tanzim 
ve yürütülmesi kararlaştırılmış olduğundan dilekçinin isteği
nin yerine getirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Tâyin yetkisi, objektif hukuk esaslarına 
göre, idareye ait bulunduğu cihetle, vâki müracaat üzerine 
komisyonumuzca bu balamdan bir işlem yapılamıyacağına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

16 30 . 1 . 1903

(Dilekçe özeti : Musap olduğu hastalık sebebi ile faal kıta 
hizmeti göremiyeceğine dair verilen bir rapora müsteniden, sıhhi 
mezuniyet süresini geçirdiğinden âdi mâiûl olarak emekliye sevk 
edilirken bıi hastalığının vazifeden doğduğu ve 14 senelik hizmet 
müddetinin maaş bağlanmasına kâfi gehniyeceği göz önünde bu
lundurulup geri hizmette çalıştırılması hususu, (Mütaaddit mü
racaatlarda da bulunmuş olmasına rağmen) ve durumunun 6741 
sayılı Kanuna tevafuk ettiği de dikkate alınmıyarak mağdur 
edilmiş bulunulduğundan bahsile; sağlık mezuniyet süresini ge
çirmek bir suç ise affedilerek 5 nüfus aile efradının sefaletine 
mahal kalmamak ilzere tekrar bir vazifeye tâyin edilmesi talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr hareketin, hususi affa mevzu 
teşkil edecek bir mahiyet ve karakteri haiz bulunmamasına ve 
anlaşmazlığın esasen idari yargı yerinde İncelenmekte olmasına 
binaen, talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17 30 . 1 . 1963

3636/45529 Satı Karaer (Dilekçenin konusu : Mesken inşa ve tamiri gibi zaruretlerin
21. 4 .1961 Dere Köyü Muhtarı saikı ile Orman Kanununa aykırı harekette bulunmakta mah- 

Daday kûm olanların suç ve cezalarının daı bir defaya mahsus olmak
üzere tecil ve affedilmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 
ncu maddesinin son bendinin kesin hükmü karşısında vâki mü 
racaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

18 30 . 1 . 1963

1826/29660 Muzaffer Coşkun 
2552/29660 1195 sokak No: 9
4 .2 .1 9 6 1  Emk. Top. Kd. 

Baş. Çvş.
Keıner - İzmir
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1074/60110 özbey Paratutmaz
7. 1 .1961 Süreyyapaşa Sana

toryumu C. Servisi 
Xo: 81/2 
Kartal - Maltepe

Dilekçe Dilekçe sahibini»
No. adı, soyadı ve ad resi Komisyon kararı ve, no sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : Vazife malûllüğü iddiası ile ilgili olup Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanlıkları ile, keza, Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü ve Devlet Şûrası taraflarından bir türlü haUedile- 
miyen bu haklı talebi için Devlet Şûrası Başkanlığına hitaben 
yazmış olduğu ilişik müracaatının tetkik buyurularak adı geçen 
makama tevdi buyurulması talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr anlaşmazlığın tetkik ve halli, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tevfi
kan evvelemirde Maliye Bakanlığına ve nihai olarak Danış- 
taya ait bulunmaktadır. Nitekim; Danıştay 5 nci Dairesinin 
bir sureti dosya arasında bulunan 12 . 11 . 1960 tarihli karan 
ile bu baptaki dâva dosyası Maliye Bakanlığına tevdi kılın
mıştır.

Danıştayda ikame olunacak dâva ve kanun yollarına müra
caat maksadı ile gönderilecek dilekçelerin şekli ve tevdi kılı
nacağı makamlar 3546 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunul
maktadır.

Bu hükümlere göre teşriî organın aracılığı bahis konusu ol
madığından vâki talep hakkında belirtilen bu sebeplere binaen, 
vazife yönünden muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

19 30 . 1 . 1963

1004/28554 Hatice Barutçuoğlı;
26. 1 . 1961 Marmara sokak 

Tuna Ap. No: 6 
Yenişehir - Ankara

(Dilekçe özeti : 1948 senesinde, Türkiye’nin Sofya Elçiliği 
Kâtibi iken casusluk isnadı ile idamdan muhavvel 20 yıl hapse 
mahkûm edilip Sofya Hapishanesinde yatmakta olan yeğeninin 
masumiyetine binaen serbest bırakılması için bir formül bulun
ması hakkındaki 30 . 7 . 1960 tarihli dilekçesi aidiyetine binaen 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş ise de Bakanlıkça da bir netice 
istihsal olunmadığından bahsile, ilgili makamlara gerekli talima
tın verilmesi talebine mütedairdir.)

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Durumun; tezke
rede de açıklandığı şekilde yakın bir alâka ile takibedilmekte 
ve adı geçenin serbest bırakılması için çareihal aranmakta bu
lunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına göre talep 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

20 30 . 1 . 1963



Dilekçe
No.

1891/849J 
25 . 8 . 1960

1612/29253 
6 , 2 .  1961

Sami Çağlar 
K. K. Prs. Bşk.
\1 a aş Mutemedi 
Ankara

Dilcikçe sahibinin
adı,.«oyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

(Dilekçe özeti : 7140 sayılı Kanun gereğince hakkının veril
memesinden ■ ötürü Danıştaydan lehini1 istihsal etmiş bulunduğu 
13 . 10 . 1959 tarihli (Nasıp tashihi ile ilgili) ilâmın bakanlıkça 
zamanında infaz edilmemiş olması, sebebi ile uğradığı, 7 aylık 
maaş farkından doğan zararının tazminen ödenmesinin karara 
bağlanma■sı talebine mütedairdir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Bakanlıkça, 
o tarihte 7140 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili olarak çıkarılmış 
olan talimat hükümlerine aykın düşeceği mülâhazası ile bahis 
konusu Danıştay kararma uyulamamış bulunduğu, bilâhara;
28 Mayıs 1960 tarihli Millî Birlik Komitesi kararına uyularak 
dilekçenin 30 Ağustos 1957 olan 3 ncü sınıf Hesap Memurluğu 
nasbinin 30 . 8 . 1956 tarihine götürüldüğü ve bu nasbına na
zaran da kıdemliliğinin 30 . 5 . 1960 tarihinde onaylanması 
sebebi ile bir üst dereceye terfiinin de bu tarihten itibaren ya
pılmış olduğu açıklandıktan sonra, vâki müracaatları üzerine 
durumunun tekrar incelendiği; Danıştay ve zikrolunan Komite 
karan gereğince nasbi 30 Ağustos 1956 olarak düzeltilmiş olan 
mumaileyhin bu duruma göre, 31 Ekim 1959 tarihinde bir üst 
derece maaşa müstahak duruma girmiş olduğu halde, bu terfi 
ve nasıp düzeltilmesi vaktinde yapılmıyarak Mayıs 1960 ta ya
pılmak sureti ile filhakika 7 aylık (70 - 80 lira arasındaki maaş 
farklarına hak iktisabeylediğinden) mağdur edilmiş bulundu
ğu, kıdemliliği mezkûr tarihte (31 Ekim 1959 da) onanmadığı 
için 5838 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bu istihkakı
nın tahakkuka bağlanması mümkün görülemediği. Bakanlık 
aleyhine açmış olduğu tazminat dâvası lehine neticelenmesi ha
linde gerekli tahakkukun yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin mahrum kaldığı 7 aylık maaş 
farkından doğan alacağı mevzuunun, Danıştayda İncelenmekte 
bulunduğu cihetle vâki müracaat hakkında bir işlem ifasına 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

21 30 . 1 . 1963

îbrahim Hakkı Olaç 
Hacı Evhaddin ma
hallesi yeni açılan 
yolda No: 1, K a t: 2 
Yedikule - İstanbul

(Dilekçe özeti : Sonradan doğan ailevi ihtiyaç ve zaruretlere 
binaen açmış olduğu tahliye dâvasını, hakkı takdirini kanun hi
lâfına kullanarak reddetmiş bulunan 15 nci Sulh Hukuk Hâki
minden şikâyeti ve yeni çıkarılacak Kira Kanununda bu kabil 
ahvalin önlenmesinin .sağlanması isteğini mutazammındır.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyet konusu edi
len ret karan Yargıtayca tetkik ve onanmış bulunduğu cihetle 
idareten yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına, Kira Kanununda



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K< misyon kararı ve. ne sebepten verildiği

yapılacak değişiklikle ilgili kısmında yeni bir kanun mevzuu 
bulunmuş olmasına göre, vâki şikâyet ve istek üzerine komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

22 30 . 1 . 1963

3230/44421 Mahmut Kelecioğlu (Dilekçe özeti : Boğazlvyan ilçesi Merkez Necatibey Okulu
Karaağaç îlkokulıı öğretmeni iken, Demokrat Partililerin tesir ve baskılan altında, 
Müdürü gûya memleketin yerlisi ve Halk Partisi propagandası yapmış
Çankaya - Ankara olduğu bahanesiyle valilikçe, sebepsiz ve mesnetsiz olarak

17 . 1 . 1951 tarihinde Çekerek ilçesi Mamure bucağı Merkez 
Okulu Başöğretmenliğine nakledilmiş ve yersiz olan bu nakil 
muamelesi aleyhine Danıştay a başvurmuş ve aldığı sağlık rapor
ları sonunda da çocuklarının tahsilleri akim kalacağı cihetle yeni 
mahallî memuriyetine gitmediği için müstafi addedilmiş, bilâ- 
hara bu nakil muamelesi Danıştayca iptal ve eski memuriyetine 
iadesine karar verilmiş olduğu halde; ilâm nazara alınmaksızın 
bu defa da Yozgat’ın Topçu köyü Başöğretmenliğine tâyin kılın
dığının bildirilmiş olduğu ve buna karşı da mağduriyetini beyan 
ile Ankara’da sıraya girmiş ve beklemiş ve İnkılâbı mütaakıp 
haklı durumu görülerek 24 . 10 . 1960 tarihinde Ankara’ya 
nakledilmiş bulunduğunu belirterek; kendi arzusu ile ayrıldığı 
ifade olunup bu arada çıkan İntibak Kanunundan da istifade 
ettirilmiyerek keyfî bir hareket sebebi ile mağdur olmuş bulun
duğundan; açıkta kaldığı 9 yıl 10 ay IS günlük müddetinin 
emekliliğinde ve terfiinde nazara alınması isteğinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin; 
vazifesine başlamadığı için filhakika müstafi addedilmiş ve 
mesleke alınması için yaptığı müracaatın da mesleke almamı- 
yacağı yolunda cevaplandırılmış olduğu; bilâhara meslekten 
ayrılıp da aradan 10 yıl geçmemiş olanlardan başarısı orta ve 
iyi olanların tekrar mesleke alınmaları hakkında Bakanlık Mü
dürler Komisyonunun 11 . 11 . 1960 tarihli kararma uyularak 
Ankara ili emrine tâyin edilmiş bulunduğu ve 6273 sayılı İnti
bak Kanunundan da faydalandırılmak sureti ile 40 lira olan 
maaşı 60 liraya çıkarılıp bu maaş derecesinde 1 sene 16 gün kı
demli sayılmış olduğu açıklandıktan sonra, açıkta geçirmiş ol
duğu müddet zarfında bilfiil maaş almadığı ve vazifede bulun
madığı için bu müddetin maaş ve kıdemine eklenmesine kanuni 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Tasdîldi bir sureti dosyada bulunan bahis konusu 31.V.1951 
tarihli Danıştay ilâmı; mezkûr nakil muamelesinin iptali ve bu 
yüzden mahrum kaldığı maaşların tazminen ödenmesi ve eski



î)ilıeik<?e Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

4569/4569 Zeki Bahçıvan 
5122/5122 Ağa mahallesi 
548.1/5481 No: 46 
6496/6496 Eğirdir
2 .2 .1 9 5 9

memuriyetine iade talebi ile ikame olunan dâva üzerine ittihaz 
olunmuş ve; yapılan muamede; öğretmenlerin tâyin, nakil ve 
tahvilleri hakkındaki Yönetmeliğin 32 ve 33 ncü maddelerine 
mugayir bulunduğu cihetle mücerret iptale mütaallik bulunmak
tadır.

Gereği düşünüldü: Nakil muamelesi hakkındaki Devlet Şû
rası iptal kararı üzerine Vekâletçe yeniden tâyini muamelesi 
yapıldığına göre komisyonumuzca yapılacak bir muamele olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

23 30 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Balıkesir öğretmen Okulu parasız yatılı 
öğrencilerinden olup bundan ti sene önce geçirdiği menenjit tü
berküloz neticesinde vâki ve; ilişik raporunda görüleceği üzere 
yurtla tedavisi gayrikabil ve ancak İngiltere’de Radio - İzotop 
tedavileri ile iyileşmesi mümkün bulunan hastalığının Devletçe 
tedavi ettirilmesi talebinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Öğrencilerin 
tedavi masraflarının Bakanlık bütçesine bağlı (R) cetvelinin 
416 ncı faslında yazılı esaslara tabi olduğu ve 4598 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi ve 1926 sayılı îcra Vekilleri Heyeti karan 
şümulü dışında kaldığı, R formülü ile; yatılı öğrencilerin teda
vi masrafları kabul edilmekte ise de, yabancı memleketlerde 
tedavileri gereken öğrenciler hakkında bir hüküm bulunmadığı 
cihetle, dilekçinin İngiltere’de tedavi ettirilmesine imkân görü
lemediği bildirilmektedir.

İstidaya ilişik 23 Kasım 1957 tarihli raporda ezcümle «bu 
nörolojik belirtilerin menenjit tüberkülozdan sonra husule gel
diği ve İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü tarafından 
yapılan tedavilerle hastalıkta salâh hâsıl olduğu, aynı müesse- 
seden verilen rapordan anlaşılmıştır. Hastanın genç yaşta bu
lunması ve hastalığının eskimemiş oluşu aynı zamanda yurdu
muzda yapılan fizik tedavilerle hastalığının kısmen düzelmiş 
oluşu mütebaki ânzalannın radyo izotop tedavilerden faydala
nacağını göstermektedir. Bu tedavi yurdumuzda yapılamadı
ğından İngiltere’nin tanınmış Nöroloji kliniklerinden birinde 
tatbiki lüzumlu olduğu açıklanmaktadır.

Şayanı merhamet görülen durumuna binaen gerekli tedavi
sinin yaptırılması veya bunun sağlanması için yazılmış olan 
yazıya Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden alman cevabi ya
zıda :

Dilekçiye, İngiltere’de Radio - İzotop tedavisi yaptırmak 
üzere 7 000 lira yardım yapıldığı, bundan başka; muhtelif



-  12 -
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

bankaların yaptıkları şartlı bağışlardan da kendisine 3 500 li
ra daha ödenmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kızılay merkezinin yazıları ile istek ye
rine getirilmiş bulunulduğundan müracaat üzerine başkaca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

24 30 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Kuvai Milliyeye fiilen iştirak etmiş ve İstik
lâl savaşında yaralanmış olup halen çalışarak hayatını kazanamı- 
nacak bir durumda olduğundan, kendisine nıaaş bağlanmam tale
binden ibare ttir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
emsallerinden farklı ve üstün hizmetleri olup olmadığı anlaşıla
madığından vatani hizmetten aylık bağlanması için kanun ha
zırlanmasını gerektiren bir cihet görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması keyfiyetinin yeni bir kanun teklifi 
mevzuu bulunmasına, malûliyet aylığı konusundaki anlaşmazlı
ğın tetkik ve halli de vazifeli yargı yerine aidolduğuna göre; 
vâki müracaat üzerine belirtilen bu sebeplere binaen muamele 
tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

25 30 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Doğum yapmak üzere İzmit Devlet Hastanesi 
Nisaiye servisine yatırmış olduğu gelininin sağlık durumu ile il- 
gilenmiyerek müsaadesiz olarak İstanbul’a otomobil almaya gid&n 
ve dönüşte de şiddetli kanama dolayısiyle vâki çağrıya gelmiyen ve 
bu yüzden ölümüne sebebiyet vermiş olan Nisaiye Doktoru Reşat 
Kuran hakkında emsaline ibret olacak şekilde cezai takibatta 
bulunulması talebine mütedairdir.)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Du
rumun mahallen bir müfettişe inceletilip tanzim kılınan fezleke- 
li evrakın îdare Kuruluna tevdi kılınmak üzere Kocaeli Valiliği
ne gönderildiği ve bu kurul tarafından, sureti ilişik men’i mu
hakeme kararına bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine icabeden kanuni muame
lenin yapıldığı anlaşılmış olduğundan talep hakkında komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

26 30 . 1 . 1963

1025/41498 Hüriye Büyükçarşılı 
‘25 . 1 . 1961 ömerağa mahallesi 

İstiklâl caddesi İs
tiklâl Geçidi Dişçi 
ffabip Güney Apart
manının alt katı 
No: 78
Kocaeli - İzmit

1564/41424 Yusuf Vural 
25 . 1 . 1961 Yeniıııahallede 

No: 5 
Kaman
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(Dilekçi özeti : Bartın kazasının Bakraç Bakıoğlu köyü ilk
okul öğretmeni iken partizan bir maksatla aleyhine tertip ve isnad- 
olunan samanlık yakma ve kız kaçırma suçlarından beraet ve ade- 
mitakip karan almış bulunduğu halde, meslekle ilişiğinin kesil
miş olduğundan ve yaptığı mütaaddit müracaatlara rağmen tek
rar mesleke alınmadığından ve suçlu olmadığı sabidolduğu cihet
le, hal,en DD Yollan idaresinde memur olup bu kere okul masraf
ları için aleyhine tazminat dâvası açılmış olduğundun bahsile; 
meslekten kendi arzusu ile ayrılmamış olduğuna yöre, tekrar mağ
dur duruma düşmemesi için mezkûr tazminatın affı ve mesleke 
dönmesi için ilgililere emir verilmesi isteklerinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin du
rumunun Müdürler Komisyonunca bir kere daha incelenmiş 
olduğu ve alınan 27 . 3 . 1961 tarihli kararla tekrar mesleke 
alınmasının mümkün olmıyacağı neticesine varılmış olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Kesin bir hükme bağlanmış olan taz
minat konusu hakkında bu sebeple, mesleke iade konusunda 
doğan anlaşmazlığın incelenip çözülmesi de vargı yerine ait bu
lunmuş olması sebebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

27 30 . 1 . 1963

1089/41475 Yıldırım Ergiden (Dilekçe özeti : 158 sayılı Kanun hükümlerine tevfiyan, esnaf
27. 1 . 1961 Ziyagökalp caddesi teşekkülleri tarafından Eskişehir’de 26 . 12 . 1960 tarihinde Tem- 

No: 11 silciler Meclisi Üyeliğine seçilen Yozgat Esnaf Kefalet Kooperati-
Ankara fi Başkanı Veysel Soyer’in seçimine bu kanunla tâyin olunan 24

saatlik itiraz müddeti içerisinde itraz etmiş ve mumaileyhin seçimi
12 . 1 . 1961 tarhnde yani müracaatından 17 gün sonra Yüksek 
Seçim Kurulunca iptal edilmiş bulunduğu halde, Yüksek Seçim 
Kurulunun tetkikatı için konulmuş olan 10 günlük müddeti te
cavüz edilmiş ve bu arada, yemin merasiminin icra kılınmış olma
sı sebebiyle, başta gelen yedek üye olarak kendisinin davet, edil
memiş olduğundan, bunda kendisinin kusuru olamayacağına göre 
seçimi iptal olunan adı geçen yerine 25 nci madde hükmüne uyu
larak üyeliğe çağrılması t,(debine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Anayasa ile, Temsilciler Meclisi hukuki 
varlığını kaybetmiş olduğu cihetle, vâki müracaatın artık ince
lenmesine mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5810/39310 Yakup Ay
29 . 8 . 1960 DDY Kurslar 

Müdürlüğü 
Eskişehir

28 30 . 1 . 1963



9408/9408 Mürüvvet Doğan
24. 3 .1960 Mescit mahallesin

den maktul Şeref 
Sütçü annesi 
Çemişkezek

Bilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

14 —

Komisyon karan ve ne seibepten verildiği

(Dilekçe özeti : 24 yaşındaki oğlu Şeref Sütçii’yü evine dön
mekte iken sebepsiz olarak silahı ile yaralayıp öldürmüş olan ve 
bu fiilinin ağır müeyyidesinden kurtulmak için de gûya öldürü
len oğlunun kendisinin yatak odasına çıkmaya teşebbüs etmiş bu
lunduğu şeklinde bir savunma yolunu tutup yapılan keşifte bu 
iddiası sabit olmamış bulunmasına rağmen, başkaca deliller ha
zırlamaya muvaffak olan Çemişkezek Yargıcı Sadettin öztürk’ün 
bu memuriyet sıfatından dolayı Elâzığ Sorgu, Asliye ve Ağır 
Ceza yargıçları tarafından himaye gördüğünden ve bu itibarla, 
Ağır (kza mahkemesinde görülmekte olan dâvasının tutuklu ol 
mıyarak yürütüldüğünden ve yine bu yüzden savunmasına ait sair 
delillerini kolaylıkla hazırlamak imkân ve fırsatının verümiş olma
sından şikâyeti mutazammındır.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen yargıç 
hakkında yapılan duruşma sonunda Türk Ceza Kanununun 461 
nci maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar ve
rilmiş olduğu cihetle, ayrıca muamele tâyinine mahal görülmedi
ği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre yargı yerince 
incelenip karara bağlanmış olan bir hususa taallûk eden şikâyet 
konusu üzerine, bu bakımdan bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

29 30 . 1 . 1963

6838/61594 Nuri öner 
25. 8 .1961 Bahçelievler 25.

sokak No: 21 
Ankara

(Dilekçi : Katıldığı savaşlarda, öğretmen ve idareci olarak mem
lekete yararlı hizmetlerde bulunmuş takdirnameler almış sicülen 
temiz bir Devlet memuru olduğu halde, Temmuz 1950 de Şeker 
Şirketi Muhasebe memuru iken, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasına tevfikan haksız olarak re’sen emekliye sevk 
edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyet 
ederek uğradığı haksızlığın telâfisi ve asıl aylığı ile emekli aylık
ları arasındaki 11 yıllık müterakim farkın tazminen ödenmesini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı mahiyette 
yapmış olduğu 3622 ve 48770 sayılı müracaatlannın, Kurucu 
Meclis Dilekçe Komisyonu tarafından incelenip «tasarrufun ya
pıldığı tarihte Danıştay yolunun açık bulunmuş olması» gerek
çesi ile 15 . 8 . 1961 tarih ve 31 sayılı bir kararla reddedilmiş 
olduğu anlaşılmıştır.

Bu cihetle mezkûr müracaatın yeniden incelenmesine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

30 30 . 1 . 1963



15 —

1423/28839 Hacı Ömer Yeltekin (Dilekçe özeti : Yusuf Kurt adındaki şahıs tarafından gay-
L. 2 . 396.1 îstidacı rimenkulüne vâki tecavüz sebebiyle yaptığı müracaat üzerine, te-

Geyhaıı cav üzün defi hakkında kaymakamlıkça karar verilmiş iken,
aynı yere başkaları tarafından yapılan tecavüzden dolayı yaptığı 
müracaat üzerine mahkemeye başvurmaklığı lüzumunun tebliğ 
edilmiş olmasından şikâyet ve fuzuli tecavüze devam edenlerle; 
kaymakam hakkında soruşturma yapılması talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : Kaymakam hakkmdaki şikâyetinden do
layı dilekçinin hiyerarşik makamlara gayrimenkule tecavüz se
bebiyle de bu hususta nihai karar vermeye yetkili yargı yerine 
başvurması lâzımdır.

Bu sebebe binen vâki müracaat üzerine komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne setbepten verildiği

31 30 . 1 . 1963

'2116/60074 1. Hakkı Güngör (Dilekçe özeti : Sâkıt iktidarın memura reva gördüğü malûm
20. 2 .1961 Avukat olan haksız tutum ve tarzı hareketler açıklanıp, 2 . 2 .  1956 ta-

Ankara rihinde Erzincan Ağır Ceza Üyesi iken yaş haddine 3 yıllık bir
zaman daha bulunduğu bir sırada, 28 yıl 8 aylık müddeti; hizme
tinin tertemiz geçmiş olduğu da nazara alınmadan emekliye sevk 
edilerek mağdur edilmiş bulunduğundan, 5 nci yılı tamamlanmak 
üzere bulunan bu zaman zarfında derdi maişet vc 3 yavrusunun 
tahsillerini yaptırabilmek zarureti ile meslekine uygun bir vazife 
verilmesi hakkında vâki müracaatlerinden de maalesef bir netice 
alamamış bulunduğundan; sakıt iktidarın tuttuğu sicillerin dahi 
bir kıymet ifade etmemesi ve yapmış oldukları haksız ve sebepsiz 
tasarruf dolayısiyle zıyaa uğrıyan hakların da iadesi iktiza etti
ğinden bdhsile, yaş haddine varıncaya kadar geçen iki terfi müd
detine tekabül eden terfilerinin tanınması ve emekli aylığını tak
viyeye medar olmak üzere bir vazifede çalışma zorunda bulunduğu 
nazara alınarak mağduriyetinin telâfi edilmesi talebine müteda
irdir. )

Gereği düşünüldü : Tâyin, ilgili ve yetkili idare makamları
na mevdu vezaif cümlesindendir. 1309 doğumlu ve yaş haddini 
doldurmuş olan dilekçi hakkında tesis olunan emeklilik tasarru
funun esastan incelenmesinde de bir fayda mülâhaza edileme
diği, memuriyetle ilgisi kesilip emeklilik statüsüne geçenlerin 
memuriyet haklarından istifadeleri de bahis mevsuu olamıyacağı 
cihetle; vâki müracaat üzerine bu sebeplere binaen komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

32 30 . 1 . 1983



1 lilekc'O 1 MJefcçe saıhi'binin
No. adı, soyadı ve adresi
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Komisyon kararı ve ne söbepten verildiği

2157/00028 M. Ali Timuı-tas
21 . 2 *; 1961 -1837 sokak 

No: 19/1 
Karşıyaka -İzmir

(Dilekçe özeti : Bir sureti ilgili Bakanlıklara gönderildiği an
laşılan dilekçe; sosyal varlığımızın âti, ümit ve değerleri otan ço
cukların bilhassa; kimsesiz çocukların öğretim eğitim ve korun
ması ile topyekûn ilgilenmek mevkii ve zaruretinde bulunuldu
ğundan, ezcümle: Her gün radanan, çocukların mâruz kaldıkları 
çeşitli felâketlerden, iktisabettikleri ve edecekleri gayri ahlâki ve 
insimi hal ve hareketi erden bahsile, bu memleket dâvasının halli 
toplum için başta gelen bir görev teşkil ettiği cihetle; buna, kazanç 
temin eden bütün vatandaşların iştiraki için içtimai yardım ver
gisi ihdası ve bu kaynaktan temin edilecek gelirle, çok önemli olan 
bu konunun bütün Devlet teşkilâtı tarafından ele alınması talep 
re temennisinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Çocuğun cemiyete yararlı bir halde ye 
tiştirilmesi ve zararlı tesirlerden korunması keyfiyeti yürürlük
te olan çeşitli kanunlarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu konu
daki mevzuatın daha müessir ve daha verimli kılınması ve içti
mai yardım vergisi ihdası yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili
dir.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı müracaat üzerine komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

33 30 . 1 . 1963

6836/54221' Mustâfa İmaınoğlu (Dilekçi : Londra uçak kazasında ölen Bayındırlık eski ba-
29 . 8 . 1961 Ulucanlar caddesi kanlarından Kemal Zeytinoğlu’nun, dilekçede açıklanan yolsuz 

No: 22 hareketlerini Meclise, Parti Genel Balkanlarına şikâyette bulun-
Ankara duğu için bidayeten Sivas’a nakledilmiş, bilâhara da 6435 sayılı

■ Kanuna tevfikan işten uzaklaştırılıp emekliye sevk edilmiş bu-
. lunulduğundan bahis ve şikâyet ederek, celbedilecek terfi mu

ciplerinde ve bir tanesini sunduğu (25 ten 30 liraya terfiine mü- 
taallik) muciple görüleceği üzere ehliyet ve liyakati tasdik edil
miş bulunmakta olduğuna göre, hakkında uygulanmış olan bu ka
nunsuz tasarrufun iptali ve zâyi olan haklarının ve uğradığı za
rarların tazmin re telâfisini sağlıyacak bir karar verilmesini is
temektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin aynı mahiyette daha önce 
yapmış olduğu 1624/7720 sayılı müracat, Kurucu Meclis Dilek
çe Komisyonu tarafından dosya ve sicilleri incelenmek suretiy
le 1 . 9 .  1961 gün ve 63 sayılı bir Kararla; tasarrufta «kanu
na mugayeret ve takdir hakkının kullanılmasında da keza bir 
isabetsizlik görülmediği» gerekçesiyle reddedilmiş bulunulmak- 

rTCf . . . ‘ tadır.
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Dilekçcr Dilekçe sajlıübinin

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

Bu yönden vâki müracaatın yeniden inceleme konusu yapıl
masına mahaJl olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

34 30 . 1 . 1963

109/27398 Naci Caymaz
6. 1 .1961 Bostancı Yenikarye 

Altmtepe Bağdad 
caddesi 114/10 
İstanbul

(Dilekçi: Bâzı inşaat kusurlarından dolayı, İnkılâptan 1,5 yıl 
önce verilmiş olan, muvakkaten meslekten men cezasının, bahis 
konusu (mesuliyeti altındaki) inşaatların durdurulması lâzıme- 
sine riayet edilmiyerek başı boş bir şekilde devamından doğan 
kusurlar kendisine atıf ve isnat edilmek ve 113 sayılı A f Kanunu 
dahi (kendisine şümulü olmadığı beyan olunmak suretiyle) naza
ra alınmadan temadi ettirildiğinden bahis ve şikâyet ederek; bak
landaki bu yersiz cezaların kaldırılmasını ve gasbedilen hak ve 
menfaatlerinin müsebbiplerine ödetilmesini istemektemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin, fennî me
suliyetini deruhte ettiği inşaatı verilen ruhsata aykırı olarak 
yapmış olmasından dolayı 6785 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
gereğince İstanbul Belediye Encümeninin 1959 ve 1961 yıllan 
içerisinde muhtelif tarihilerde aldığı 12 ayn kararla 3 er ay 
müddetle fennî mesuliyet kabul etmemesine ve 500 er lira para 
cezasiyle cezalandınlmasma karar verilmiş olduğu ve bunların 
idari tasarruflardan bulunduğu cihetle mezkûr kararlar aleyhi
ne idari kaza yoluna baş vurulması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: 113 sayılı Af Kanununun 7 nci madde- 
siyfle; hususi kanunlanna göre verilmiş olan bu kabîl idari ve 
inzibati cezalar bu kanunun şümulü dışında bırakılmış ise de 
dilekçinin Bakanlık yazısında da işaret olunduğu üzere idari 
yargı yerine baş vurması mümkün bulunduğu cihetle talep ve 
şikâyeti üzerine komisyonumuzca muamele tâyinine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

35 30 . 1 . 1963

269/32460 M. Emin Demir
16. 7 .1960 Karayollan İşçi 

Kooperatif Evleri 
No: 5 
Diyarbakır-

(Dilekçe özeti : Nusaybin Kaymakamı Azmi Gökçe tarafın
dan 5917 sayılı Kanuna tevfikan verilen kararların müspet tah
kikat kaidelerine aykırı ve vatandaşı mutazarrır eder mahiyette 
bulunduğundan bu konudaki müracaatlarının da Hâkim Ali Du- 
randostoğlu tarafından sürüncemede bırakıldığından şikâyeti ve 
vazifelerini kötüye kullananların tecziyesi ve Demokrat Parti za~ 
inanında verilen bu idari kararların iptali ve takibatı suiistimale 
sebebolan bu kanunun ıslahı talebini mutazammmdır.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Valilikçe yapılan tet- 
kikat ve tahkikata göre adı geçen kaymakamın bahis konusu
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

kararlarında bir usulsüzlük görülmediği ve bu konudaki yazı 
ve dilekçe örneklerinin ilgi itibariyle Adalet Bakanlığına sunul
duğu ve iddia edildiği gibi mezkûr kanun tatbikatının suiisti
male müsait olmadığı ve tadiline de şimdilik lüzum bulunmadığı 
mütalâa edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına, ve mezkûr kararların 
birer idari tedbir kararı olup mücerret o andaki nizaı önleyici 
bir mahiyet ve karekteri haiz bulunmaları ve anlaşmazlığın esas 
katî çözüm yeri yargı mercilerine ait ve kanunun ıslahı tale
bi de yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunmasına göre; vâki 
müracaat üzerine bu sebeplerden dolayı komisyonumuzca yapı
lacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

36 30 . 1 . 1963

108/27650 Hakkı Çakan
12. 1 .1961 Koçkıran mahal

lesinde mukim 
Diyadin kazası 
eski Veznedarı 
D. Bayazıt - Ağrı

(Dilekçe özeti : Zimmet suçundan dolayı vâki bir yıllık mah
kûmiyeti sebebiyle kaybettiği emeklilik hakkının, memnu hak
larının iadesi hakkında almış olduğu ilâm, üzerine ve ilişik olarak 
sunduğu Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve 5 nci Ceza Dairesi İç
tihat kararları gereğince tekrar tanınması iktiza ederken Devlet 
Şûrasından bu hükümlere muhalif bir şekilde ve aksi noktai na
zarla verilen bir karara uyularak Maliye Bakanlığınca tanınma
dığından ve bu ayrı ayrı olan bu tatbikat sebebiyle 70 yaşında 
ve son derece zaruret içerisinde bulunan bir kimse olarak daha 
çok mağdur bir duruma düştüğünden bahsile bu müsavatsızlığın 
giderilmesi ve memnu haklarının iadesine mütaallik bulunan 
mezkûr ilâmı aldığı tarihten itibaren emeklilik haklarının geri- 
verilmesi isteğinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Diyadin Veznedarı 
iken 4 061 lirayı zimmetine geçirmesi sebebiyle 2 071 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan emeklilik hakkı düşmüş olan di
lekçinin memnu haklarının iadesi kararı üzerine Bakanlıkça bu 
hakkının tanınmamış olması sebebiyle açtığı idari dâva ve yap
tığı tashihi karar talebinin reddedilmiş olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü: Şikâyet konusunun yargı yerince ince
lenip karara bağlanan bir hususla ilgili bulunmuş olmasına bi
naen, 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendi muva
cehesinde komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

37 30 . 1 . 196»
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16117/17316 Bayram İbrahim
10 . 3 .1953 Göktürk

Bozhane köyünde 
Bozhane - İstanbul

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

(Dilekçi : Bakanlık c-evabma göre kaybedildiği anlaşılan di
lekçenin dosyada bulunan bir örneğine nazaran; Bozhane - Beykoz 
arasında otobüs ile taşımakta olduğu yolcuya bilet kesmediği için 
hakkında tatbik olunan para cezaları, mezkûr, mahallin belediye 
hudutları dışında olduğu ve 1608 sayılı belediye ahkâmı cezaiye- 
sine mütaallik Kanunun kendisi hakkında kabili tatbik olamıya- 
cağı için, mahkemece kaldırılmış bulunduğu halde, Beykoz Bele
diye Şubesince bu yolda kanunsuz muameleye devam edildiğin
den, bunun önlenmesini ve ilgililer hakkında kanuni takibat yapıl
masını istemektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 1951 - 1953 yıllan 
arasında bahis mevzuu otobüs hakkında tanzim olunan ceza za
bıtlarının büyük bir ekseriyetinin mahkeme kararı ile terkin edi
lip mumeleden kaldırıldığı ve bir kısmının yine mahkeme ka
ran  ile tasdik edilerek tahsil olunduğu bugün için ıslâhı müm
kün bir husus görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr şikâyetin 1953 yılma ait bulun
duğu ve bugüne kadar dilekçenin ziyaa uğratılmış bulunması se
bebiyle neticelendirilemediği anlaşılmıştır. Gerek bakanlık ceva
bı ve gerekse ve bu zaman zarfında çıkan çeşitli af kanunlan 
muvacehesinde artık müsebbip ve mesul aramaya mahal olma
dığı cihetle şikâyet üzerine komisyonumuzca ayrıca bir işlem ya
pılmasına lüzum olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

38 30 . 1 . 1963

1071/28352 Ömer Pangül 
20. 1 .1961 Şeker Şirk. Fen 

Memurluğunda 
Odacı
Ulaş - Sivas

(Dilekçi : 1954 yılında Malatya Şeker Fabrikasında bahçıvan 
olarak vazife almış ve dürüstlükle hizmet görmekte bulunduğu 
halde fen memuru İlhan Çatana’nın kurutulan 40 sandık kayısıyı 
ortadan yok etmesini ve ambarda bulunan soba borularını başka
larına vermiş olmasını ilgililere duyurmuş bulunduğundan dolayı, 
adı geçenle aralarının açıldığını ve bu yüzden Ulaş fen memur
luğu odacılığına nakledildiğinden şikâyet ederek durumun bir mü
fettişe, tahkik ettirilmesini ve eski vazifesine iade edilmesini iste
mektedir.

Sanayi Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçinin çiftlik
ten vazife lâkaydisi ve âmirlerine itaatsizliği sebebiyle odacılığa 
nakledilmiş bulunduğu ve iddialarının varidolmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

39 30 . 1 . 1963
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçelerin özeti : Askerî okullarda vazife görmekte olup, 
subay öğretmen arkadaşlarının haiz oldukları şeraite tabi bulunan 
sivil öğretmenlerin subaylar için yeniden düzenlenmekte olan ba
rem şümulüne alınmaları talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Zikrolunan tasarı kanunlaşıp 27 Şubat 
1961 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanmış bulunduğu cihetle ta
lep hakkında komisyonumuzca artık yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

40 30 . 1 . 1963

1934/60369 Nejlâ Işık (Dilekçelerin özeti : Ordu personelinin aylıklarının yükseltil -
(S. No: 4) 13 . 2 .1961 tarih ve meşini derpiş eden kamın tasarısının bütün astsubaylara da, teş- 
15 . 2 . 1961 192 mahreç tel mil en kanunlaştırılması talebine mütedairdir.)

sahibi 
İsparta

1935/60369 Menmune Boran 
(S. No: 5) 11. 2 .1961 tarih ve 
15. 2 .1961 2483 mahreç sayılı 

tel sahibi 
Gölcük

1936/29787 Piri Reis Denizal- 
(S. No: 6) tısı Astsubaylan 
15 . 2 .1961 Kızıltoprak - İstan

bul

1937/29791 2. Tank Tb. 66 
(S. No: 7) Astsubayları 
15 . 2 .1961 Hadımköy - İstan

bul

1938/29790 Osman Yılmaz 
(S. No: 8) Tank. Assb. Üst.
15 . 2 .1961 Çvş. Zh. Eğt. Merk.

Tank Ht. Tb. Müf.
Samanpazarı - An
kara

1939/29789 Haşan Güven 
(S. No: 9) Tank. Assb. Üst.
15. 2 .1961 Çvş. Zh. Eğt. Mr.

Sİ. Grb.
Samanpazarı - An
kara

1783/29543 Safiye Mangup 
(S. No: 1) Askerî Ortaokulu 
13 . 2 .1961 Sivil öğretmeni

Selimiye - İstanbul

1784/29544 Ayten Suel 
(S. No: 2) Askerî Ortaokulu 
13. 2 .1961 Sivil öğretmeni

Selimiye - İstanbul

1782/29542 Hasibe Alpaylargil 
(S. No: 3) Askerî Ortaokulu 
13. 2 .1961 Sivil öğretmeni

Selimiye - İstanbul



— 21 —

1940/60369 Şaban Bayar 
(S. No: 10) Selimiye mahallesi 
15. 2 .1961 Döşemeciler sokak 

No: 3 
Bursa

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sefbepten verildiği

Gereği düşünüldü : Zikrolunan tasarı kanunlaşarak 27 Şubat 
1961 tarihli Resmî Gazete ile yayınlanmış bulunduğu cihetle vâki 
müracaat üzerine bu bakımdan artık yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

41 30 . 1 . 1963
1941/60369 Ayten Tüzel 

(S. No: 11) PTT caddesi 
15. 2 .1961 No: 12

Derince - Kocaeli

Başkan Başkan V. Sözcü Sözcü
ITrt'a Senatörü Aydın Milletvekili Edirne Milletvekili Bolu Senatörü

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut

(Dilekçe sayısı : 56)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

^  Sayı: 2 S*" 
Tevzi tarihi 

21 .2  . 1953 Perşembe

Komisyon baran ve ne sdbeptcn verildiği

Dilekçi : Devlet Ekonomi Kurumlan Emekli Sandığına bağ
lı olarak geçen 7 sene 7 ay 21 günlük hizmetinin Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandığındaki 23 yıllık hizmeti ile 
birleştirilmesini sağlamak maksadiyle 3575 saylilı Karnına ge
çici bir madde eklenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabi yasasına göre, 5.1.1961 
tarihli ve 228 sayılı Kanunla istek yerine getirilmiş bulunduğu 
anlaşıldığından müracaat üzerine artık bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

42 81 . 1 . 1963

Dilekço Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi

2108/8703 Hüseyin Fikret Şen-
1 . 9 . 1 9 6 0  türk

Kulaksız Kabristan 
sokak No: 15 
Kasımpaşa - İstan
bul

3923/46471 Ya§ar Aktaş 
, 8 . 5 . 1 9 6 1  Et - Balık Kombi

nası Sosis Servisinde 
İstanbul - Zeytin- 
burnu

(Dilekçenin konusu : Ancak yurt dıpnda kabili tedavi olan 
hastalığının tedavisi esbabının sağlanasına dairdir.)

Gereçi düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına ve si
gortalıların 5503 sayılı Kanuna tevfikan yurt dışında tedavile
rinin mümkün bulunmadığı anlaşılmasına göre; müracaat üze
rine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

43 31 . 1 . 1963



Dilekçi* Dilekçe sailıitbiıtm
No. adı, soyadı ve adresi 'Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

3547/45387 Gazi Tetik
19. 4 .1961 Selâmi Elbir Yeni 

Hal içerisinde 
tzmit

(Dilekçi: Gerede kazasının Elviran köyü halkından ve toprağa 
muhtaç çiftçilerden olup bu konuda vâki mütaaddit müracaatla
rına cevap r er ilmediğinden bahis ve şikâyet ederek aile efradım 
geçindire bilecek miktarda toprak verilmesini istemektedir.)

îmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında: Bolu vilâyeti 
dâhilinde faaliyet halinde bir Toprak Komisyonu bulunmadığı 
gibi bugünkü durum karşısında komisyon gönderilmesi de 
mümkün olmadığından dileğin yerine getirilmesine halen im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre, 
müracaat üzerine komisyonumuzca tâyini muameleye mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

44 31 . 1 . 1963

3536/45129 İbrahim Uludoğaıı
18. 4 .1961 Altındağ Yenido- 

ğan Hürriyet ma
hallesi Eskişehir 
sokak No: 49 
Ankara

(Dilekçi: İşçi Sigortaları Kurumunca bağlanmış olan maluli
yet maaşının toptan verilmesini istemektedir.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: 4772 sayılı Kanunun 
6917 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesine göre, gelirle
rin sermayeye çevrilebilmesi için mâlûliyet derecesinin % 50 yi 
geçmemiş olması icabetmekte bulunduğundan mâlûliyeti bu de
recenin üstünde olan mumaileyhin isteğinin yerine getirilmesi
ne kanunen imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre, müracaat üze
rine komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

45 31 . 1 . 1963

3507/44648 Kemal Termelioğhı
8 . 4 . 1 9 6 1  DDY Hareket 

Memur Stajyeri 
Gaziantep

(Dilekçi: Devlet memuru olarak Samsun’da bulunan ve bir 
sinir iltihabı yüzünden iki gözü görmiyen eşinin ve 11 aylık yav
rusunun bulunduğu adı geçen yere nakledilmesini istemektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: Hakikate uymı- 
yan ihbarlarda bulunduğu için Samsun’dan Gaziantep’e nakle
dilmiş bulunan mumaileyhin tekrar Samsun’a nakli hakkında- 
ki isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına, tâyin ve nakil tasar
ruflarının İdarenin yetki ve görevlerinden bulunmuş olmasına
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Dilek*:» Dilekçe salülbiniıı
No. adı, soyadı ve adresi

3432/44854 Salâhattin Bayka
12. 4 . 1961 ömerağa mahallesi 

Balçık sokak No : 3 
Eskişehir

9648/9648 Ahmet Polat ve
19 . 4 . 1960  arkadaşları

Çakcur Köyü Baş
kan ve Muhtarı 
Pahı - Elâzığ

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

göre vâki müracaat üzerine komisyonumuzca tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

46 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : Romanya muhacirlerinden olup iskânen kendisine, 
tahsis ve her türlü muamelesi kendi adına ikmal edilmiş bulu
nan arazilere ait tapuların verilmesini istemektedir.)

îmar ve iskân Bakanlığının cevabi yazısında : (Bu göçmen 
ailesi iskân yerini izinsiz olarak terk etmiş ve ilânen yapılan 
tebligata rağmen iskân yerine dönmemiş oldukları için kendi
lerine tahsis olunmuş bulunan 50 dönümlük arazinin Hazine 
adına intikal ettirilerek başka göçmenlere dağıtılıp bunlar adı
na tapuya tescil edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçenin kanuni 
bir hak iddia etmesi halinde de görevli yargı yerine başvurması 
lâzımgeldiğine göre; vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

47 31 . 1 . 1963

(Dilekçiler : M umur suyu ile Murat nehri arasında bulunan 
vc 33 köyü olan Karaçur nahiyesinin köprüsüzlük yüzünden tür
lü ıstıraplara mâruz bulunduğundan bahisle buranın, bu nahiyeye 
bağlı IJzunova köyüne 5 kilometre mesafede olan Elâzığ - Van 
hattına ve Elâzığ - Bingöl asfaltına bağlanması için bir köpr*ü 
yapılmasını istemektedirler.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Köy yolu üze
rinde yapılacak olan yol hariç maliyeti 2 milyon lirayı bulacak 
olan bu köprünün bugünkü şartlar içerisinde ele alınmasının 
mümkün olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre talep hakkında 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

48 31 . 1 . 1963



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

1724/29424 İbrahim Zeren
8 . 2 . 1 9 6 1  Kurukavak caddesi 

Zeren Halk yazıevi 
sahibi No: 33/1 
Eyüp - İstanbul

(Dilekçi,. : İstanbul Maarif Müdürlüğünü yapan Hayrvüah 
örs ile Muavini Lûtfi Engin’in sınıf öğretmenleri olan okullarda 
munzam ders almak suretiyle haksız ve usulsüz iktisaplarda 
bulunduklarından buna mukabil kendisinin de mücerret olan bu 
suçundan dolayı emekliye sevk edilmiş bulunulduğundan şikâyet 
ederek gayrikanuni para alanlarla bu emirleri verenlerin cezalan
dırılmalarını istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr tâyin
lerin 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine uyularak, birer 
sureti ekli muciplerle yapılmış olduğu ve ilgililerin müdür mua
vinliğinden ayrılmaları üzerine bahis mevzuu ek görev kadro
larının da tenkis edilmiş bulunulduğu, bu bakımdan iddiaların 
vâridolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, şikâyet ve mü
racaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

49 31 . 1 . 1963

3650/44971 Adil Eren 
15. 4 .1961 TKİ Kömür Satış 

ve Tevzi Müessesesi 
Merkez Arşiv Şefi 
Yenişehir - Ankara

(Dilekçi : Gümrük TekeVBakanlığında geçen 5 küsur sene
lik hizmetinin emeklilik müddetine katılmasını sağlamak maksa- 
diylc, 6881 sayılı Kanuna tevfikan 25 . 7 . 1957 tarihine kadar 
iade edilebileceği Emeldi Sandığınca bildirilmiş olan parayı mez
kûr tarihte yatırmak istediği halde, bu kere müddetin geçtiğinden 
bahisle kabul edilmemiş bulunulduğundan şikâyet ederek gerive- 
rilmek istenilen aidatların kabul edilebilmesi için kanun çıkarıl
masını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yeniden bir müddet tanınan kanun çık
mış olduğundan vâki müracaat üzerine artık bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

50 31 . 1 . 1963

2234/42055 Mehmet Berberoğlu (Dilekçi : Askerlik vazifesini ifa etmekte iken gözlerini kay- 
20. 2 .1961 Kalekale köyünde betmiş olan oğlunun; bu durumunu beğenmiyen karısı tarafından 

Taşova terk edilmesi üzerine aleyhine boşanma dâvası ikame etmiş bulun
duğu ve boşanmalarına hüküm verileceği bir sırada ölmüş oldu
ğu, bu ölüm üzerine gelininin gayriresmî bir şekilde bir başkası 
ile evlenip bu evlilikten çocukları dahi olduğu halde ölü oğlundan 
dıd maaşı almaya devam ettiğini belirterek; Devlet Hâzinesinin
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Dilekçe Dilekçe sahi!binin
No. adı, soyadı ve adresi

4591/47706 î. Hakkı Aybar 
3455/44829 Sümerbankta ıne-

13 . 4 .1961 mur
Nazilli

. 3451/44307 Mahmut öztürk
4 . 4 . 1 9 6 1  Atalay

Erkek Sanat Ens
titüsü Muhasibi 
Mardin

ızrarına mahal bırakılmamak üzerç bu aylığın kesilmesini iste
mektedir.) _

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Bu yolda bir birleş
menin Medeni Kanun hükümleri muvacehesinde evlilik addedil
mesi mümkün olamıyacağı şekilde maaş kesilmesini mucip bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, şikâyet üzerine 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

51 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : Katar Şefi olarak 10 yıl vazife gördüğü Devlet De
miryolları İşletmesindeki bu vazifesinden, 1946 senesinde umumi 
tensikat sebebiyle, suçsuz olarak çıkarılıp mağdur edilmiş bulu
nulduğundan bahsederek müktesep derece ve memuriyetine iadesi 
halikındaki taleplerinin yerine getirilmediğinden şikâyet etmek
tedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yakısında : Mumaileyhin kny- 
dımn görülen lüzuma binaen kapatılmış olduğu ve hizmetine de 
ihtiyaç bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına, dilekçinin kanuni 
bir hak iddiasında bulunduğu takdirde mezkûr tasarruf aleyhi
ne yargı yoluna başvurmuş olması icabetmekte bulunduğuna 
göre vâki müracaat ve şikâyeti üzerine belirtilen bu sebebe bina
en komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

52 31 . 1 . 1933

(Dilekçi : Din işleri ve teşkilâtında müfidohnak aıizusunda 
bulunduğu cihetle, Mardin, Diyarbakır’a, veya İstanbul Şişli ve 
diğer kazalardan her hangi birine müftü olarak tâyin edilmesini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin tasarrufu, objektif hukuk çer
çevesi içerisinde idareye tanınmış bir yetki bulunduğundan bu 
konuda yasama organınca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

•53 31 . 1 . 1963
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Dilekçe Dilekçe sa/hilbinin
No. adı, soyadı ve adresi

3444/44842 Osman Yücel
13. 4 .1961 Hükümet caddesi 

Bayramoğlu çarşısı 
Hayat Birahane
sinde müstahdem 
Ankara

Komisyon karan ve ne sdbepten verildiği

(Dilekçi : İstimlâk olunmuş bulunan dükkânı yerme emsal
leri misillû kendisine de Ulus İş Ham 4 ncü blokunda bir dük
kân tahsis edilmesini istemektedir.)

(Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığının cevabi yansında : 
Bu bloktaki dükkânların inşaatının henüz tamamlanmamış ol
duğu ve talep hakkında şimdiye kadar bir işlem yapılmasına 
imkân olmadığı anlaşılmıştır.

Bu bakımdan müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

53 31 . 1 . 1963

3442/102108 Ömer Kılıç
13. 4 .1961 Kızılay Büyük Si

nema arkasında 
Adılgan kat 1 No: 2 
Ankara

(Dilekçi: Devlet Demiryollarında geçen 4 yıllık, hizmet müd
deti zarfında kesilmiş olan keseneklerin geriveritmediğinden şi
kâyet etmektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında: İşçilerden (vergi 
veya sigorta pirimi olarak) kesilen keseneklerin iade edilece
ğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve dilekçinin kanuni 
bir hak iddiasında bulunduğu takdirde görevdi yargı yerine 
başvurması lâzım geldiğine göre vâki müracaat üzerine komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

55 31 . 1 . 1963

3441/44925 Kadri Akçay ve
13. 4 .1961 arkadaşları

Tütün Ekicileri
Başkanı
Trabzon

(Dilekçiler : Akçaabat müstahsılları bu yıl daha üstün vasi fit 
tütiin yetiştirmiş oldukları halde takdir olunan fiyatın daha az 
ve yapılan mubayaanın da tahdit edilmiş bulunulduğundan şi
kâyet etmektedirler.)

Gereği düşünüldü: Bakanlığın şikâyetle ilgili cevabi yazı- 
siyle; durumun mahallen inceletildiği ve mubayaanın hızlandı
rılması için gerekli tedbirlere tevessül olunduğu ve mubayaa
nın normal seyrini takip etmekte bulunduğu bildirilmiştir.

Bu cevabi yazı muvacehesinde şikâyet üzerine komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

56 31 . 1 . 1963
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bilekçe
No.

Dilekçe salhilbinin 
adı, soyadı ve adresi

3435/44859 Haşan Mercan 
12. 4 .1961 Çinçin Bağları son 

durak Selim Bak
kaliyesi No: 100/A 
Ankara

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : 1959 yılında Adapazarı’nda askerlik hizmetini yap
makla ikin Kars’ın Selim kazasının lâloğlu köyümle bulunan evi
ni' baskın yapıp kardeşi Mehmet Mercanı ayır surette yaralıyan 
aeh (it eni köy muhtarı Abdülkadir Türkdoğım ve arkadaşlarının 
hâkim, kaymakam ve karakol, taraflarından himaye ve iltizam 
olunarak haklarında kanuni takibatla bulunulmamış olduğundan 
sika ite t etme ktedi r.)

7996/8090 İrfan Hüsamettin
18 . 1 .1956 Ahmet

171. Plâçkoviça 
No: 22 Radovic 
N. R. M. 
Yugoslavya

2068/29977 Mustafa Erciyes ve
1 6 . 2 .  1961 arkadaşı

Büyük Taf köyünde 
Roğazlıyan

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alman bilgiye göre mezkûr 
olaydan dolayı savcılıkça a demi takip karan verilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. İlgililerin bu karara karşı görevli yargı yerine iti
raz hakları da bulunduğundan vâki müracaatın komisyonumuz
ca inceleme konusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

57 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : Yugoslavya'dan göçmen olarak yurda gelmesine 
müsaade edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dışişleri Bakanlığının dosya arasında 
bulunan yazısına göre dilekçiye serbest göçmen vesikası veril
miş olduğu anlaşıldığından dilek üzerine komisyonumuzca baş
kaca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

58 31 . 1 . 1963

(Dilekçiler : Babalarının almakta olduğu maluliyet aylığının 
vefatı üzerine kendilerine tahsisi gerekirken bu haklarının tanın
mamış olduğundan şikâyet ederek teraküm edenlerle birlikte ay
lıklarının ödenmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıklardan alman bilgiye gö
re, dilekçilerden Zümrüt’e kanuni vasıflan haiz bulunduğu için 
maaş bağlanmış olduğu, Mustafa Erciyes’in ise yaş haddini ik
mal etmiş bulunduğu cihetle maaşa müstahak bulunmadığı ve 
müterakim bir istihkakın da bahis konusu olamıyacağı anlaşıl
mıştır.

Gerek bu durum karşısında gerek dUekçilerin kanuni bir 
hak iddiasında ısrar ettikleri takdirde bu ciheti tetkikle görevli 
yargı yerine başvurmalan icabettiğinden vâki şikâyet ve mü
racaattan üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

59 31 . 1 . 1963



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon baran ve ne söbepteft veriHiği

2263/42036 Yavuz Duran
20. 2 .1961 Saray mahallesi 

Postane sokak 
No: 10 
Bingöl

(Dilekçi : Mecburi hizmeti bulunduğu halde ve kanuni mec
buriyete rağmen kendisinin her hangi bir Devlet hizmetine tâyin 
edilememiş olduğundan şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Muş Valiliği emrinde bir va
zifeye tâyin ve işe başlamış olduğu anlaşılmıştır.

Şikâyeti üzerine artık muamele tâyinine mahal bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

60 31 . 1 . 1963

8878/8878 
8607/8607 
8290/8290 
8588/8588 
5

Necdet Ertam 
Eşrefpaşa caddesi 
545 sokak No: 22 
Yaşar Söğütler

1 .1960 eliyle 
İzmir

(Dilekçi : Vücut için çok zararlı olan esrar, tütün, atfcol 
demirpası ve saire gibi zehirleyici maddelerin kendisini dahi 
mahvetmiş olduğundan bahsile tamamen ortadan kaldırılmasını 
istemektedir,)

Gereği düşünüldü : Sağlık için zararlı ve tehlikeli gö
rülen bâzı maddelerin yetiştirilmesi ve kullanılması ve yasağa 
rağmen kullananlar hakkındaki müeyyideler ilgili mevzuatta 
yer almış bulunmaktadır.

Müracaat üzerine bu bakımdan tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

61 31 . 1 . 1963

2660/42809 Mahmut Nedim 
Şahin

6 . 3 .1961 Peğir köyünde 
Kemaliye

(Dilekçi : Ilava Kuvvetlerinde sıhhiye astsubayı olarak vazife 
görmekte iken 1958 yılında 5432 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
ne göre, idari sebeple emekliye sevk edilmiş bulunduğundan bah
sile gazetelerde okuduğu gibi kendi durumunda 25 senesini ikmal 
etmeden emekliye sevk edilenlerin tekrar vazifeye alınmalarını sağ- 
lıyacak bir kanun çıkıp çıkmadığının bildirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine göre müracaat üzerine bir 
işlem tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

62 31 . 1 . 1963

3549/45382 Cemil Oto 
19\ 4 . 196İ Erkek Orta Sanftt 

Okulu Okul -Aile 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkânı 
Bitlis

(Dilekçi : Bitlis Erkek Sanat Okulunun sanat enstitüsü hali
ne getirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr binanın 
honüz natamam bulunduğu ve mevcut şartlar altında tedrisatın 
dahi yapılmadığı bu bakımdan okulun enstitü haline getirilme
sinin uygun görülmediği bildirilmektedir.



— 9 —

Dilekçe Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı ve adresi K misyon karan ve ne sebepten verildiği

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

63 31 . 1 . 1963

3631/45536 Abdullah Sayın (Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresince haksız olarak işine
21. 4 .1961 Bozkurt mahallesi nihayet verildiğinden şikâyet ederek bu haksızlığın bertaraf edil-

Ahmetoğlu Aziz m esini istemektedir.)
Sayın eliyle
Savur Gereği düşünüldü : Bankanın cevabına göre, staj devresinde 

muvaffak olmadığı için kaydının silinmiş olduğu anlaşılan dilek
çinin talebi üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

64 31 . 1 . 1963

3558/45244 Mahmut Ustasü- (Dilekçi : Bâzı namzetler dolayısiyle zamanında yaptıramadık
17 . 4 . 1961  leyman ları inskripsiyon muamelesini yaptırabilmeleri için imkân sağ-

Fen Fakültesi lanmasmı istemektedir.)
Fa No: 2650

Trabzon Gereği düşünüldü : Dosyada bulunan İstanbul Üniversite
si Rektörlüğünün bu muamelelerim zamanında yaptıranınmış 
olanlara 6 Mayıs 1961 tarihine kadar bir mehil daha verilmiş ol
duğu ve dilekçinin de bundan faydalanmış olduğu anlaşılmıştır. 
Esassn bu kabîl işlemler üniversitelerin yetkili organlarına ait 
bulunmaktadır. Bu durum karşısında müracaat üzerine komisyo
numuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

65 31 . 1 . 1963

1809/29600 Cemal Aydemir (Dilekçi : Kendisine isnadedilen siyasi bir suçtan dolayı PTT
11. 1 . 1Ö61 Gümüşsüyü caddesi İdaresindeki hizmetine nihayet verilmiş olduğundan şikâyet et

Hüsamettin sokak mektedir.)
No: 5
Eyüp - İstanbul Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi 1 sene ağır 

hapis ve iki ay Emniyeti Umumi nezareti altında bulundurulma 
cezalarına mahkûm edilmiş bulunduğu cihetle PTT Genel Mü
dürlüğü ile olan ilşiğinin kesilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve kanuni bir hak 
iddia edildiği takdirde görevli yargı yerine başvurması gerek-



Düekço Dilekle sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

1920/29756 Mustafa Kemalettin 
13 . 2 .1961 Savaş

Atatürk caddesi 
Kayserili Bakkal 
Abdullah Şahin - 
kaya eliyle 
Adana

2113/41853 Kadir Sakarya 
7170/41853 Gaybi mahallesi 

17 . 2 . İ961 Yeni sokak No: 24 
Menemen

_  lû  _

Rflfcnisyon. kararı ve ne sebepten verildiği

tiğine göre vâki şikâyet üzerine komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

66 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : Cezası infaz olunmuş bulunan bir fiilinden dolayı 
kendisini haksız olarak 33 gün Manisa Cezaevinde mevkuf bulun
duranlardan şikâyet etmektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin belirt
tiği cezaya mevzuu teşkil eden fiili ile Türklüğe hakaret fiilin
den dolayı hakkında açılmış olan dâvanın bir alâkası bulunma
dığı, binaenaleyh iddiasının varit olmadığı ve yapılan muamele
lerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve tevkif karan aley
hine üst yargı yerine itiraz hakkı bulunmuş olmasına göre, 
şikâyet üzerine bu yönden komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

67 31 . 1 . 1963

(Dilekçi: İstiklâl Savaşında aldığı yaranın ıstırabını çeken 
70 lik malûl ve yoksul bir ihtiyar olduğundan bahsile ârızasımn 
yeniden tetkik ve tesbit ettirilip kanuni haktan faydalandırılma
sını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi hak- 
kındaki 3 askerî hastane raporunda tesbit edilen ânzalar 551 
ve 1325 sayılı kanunlarda yazılı emraz cetveline girecek dere
cede bulunmadığından kendisinin mâlûl sayılmasına ve mâlû- 
liyet maaşı bağlanmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve anlaşmazlığın yar
gı yerince incelenmesi iktiza etmekte bulunmasına göre, vâki 
müracaat üzerine komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

68 31 . 1 . 1963
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Dilek<;n Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3632/60864 Mekin Gönenç
22 . 4 .1961 Alsancak 1379 ncıı 

sokak No: 18/4 
tzmir

5051/42475 Kemal Şirin 
2538/42475 DDY Genel Kâtip-
2 . 3 .  1961 lik Daire Müdür

lüğünde Memur 
Ankara

3194/44039 Osman Kumra
3 . 4 . 1 9 6 1  Atlı Polis Merke

zinde P. M. Resul 
Kumra nezdinde 
Ankara

Ka ııisyon karan ve no sebepten verildiği

(Dilekçi: 686 sayılı Kanun hükümlerini uygulamakla ve her 
şeyden önce kişilerin Anayasa ile teminat altında bulundurulan 
siyasi ve sosyal haklarını bu mey anda çalışma hak ve hürriyeti
ni zedeliyecek şekilde hareket eden icra organlarının bu tarz tu
tumu yüzünden işine nihayet verilmiş ve hiçbir işe alınmaması
na sebep olunmuş ve vâki müracaatlarının da l aydır cevap
landırılmamış bulunulduğundan şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü: Bakanlıktan alman cevabi yazıya göre, 
vâki müracaatları üzerine gerekli cevabm kendisine verilmiş 
olduğu ve aynca çalıştırılmasında mahzur olmadığı hususu
nun da Amerikan Yardım Kurulu Başkanlığına yazılmış bulu
nulduğu anlaşılmıştır.

Belirtilen bu durum muvacehesinde müracaat üzerine baş
kaca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

69 31 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Daire Müdürü hakkındaki bir ihbarda görgü 
şahidi olarak gösterilmiş ve alman ifadelerde resmî baskıda bu
lunularak aleyhine şehadet ve isnatlar teinin edilmiş olması yü
zünden, çocuklarının tahsil ve ailevi durumu .nazara alınmadan 
verilmiş olan nakli memuriyet kararının durdurulması ve tahki
katın gizli olarak re yeniden yaptırılması isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Memurların yerlerinin değiştirilmesi, ida
ri icap ve zaruretlere göre ve hizmet yararına olarak idareye 
tanman yetkiler cümlesindendir. Bu işlemlerden kanuni hakkı 
muhtel olanlann idari yargı yerine baş vurması haklan da 
mahfuz bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan komisyonumuzca 
bir muamele tâyinine mahafl görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

70 31 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : İstanbul'da Zcytinbnrnu emniyet kadrosunda 
polis memuru iken, düşük iktidarın karakollar üzerindeki baskı 
ve tesirlerine mukavemet ederek vuku bulan olaylara adının karış
maması ve ilerde mesul duruma düşmemesi için 21 Nisan 1960 ta
rihinde bizzarure istifa etmiş ve beklenilmesi lâzımgelen 1 aylık 
müddeti dahi beklemeden vazifesinden ayrılmış olduğu için inkı
lâbı miitankrp tekrar mesleke alınması için yaptığı müracaatın 
.‘,'201 sayılı T işkil ât Kanununun 60 ncı maddesinden bahisle kabul 
edilmediğinden bahis ve müşteki yine bu dürüst ve takdir edilmesi
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Dilekço Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

3501/45707 Hüseyin Erkal
17. 4 .1961 ihracatçı Birlikleri 

ihracat Şefi 
Mersin

1714/29215 Bahri Atabey 
2522/29189 Hüseynik köyünde 
1579/29189 Elâzığ 
6f. 2 .1961

Kı misyon karan ve ne sebepten verildgi

lâzımgelen hareketine karşılık, mezkûr maddei kanuniye ile mes
lekten tamamen mahrum bir durumda bırakılmaması isteğinden 
ibarettir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Filhakika verdiği 
20 . 4 . 1960 tarihli dilekçe ile; hususi işleri ile meşgul olaca
ğından bahsile istifasının kabulünü istemiş ve kabulü bekleme
den 21 . 4 . 1960 da vazifesini terk etmiş olan dilekçinin müs
tafi addedildiği ve bu hareketinden dolayı mahallî polis divanın
ca, tevbih cezası ile tecziyesine 21 . 5 . 1960 tarihinde karar ve
rilmiş olduğu açıklanarak 4201 sayılı Teşkilât Kanununun 60 nci 
maddesi hükmü muvacehesinde iadei memuriyetinin mümkün 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabı ve mevcut kanun hükmü 
karşısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

71 31 . 1 . 1963

(Dilekçenin özeti : ihracatçılar Birliği Umumi Kâtipliğine 
hakkı bulunmuş olmasına binaen, tâyin edilmesi isteğinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin tasarrufu, objektif hukuk esasları 
içerisinde idareye tanınan takdiri yetkiler cüml esindendir. Ni
tekim, mezkûr göreve daha ehil görülen bir başkasının tâyin kı
lınmış olduğu anlaşılmıştır.

Buna rağmen dilekçi kanuni bir hak iddiasında bulunduğu 
takdirde bu ciheti incelemeye görevli yargı yerine başvurabilir.

Belirtilen bu sebeplere binaen, vâki müracaat üzerine komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

72 31 . 1 . 1963

(Dilekçenin konusu : Elâzığ Asliye Ceza Yargıcı Edip Şim
şek ve Sulh Hukuk Yargıcı Nihat Garipağaoğlu’dan şikâyet ve
16 aylık mahkûmiyeti ile ilgili karara karşı vâki düzeltme is
teğinin adaletle incelenmesinin sağlanmasına dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre şikâyet konusu 
üzerinde gerekli incelemenin yaptırılmış olduğu anlaşılmıştır.

Anayasa karşısında, yargı yerlerinde görülmekte olan iş
lere de her ne suretle olursa olsun müdahale mümkün değildir.
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi K-îtnisyon karan ve ne selbepten verildiği

Belirtilen bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

73 31 . 1 . 1963

1880/25239 Anthony H. Manley
4 . 1 . 1 9 6 1  Counsellor At Law 

Paris
Muhtelif Amerikan 
Şirketleri Müşavir 
Avukatı 
Paris

(Fransızca olarak yazılı dilekçe konusu : İspençiyari müs
tahzarlar için 5 yıl süre içinde kullanılabilecek ve 10 yıl sür,e, 
içerisinde ödenebilecek yıllık % 6 faizli ve başlangıçta bir defa
da ödenecek % 1 sigortalı 25 milyon dolarlık kredi teklifine 
dairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilek ve şikâyette bulunmak hakkı T.C. 
Anayasası ile münhasıran Türk vatandaşlarına tanınmış bulun
maktadır.

Bu durum karşısında incelenme kabiliyeti bulunmıyan di
lekçe üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

74 31 . 1 . 1963

8815/8815 İsmail Gündoğdu
3 . 2 .  1960 Demirciler başında 

Ahmed’in fırınında 
Safranbolu

(Dilekçi : Babasından kalan mallar için, 1948, 1954 ve 1958 
yıllarında Safranbolu Hukuk Mahkemesine ve ayağını çiğneyen 
bir şoför hakkında Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığı 
müracatlardan bir netice alamadığından bahsile hakkının aranma
sını istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin babasın
dan kalan mallar için adalet mercilerine başvurduğu haklanda 
bir kayıt bulunmadığı, şoför hakkında açmış olduğu tazminat 
dâvasının da duruşmaya gelmemiş ve bir vekil göndermemiş bu
lunduğundan takibe bırakılmış bulunduğu, bineanaleyh bu mer
cilere başvurması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve müracaat konuları
nın hükmen halli iktiza etmekte bulunduğuna göre vâki talep 
haldanda bu yönden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

75 31 . 1 . 1963



Dilekço Dilekçe saMbinin 
No. aidi, soyadı ve adresi

9005/9005 Mehmet Sayıcı ve
17. 2 .1960 arkadaşları

Belediye asil âza
sından
Çıı rara-Konya

14

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçenin özeti : Çumra Belediye Başkamnm, Belediye Mec
lisi karart, ve kanun hükümleri hilâfına icraatını 600 lira üzerin
den almakla bulunduğundan ve belediyede sair suretlerle yolsuz 
»muameleler yapıldığından bahis ve şikâyet ederek bu durumun 
Utkik n  tahkiki için bir müfettiş gönderilmesi ve ilgililer hak
kımla takibat yapılmasını istemektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mülkiye âmiri tara
fından tasvibedilmiyen bir karara istinaden 600 lira üzerinden 
ödenmiş olan Başkanlık ücretinin Belediye Başkanından tahsili 
cihetine gidildiği, bir mülkiye müfettişi tarafından yapılan tef
tiş sonunda belediye hesabat ve muamelâtında başkaca bir yol
suzluğa raslanmamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, vâki müracaat 
üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

76 31 . 1 . 1963

9105/9105 Emin Görgün (Dilekçi : Valilikçe yapılan bir ilândan haberdar olmıyarak
22. 2 .1960 Ziraat Bankası eskiden beri kullanmakta olduğu üzere, voltajı düşük olan şehir

Veznedan cereyanından lâyıkı ile faydalanabilmek maksadiyle kendisinin
Adıyaman bulunmadığı bir sırada evine baskın yaparak 110 voltluk ampul

kullandığını tesbit eden ve bu suretle mesken masuniyetini ihlâl 
etmiş bulunan belediye memurları tarafından evinin elektriğinin 
kesilmiş olduğundan ve bu memurlar hakkında yaptığı şikâyete 
ait tahkikat evrakının da Vali tarafından bililtizam bir karara 
bağlanmadığından bahsile bunun bir un önce mahkemeyi intikal 
ettirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Kendilerinden şikâyet olunan memurlar 
hakkında usulüne tevfikan tahkikat yapılıp haklarında men’i 
muhakeme karan verilmiş olduğu anlaşılmasına ve dilekçinin 
belediyenin bu tasarrufu aleyhine aynca idari kaza merciine 
başvurması da mümkün bulunmasına göre vâki müracaat üze
rine bu yönlerden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğı ar karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

77 31 . 1 . 196C
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9642/9642 Haşan Basri Tar- 
19 . 4 .1960 man

Avukat
Denizciler caddesi 
Saka Han No : 19 
Ankara

Dilekçi* Dilekçe .saıhi:bıaiıı
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçenin konusu : Müvekkiline ait kesilen maa§m iadeten 
tahsisi hususunda açtığı idari dâvanın içerisinde bulunduğu müc
bir sebep dikkati nazara alınmadan süre aşımından reddedilmiş 
bulunduğundan bahsile bunun sağlanması isteğine dairdir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Bulunan maaş kay
dında memleket, köy ve doğum kaydı bulunmadığı için kaydın 
bu ere aidiyetini tevsike imkân görülemediği ve Devlet Şûra
sında açılan dâvanın da reddedilmiş bulunduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve anlaşmazlığın çö
zümü yargı yerine ait bulunmuş olmasına göre, müracaat üzeri
ne 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi karşısında yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

78 31 . 1 . 1963

2859/43177 İbrahim Hakkı
15. 3 . 1961 Güngör

Serçe sokak Özkan 
Ap. 34-3 
Yenişehir - Ankara

(Dilekçe özeti: Yaş durumu itibarı ile 2 . 2 .  1959 tarihine 
kadar hizmet görmesi mümkün olduğu halde, görülen lüzumdan 
bahsile ve kanuni hiçbir sebep olmaksızın 2 . 2 .  1956 tarihinde 
yargıçlıktan emekliye sevk edilerek mağdur edilmiş ve mesleki ile 
ilgili bii' vazifı isteğinin de neticesiz kalmış bulunduğundan; bu 
mağduriyetinin telâfisi zaruretine, meslekî bilgi ve kifayetine 
binaen mukaveleli avukatlıklardan birine nasbinin veyahut te
şekkül edecek olan Anayasa Mahkemesi üyeliğine intihap olun
masının sağlanması isteklerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de ve tâyin yetkisinin ilgili ve yetkili idareye aidiyetine bina
en komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

79 31 . 1 . 1963

8176/8176 İbrahim Yayık
22 .12 .1959 Kömür Pazan 

Ulus caddesi 
No: 3 
Adapazarı

(Dilekçi: Akyazı ilçesinin Yağcılar köyünde bulunan 5 aded 
tapulu gayrimenkul!erine ait istediği çaplı tasarruf vesikasının 
Kadastro Müdürlüğünce verilmediğinden şikâyet etmektedir.)

Devlet Bakanlığının cevabi yazısına bağlı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü yazısında: Dilekçinin 35 senedir bahis ko
nusu yerîeri ne bizzat ve ne de bilvasıta tasarrufunda bulun
madığı ve tapu kayıtlarının taallûk ettiği bu gayrimenkuller 
adı geçen köy muhtarı ve bilirkişileri tarafından dahi biQine-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

mediği için tesbiti yapılamadığı ve bu sebeple çaplı tasarruf ve
sikalarının tanzimi ile kendisine verilmesi mümkün olamadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Cevabi yazıya ve dilekçinin kanuni bir 
hak ve iddiasında bulunduğu takdirde görevli yargı merciine 
baş vurması gerektiğine göre vâki müracaat üzerine bu yön
den komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

80 31 . 1 . 1963

9414/9414 M. Ali Karasakal (Dilekçiler : Toprağa muhtaç köy halkının topraklandırılmala-
nnı teminen, bölgelerinde askerî yasak bölgenin yasaklığmın 
tamamen veya kısmen kaldırılmasını istemektedirler.)

Genelkurmay Başkanlığının cevabi yazısında : Bugünkü şart- 
^  1ar muvacehesinda bunun mümkün görülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Cavabi yazıya, toprak ihtiyacından do
layı da bu işle ilgili idari makam ve mercilere başvurulması ge
rektiğine göre; müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

81 31 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Lise üstünde iki üç yıl tahsil yaptıkları halde 
Eğitim Enstitüsü mezunlarının üniversiteye kayıt yönetmeliğinin 
2 nci maddesine tevfikan üniversiteye kabul edilmediklerinden 
bahsüe, bu antidemokratik yönetmelik hükmünün değiştirilmesi 
isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Mezkûr yönetmeliğin değiştirilmesi Üni
versiteler Kanununa göre, üniversitenin yetkili organlarına 
ait bulunmaktadır.

Vaki müracaat üzerine bu bakımdan komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
— i1 .-a . ■, yi"

82 31 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : İstanbul Belediyesinde münhal bulunan me
muriyetlerden birine tâyin isteğinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul Valiliğinden 
alman malûmata nazaran; mumaileyhin durumuna uygun mün-

1002/28534 Gevdet Yenen 
23. 1 .1961 Kodoman caddesi 

Güzel Ap. No: 127 
Daire : :1 

, Şişli - İstanbul

2902/43551 Müslim Er
21. 3 .1961 öğretmenler Der

neği Başkam 
Gölpazan - Bilecik

24 . 3 .1960 ve arkadaşları 
Muhtar
Güvendik Köyü 
îhtiyar Heyeti 
Urla
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hal bir kadro bulunmadığı için dileğinin tervici cihetine gidile- 
mediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve bâzı tasarrufların 
idarenin yetkileri cümlesinden olmasına göre; vâki müracaat 
üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin '
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne selbepten verildiği

83 31 . 1 . 1963

8622/8622 Emin Durmazlar
27. 1 .1960 1271 sayılı Gençali 

T. K. Kooperatifi 
Muhasibi 
Denizli

(Dilekçi : Çal Belediyesince 16.10.1937 tarihinde istimlâk 
olunan 2 900 metrekarelik gayrimenkıdünün maksada tahsis edil
mediği gibi bugüne kadar bedeli de ödenmemiş olduğu cihetle 
kndmne geri verilmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : incelenen dosya münderecatına ve ce
vabi yazıya göre; Danıştayca süre aşımından tetkik ve redde
dilmiş ve ayrıca da dilekçi tarafından tapu iptal dâvası ikame 
edilmiş bulunulduğu anlaşıldığından, yargı mercilerince karara 
bağlanmış veya bağlanması iktiza eden konular üzerine yasama 
organınca her hangi bir işlem yapılamıyacağı cihetle vâki mü
racaat üzerine bu yüzden tâyini muameleye mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

84 31 . 1 . 1963

1732/29423 Seyit Ahmet De-
8 . 2 . 1 9 6 1  mirel

1392 S. Sanyahşi 
Tarım Kredi Koo
peratifi Muhasibi 
Şereflikoçhisar

(Dilekçi : Anne ve babaları muhtelif tarihlerde ölmüş iki kar
deş çocuğun nüfusa tesçillerinin sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alınan cevaba göre : Bu ço
cukların tesçillerinin sağlandığı anlaşılmıştır.

Bu suratla yerine getirilmiş olan istek baklanda başkaca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

85 31 . 1 . 1963

9424/9424 Mustafa Çalışkan
25. 3 .1960 Karaözü Ortaokulu 

Müdür Vekili 
Karaözü istasyon 
hattı üzerinde 
Kayseri - Sivas

(Dilekçi : Muş vilâyeti emrine tâyini sebebiyle tahakkuk eden 
harcırahının ödenmesini istemektedir.)

(Goreği düşünüldü : Mezkûr istihkakın mumaileyhe ödenmiş 
olduğu anlaşıldığından vâki müracaat üzerine artık muamele tâ 
yinine mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

86 31 . 1 . 1963
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(Dilekçi : Kendisine münasip bir iş teminini istemektedir.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Kendisine bulunan 
müvezzilik, yemek ve yatacak yer dâhil 200 lira ücretli okul 
hademeliğini kabul etmediği, son defa iş imkânları araştırılmak 
üzere vâki davete de icabet etmemiş bulunduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : B^ahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne seibepten verildiği

87 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : Köylerinin okul, su ve zati kereste ihtiyaçlarının 
bir cm önce giderilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıkların dosya arasında bu
lunan cevabi yazılanna göre adı geçen köyün okul ve su ihti
yaçlarının giderilmiş olduğu, kendilerine her ne kadar ucuz 
tarife ile kereste verilmesine imkân yok ise de işletme demir
yollarından muhammen bedelle çam tomruk alarak bu ihtiyaç
larını da gidrebilecekleri anlaşılmış bulunduğundan vâki mü
racaat üzerine Komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

88 31 . 1 . 1963

(Dilekçenin özeti : Toprak ve İskân Müdürü Rıza Gökten 
hakkmda yaptığı ihbara ait tahkikatın bir an önce sonuçlandırıl
ması isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; mezkûr şikâ
yet üzerine gereken tahkikatın yapılıp meni muhakeme karan 
verilmiş bulunulduğu anlaşıldığından vâki talep hakkmda 
başkaca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2864/2871 Mehmet Davut
18. 1 .1955 Oğuz

Aydoğan C. sokak
No: 20
Sivas

9472/9472 Mehmet Saik
2 . 4 . 1 9 6 0  Eski - Beyrehatun 

Köyü Muhtarı 
Çıldır

9460/9460 Temel Okumuş
2 . 4 . 1 9 6 0  Küçükpazar Haeı- 

kadm caddesi 
No: 87 
İstanbul

89 31 . 1 . 1963



8185/8185 Esat Sarıkaya
23 . 12 .1959 Keçeciperi mahal

lesi Aziz sokak 
No: 15
Hasköy - İstanbul

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçi : Evinin bitişiğindeki mandıranın kaldırtılmastm 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu mandıranın kaldırılmış 
olduğu anlaşıldığından şikâyet üzerine Komisyonumuzca yapı
lacak başkaca bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  19 —

Komisyon kanaı-ı ve ne selbepten verildiği

90 31 . 1 . 1963

1741/29383 Or Kolektif Şirketi
7 . 2 . 1 9 6 1  Petrol Ofisi Acen- 

tası Belediye Ga
rajı içinde 
Antalya

(Dilekçi : Resmî bir müessese olup kazancı tamamen Hâzine
ye aidolan Petrol Ofisin Antalya'da da bir acantesi bulunduğu 
halde resmî dairelerin ihtiyarlarını buradan tedarik etmediklerin
den bahsile bunun sağ/anmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bunun temini maksadiyle gerekli tamim 
ve tebliğatm yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında komisyonumuzca yapılacak başkaca bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

91 31 . 1 . 1963

2221/42035 Kâzım Panm 
4885/42035 C. Savcılığında 

20. 2 . 1961 Zabıt Kâtibi 
Burdur

(Dilekçenin özeti : Burslu olarak İstanbul Teknik Okuluna de
vam etmekte iken her hangi bir sebeple tahsilini terk etmiş olan 
oğlunun okul masrafı olarak kabul edilen l 375 liradan dolayı bir 
misli zam ve faizi ile birlikte haczen tahsiline tevessül olunan
11 705 lira gibi bir parayı cüzi maaş ile ödemeye muktedir olma
dığı cihetle, zam ve faizi tutarı olan 6 930 liranın affedilmesi iste
ğinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr icra takiba
tının Ankara 4 ncü Hukuk Hâkimliğinin 7 . 11 . 1960 tarihli 
ilâmına dayandığı. Kesinleşmiş olan bir ilâma dayanan borcun 
tenzili mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mezkûr alacak Hazine hukuku şahsiyesi 
ile ilgili bulunmuş olduğu cihetle, hususi af yolu ile kaldırılması 
ceza hukuku esaslarına göre mümkün değildir.

Vâki talebin bu yönden reddine oy birliği ile karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

92 31 . 1 . 1963
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

4595/48408 H. Hüseyin Turan
5 . 6 . 1 9 6 1  Tahrirat Kâtibi

Mahmudiye - Eski
şehir

7642/7642 Ali Dursun 
7460/7460 Düz mahalle Park 
8263/8263 sokak No: 39 
8837/8837 Ordu

23 .10 .1959

3896/46346 İsmail özen ve ar.
4 . 5 . 1 9 6 1  Ceza Evi mahkûm

ları adına 
Sivas

Konisyon kararı ve ne söbepten verildiği

(Dilekçe özeti : Başarısızlığı sebebiyle Çifteler Köyü Enstitü
sünden ayrılmış olup, hükme bağlanan okul tazminatının affedil
mesi isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Hazine hukuku şahsiyesi ile ilgili bulu
nan bir tazminatın hususi af yolu ile ele alınması ve kaldırılması 
mümkün bulunmadığı cihetle vâki müracaat üzerine bu yönden 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

✓ 93 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı meni 
müdahale dâvasının Hâkim Hilmi Uzun tarafından dâvâlı iltizam 
olunmak suretiyle reddedildiğinden bahis ve şikâyet ederek adı 
geçen hakkında gereken tahkikat ve takibatta bulunulması ve gay- 
rimenkulüne vâki tecavüzün önlenmesi isteğine dairdir.)

Gsreği düşünüldü : Bakanlıkça şikâyet konusu üzerinde ada
let müfettişi tarafından gerekli tahldkat yaptırılmış ve muma- 
ileyho ait hükme bağlanan dâvalarda adı geçen hâkimin muahe
zesini mucip bir hal bulunmadığı tesbit ve bu suretle icabeden 
kanuni muamelenin yapılmış olduğu anlaşıldığından, vâki mü
racaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

94 31 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : İnkılâbımızın birinci yıl dönümü münasebeti 
ile A f Kanunu çıkarılması ve meşrutan tahliye müddetinin çı
karılan A f kanunları ile tanınan 1/3 e indirim yapılmadan 
mahkûmiyetin tamamı üzerinden hesaplanmak sureti ile aleyhle
rine olacak şekilde yapılan uygulamanın düzeltilmesi isteğinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Umumi af yeni bir kanun teklifi konu
sudur. Meşruten tahliye müddetinin tâyin ve tesbitine müte
allik anlaşmazlığın çözümü de vazifeli yargı yerine aittir.

Vâki müracaat üzerine, belirtilen bu sebeplere binaen ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

95 31 . 1 . 1963
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3562/45256 Mehmet îğci (Dilekçi : Türkiye’de yapılacak okulların gruplar halinde
17 . 4 .1961 Mütaahhit ihaleye çıkarılması hakkında Bayındırlık Bakanlığınca alınmış

Uluborlu olan kararın; Hâzinenin ve bu işle uğraşan az sermayeli kimse
lerin zararına olacağını açıklıyarak yersiz olan bu kararın ıslâh 
edilmesini istemektedir.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında: Yıllardan beri 
yapılmış olan köy okulları inşaatlarının geniş şikâyetlere konu 
teşkil ettiği, binaların da malzeme ve işçilik bozukluğu ve 
teknik murakabesizlik sebepleriyle dayanıksız ve aşağı vasıflı 
olduğu ve bu yüzden millî servetin heder olduğu 222 ve 308 
sayılı kanunlarla tanınan yetki üzerine bu yapıların ehliyet ve 
tecrübelerine güvenilen firmalara verilmesinin kararlaştırıldı
ğı ve bu suretle yapıların ciddi ve sistemli bir murakabe altında 
bulundurulmasının ve seri halinde imalât yapmak imkânını 
bulacak olan firmaların kaliteli ve maliyeti düşük malzemelerle 
bunları Hâzineye daha ucuza mal edeceklerinin göz önünde 
bulundurulmuş olduğu, bu işlerde çalışan küçük sermayeli mü
teahhitlerin de bu firmalardan iş almalarının mümkün olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
vâki müracaat üzerine komisyonumuzca bir işlem yapılamıya- 
cağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı,soyadı veadreri Komisyon kararı ve ne sebepten verilligi

96 31 . 1 . 1963

2208/42041 Refet Acerol
20. 2 .1961 Osmanağa mahal

lesi Halitağa sokak 
No: 51/5
Kadıköy - İstanbul

(Dilekçi : 1955 senesinde intisap etmiş bulunduğu İstanbul 
Ticaret Odası Hukuk İşleri Müdürlüğü ve avukatlığından kasdî 
ve hasimane sebeplerle çıkarılmış olması üzerine idari dâva açıp 
lehine aldığı ilâm üzerine tekrar vazifeye alınmış buluduğu lıal- 
de, aradan 6 ay gibi kısa bir zaman sonra gene oda idare kuru
lundaki bâzı zümrenin bilhassa oda umumi kâtibi Hayri Celâl 
Atamer’in, tesir ve telkinleri ile 9 Şubat 1961 de tekrar görevine 
nihayet verilmiş olmasından şikâyet ederek, odayı bir âmme 
müessesesi olmaktan çıkaran adı geçen ile İdare Kurulunu terkib- 
eden zavat haklarında gerekli muamelenin ifasını, ihlâl olunan 
hakkının iade edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya muhtevasına göre; bahis 
konusu ilâm hükmü, tekrar yapılan tâyin ile yerine getirilmiş 
kendilerinden şikâyet olunanlar haklarında da gene gereken 
kanuni muamelenin yapıldığı ve dilekçi hakkında sonradan 
yapılan işten çıkarma muamelesinin de müfettiş raporuna ve 
valilik teklifine müstenit bulunduğu anlaşılmıştır. Sonraki



Öılekça Dilekçe saihîbinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

mezkûr tasarrufun dahi idari dâva konusu bulunmuş olmasına 
göre şikâyet ve müracaat üzerine bu maddi ve hukuki sebep
lerden dolayı komisyonumuzca bir işlem tâyinine mahal olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

97 31 . 1 . 1963

838/28576 Muzaffer Akbulut
23. 1 .1961 Hürriyet mahallesi 

Gürbüz sokak 
No: 11/A 
Samsun

Dilekçenin özeti : Mâruz kaldığı hastalıkların kısmen olsun te
lâfi edilmesi için;

A) Genelkurmay Mahkemesince verilmiş olan müeccel hapis 
ceza-siyle ilgili dosyasının yeniden gözdün geçirilip uğradığı hak
sızlığın meydana çıkarılması,

B) 1949 yılında katıldığı tekâmül kursunda birinci olmuş 
iken kurs sonunda düzenlenmiş olan belgede zayıf ve sonuncu 
olarak gösterilmesi suretiyle yapılan muamelenin incelenmesi ve 
belgenin yeniden düzenlenmesi;

C) 1949 yılında ordugâhta vazife esnasında sağ gözünden 
ârızalanmış ve bilâhara görme kabiliyetini kaybetmiş olduğu ve 
bu durumu raporla da belirtilmiş bulunduğu halde bidayeten bu 
ârızası ile ilgili olarak düzenlenen zaptın gayrimuteber addedil
mesi ve bu sebeple a/yrıca cezaya çarptırılmış olması ve gene bu 
yüzden maluliyet iddiasının nazara alınmamış bulunduğu hususla
rının araştırılması ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gere
ğince hakkında vazife' mâlîdü hükümlerinin uygulanması istekle
rinden ibarettir.)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : 3 . 10 . 1951 tarihinde, 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince re’seri emekliye sevk 
edilmiş olan ve 38 sene 2 aylık hizmetine ve vazife aylığına gö
re kendisine emekli aylığı bağlanmış olan mumaileyhin vazife 
mâlûliyeti iddiasının Tıp Akademisinden aldığı 24 . 11 . 1950 ta
rihli raporu Sandık Sağlık Kurulunca (ânzası mâlûliyet derece
sine girmez) şeklinde onandığı için emekli aylığının vazife mâ- 
lûllüğü aylığına çevrilmesine imkân olmadığına Yönetim Ku
rulunca 3 . 12 . 1951 tarihinde karar verilmiş olduğu ve bu iddia 
yetkili mercilerce incelenmiş ve karara bağlanarak kesinleşmiş 
bulunduğundan durumunun yeniden tetkikine Tomrıni iw>ân ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Anayasa karşısında bir mahkeme hükmü
nün ve bununla ilgili bir dosyanın teşriî organca incelenmesi 
mümkün değildir.

Şikâyet konusu edilen diğer idari tasarruflarda esas, mak-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

sat ve şekil yönlerinden vukuu iddia edilen kanunsuzlukların 
tetkik ve halli de yargı yerine ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplerden dolayı komis
yonumuzca bir işlem yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

98 31 . 1 . 1963

3552/45379 Salih Eletim
19 . 4 .1961 Yakuplu Köyü 

Muhtarı
Büyükçekmece - Ça
talca

(Dilekçi : Halil Birecik adındaki bir şahsın desiseli yollarla 
köy tüzel kişiliği aleyhine haksız gayrimenkul iktisabında bulunup 
gene ayni şekil ve surette Karayolları idaresinden, Hazine aley
hine olarak 250 bin liralık bir istimlâk bedeli almaya teşebbüs et
tiğini ihbar etmektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen Halil Bi- 
recik’in Reşit Paşa veresesine ait 102 parça gayrimenkulü izalei 
şüyu dâvası dolayısiyle satınalmış ve bu yerlere ait tapu kayıt- 
lanndaki hudutların filhakika müphem ve bugün için arza gay- 
rikabili tatbik bulunduğu buralarda tapu tahriri veya tapula
ma işlemleri henüz yapılmadığı için köy merasının bu yerlere 
karıştırıldığı hakkandaki iddianın doğru veya yanlış bulunduğu 
ancak bu sahanın kadastrosu sırasında yapılacak tapu uygula
ması ile anlaşabileceği Karayollannca istimlâk olunan araziye 
ait bedeli istimlâk için adı geçenin açmış olduğu tezyidi bedel 
dâvasının Çatalca Hukuk Mahkemesince 255 740 liraya çıkarıl
mış olduğu ve bu dâvanın rüiyeti sırasında Karayakuplu köyü 
şahsiyeti hükmiyesini temsilen duruşmalara iştirak eden zatın 
mülkiyet iddiasının reddedilmiş ve hükmedilen meblâğın da 
icra veznesine ödenmiş olduğu ve bu meblâğın istirdadı mevzu
unda idarece bir işlem yapılmıyacağı ada geçenin Hazine ve köy 
tüzel kişiliğine ait yerlere her hangi bir tecavüz ve müdahalede 
bulunup bulunmadığı hususunun bu köylerde Tapulama Kanunu 
hükümlerinin uygulanması sırasında esaslı surette inceletileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve ihbar konusu teş
kil eden hususlann yargı yerince karara bağlanmış bulunması
na göre, vâki müracaat üzerine komisyonumuzca tâyini muame
leye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

99 31 . 1 . 1963
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adi, soyadı ve adresi

3433/44858 Hilmi Altay 
12. 4 .1961 Sokullu Mehmetpaşa 

İlkokulu öğretmeni 
Üsküdar - İstanbul

3195/44111 Ahmet Güven 
31. 3 .1961 Yenimahalle Sel 

sokak No: 13 
Elâzığ

Komisyon karan vo ne sebepten veril-iği

(Dilekçi : 1923 yılında, öğretmen olarak göreve başlamış ve 13 
yıl hizmetinden sonra Dahiliye meslekine intisabedip 17 yıl da bu 
meslekte hizmet gördükten sonra 1953 te tekrar mesleke dönmüş 
ve 6273 sayılı İntibak Kanunu da bu tarihten sonra yürürlüğe 
girmiş olduğu halde mezkûr kanun hakkında yanlış tatbik edilmek 
suretiyle Dâhiliyede geçen 17 yıllık müddeti hizmetinin intiba
kında nazara alınmamış bulunduğundan şikâyet etmektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin 
maaşının yapılan ilk ayarlamada âzami hâd olarak iki derece 
yükseltilmek suretiyle 35 liradan 50 liraya çıkarıldığı bilâhara 
Danıştay Tevhidi îçtihad kararına uyularak kanunla kazandığı 
derece ve kıdem 35 lirada geçen 1 sene 11 ay 1 günlük mükte
sep hak müddetine ilâve edilerek maaşının 1 . 3 .  1954 de 60 
liraya çıkarılması ve bu maaşta 11 ay 1 gün kıdemli sayılması 
icabetmekte ise de kadrosu müsaidolmadığından ve münhal kad
ro da bulunmadığından 40 liralık kadronun temin ve tahsis edi
lebildiği 1 . 3 .  1955 te yapılabildiği, bu gibi intibaklarda kad
rosuzluktan dolayı kayıplan olan öğretmenler için bir kanun 
tasansı hazırlanmış olduğu takdirde ilgilinin terfi durumunun 
da inceleneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin görevli 
yargı yerine başvurması gerektiğine göre vâki müracaat üzerine 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.,

Karar No. Karar tarihi

100 31 . 1 . 1963

(Dilekçenin özeti : Verese arasında doğan bir arazi ihtilâfına 
bakan Elâzığ Asliye Hukuk hâkimlerinin bununla ilgili dâvada 
diğer tarafı iltizam edip muhakemeyi 4 yıl sürüncemede bırakmış 
olduklarından ve neticede de hakkının ziyama sebebiyet verdikle
rinden lehine olan ifade ve delilleri zabıtlara geçirmiyerek zabıt
lar tebdil ve tağyir edilmiş bulunulduğundan, Yargıtay 4 ncü 
Hukuk Dairesince de usulün 438 ve 439 ncu maddeleri hilâfına 
murafaa talebinin ve tezyit isteğinin ayrı bir muameleye tâbi tu- 
tulmıyarak kabul edilmemiş ve verilen kararların miistenidatı 
açıklanmamış ve bu mevzu ile ilgili olarak Bakanlığa, Millî Birlik 
Komitesine yaptığı müracaatlerin de savcılığa gönderilip usulen 
cevaplandırılmış bulunduğundan bahis ve şikâyetle şkiâyetinin 
tetkik ve tahkik konusu yapılması isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : Verilen kararlarda 
ve yapılan işlemlerde usul ve kanuna uymıyan bir cihet bulun
madığı ve ittihaz olunan kararların derecattan geçmiş olması



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

itibariyle dilek hakkında yapılacak bir işlem olmadığı sonucuna 
vanldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

101 31 . 1 . 1963

2870/43295 Şefik Çapanoğlu
16. 3 .1961 Posta caddesi Kud 

ret Ap. Kat: 3 
No: 9 
Ankara

Adabt Bakanlığının cevabi yazısında : înhilâl etmiş olan adı 
geçen noterliğe 416S sayılı Noter Kanununun 8 nci maddesinde 
derpiş olunan ilân şart ve müddeti göz önünde bulundurulmak 
sureti ile 23 tâlip arasından objektif esaslara uyularak ve mez
kûr maddenin Bakanlığa tanıdığı takdir hakkına dayanılarak 
Balıkesir avukatlarından Haşan Nejat Sarıca’nın tâyin edilmiş ol
duğu. Ve bu tâyin mumelesinin ne usul ve ne de takdirde hiçbir 
zaıf ile mâlûl bulunmadığı bildirilmektedir.

Geraği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığını ve mevzuubahis tasarrufun esas 
maksat ve şekil yönlerinden kanuna mugayir bulunduğunu iddia 
etmesi halinde vazifeli yargı yerine başvurması gerektiğine göre 
vâki müracaati üzerine içtüzüğün 53 ncü maddesinin 1 nci ben
dinin (A) fıkrası muvacehesinde komisyonumuzca bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

102 31 . 1 . 1963

(Dilekçe özeti : Bir örneğini ilişik olarak sunduğu Komite ya
zıları ile münhal bulunan Adana Birinci Noterliğine tâyini husu
su Adalet Bakanlığına tevcih olunmuş bulunduğu halde; bu konu
daki talebin, Noter Kanunu ile tesbit edilmiş bulunan müddetin 
hitamından önce başka birinin tâyini sureti ile is’af edilmemesinin 
gayrikanuni ve bu yolda tesis olunan Bakanlık tasarrufu gayrika- 
nuni ve takdir haklanın istimali de objektif ölçülere itibar edil
memiş olması bakımından bir zaıfla mâlûl ve isabetsiz bulundu
ğundan bahsile, mezkûr idari tasarrufun re’sen bozulması gerek
tiğine dairdir.)

8210/8210 İsmail Köşürgeli 
8160/8160 Atatürk mahallesi 
9346/9346 Cavsak sokak 

22.12.1959 No: 33 Ast. Sb.
Mk. Kd. Bş. Çvş. 
Urfa

(Dilekçi : Vatani hizmetini ifa etmekte bulunan bir erin dö
vülerek öldürüldüğü ve Londra uçak kazası münasebetiyle Devlet 
büyüklerine karşı yakışıksız, hakaretamiz sözler sarf edildiği, ki
şiye özel işareti ile adına gönderilen bir zarfın açıldığı ve yaptığı 
mütaaddit müracaatlerin kasten mevkii muameleye konulmadığı
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Dilekçe
No.

9356/9356 
1 6 . 3 .  1960

Dilekçe sahibinin
adı, soyadı ve adresi Ktfmisyon kararı ve ne sebepten verildiği

hakkındaki şikâyet ve ihbarlarının önemle ele alınıp suçluların 
cezalandırılmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Şikâyet ve 
ihbar konularının vazifeli ve üst adlî mercilerce tahkikata mahal 
olmadığı şeklinde karara bağlanmış olduğu sabık Devlet ricaline 
karşı yapılmış olan hakaretlerin de affedilmiş bulunduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet ve ihbar konuları üzerinde As
kerî Muhakeme Usulü Kanununa tevfikan adlî âmirliklerce ge
rekli muamelelerin yapılıp kararlar alındığı anlaşılmış bulundu
ğundan komisyonumuzca ayrıca tâyini muameleye mahal görül
mediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

103 31 . 1 . 1963

(Dilekçi : 1948 yılında açtığı bir tapu iptal dâıkısınm 12 
yıldır neticelendirilmediğinden ve avukatının gayrikanvuni tutu
munun Baro idare Heyetince benimsenmemiş olmasından .•şikâyet 
etmektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müştekinin şikâyet 
konusu ettiği İzmir Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 
957/1803 esas numarasında kayıtlı dâvanın yürütülmesinde 
usul ve kanun hükümlerine uymıyan bir cihet bulunmadığı, 
Cumaovası’nda mahkeme teşkili sebebiyle dosyanın Cumaovası 
Asliye Hukuk Mahkemesine tevdi edildiği fakat bu yer hâki
mini şikâyet etmesi ve hâkimin istinkâfı üzerine dosyanın tek
rar İzmir’e nakledildiği ve bu yer hâkimini de şikâyet ettiği 
için bunun da istinkâf ettiği ve âhiren yapılan yargılamada dâ
vanın reddedildiği ve hükmün Yargıtayca bozulması üzerine 
dâva dosyasının o sırada teşekkül eden Ara<zi Kadastro Mahke
mesine gönderilmesi gibi sebeplerle dâvanın uzadığı ve neticeye 
intizar olunması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre vâki müracaat 
ve şikâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Kasım Uysal 
1720 sokak 37 
numarada 
Karşıyaka - Izmiı-

104 31 . 1 . 1963
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2782/43065 Halil Karaeelik 
10. 3 . 1961 Muhtar

İncesu köyü 
Dinar - Afyon K.

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

(Dilekçe özeti : Köyleri ile Keçiborlu kazasının Müfidiye kö
yü arasında hâsıl olan bir mera ihtilâfı bir sureti ilişik olaralt 
sunulan mahkeme kararı ile neticelenmiş ve bu karar kesinleşe
rek; muhkem kaziye halini almış ve yine sureti ilişik 17 Temmuz 
1952 tarihli ve 25270 sayılı Kararname ile de mezkûr köy sınır
ları bu yolda tesbit edilmiş bulunduğu halde, 1954 seçimlerin
de sâkıt iktidara rey vermemiş oldukları için 30 Nisan 1955 ta
rihli diğer bir kararname ile bu kadîm hakları nazara alınmadan 
kendilerine ait meranın büyük bir kısmının ve binlerce dönüm
lük mezru arazilerinin başka bir vilâyet hudutları içerisinde 
bırakıldığından şikâyet ve idari kararın kazai karara takaddüm 
etmemesi bir hukuk kaidesi bulunduğu cihetle, bu kararnamede 
imzası bulunan düşüklerin bu hareketlerinden dolayı Anayasayı 
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanma sevk edilmeleri ve mez
kur idari kararm ortadan kaldırılması ve iki vilâyet hududunun 
eski haline ircaı isteklerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr sınır kararnamesi, âmme ka
nunlarının idareye tanıdığı yetkiye dayanılarak alınmıştır. 
Bunların kanunlara mugayereti iddiasının idari kazaca tetkik 
ve karara bağlanması lâzımdır. Nitekim bu mercie de başvu
rulduğu ve açılan iptal dâvasının reddedilmiş bulunduğu anla
şılmıştır.

Bu kararnameler; bu mahiyetleri itibariyle mülkiyet hak
kına ve diğer aynı haklara müessir bulunmadıkları cihetle şi
kâyet bu bakımdan vârit görülmemiştir.

Dilekçilerin; ilâmla teyidedilip hükme bağlanmış bulunan 
haklarına ve vukubulan veya bulacak tecavüzlerden dolayı her 
vakit yine vazifeli yargı yerlerine başvurma hakları mevcut ve 
mümkündür.

Belirtilen bu hukuki sebeplere binaen şikâyet ve talep üze
rine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

105 31 . 1 . 1963

938/41304 AbdüJvahap Gençer 
45443 Emniyet Genel Mü-

18. 1 .1961 dürlüğü Şube 3 te 
Polis Memuru 
Ankara

(Dilekçelerin özeti : 1950 yılından 1956 yılma kadar hilâft 
kanun kararlar ittihaz edip hükümsüz addedilmesi lâzımgelev 
ilâmları keyfi bir şekilde infaz ettirmek ve. seri usulü muhake
meye tabi dâvasını sürüncemede bırakmak re bu suretle kendi
sini 8 000 liraya mütecaviz maddi bir zarara sokanlar memuri
yet vazifelerini kötüye kullanan ve ihmal eden mesuller hakkın - 
tlaki vâki şikâyetlerinin münfesih Meclis Arzuhal Encümeni
nin 5334 ve 1171 sayılı ve mücerret; Adalet Bakanlığının cavabi 
yazıları mesnet ittihaz olunmak sureti ile kararlara bağlandığını
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Dilekçe Dilekçe sahilbinin
No. adı, soyadı ve adresi Ktnisyon karan ve ne sdbeptcn veril ’iği

Millî Birlik Komitesine, Devlet ve Hükümet Başkanlığına yap
tığı müracaatlara da Adalet Bakanlığı tarafından eskilerinden 
farksız olarak cevaplar verilmiş olmasından şikâyeti ve mezkûr 
müracaatlarının Bakanlıkça madde bemadde cevaplandırıldıktan 
sonra dosyalarının Soruşturma Kuruluna şevki, maddi ve manevi 
zararlarının alınması ve bu zararlarının tazmini konusunda 
açacağı dâvaya esas olmak üzere ilişik kâğıdda yazılı 11 madde
lik sorularının Adalet Bakanlığınca tam olarak cevaplandı nlma- 
smm temini isteklerini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü: İncelenen dosya münderecatına göre, di
lekçinin vâki müracaatlarının kâffesi karara bağlanmış ve ce
vaplandırılmış ve kendilerinden şikâyet olunan vazifeliler hak
kında da Hâkimler Kanununa tevfikan gerekli soruşturmaların 
yaptırılmış olduğu, son dilekçeleri üzerine de soruşturmallann 
yaptırılmış olduğu, keza bütün müracaatları bir kere de Komi
te Hukuk Müşavirliğine inceletilip kendisine 18 Ocak 1961 
tarihli bir tezkere ile gereken tebligat yapılmış olduğu anlaşıl
mıştır.

Mezkûr karar ve tebliğlerde de açıkça ifade edildiği gibi 
kanun yollarından geçerek kesinleşmiş mahkeme kararlarının 
Anayasanın 132 nci maddesinin kesin ifadesi karşısında yasama 
organınca dahi incelenmesi mümkün değildir.

îh tar ve nafaka ilâmlarının infazı ille ilgili olup usul hüküm
lerine aykırı olarak işleme tâbi tutulmuş olmalarından doğan 
maddi zarardan dolayı açılacağı beyan olunan tazminat dâva
sının görülmesi sırasında dilekçinin bilcümle iddiaları da gö
revli yargı yerince nazara alınması tâbiîdir.

Bu sebeple binaen vâki müracaatlar üzerine komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

106 31 . 1 . 1963

6183/40028 Müslim Yiğitbaş
3 . 1 . 1 9 6 1  Valikonağı caddesi 

(S. No: 1) No: 52

(Dilekçe özeti : Yeniden ele alınacak Kira Kanununda gay- 
rimenkullerin kiralanması sırasında mal sahiplerinin açıkça para 
almalarını önleyici hüküm konulması isteğinden ibarettir.)

Nişantaşı - İstanbul

3095/43987 Şeküre Yedicr ve 
4794/4794 Alev Yedier 

29. 3 .1961 Erdem sokak 
(S. No: 2) No: 28/1

Gereği düşünüldü: Yukarıda özet olarak belirtilen dilek 
ve şikâyetlerin; yeni bir kanun teklifi konusu bulundukları 
cihetle; 140 sayılı Kanunun 1 nci bendinin (D) fıkrası gereğin-

Oneebeei - Ankara
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

950/41414 Salih Kara ve ar 
951/41413 kadaşları

24. 1 . 1961 Muhtar 
(S. No: 3) Salcı köyü 

İnebolu

2344/42043 Mustafa özsevinç
5533/25884 Vazife malûlü 

6 . 11 . 1960 Pilot Astsubay 
(S. No: 4) Üstçavuş (Antbir- 

lik)
Antalya

3859/46054 Fatma Erdin
28. 4 . 1961 1271. sokak No: 14 
(S. No: 5) İzmir 

164/3404 Memduh leöz 
12 . 7 . 1960  Dörtyol Çelikağ 
(S. No: 6) sokak Gökalp 

Ap. No: 9/4 
Cebeci - Ankara

3338/44645 Sadettin Tanacaıı
8 . 4 .  1961 M. S. B. Deniz Kuv- 

(S. No: 7) vetleri Kumandan
lığı Personel II.
Ş. de Memur 
Ankara

ce komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

107 31 . 1 . 1963

2026/27703 İbrahim Şahin
17. 2 . 1963 Varlık mahallesi 

Gazi Osmanpaşa 
caddesi No: 37 
Ankara

(Dilekçi : (Santram; oyunu üzerinde müşterek bahis) adiyle 
yeni bir keşifte bulunduğunu ve bu keşfinin tescil edilmesi ha
linde Devletin büyük bir gelire sahip olacağım beyanla, mezkûr 
keşif hakkındaki ihtira beratının kendisine verilmesini ve icabe- 
den yardımın da yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: izah edilen hususun bir ihtira beratı 
şeklinde tesciline, 1873 tarihli îhtıra Beratı Kanununun 36 ncı 
maddesinin 4 ncü bendi gereğince imkân görülemediği; Sanayi 
Bakanlığından cevaben bildirilmekte olduğundan vâki talep 
hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunma
dığına ve müstedinin dilediği takdirde bu hususta ayrıca kaza 
merciine müracaat edebileceğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

108 31 . 1 . 1963
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Dilekçe Dilekçe saihifbinin

No. adı, soyadı ve adresi

5990/52800 A. Kâzım özal 
10. 8 . 1961 Balmumcu, Blok 
(S. No: 8) evler 21/6

Yıldız - İstanbul

5978/52807 Mehmet Kopan ve 
10. 8 .1961 arkadaşları 
(S. No: 9) Ceza evi mevkuf ve 

hükümlüler adına 
Maraş

5957/52657 İbrahim Öztürk
8 . 8 . 1 9 6 1  Lise Türkçe Ed.

(S. No: 10) öğretmeni
Karşıyaka - İzmir

5958/52641 Nuri Aral
8 . 8 . 1 9 6 1  Merkez Sakarya 

(S. No: 11) İlkokulu öğretmeni 
Yozgat

5987/52805 Nalı Çırpın
10 . 8 . 1961 T. C. D. D. Sirkeci 
(S. No: 12) İşletme Gar Mü

dürü 
İstanbul

5949/52624 Tevi'ik Toraman
8. 8 .1961 Yenidoğan mahal- 

(S. No: 13) lesi Tayyare evleri 
Kontrol sokak No: 4 
Eskişehir

(Dilekçi : İstanbul - Yıldız Balmumcu Blok evler 21/6 da ikâ
met ettiğini; 3 . 6 . 1960 tarihinde 29 yıl 10 ay hizmeti bulun
duğu bir zamanda kendi isteği ile emekliye ayrıldığını

2 Ağustos 1960 da çıkan 42 sayılı Kanunla emekliye ayrılan 
aynı d,urumdaki arkadaşlarına iki misli emekli maaşı ve beş misli 
ikramiye ödendiği halde kendisinin bu haktan faydalanmadığını 
beyanla 42 sayılı Kanunun bahşetmiş olduğu haklardan istifade 
ettirilmesini talebediyor.)

(Dilekçiler : 1953 yılında çıkarılan 6/23 sayılı Kanunun anti
demokratik olduğunu bu kanunun 403 - 404 ncü maddelerinin tet
kikiyle çok vatandaşın mağdur edildiğini, düşmanlık saikası ile 
üzerinde esrar bulunmuştur, diye mahkûm olduklarını, yersiz ve
rilen bu kararın iptal edilmesini talebediyorlar.)

(Dilekçi : İzmir Karşıyaka’da 1 850 sokak No: 24/4 te ikamet 
ettiğini 30 yıla yaklaşan bir zaman içinde çok başarılı görev yap
tığını, çıkan intibak kanunlarından faydalanmadığından son de
rece mağdur edildiğini beyanla, bu haksızlığın giderilmesi için 
yeni bir kanunun çıkarılmasını talebediyor.)

(Dilekçi : Yozgat - Merkez Sakarya İlkokulu öğretmeni oldu
ğunu 6273 - 6888 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri hakkında 
çıkarılan intibak kanunundan faydalanmadığını, uğramış olduğu 
bu haksızlığın giderilmesi için yeniden bir intibak kanunu çıkarıl
masını talebediyor.)

(Dilekçi : İstanbul - Sirkeci DDY İşletmesi Gar Müdürü oldu
ğunu ikinci Cihan Harbi esnasında askere alındığını, Ulaştırma 
Bakanlığının müşterek anlaşmaları ile DDY personelinde görevli 
olan memurların askerlik hizmetlerini 2/3 maaş almak suretiyle 
er olarak yaptırılmasına karar alındığını, bu hüküm dâhilinde gö
revlerini ifa ederek terhis olunduklarını, askerlikte geçen müddet
lerin emekliliğe ve terfie sayılmadığını, halbuki kendilerinden son
ra silâh altına alınan ayni durumdaki arkadaşları bu haktan isti
fade ettiklerinden, mağduriyetlerine son verilmesi için kanunda 
gerekli değişikliğin yapılmasını talebediyorlar.)

(Dilekçi : Eskişehir Yenidoğan mahallesi No: 14 te ikâmet et
mekte olduğunu, Ankara Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı Müdürlüğünce mâlîden emekliye sevk edildiğini evvelcc 
ücrette geçen hizmetlerinden 10 yılının emekliliğe sayılması yü
zünden çok az maaş bağlandığını, halbuki 228 sayılı Kanunun ka
bulünden sonra bu hakkın tanındığını beyanla kanunda yapılacak 
bir değişiklikle zayi olan haklarının bertaraf edileceğini, bu hu
susta ilgililerin kendilerine müzahir olmalarını talebediyor.)

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. atlı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

5948/52646 Tahsin Özsöz
8 . 8 . 1 9 6 1  Karagümrük Der- 

(S. No: 14) vişali mahallesi Sa- 
rayağası caddesi 
No: 93 
tstanbul

5947/52741 Mehmet Orbay
9 . 8 .  1961 Samatya Ali Fakilı 

(S. No: 15) Duhaniye Meşruta 
çıkmazı No: 2 
İstanbul

5944/52251 1. Hakkı Güngören
9 . 8 . 1 9 6 1  Kasımpaşa Bahriye 

(S. No: 16) caddesi No: 69 
Kat 2 
tstanbul

5943/52614 Satılmış özel
9 . 8 .  1961 Merkez Yeşilöz 

(S. No: 17) İlkokul öğretmeni 
Ankara

5942/52632 İsmail Toprak
8 . 8 . 1 9 6 1  Orman Başmüdür- 

(S. No: 18) lüğü Mühendisi 
Amasya

(Dilekçi : İstanbul - Karagümrük Der vişali mahallesinde 93 
No: da ikâmet ettiğini, Denizcilik Bankası gemi kâtibi olarak ça
lıştığını, yevmiyeli ve saat ücretli hizmetlerinde borçlanma sure
liyle emekliliğe sayılması için 5434 sayılı Kanunda gerekli tadilin 
yapılmasını talebediyor.) ,

(Dilekçi : Istanbıd - Samatya Ali Fakih Duhaniye Meşruta çık
mazı No: 2 de oturduğunu, Birinci Cihan Harbine iştirak ettik
ten sonra jandarma kıtalarında 25 yıl gönüllü olarak hizmet etti
ğini, neticede 350 lira ikramiye verilmek suretiyle emekliye ayrıl
dığını, halen jandarma uzatmalı onbaşılara emekli hakkı tanınmış 
olduğundan kendisiyle birlikte hizmet etmiş olan yaşlı arkadaşla
rının da bu haktan istifade ettirilmesi için kanunda gerekli tadilin 
ı/ajnlmasını talebediyor.)

(Dilekçi : İstanbul - Kasımpaşa Bahriye Cad. No: 9 kat 2 de 
ikâmet ettiğini, eski muhariplerden olup 39 yıl Denizyollarında 
gemi adamı olarak çalıştığını ve başmakinist iken emekliye sevk 
edildiğini, 5434 sayılı Kanunda yapılacak yeni tadilâtta kendile
rine de bir hak tanınmasını talebediyor.)

(Dilekçi : Ankara - Merkez Yeşilöz İlkokulu Öğretmeni oldu
ğunu, Yedek Subay Okuluna giderken Emekli Sandığından 7 yıl
lık emekli keseneğini aldığını ve bu yüzden memuriyetle ilişiğinin 
kesildiği, tekrar memuriyete girmesi için aldığı paranın % 5 fa
iziyle birlikte defaten ödemesinin şart olduğunu beyan ederek, 
nıeri olan 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesine bir fıkra ekle
nerek bu haksızlığın giderilmesini talebediyor.)

(Dilekçi : Amasya - Orman Başmüdürlüğü Mühendisi oldu
ğunu 2 1 . 6 .  1944 tarihinde neşredilen 4598 sayılı Kanunun mu
vakkat t nci maddesinin meriyete girdiği yılda fiilî askerlik hiz
metini yapmak üzere silâh altında bulunan veya terhis edilmiş 
olupta altı ay zarfında memuriyete girmiş olan yüksek okul mezu
nu memurlarda bu kanunun 1 nci maddesinden istifade ettirilme
sini talebediyor.)

Yukarda özet olarak belirtilen dilek ve şikâyetlerin, yeni bir 
kanun teklifi konusu bulundukları cihetle 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci bendinin (D) fıkrası gereğince komisyo
numuzca incelenip görüşülmesine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi



Dilekçe Dilekçe sahilbinin
No. adı, soyadı ve adresi

5940/52751 Emine Demirci 
9 . 8 . 19G1 Dilâver mahallesin- 

(S. No: 19) de Ahmet Demirci 
yanında 
Ulubey - Uşak

5952/52635 Kemal özel
8 . 8 .  .1961 Gürkavak şantiye 

(S. No: 20) Muhasebecisi 
Antalya

5941/52754 Salâhattin Eyyubi 
"9 . 8 . 1961  Uğuz 
(S. No: 2.1) Hâkim Yardımcısı 

Bahçe - Adana

5954/52742 Necip Eğitmen
9 . 8 . 1 9 6 1  Abbasağa Maşuklar 

(S. No: 22) yokuşu No: 25
Beşiktaş - İstanbul

5951/52639 Mustafa Akgün
8 . 8 . 1 9 6 1  Çarşı kapı Asmakaıı- 

(S. No: 23) dil sokak No: 7 
İstanbul

5939/52748 Mehmet Zeki Öz-
9 . 8 .  1961 bakıı- 

CS. No: 24) DD Yolları 1. İş
letme bölge yol atöl
yesinde işçi No: 96 

İstanbul

32 —

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : Uşak - Ulubey Dilâver mahallesinde Ahmet Demir- 
ci yanında ikamet etmekte olduğunu, Birinci Cihan Harbinde şe
hit düşen eşinden kendisine mâlûl maaşı bağlandığım, 1933 yılma 
kadar muntazaman bu maaşı aldığını, bilâhara evlendiği için emek
li maaşının kesildiğini, fakat kazalarının Dilâver mahallesinde 
ikamet etmekle olan Ayşe Yücel ismindeki kadının durumu ken
disininkinin aynı olduğu halde D. P. iktidarı zamanında 1 000 
lira ikramiye ve 3 ayda bir de 650 lira maaş bağlandığını, yapı
lan bu haksız işlemin iptalini talebediyor.)

(Dilekçi : Antalya Gürkavak şantiye muhasebecisi iken hak
sız olarak emekliye sevk edildiğini, yapılan bu yersiz muamele
nin iptali ile, eski görevine iade edilmesini talebediyor.)

(Dilekçi : Adana Bahçe kazasında hâkim yardımcısı görevini 
ifa ettikten sonra Şereflikoçhisar Sorgu Hâkimliğine atandığını, 
hâkimlik mcsUki ile taban tabana sıt olan bir iftiraya kurban git
tiğini ve bu yüzden terfi edemediğini beyanla hakkında verilmiş 
olan bu kararın iptalini istemektedir.)

(Dilekçi : İstanbul - Beşiktaş Abbasağa mahallesi Maşuklar 
Yokuşu No. : 25 tc ikamet etmekte olup 1 nci sınıf Polis Muame
lât Memuru olduğunu, teşkilâtındaki haksızlıkları, kötülükleri 
üst makamlara duyurduğu için mağdur edildiğini, Temmuz 13 
tc emekli olması gerekirken Nisan ayında polis okulunda iken 
emekliye sevk edildiğini, bu yüzden 3 aylık maaştan mahrum ol
duğunu beyanla bu hakkın kendisine teslim edilmesini talebedi
yor.)

(Dilekçi : İstanbul - Çarşıkapı Asmakandil sokak No: 7 de 
ikamet etmekte olup 23 yıl Emniyet Genel Müdürlüğünde polis
lik görevini yaptığını, sıhhi d,urumu dolayısiyle vazifesini bihak
kın yapamadığı için re'sen emekliye sevk edilmesini talebediyor.)

(Dilekçi : Devlet Demiryolları 1 nci İşletme Bölge yol atöl
yesinde secilli işçi olarak çalıştığını, vatani hizmetini yapmak için 
görevinden ayrıldığını blâlıara askerlik hizmetini ifadan sonra es
ki vazifesine dönmek isteğinde bulunduğundan kendisine sicil ve
rilmediğinden kadroya alınmadığını, bu yüzden son derece mağ
dur olduğunu beyanla bu haksızlığın giderilmesi için memleketi 
olan Sivas 4 ncii İşletme Bölge Yol Ateleyesinde bir kadroya nak
lini talebediyor.)

Gareği düşünüldü : Yukarda özet olarak belirtilen dilek ve 
şikâyetler vergi mercilerinin kararına bağlanmış veya, bu merci
lerce İncelenmekte olan veyahut incelenip karara bağlanması ge-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresti Komisyon kararı ve ne sdbepten verildiği

rektiği cihetle; 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci ben
di gereğince komisyonumuzca incelenip görüşülmesine mahal ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

110 31 . 1 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkan V. 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu

Sözcü 
Bolu Senatörü

S. Uzunhasanoğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut

(Dilekçe sayısı : 108)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. İL M. M.
d i l e k ç e  k a r m a  k o m i s y o n u  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

- « S a y ı : 3  

Tevzi tarihi 
18 . 3 . 1963 Pazartesi

Dilek™ Dilekçe sahibinin 
No. adı, soyadı vo adresi

3951/46273 Mehmet Göker ve 
3 . 6 .  1961 arkadaşları

Yolüstü köyünde 
Edirne

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçiler : Köy merasının, topraksız halka dağ iltimasının 
önlenmesiııi istemektcdirler.)

Gereği düşünüldü : ilgili Bakanlıklardan alınan cevaba gö
re ; köyün hane ve hayvan mevcudu ve ilerdeki inkişafı göz önü
ne alınarak Mer’a Normu Tâlimatnamesine göre gereken mer’a- 
nııı tahsis edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu duruma nazaran, şikâyet üzerinde başkaca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

111 2 . 2 . 1963

3972/46577 Nevzat Görgün (Dilekçi : Malatya dar Hiife ve Büvetinin ihalesinde vâki yol-
9. 5 .1961 İstasyon caddesi stizluğım Hazine zararının soruşturma konusu yapılmasını iste-

No: 230 inektedir.)
Malatya

Gereği düşünüldü : ilgili ve yetkili idari makamca gerekli 
poluşturmanın yaptırıldığı ve dilekçiye de icab6den bilginin ve
rildiği anlaşılmıştır.

Bu duruma göre; müracaat üzerine komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına ve dilekçinin kanuni bir hakkın muh- 
tel kılındığın: iddia ettiği takdirde görevli yargı yerine başvur
makta muhtar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

112 2 . 2 .  1963
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3970/43700 Saffet Kayaş
10. 5 .1961 Gecekondu Yeni

mahalle N o: 77 
K. Çekmece - İstan
bul

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçi : Vatani hizmetini ifa ederken tutulduğu tüberküloz 
Hastalığının Verem Savaş Derneği tarafından İçeren Köyü Verem 
Sanatoryumunda tedavi ettirilmesini istemektedir.)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : 
Mumaileyhin tedavi edilmesini istediği müessesenin kabul şart
larını haiz bulunmadığı, bu kere tekrar gerekli muayenesiyle bir 
göğüs hastalıkları hastanesinde yatırılıp tedavi hususunun İs
tanbul Valiliğine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre, 
vâki müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

113 2 . 2 . 1963

2025/29798 Muhtar Denktaş
17. 2 .1961 Sakar mahallesi 

Armağan sokak 
No: 3
Cebeci - Ankara

(Dilekçi : Ankara Belediyesi Sular idaresi tarafından kendi
sinden su nizamnamesine aykırı bir şekilde tahsil edilmiş bulu
dan fazla paranın iadesi hakkında yaptığı şikâyet ve müracaattı 
80 yünde cevap verilmediğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Bu konu ile ilgili olarak İçişleri Bakan
lığından alman cevabi yazıda; valilikçe yapılan gerekli inceleme 
sonunda; müştekiden tahsil edilen paranın usulüne uygun ola
rak alınmış bulunduğu anlaşılmış ve kendisinin de şikâyetinden 
vazgeçmiş olduğu bildirildiğine göre, vâki müracaat üzerine baş
kaca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin kanuni bir 
hak ve menfaatinin muhtel kılındığı iddiasında İsrar ettiği tak’ 
dirde yargı yerine başvurmakta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

114 2 . 2 .  1963

3948/46456 Mehmet Baş
8 . 5 . 1 9 6 1  Kereste ve Nakli

yeci
Şarkikaraağaç

(Dilekçi : Kovada hattı üzerindeki arazisinde bulunan ağaç
larının kazaya sebebiyet vereceği cihetle 3 gün içerisinde kestiril
mesine emir verilmiş olduğu için mahkemeye yaptırdığı teshili ve 
kıymet takdirini mütaakıp 109 aded ağacını kestirmiş olduğun
dan bahsile, mütaaddit müracaatı erine rağmen takdir olunan za
rarının ödenmediğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alınan cevabi yazıya göre 
dilekçinin vâki zararı karşılığı olarak nzasiyle 2 700 lira almış 
olduğu anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında şikâyet üzerine yapılacak bir işlem



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisen karan ve ne sdbepten verildiği

kalmadığına ve kendisinin yargı yoluna dahi müracaatta muh
tar bulunduğuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

115 2 . 2 .  1963

(Dilekçiler : Çiftçi Mallarım Koruma Meclisi tarafından hay
dan koruma ücretinin emsal mahallerinden farklı bir şekilde yük
seltilmiş olduğundan şikâyet etmektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bu kabil şikâyet ve itirazlann 4081 sayılı 
Kanun gereğince; süresi içerisinde çiftçi mallannı koruma mu
rakabe heyetine yapılmış olması icabetmekte ve bunun vereceği 
kararların kesin ve nihai bulunmuş olması bakımından vâki şi
kâyet üzerine, belirtilen bu sebepten dolayı komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

116 2 . 2 .  1963

(Mevcut evrak münderecatına göre dilekçi: 47 nci dönem yedek 
subay adayı iken yapılan imtihanda başarı gösteremediği ileri sü
rülerek çavuş rütbesiyle ordu emrine verildiğini, halbuki mezkûr 
imtihanı başarı ile vermiş bulunduğunu beyanla, durumunun in
celenerek yedek subaylığının kabulünü istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Selef Dilekçe Komisyonunun aynı du
rumda olanlara şâmil karan gereğince, muvaffak olamadığı 
derslerden tekrar imtihana tâbi tutulmuş olan dilekçinin bu son 
imtihanda da başan gösteremediği ve bu sebepten çavuş olarak 
vazifesine devamına karar verildiği dosya münderecatından an
laşılmasına mebni, vâki talep hakkında komisyonumuzca da mu
amele tâyinine mahal olmadığına ve dilekçinin son işlem müna
sebetiyle aynca kaza merciine müracaatta muhtariyetine itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

117 2 . 2 .  1963

3949/46652 Ahmet özdamar (Dilekçi : Uzun senelerdir görmekte olduğu bakım memurluğu
11. 5 .1961 Mavrangel köyünde vazifesinden partizan bir maksatla uzaklaştırılmış olduğundan ve 

Gümüşane inkılâbı mütaakıp yaptığı müracatlara da müspet cevap verilme
diğinden şikâyet ederek memuriyetine iade edilmesini istemekte
dir.}

Gereği düşünüldü : Bakanlık yazısına göre memuriyetten is- 
tifaen aynldığı anlaşılan dilekçinin tekrar tavzifi, tâyine yetkili 
idare makamlarının takdirine ve kadro mevcudiyetine bağlı bu-

2478/2478 Selâhattin Şeker- 
4 . 7 . 1 9 5 8  oğlu

2 Ordu Karargâh 
B. L,
Konya

3965/46468 Haşan Bezirci
8 . 5 . 1 9 6 1  Hacıhalil mahallesi 

Koyun Müstahsili 
Gebze



Umduğu cihetle çikâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

__ 4 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ye adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

118 2 . 2 .  1903

( Dilekçi : Girnıck istediği ortaokul öğretmen yardımcılığı im
tihanına, Ticaret Lisesi mezunu olduğundan bahsile kabul edilme
diğinden durumunun tekrar incelenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alınan cevabi yazıya göre, 
mer’i yönetmeliğin ikinci maddesinin bu okul mezunlarının bu 
imtihana alınmasına müsait bulunmadığı, ancak yeniden hazır- 
.1 anmakta olan yönetmelikle bu imkânın sağlanabileceği anlaşıl
mıştır.

Bu durum karşısında, vâki müracaat üzerine komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçinin yargı yerine mü
racaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

119 2 . 2 .  1963

3957/46496 Vedat öz
8 .5 .1 9 6 1  Çark caddesi Dar 

sokak 14 numarada 
Adapazarı

3939/60958 Fethiye Türe
9 .5 .1 9 6 1  Uzayan sokak 133 

Oğuz Ermumcu 
eliyle
Aydmbkevler - An
kara

(Dilekçi: Vazifeli bulunduğu okul müdürünün bir eser terti
bi olarak ve mücerret kendisini lekelemek maksadı ile, her hangi 
bir müracaatı bulunmadan Üniversite Psikatri Kliniğine oradan 
da Gureba Hastanesine gönderilerek 7 hafta müşahede altında, 
bulundurulup yine neticede tesir altında 6 ay gibi uzun bir 
müddet tedavi istirahat raporu verildiğinden ve bu esnada ken
disine karşı takınılan yakışıksız tavır ve hareketlerden şikâyet 
ederek 28 yıllık temiz geçen meslek hayatına bakılmadan kendi
sine bu yolda iftira  ve keyfî muamelede bulunanlar hakkında 
kanuni takibatta bulunulmasının sağlanmasını istem ektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Hakkında Gu
reba Hastanesi Sağlık Kurulunca düzenlenen 29 . 3 . 1961 ta
rihli ve 61/391 sayılı (bitiminde tekrar görülmek üzere 6 ay 
müddetle tedavi ve istirahatı gerekir.) şeklinde bir rapor veril
miş bulunan dilekçinin bununla ilgili 13 . 4 . 1961 tarihli di
lekçesinin rapor ile birlikte Sağlık Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirildiği ve alman cevapta istediği malûmatın raporu veren 
hastane Başhekimliğince bilgi verilebileceğinin bildirilmiş ol
duğu ve durumun da kendisine duyurulmak üzere İstanbul 
Valiliğine yazıldığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : İlgililer hakkmda, bir vazife suüstima-
li iddia ve isnadı halinde bu husus soruşturma ve kovuşturma-



Dilekçe
No.

ya yetkili idari ve adlî makam ve mercilere baş vurulması lâ
zımdır. Bu bakımdan şikâyet konusu üzerinde komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

120 2 . 2 .  1963

-  5 -
Dilekçe sahibinin

adı, «oyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

2278/26962 Zeki Bilgin 
31. 1 .1963 Zeytinburnu Yeni- 

doğan 44/1 sokak 
No: 11 
tstanbul

(Dilekçi: Maluliyet aylığı bağlanmasını istem ektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçede tesbit edilen ânzanın 551 sa
yılı Kanuna bağlı emraz cetveline girmediği için kendisine mâ- 
lûliyet aylığı bağlanmasına imkân görülemediği Millî Savun
ma Bakanlığından cevaben bildirilmekte olmasına ve dilekçi id
diasında ısrar ettiği takdirde ilgili kaza merciine müracaat 
edebileceğine mebni vâki talep hakkında bu sebeplerce komis
yonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

121 2 . 2 .  1963

2258/42094 İsmail Erdemir
22. 2 .1961 Çiftlik köyünde 

Vekil öğretmen 
Lüleburgaz

(Dilekçi: öğretm en vekilliğinden devamlı olarak çalıştırılma
sı hususunun sağlanmasını istem ektedir.)

Gereği düşünüldü: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 16 nci maddesi hükmüne göre dilekçinin isteğini kabule 
imkân bulunmadığı Millî Eğitim Bakanlığından cevaben bildi
rilmekte olduğundan vâki talep hakkında komisyonumuzca mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

122 2 . 2 .  1963

2212/42019 Doğan Sağırlı (Dilekçi : Tıp Fakültesinden Diş Hekimliği Okuluna naklini
21. 2 . 1961 Dişçi Okulu yaptırdığından bahsile, bursunun devam ettirilmesini istemekte-

No: 2047 dir.)
Bayazıt - tstanbul

Gereği düşünüldü : Burs talimatnamesinin 12 nci maddesin
deki sarahat ve mutlâk hüküm karşısında dilekçinin vâki isteği
nin tervicine imkân görülemediği Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığından cevaben bildirilmekte olmasına mebni bu bapta ile
riye sürülen talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

123 2 . 2 .  1963



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

2304/42225 Zeki örenay
24. 2 .1961 Çarşı mahallesi 

No: 13 
Bayramiç

3830/46114 Kamer Gündüz 
3 . 5 .1951 Mazgirt kazası Peri 

nahiyesinde 
Tunceli

3832/46100 Maşuk Dinçer
Malansa köyünde 
Bayburt

(Dilekçi : Millî Mücadelede gedikli küçük zabitliğinde geçen 
hizmetinin, emekliye sevk tarihinden itibaren fiilî hizmetine ek
lenmesini ve maluliyetinin vazifeden mütevellidol duğunun kabu
lünü istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Millî Mücadelede gedikli kü
çük zabitliğinde geçen hizmetinin diğer fiilî hizmetlerine eklen
mesi caiz olup olmıyacağının tâyin ve takdiri idari kaza merciine 
ait bulunmuş ve nitekim bu husustaki dâva Danıştay 5 nci Dai
resince reddedilmiş olmasına ve mâlûliyete taallûk eden iddianın 
da mezkûr kaza merciince incelenmesi lâzımgeleceğine mebni 
müstedinin bu cihetlere temas eden talebi hakkında komisyonu
muzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

124 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : 1938 harekâtı menkul eşhasından olup 5098 sayılı 
Kanundan bilistifade büyük babasının aile reisliği altında tekrar 
köyüne dönmüş iseler de köyün yasak bölge dâhilinde bulunması 
itibariyle M azgirt’in Peri nahiyesinde iskân olunduklarından ve 
bir m iktar da arazi verildiğinden imar ve ihya etmiş bulunduğu 
bu arazinin kendi köylerinin yasaklığı kaldırılması üzerine tara
fından yapılm ış her hangi bir müracaat ve muvafakati de olma
dığı halde büyük kardeşinin vâki talebine uyularak iskânlarının 
oraya aktarılarak Hazine adına tescil edildiğinden bahis ve şikâ
yetle uhdesinde bırakılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazı
sına göre mumaileyhin bu gayrimenkullerdeki hisselerinin uhde
sinde bırakılması uygun görülerek gerekli işlemin yapılması hu
susunda Tunceli Valiliğine yazıldığı anlaşılmıştır.

Bu durum muvacehesinde talep hakkında yapılacak başkaca 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

125 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Tevzi komisyonunca kendisine verilmiş olan ve ekip ' 
biçmekte bulunduğu arazinin, muhtar ve ihtiyar heyetinin kendi
rine olan iğibirardan dolayı bu yerin okula aidiyetini iddia etmek 
suretiyle elinden alınmak istediğinden bahis ve şikâyetle mezkûr 
yerin her ne suretle olursa olsun kendisine bırakılmasını istemek
ledir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alınan cevaba göre; bu ye
rin okula aidolmadığı takdirde toprak komisyonu gelinceye ka-



Dilekçe Dilekçe ısaihilbinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı vo. ne sdbepten verildiği

dar dilekçiye k ira ile verilmesi hususunun mahalli valiliğe yazıl
dığı anlaşılmıştır. Bu durum karşısında başkaca yapılacak işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

126 2 . 2 .  1963

9847/9847 Memiş Şafak (Dilekçi : K ardeşi Hamza Şafak’ın askerlik hizmetini yapma-
10. 5 .1960 Çepni köyünde ıhğtm iri dia ve ihbar etmektedir.)

Gemerek
Gereği düşünüldü : Millî Savunma Bakanlığından alınan ce

vabi yazıda, adı geçen Hamza Şafak’m altı aylık hizmetini yapa
rak terhis edildiği ve bu itibarla hakkındaki ihbarın vâridolma- 
dığı bildirilmekte olduğundan, bu hususta komisyonumuzca mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

127 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : 150 vatandaşa ait is yerinin, başka bir zümrenin 
menfaati için istim lâki cihetine gidilmesi caiz olamıyacağım be
l/anla, bahis konusu istimlâkin hemen durdurul masmı istem ekle
dir.)

Gereği düşünüldü : Sözü geçen yerlerin, tasdikli imar plâ
nında, imar inşaat sahası dâhilinde bulunduğu ve fakat bugün 
için istimlâkinin bahis mevzuu olmadığı; İstanbul Valiliğinin 
işarına atfen îm ar ve îskân Bakanlığından cevaben bildirilmek
te olmasına göre, vâki talep hakkında Komisyonumuzca mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına, ilgililerin yargı yerine baş
vurmakta dahi muhtar bulunduklarına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

128 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : 1941 yılından beri çalışmakta olduğu Askerî Ekmek 
Fabrikasındaki işinden yaş haddine uğrıyarak emekliye sevk edil
miş bulunup emekliye sevkı sırasında, bordro ve diğer kayıtlarla 
da sabit olacağı üzere aidat dahi kesilmiş bulunduğu halde 1941 - 
1950 yılları arasındaki hizmetinin emekliliğinde nazara alınmadı
ğından şikâyet ederek bunlar incelenmek suretiyle emekli hakkı
nın gözetilmesini veya bir kanun şevkini icahettiriyorsa gereğinin 
mpilm asını istem ektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhe 
ait şahsi dosya ile ücret bordroları üzerinde yapılan incelemede

3746/45555 Mehmet Uysal 
-4 .4 .1 9 6 1  Anafartalar cad

desi Sakarya Ap. 
Alt kat 
Ankara

9687/9687 Yusuf ölmez 
25 .4 .1 9 6 0  Leblebici sokak 

No: 30
Küçükpazar - ts
tanbul
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Kopıisyon kanan ve ne sebepten verildiği

kendisine (Kazanç Koruma, Muvazene ve Hava Kurumu gibi) 
vergilerin kesildiği fakat aidat kesintisine raslanmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre, talep ve şikâyet üzerine komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.)

Karar No. Karar tarihi

129 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Gedikli Sıhhiye Astsubay Okulundan mezun olup 
mecburi hizmetini mütaakıp ordudan gedikli sıhhiye başçavuşu 
olarak ayrılmış ve Sağlık Bakanlığı teşkilâtında çalışırken yedek 
askerlik hizmetine çağrılmış ve 14 ay vazife görmüş bulunduğun
dan bahsile bahis konusu, ordu ve yedek askerlik müddetlerinin 
emeklilik müddetine eklenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığından alman cevaba gö
re dilekçinin 6 sene 2 ay 2 günlük emekliliğe tabi yerlerde geçen 
hizmetlerinin emeklilik fiilî hiznet müddetine eklenmiş olduğu 
anlaşılmıştır.

Bunun dışında kanuni bir hak iddiasında bulunduğu takdir
de bu ciheti incelemekle görevli yargı yerine başvurulması lâ
zımdır.

Belirtilen bu duruma binaen vâki müracaat üzerine komisyo
numuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

130 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Y urt içerisinde tedavisi mümkün olmıyan sara has
talığının tedavi ettirilm esi için yabancı memleketlerdeki sağlık 
müesseselerinden birine gönderilmesini istem ektedir.)

Kara Kuvvetleri K. lığının cevabi yazısında : 1942 yılında 
Harb Okulundan «Epilepsi» teşhisi ile çürüğe aynlan dilekçinin 
halen askerlikle ilişiği kesilmiş bulunduğundan 211 sayılı İç Hiz
met Kanununun 68 nci maddesi hükümlerine göre dış memle
ketlerde Bakanlıkça tedavi ettirilmesine imkân olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cevabi yazıya göre, talep hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3840/46089 Ali Rjza Zorlu
3. 5 .1961 Gümüşlü mahallesi 

No: 47/12 
Amasya

3028/43838 Ahmet Saydam 
28. 3 .1961 E. K. 1. Sağlık 

Teşkilâtı Memuru 
Zonguldak

131 2 . 2 .  1963
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Dilekço Dilekçe sahibinin

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

(Dilekçi : Dış memleketlerde tedavi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin 
kazayı, astsubay öğrencisi iken geçirdiği ve halen de öğrenci 
olup astsubay nasbedilmediği cihetle 211 sayılı Kanunun 68 nci 
maddesi hükümlerine göre Bakanlıkça dış memleketlerde tedavi 
ettirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir. A

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, talep hakkında 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına, karar verildi

Karar No. Karar tarihi

132 2 . 2 .  1963

3841/46020 Osman Ekici
2 .5 .1 9 6 1  Gülhane As. Tıp.

Akademisi Fizik
Servisinde
Ankara

3940/46680 Salim Çimen 
10. 5 . 1961 Kırmızı Toprak 

mahallesi Ercan 
sokak No: 54 
Eskişehir

(Dilekçi: Mali durumları müsait bulunmadığı için okul mas
rafından dolayı Hâzineye olan tazminat borcunun bir süre için
tecil edilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Borçlular borcu ka
bul ettikleri cihetle haklarında dâva açılmadığı icra takibine 
geçildiği, ancak ödiyecek durumda olmadıkları anlaşıldığı tak
dirde haklarında haciz vesikası alınarak bu takdirde her hangi 
bir tahsilâtm bahis mevzuu olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

133 2 . 2 .  1963

2171/2171 Nehare Akyıldız 
27. 1 .1962 Veteriner Aşı ve 

Serum Enstitüsü 
Mütehassısı 
Konya

(Dilekçi: Danıstayda İncelenmekte olan sınıf tenzili cezasının 
bu inceleme sonuna, karara bağlanmcaya kadar infazına geçil
memesi Anayasamızın ruhuna daha uygun düşeceği cihetle: 
Yargı organlarına intikal eden bu kabil eczalar için bu yolda bir 
karar alınmak suretiyle doğacak m ağduriyetlerin ve alınacak ka
rarın hakkındaki mezkûr eczanın infazının önlenmesinin tehiri 
maksadı ile Tarım Bakanlığına gönderilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kuvvet
ler ayrılığı esasını kabul etmiş bulunmakta v6 bu bakımdan ida
ri tasarruflara müstakil bir hüviyet tanımak zaruridir.

Usul hukukumuzda yer alan yürütümün durdurulması yo
luna baş vurulup yargı organından buna dair bir karar alınma
dıkça bunların uygulanması cihetine gidilmesi de tdare Hukuku 
esaslarından bulunmaktadır.

Belirtilen bu hukuki durum karşısında dilekçinin vâki mü-
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Dilekçe Dilekçe safhibinin

No. adı, soyadı vo adresi K< misyon karan ve ne söbepten verildiği

racaatı üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

134 2 . 2 .  1963

2318/29198 İbrahim Ersoy ve
7 .2 .1 9 6 1  arkadaşları

Adliye Başkâtip ve 
zabıt kâtipleri 
Sakarya

(Dilekçiler : Adliye Başkâtip ve kâtiplerine de her ay maaş
larından ayrı olarak yüzer lira tazminat verilmesini istemekte
dirler.)

Gereği düşünüldü: 60 sayılı Kanunla talep yerine getirilmiş 
bulunduğundan vâki müracaat üzerine artık bir işlem yapılma
sına mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

135 2 . 2 .  1963

2283/42158 Dr. Turgut Targay 
3719/42158 Beyoğlu İstiklâl

23. 2 .1961 caddesi No: 146, 
kat 4 
İstanbul

(Dilekçi: 1 750 lira maaşta müddetini ikmal ettiğinden, daha 
bir üst dereceye geçebilmesi için kendisine yüksek bir kadro tah
sisi gerekeceğinden bahsile, hakkında bu yolda s muamele ifası 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: 4598 sayılı Kanuna göre ikinci üst dere
ce maaş almakta olan dilekçinin kıdem tablosundaki 13 ncü 
sırayı işgal ettiği bulunduğu ve sırası geldiğinde terfii cihetine 
gidileceği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından cevap bil
dirilmekte olduğundan, vâki talep hakkında komisyonumuzca 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

136 2 . 2 .  1963

2277/42080 Galip Gebeli (Dilekçi: Hasta kızını tedavi ettirebilmek için dış memleket-
22. 2 .1961 Kavacık Subay lerden birinde münasip bir vazifeye tâyinini istemektedir.)

evleri Dinç sokak
No: 2 Gereği düşünüldü: 42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılmış
Ankara ve halen Ticaret Bakanlığında görevli bulunmuş olan dilekçinin

vâki isteğini usulü dairesinde alâkalı idâri makama bildirmesi 
lâzımgeleceğinden bu hususta komisyonumuzca muamele tâyini
ne mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

137 2 . 2 .  1963
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2273/42057 Kenan özer ve ar-
22 . 2 .1961 kadaşları

Çalış köyünde 
Avanos - Nevşehir

Dilekçe Dilekçe sahilbinin
No. aidi, soyadı ve adresi Komisyon hararı ve afi sebepten verildiği

(Dilekçiler: Tapu ile m u ta sa r r ıf  oldukları arazinin kanuna 
aykırı bir surette başkalarına dağıtılm ış olduğunu beyanla, sözü 
geçen arazi hakkındaki Tevzi Komisyonu muamelesinin incelene
rek yanlışlığın düzeltilmesini istem ektedirler.)

Gereği düşünüldü : îmar ve iskân Bakanlığından alınan ce
vapta, Toprak Komisyonu tarafından sözü geçen araziye mü- 
taallik olarak yapılan tevzi muamelesinde bir usulsüzlük ve 
yolsuzluk görülemediği ve esasen toprak mahkemesinin kesin
leşmiş ilâmında yazılı miktarın muvafakatlariyle dilekçilere bı
rakıldığı bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında ko
misyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve müs- 
tedilerin iddialarında ısrar ettikleri takdirde aynca kaza merci
ine müracaatta muhtariyetlerine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

138 2 . 2 .  1963

(Dilekçi: Eski görevi olan K ızıltepe Belediye Zabıta Memur
luğuna tekrar tâyin edilmesini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alınan cevaba göre dilekçi
nin talebi yerine getirildiği anlaşıldığından vâki müracaatı üze
rine, artık bir işlem tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

139 2 . 2 .  1963

(Dilekçi: Talebetmiş olduğu kıredinin Z iraat Bankasınca kar
şılanmadığından şikâyet etmekte ve icabının yapılmasını istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin besi hayvanı yetiştirmekte 
olduğu nazara alınarak isteğinin karşılıklı paralar fonundan 
karşılanması için mahalli Bankaya Genel Müdürlükten yazı ya
zılmış bulunduğu Ticaret Bakanlığından alınan cevapta bildi
rilmekte olmasına göre vâki talep hakkında komisyonumuzca 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

140 2 . 2 .  1963

2305/42218 Hüseyin Tezean (Dilekçi: 113 ve 134 sayılı A f  kanunlarından istifade ettiri-
25 . 2 .1961 Ceza Evinde İçrek tahliye olunması lâzımgeleccğini iddia etmekti ve gcrc-

hükümlü ğinin müstacelen yapılmasını istem ektedir.)
Elâzığ

Gereği düşünüldü: Dilekçinin kısmen mezkûr kanunlardan, 
kısmen de meşruten tahliye hükmünden faydalanarak 18.3.1961

2268/42060 Haşan Yılmaz 
21 . 2 .1961 Cumhuriyet cad

desi Bakkal Ahmet 
Aldemir eliyle
Karaköse - Ağrı

5450/25395 Hüseyin Kılıçaslan 
2 .12 .1960 Eski Belediye Za

bıta Memuru Ko<‘- 
hisar mahallesinde 
Kızıltepe
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

2317/42078 Abdurrhaman Mer-
22. 2 . 1961 can ve arkadaşları 

Efendi Köprüsü 
köyünde 
Gediz

1524/29132 A. Necati Ayhan 
1637/29193 Divanyolu Binbir- 
2340/42049 direk Meydanı 
483/483 sokak No: 10/10

4. 2 .1961 Sultanahmet, - İs
tanbul

2329/42221 Doğan Kiremitçi 
25 . 2 .1961 Yeni Cami mahal

lesi Kışla sokak 
No: 13 
Yozgat

Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

tarihinde serbest bırakılmış olduğu Adalet Bakanlığının bu 
husustaki cevabından anlaşıldığı cihetle, vâki talep hakkında 
komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

141 2 . 2 .  1963

( Dilekçiler : Ziraat Bankasına olan borçlarının tecilini iste
mektedirler.

Gereği düşünüldü : îcra Dairesi marifetiyle takibedilmekte 
olan mezkûr ipotekli borcun tecilini gerektiren kanuni bir se
bebin bulunmadığı Ticaret Bakanlığından cevaben bildirilmek
te olmasına göre vâki talep hakkında Komisyonumuzca muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

142 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Halikındaki emeklilik muamelesinin kaldırılarak 
kendisinin kadastro teşkilâtında 70 lira asli maaşlı bir göreve tâ
yinini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Devlet Bakanlığının bu husustaki ceva
bına göre dilekçi, kendi arzusu ile emekliye sevk edilmiş olması
na ve bu şekilde tesis kılınmış olan bir muamelenin kaldırılarak 
dilekçinin tekrar tavzifi cihetine gidilip gidilemiyeceğinin tâyin 
ve takdiri de, mevcut ihtilâf dolayısiyle idari kaza merciine ait 
bulunmasına mebni, vâki talebin bu sebepten komisyonumuzca 
tetkik mevzuu yapılamıyacağına ve dilekçinin aynca sözü geçen 
mercie müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

143 2 . 2 .  1963

(Dihkçi : Evli ve bir çocuk babası olduğunu, halen Erkek Sa
nat Enstitüsüne bağlı gezici kurs öğretmenliği yapmakta bulundu
ğunu beyanla, durumunu uygun başka bir göreve, tâyinini isie- 
mektediri)

Gereği düşünüldü : Millî Eğitim Bakanlığından alman ce
vapta, dilekçinin sırası gelmediği için tâyini cihetine gidileme- 
diği ve ileride açılacak yerler için durumunun not edildiği bil-
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Dilekçe Dilekçe saJhibmüı
No. • adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne sebepten verildiği

dirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında komisyonumuzca 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

144 2 . 2 .  1968

2325/42157 Arif Şaman 
3192/44317 Ballıkuyu 5276

23. 2 .1961 sokak N o: 43 
İzmir

(Dilekçi : Polis memuru iken müstafi sayıldığını beyanla, tek
rar eski görerine iadesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İçişleri Bakanlığından alman cevapta di
lekçinin memuriyetinin iadesine bâzı kanuni sebepler dolayısiyle 
imkân bulunmadığı bildirilmekte olmasına ve bu husustaki ihti
lâfın tetkik ve halli ise idari kaza merciine ait bulunmasına 
mebni vâki talep hakkında bu noktadan komisyonumuzca mua
mele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

145 2 . 2 .  1963

2330/42044 Şükrü Çaneı-
25. 2 .1961 Yenimahalle Deniz 

sokak N o: 83 
Samsun

(Dilekçi : Samsun Bayındırlık Müdürlüğüne raci bâzı iddia  
n  şikâyetlerde bulunmakta ve kanuni icabının yapılmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Bayındırlık Bakanlığından alınan ceva
bi yazıda : Dilekçinin ileriye sürmüş olduğu iddia ve şikâyetle
rin usulü dairesinde incelendiği bildirilmekte olmasına göre vâ
ki şikâyet hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

146 2 . 2 .  1963

9712/9712 Arif Derinöz (Dilekçi : Ankara'nın Ahıboz köyünde oturan H  af İze adında-
26. 4 .1960 Kayabaşı Ceylân ki kadının ruhsatnamesi olmadığı halde ebelik yapmakta olduğu- 

sokak No: 38 nu beyanla, bu işten menni istem ektedir.)
Ankara

Gereği düşünüldü : Ankara Valiliğince yaptırılan tahkikat 
neticesinde vâki ihbann doğruluğu sabit olmamış bulunduğu 
Sağık ve Sosyal Yardım Bakanlığından cevaben bildirilmekte 
olmasına göre bu hususta komisyonumuzca da muamete tâyinine 
mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

147 2 . 2 .  1963
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Dilekçe Dilcikçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

9556/9556 Abdullah Turan
24. 4 .1960 Karaağaç köyünde 

Daday - Kastamonu

K( misyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : Haksız yere işinden uuzaklaştırı ldığını beyanla, tek
rar ayni göreve tâyinini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Millî Eğitim Bakanlığından alman ceva
ba göre dilekçi Çorum Valiliği emrine tâyin edilmiş olduğundan 
vâki istek hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

148 2 . 2 .  1963

9226/9226 Celâl Bayer 
9475/9475 Galata Rıhtım cad- 
2342/42215 desi İktisat Han 6-8
1 .3 .1 9 6 0  İstanbul

( Dilekçi : Celâl Bayer Firması tarafından 1954 yılında ithal 
• dilmiş ulan avizelerden birinin muayene ve tetkik maksadı ile 
ambardan çıkarıldıktan sonra suç teşkil edecek şekilde ziyaa uğ
ratıldığını beyanla, müsebbipleri hakkında lâzımgelen kanuni mu
amelenin yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Gümrük ve Tekel Bakanlığından bu hu
susta alman son cevabi yazıda, sözü geçen avize bedelinin, mez
kûr avizeyi kaybedenlere ödettirildiği ve bu tazmin keyfiyetin
den başka müsebbipler hakkında aynca bir muamele yapılması
na lüzum görülmediği bildirilmekte olmasına mebni, vâki talep 
hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadı
ğına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

149 2 . 2 .  1963

9589/9589 Ali Akyol
13. 4 .1960 Türbe karşısı 

No: 86 Vecihi 
Topçuoğlu eliyle 
Erzurum

(Dilekçi : Askerde iken bir kaza neticesi vefat eden oğlu Zeki 
AkyoVdan kendisine aylık bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Millî Savunma Bakanlığından alman ce
vabi yazıya göre, vefatın vazife esnasında vukua geldiği tesbit 
edilemediği için, dilekçiye maaş tahsisine imkân görülememekte 
olmasına ve bu husustaki ihtilâfm tetkik ve halli ise kaza mer
ciine ait bulunmasına mebni, vâki talep hakkında bu sebepten 
komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

150 2 . 2 .  1963

1485/6923 Mehmet Bozdoğan
15 . 8 .1960 Veteriner Sağlık 

Memuru 
Siverek - Urfa

(Dilekçi : Veteriner Sağlık memurlarına yedek subaylık hak
larının iadesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sonradan kabul edilerek yürürlüğe kon
muş olan 97 sayılı Kanunla yedek subaylık hakkı münhasıran 
yüksek okul ve üniversite mezunlarına hasrolunmuş bulunması-
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Dilekçi* Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi Komisyon karan ve ne seibepten verildiği

na ve dilekçinin isteği ise yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili, 
görülmesine mebni vâki talep hakkında bu sebepten komisyonu
muzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

151 2 . 2 .  1963

1988/29653 Ali Tüzün
16. 2 .1961 Nazifbey sokak 

No: 42
Kadıköy - İstanbul

(Dilekçi : Polislikte geçen hizmetinin borçlandırılmak suretiy
le diğer hizmetlerine eklenmesini ve bu suretle de kendisine emekli 
maaşı bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konu hakkında açmış ol
duğu dâvanın Danıştay 5 nci Dairesinin 17 . 10 . 1945 gün ve 
45/245 sayılı karariyle reddedildiği Maliye Bakanlığının cevabi 
yazısında bildirilmekte olduğundan vâki talebin komisyonumuz
ca tetkik mevzuu yapılamayacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

152 2 . 2 .  1963

2077/29680 Hüseyin Asman
17 .2 .1961  Bingöl ve arka

daşları
Erzurum - Temdidi 
hat işçileri 
Erzunım

(Dilekçiler : Erzurum  - Temdidi hattında işlerin sona ermesi 
üzerine kendilerine başka iş aramaları hakkında tebligat yapılmış 
bulunduğunu ve açıkta kaldıkları takdirde çok mağdur olacakla
rını beyanla, yeni bir işe alınmaları hususunun sağlanmasını iste
tmektedirler.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin Sarıkamış - hudut arası ray 
ı'erşiyatında çalıştınlmalan kararlaştırılarak keyfiyetin kendi
lerine de tebliğ edildiği Çalışma Bakanlığından cevaben bildiril
mekte olmasına göre vâki talep hakkında komisyonumuzca mu
amele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

153 2 . 2 .  1963

2093/41841 Mehmet özeaıı ve 
20. 2 .1961 43 arkadaşı

Tırşekin köyii 
Oğuzeli - Gaziantep

(Dilekçi: Amcasının kızı E liften  isticar etmiş olduğu arazi
den 5917 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak çıkarıldığını 
beyanla, durumun incelenerek sözü geçen arazinin kendisine ia
desini istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Müdahalesi 5917 sayılı Kanuna tevfikan 
menedilmiş olan dilekçinin bahis konusu araziye taallûk eden 
iddiasından dolayı usulü dairesinde salâhiyetti mahkemeye mü



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon lsaran ve ne sebepten verildiği

1969/29845 izzettin Turanlı
16 . 2 .1961 Bayındır sokak 

No: 5/7
Yenişehir - Ankara

893/28516 Kâmil Gocur 
894/28517 Yeniyol çarşısında

23 . 1 .1961 Marangoz 
No: 124/22 
Amasya

229/27961 Salim Çontay 
14. 1 .1961 Ceza Evinde 

înebolu

racaatta bulunması lâzımgeleceğinden vâki talebin bu sebepten 
komisyonumuzca tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

164 2 . 2 .  1968

(Dilekçi: Memleketimizdeki NATO Hava Meydanlarında ya
pılacak tesislerin ihalesine iştirak için belge istedikleri halde hiç
bir sebep gösterilmeden bu belgenin verilmediğini ve bu suretle 
de Turas T. A. Şirketinin ticari itibar ve haysiyetinin zedelendi
ğini beyanla, gereğinin icra edilecek bir tahkikat ile tâyin ve 
takdir olunmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Talebinin mahiyetine göre bu hususta 
komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ve dilek
çinin dilediği takdirde idari kaza merciine müracaat edebilece
ğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

155 2 . 2 .  1963

(Dilekçi: Amasya eski Millî E ğitim  Müdürü Nail A lper ile 
inşaat Denetmeni Haşan Baştuğ hakkmda bir kısmı inşaat ile 
ilgili olarak ihbarda bulunmakta ve kanuni iktizasının yapılm a
sını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Millî Eğitim Bakanlığından alman ce
vabi yazıya göre, bahis mevzuu ihbar münasebetiyle icrasına 
tevessül olunan tahkikat neticesinde haklarında ihbar vâki 
olanların muahezelerini icabettiren her hangi bir hal ve hare
ketlerine raslanmamış ve bu itibarla ileriye sürülen iddia teey- 
yüdetmemiş olduğundan, bu hususta komisyonumuzca mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

156 2 . 2 .  1963

(Dilekçi: İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi Baskanvekili Abdul
lah Di rican m Demokrat Parti mensuplarının tesiri altında ka
larak, kendisini on iki sene ağır hapis cezasına mahkûm etiğini 
beyanla, bu hususun incelenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığından alman cevabi ya
zıya göre, dilekçi hakkmdaki mahkûmiyet kararı Temyiz Mah
kemesince af kanunları da nazara alınmak suretiyle tasdik 
edilmiş ve şikâyetçinin înebolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkan-
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

vekiline raci iddiası teeyyüdetmediği cihetle mumaileyh hâki
min muahezesini mucip bir sebep de mevcut bulunmamış oldu
ğundan, vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

157 2 . 2 .  1963

2058/29881 Ali Koyuncu ve 
17. 2 .1961 arkadaşları

Aydmpalas Oteli
sahibi
İslâhiye

(Dilekçiler: Aydınlı aşiretine a/id olup İslâhiye Jandarma B ir
liği tarafından yakalanarak bu yer Gümrük İdaresine leslım 
edilmiş olan 2 332 bas koyunun serbest bırakılmasını istemekte
dirler.)

Gereği düşünüldü : Mahkeme kararı ile şahsi kefalet muka
bilinde sahiplerine teslim edilmiş olduğu anlaşılan mezkûr ko
yunlar hakkındaki kaçakçılık dâvasının heniiz hükme bağlan
madığı Gümrük ve Tekel Bakanlığından cevaben bildirilmekte 
olmasına ve sözü geçen dâva müstediler lehine neticelenmeden 
koyunlann serbest bırakılması bahis konusu olamıyacağına gö
re vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

158 2 . 2 .  1963

1665/29133 Şevket Çamurtaş (Dilekçi: Öteden beri zilyed re mutasarrıf bulunduğu arazi-
8. 2 .1961 Çeşme mahallesi nin kanun hükümlerine aykırı bir surette belediyeye devredilmiş

No: 39 olduğunu beyanla, sözü geçen arazi üzerindeki tasarruf hakkının
Alaçam tanınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: îmar ve îskân Bakanlığından alman ce
vapta; belediye hududu içinde bulunan mezkûr arazinin 6188 
ve 7367 sayılı Kanunlara tevfikan Hâzinece mahalli belediye
ye devredildiği ve belediyenin özel mülkiyetine geçen bu arazi 
hakkında yapılacak bir işlem görülemediği bildirilmekte olma
sına ve bu durum karşısında dilekçinin usulü dairesinde kaza 
merciine müracaatta bulunarak talep ve iddiasını dâva şeklinde 
bu mercie karşı dermeyan etmesi lâzımgeleceğine mebni, vâki 
istek hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

159 2 . 2 .  1963
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1854/29617 Hüseyin Çakar 
14. 2 . 1961 Güllüce köyünde 

Erzincan

Dilekçu Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : Halikındaki nakil karannın kaldırılması üzerine 
Erzincan’ın Güllüce köyüne gelerek yerleştiğini beyanla, kendi
sinin mevzuat hükümleri dairesinde bu köyde iskânım istemek
ledir.)

Gereği düşünüldü: Tunceli’nin Ovacık kazasına bağlı Ber- 
man köyü halkından olan dilekçinin eski yerine gitmiyerek 
kendiliğinden Erzincan’ın Güllüce köyüne yerleştiği ve burada 
kendisine 4753 sayılı Kanuna tevfikan onbeş dönüm toprak ve
rilmiş olduğu ve 5826 ve 6093 sayılı kanunlar mucavehesinde 
iskân yoliyle bir işlem yapılmasına imkân görülemediği İmar 
ve îskân Bakanlığından cevaben bildirilmekte olmasına göre 
vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve müstedinin iskân isteğinde ısrar ettiği tak
dirde, mevcut ihtilâfı hallettirmek için usulüne tevfikan kaza 
merciine müracaatta muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

160 2 . 2 .  1963

1306/28720 İsmail Akça
2. 2 .1961 Hamam mahalle

sinde
Ağlasun - Hurdur

(Dilekçi: Kendisine isnat edilen bir suçtan dolayı yapılan mu
hakemesi neticesinde beraet etmiş bulunmasına rağmen, mahal
li adalet encümeni tarafından bu cihet nazara alınmaksızın, in
zibati yönden işten çıkarılmasına karar verilmiş bulunduğunu be
yanla, sözü geçen kararın kaldtrılmasrnı ve vazifesine iadesini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçi hakkındaki bahis mevzuu kararın 
Merkez inzibat Heyetince incelenerek tasdik edilmiş olduğu 
Adalet Bakanlığından alınan bu baptaki cevaptan anlaşılması
na ve Hâkimler Kanununun 122 nci maddesinin sondan bir ev
velki fıkrasına göre de sözü geçen heyet karan kesin bulun
masına binaen vâki talep hakkında Komisyonumuzca muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

161 2 . 2 .  1963

1043/28588 Yusuf Şurman ve 
26. 1 . 1961 arkadaşları

özüm köyünde 
Pervari - Siirt

(Dilekçiler: iskân yoliyle kendilerine verilmiş olan araziye 
Özd emir oğullarının müdahale ederek bu araziyi zorla ellerinden 
almış olduklarını beyanla, vâki müdahalenin önlenmesini istemek
tedirler. )

Gereği düşünüldü : içişleri Bakanlığından alınan cevapta; 
sözü geçen arazinin Özdemir Oğullan tarafından daha önce Hâ
zineden satmalınmış olduğu ve bu aileden sonra iskân yoliyle 
yerleştirilen şikâyetçilerin ise ahiren uzlaşarak ihtilâf mevzuu-
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Dilekçe Dilekçe saıhibiniıı

No. adı, «soyadı ve adresi Komisyon kararı ve no sebepten verildiği

nu bertaraf ettikleri bildirilmekte olduğundan, vâki talep hak- • 
kında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

162 2 . 2 .  1963

(Dilekçi: Eşi Mehmet Gürhan'dan kendisine re cocuklartna 
netim aylığı bağlandığım ve evlâtlarından bir oğlunun 1956 y ı
lında vefat ettiğini beyanla, bu oğlundan inhilâl eden yetim ay
lığının kendi aylığına eklenmesini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığından alman cevapta, 
ölü yüzbaşı Mehmet Gürkan’ın yetimlerine mülga 1683 sayılı 
Kanunun yürürlükte bulunduğu tarihte yetim aylığı bağlandı
ğı, gerek bu kanuna gerekse 5434 sayılı Kanun hükümlerine 
göre her hangi sebeple olursa olsun kesilen maaşm müteveffa
nın diğer yetimlerine zam edilmesi mümkün ve caiz bulunma
dığı bildirilmekte olmasına mebni, vâki talep hakkında komis
yonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

163 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Almanya’da çalıştığı sırada\ son derece tasarrufa 
riayet suretiyle bir otomobil ve bir motosiklet satmalmış oldu
ğunu beyanla, bunların bedelsiz olarak yurda ithalini istemek
tedir.) ,

Gereği düşünüldü : Türk Parası kıymetinin korunması hak- 
kmdaki 14 sayılı Karara mütaallik 63 numaralı tebliğ esasla
rına göre bahis mevzu nakil vasıtalarından otomobilin bedelsiz 
ithali cihetine gidilemiyeceği ve motosikletin ithaline izin ve
rildiği Maliye Bakanlığından cevaben bildirilmekte olmasına 
ve dilekçi otomobile taallûk eden ihtilâftan dolayı ayrıca kaza 
merciine müracaatta muhtar bulunmasına mebni vâki talep 
hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığı
na ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2042/29851 Erol Güngör Perk- 
17. 2 .1961 soy

İstiklâl caddesi 
Kuloğlu sokak 
No: 7/2 
İstanbul

1494/7044 Növber Gürkan 
15 . 8 . 1960 Birinci sokak No: :> 

Yıldırımbayazıt - 
Ankara

164 2 . 2 . 1963
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Dilekçe Dilekçe sahibinin

No. adı, soyadı ve adresi

1606/7443 Halit Kıral
19. 8 .1960 Cevizlik Çekirge 

sokak No: 6 
Bakırköy - İstanbul

1761/29388 Haşan Demir ve 
1762/29389 arkadaşları 

10. 2 .1961 Kurtuluş mahalle
sinde 
Osmaniye

1630/29264 Orhan Üçok
8 .2 .1 9 6 1  Alibey mahallesi 

Sudeposu caddesi 
No: 16 
Çankırı

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : İstanbul Belediyesi Sular İdaresinde memur iken
17 . 7 . 1960 tarihinde haksız olarak emekliye sevk ve bu suretle 
mağdur edildiğini beyanla, bahis konusu muamelenin iptal olu
narak tekrar tavzifini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İçişleri Bakanlığından alınan cevapta; 
dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 40 nci maddesine tevfikan 
emekliye ayrıldığı bildirilmekte olmasma ve bu maddeye göre 
emekliye sevk edilenlerin idari kaza merciine müracaatta bu
lunmaları lâzımgeleceğine mebni, vâki talep hakkında bu se
bepten komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına 
ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

165 2 . 2 .  196Ş

(Dilekçiler : Aslen Elbistan ve Sarız kazalarına bağlı köyler 
halkından olduklarını ve arazileri bulunmadığı için Osmaniye 
ilçesine gelerek burada ikamete başladıklarını ve toprağa şiddetle 
muhtaç çiftçilerden bulundukları cihetle kendilerine de tercihan 
arazi verilmesi lâzımgeleceğini beyanla, iktizasının müstacelen 
yapılması hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Adana vilâyeti dâhilinde dilekçileri 
topraklandırmaya elverişli arazi bulunmadığı ve bu bakımdan 
isteklerinin yerine getirilmesine imkân görülemediği îmar ve 
îskân Bakanlığından cevaben bildirilmekte olmasına ve ma
mafih dilekçilerin ilgili toprak komisyonuna beyan kâğıdı ver
mek suretiyle ayrıca müracaatta bulunmaları da mümkün ve 
caiz olacağına mebni vâki talepleri hakkında bu sebeplerden 
komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

166 2 . 2 . 1963

(Dilekçi : Kendi umumi vekili olan Avukat IIamit Şehirlioğ- 
Iv ’nun aynı zamanda hasını tarafın vekâletini de deruhde ederek 
aleyhinde dâva takibetmiş olduğunu ve bu husustaki şikâyetinin  
gerek Adalet Bakanlığınca gerekse Ankara Barosunca lâyikiylc  
incelenmediğini beyanla, kanuni icabının yapılmasını istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığından bu hususta alman 
cevabi yazıda; müşteki Orhan Üçok aleyhine deruhde edilen 
dâvanın, Türk Ceza Kanununun 294 ve Avukatlık Kanununun 
27 nci maddelerinde açıklanan (aynı dâva) olmadığı cihetle adı 
geçen avukatın hareketinde suç unsuru görülememiş ve bu iti-
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Dilekçe Dilekçe sahilbmin

No. adı, soyadı ve adresi Kı misyon karan ve ne sebepten verildiği

barla Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan takip 
izni verilmesine mahal olmadığı düşünülerek alâkalı mahkemeye 
de bu yolda tefcliğat yapılmış bulunduğu ve diğer taraftan, An
kara Barosunca dahi disiplin yönünden takibat icrasına mahal 
görülmediğine dair ittihaz edilen kararın usulen kssinleşmiş ol
duğu bildirilmekte olmasına göre, vâki talep hakkında komisyo
numuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

167 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Çalışmakta olduğu iş yerinden haksız olarak çıka
rıldığını beyanla, eski yerine tekrar alınması hususunun sağlan- 
maşım istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Çalışma Tîakanlığmdan alınan cevabi ya
kıda, dilekçinin ihbar yapıl /:  r A tiyle işinden çıkarılmış ol
duğu cihetle tekrar aynı işj ain. ıa:ı::a L.ıkân görülemediği ve 
mamafih kendisine kıdem tazminatının tama-nen ödenmiş oldu
ğu bildirilmekte olmasına ve işe tekrar alınma hususunda tekev
vün eden ihtilâf münasebetiyle de mumaileyhin yetkili iş mahke
mesine müracaatla hakkını bu mercide araması lâzımg^leceğine 
nebni vâki talep hakkında bu sebeplerden encümenimizce mua

mele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

168 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Tütün mevzuunda geniş bilgi ve tecrübelere sahib- 
oiduğundan bahsile, kendisinin dinlenmesini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Gümrük ve Tekel Bakanlığından bu hu
susta alman cevabi yazıda; dilekçinin tütün mevzuunda ileriye 
sürdüğü talep ve temennilerin idare için faydalı olamıyacağı ka
naatine varıldığı bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkın
da komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifak
la karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2143/41583 İsmail Kadri Türk-
21. 2 .1961 men

P. K. 102 
Beyoğlu - İstanbul

2098/41852 Yusuf Yaren
20. 2 .1961 Melekhatun mahal

lesi Dutlubakkal 
sokak No: 18 
Şehremini - İstan
bul

169 2 . 2 .  1968



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

2045/29677 Tahsin Yılmaz 
5061/29677 Anafartalar cad- 
5902/29677 desi 1305 sokak 
7. 2 ,  1962 No: 3 

İzmir

(Dilekçi : Jandarmada astsubay olarak vazife görmekte iken 
vakitsiz terhis edildiğini ve bu yüzden son derece mağdur olmuş 
bulunduğunu beyanla, ya tekrar mesleke alınmasını veya kendisi
ne emekli maaşı bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Çanakkale 116 nci Jandarma Er Okul 
Alayının Ordonat mal sorumlusu iken meslekte vücudünden is
tifade imkânı olmadığı yetkili sicil âmirlerince tanzim edilen si
cilinde kesin olarak belirtilmiş bulunmasından dolayı 5802 sayılı 
Astsubay Kanununun 25 nci maddesi delâletiyle 1076 sayılı Ka
nunun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince terhis edilmiş 
olduğu anlaşılan dilekçi hakkında bu yolda yapılan muamelede 
bir isabetsizlik ve kanuna aykın bir cihet görülemediği; İçişle
ri Bakanlığından cevaben bildirilmekte olmasına ve işin esasının 
incelenerek bu baptaki ihtilâfın halli ise idari kaza merciinin 
vazifeleri cümlesinden bulunmasına mebni vâki talebin bu sebep
ten komisyonumuzca tetkik mevzuu yapılamayacağına ve dilek
çinin usulü dairesinde sözü geçen mercie ayrıca müracaatta 
muhtariyetine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

170 2 . 2 .  1963

2282/42162 Zekeriya Hilmi 
25 . 2 .1961 Yüksel

Gazikemal mahal
lesinde Dereli so
kak Hasanefendi 
Ap. No: 15 
İsparta

(Dilekçi : İsparta Teknik Ziraat Müdürlüğünde bâzı yolsuz
luklar mevcudolduğu hakkında ihbarda bulunmakta ve gereğinin 
yapılmasını istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi tarafından vâki ihbarın delilsiz, 
asılsız ve binaenaleyh sırf gareze müsnetit bulunmakta olduğu 
müfettiş marifetiyle yaptırılan tetkikat ve tahkikat neticesinde 
anlaşıldığı cihetle mezkûr ihbar hakkında muamele tâyinine lü
zum görülmediği Tarım Bakanlığından cevaben bildirilmekte 
olduğundan, bu hususta komisyonumuzca işlem yapılmasına ma
hal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

171 2 . 2 .  1963

1661/29191 Ahmet İlhan ve 
8 ., 2 . 1961 arkadaşları

Kadıgebreıı kö
yünde 
Uzunköprü

(Dilekçiler : 52 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunun Uzun
köprü kazam:da kalarak faaliyetine devam etmesi hususunun sağ
lanmasını ist< inektedirler.)

Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Bakanlığından taleple il
gili olarak alınan cevapta; bahis konusu 52 numaralı Komisyo
nun, o civarda faaliyette bulunan diğer komisyonları personel 
bakımından takviye etmek maksadiyle lâğvedilmiş olduğu dilek
çilerin mensup bulundukları kazaya ait toprak işlerinin Edirne’-
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Dilekçe Dilekçe saihilbinin

No. adı, soyadı ve adresi

381/1539 Yusuf Güldü 
20. 7 . 1960 Karakeş köyünde 

Tirebolu

2178/41902 Mehmet Karahan 
21 . 2 . 1961 Eski As. Ş. Bşk. 

Memuru
Yenimahalle - Kızıl - 
tepe

Komisyon kararı ve ne sebepten verildiği

deki 15 numaralı Komisyonca tedviri uygun görülerek icabeden- 
lere o yolda tebliğat yapıldığı bildirilmekte olmasına ve Uzun
köprü kazasına bağlı köylerde dağıtım işinin bu suretle devam 
edeceği ve bu işin sekteye uğramıyacağı anlaşılmasına göre vâki 
istek hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulun
madığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

172 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : î  r ayda bir almakta olduğu 109 lira 63 kuruştan 
ibaret mâlûliycl gelirinin, ailesi efradı ile kendisinin en zaruri re 
mübrern ihlyaç!arını bile karşılamaktan çok uzak bulunduğumı 
ileri sürerek, bahis mevzuu gelirin, kendilerim geçindirecek iril
in ihtara yüksel t 'İme sini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Çalışma Bakanlığından alınan cevabi 
yazıdan, çalışıra güçünün yüzde yetmiş beşini kaybetmiş olan 
dilekçiye son d fa bağlanan mâlûliyet gelirinin 109 lira 63 kuruş 
olmayıp 202 liıa 50 kuruştan ibaret bulunduğu anlaşılmasına, 
ancak sermaye olarak kendisine daha önce toptan ödenen mikta
ra mahsuben kesilen taksitlerin tenzilinden sonra eline 109 lira 
63 kuruş geçmekte ve mâlûliyet gelirlerinin ise ihtiyaca göre 
değil, mâlûliye- derecesine göre bağlanması bu husustaki kanun 
hükümleri icabından bulunmakta olmasına binaen, vâki talep 
hakkında zikredilen sebeplerden komisyonumuzca muamele tâ 
yinine mahal ol nadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

173 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : li ziliept Askerlik Şubesi t m rinde daktilo olarul; ça
lışmakta iken h ksız bir şekildi başka bir yı rı nakit dihıu si ii:t r<- 
ııe istifa zor un d ı kaldığını, eski görevinin halen açıl: bulunduğunu 
beyanla, bu gö.rve yeniden tâyini hususunun sağlanmasını iş i t
mektedir.)

Gereği düşi nüldü : Dilekçinin bahis konusu ettiği haksızlı
ğın varidolmac.ıği ve görevinden istifaen ayrılan mumaileyhin 
yeniden tâyinir e de, askerlik şubelerine artık sivil personel alın
mamakta olma ’i hasebiyle imkân görülemediği Milli Savunma 
Bakanlığının fcı baptaki cevabi yazısında bildirilmekte olması
na göre vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

174 2 . 2 .  1963
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Dilekço Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

2179/41905 Murat Tuncay
21 . 2 . 1061 Ticarethane sokak

No: 57
Sultanahmet - İs
tanbul

K®nisyon karan ve no sebepten verildiği

(Dilekçi : B ir otomobilin yurda kaçak olarak girmesine göz 
yummak maddesinden hakkında yapılan muhakeme neticesinde 
beraet ettiğini beyanla, eski görevinin iadesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Görevini kötüye kullanmış olduğu için
18 . 12 . 1957 tarihli inzibat Komisyonu karariyle memuriyet
ten çıkarılmış olan dilekçinin yeniden bir vazifeye tâyinine 
imkân görülemediği Gümrük ve Tekel Bakanlığından bildiril
mekte olmasına ve beraet eden memurun bilcümle haklannı 
tekrar iktisabedeceğine dair Memurin Kanununda yer alan hük
mün müstedi hakkında da aynen tatbiki gerekip gerekmediği
nin tâyin ve takdiri ise idari kaza merciine ait bulunmasına 
mebni, dilekçinin sözü geçen mercie aynca müracaatta muhtar 
olmak üzere vâki talebinin komisyonumuzca tetkik mevzuu ya- 
pılamıyacağına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

175 2 . 2 .  1963

2211/42020 Haşan Ateş
22 . 2 .1961 Kuzviran köyünde 

Zara - Sivas

2311/42135 Halil özten ve ar- 
22. 2 . 1961 kadaşları

Yenicami mahalle
sinde
Tekke köyünde 
Zara - Sivas

(Dilekçiler : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
maddesi hükmünün tadilini ve bu madde gereğince takibetmekte 
oldukları dâvaların kendi tarafından intacı hususunun sağlan
masını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin tadil istekleri yeni bir ka
nun teklifi mevzuu ile ilgili olmasına ve bulunduklan kaza 
merkezinde devamlı surette çalışmaya başlamış bulunan avukat 
adedine göre avukat olmıyan şahıslann artık dâva takibine 
salâhiyetleri kalmıyacağından bu baptaki taleplerinin tervicine 
imkân görülemediği de Adalet Bakanlığından cevaben bildiril
mesine mebni vâki müracaat hakkında zikredilen sebeplerden 
komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

176 2 . 2 .  1963

1868/29605 İsmail Etken 
14. 2 .1961 Yenimahalle Yıldız- 

tepe sokak No: 24 
Eskişehir

(Dilekçi : Kendisinden usulsüz olarak bekçi ücreti alınmış ol- 
'lağımdan bahsile, tahsil edilen paranın tarafına iadesini ve mâlûl 
olması hasebiyle bu ücretten tamamen muaf tutulmasını istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : 1960 yılı için dilekçi namına tahakkuk 
ettirilen bekçi parasının itiraz edilmemek suretiyle kesinleştiği 
ve diğer kısmının vilâyet idare heyeti karariyle tamamen terkin
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Dilekeo Dilekçe aaMbimn

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

edildiği İçişleri Bakanlığından bildirilmekte olmasına göre vâki 
talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bu
lunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

177 2 . 2 .  1963

(Dilekçiler : İpsala ilçesi Serhat İlkokulu öğretm eni Bekir 
Soy’un sınıfındaki öğrencileri dövmeyi itiya t haline getirmiş oldu
ğunu beyanla, müessif harekete bir son verilmesini ve adı geçen 
öğretmenin de cezalandırılmasını istem ektedirler.)

Gereği düşünüldü : Adı geçen öğretmene bahis mevzuu ha
reketinden dolayı İl Millî Eğitim Disiplin Kurulunca bir günlük 
maaş kesimi cezası verildiği Millî Eğitim Bakanlığından bildiril
mekte olmasına göre vâki talep hakkında komisyonumuzca mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla karar verild.

Karar No. Karar tarihi

178 2 . 2 .  1963

(Dilekçiler : Toprağa şiddetle muhtaç çiftçilerden olduklarını 
beyanla, kendilerine de emsalleri gibi arazi verilmesini istemek
tedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin mensubolduklan kaza veya 
köyde kanunun uygulanmasına başlandığı zaman yetkili Toprak 
Komisyonuna beyan kâğıdı vermek suretiyle müracaatta bulun
maları lâzımgeleceğine mebni vâki talepleri hakkında bu sebep
ten komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına itti
fakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

179 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Ilalen Bartın PTT merkezinde vazife görmekte ol
duğunu, sıhhi durumu itibariyle başka bir yere naklinde zaruret 
bulunduğunu beyanla, gereğinin müstacel en yapılması hususunun 
sağlanmasını istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin nakil talebinin Balıkesir Böl
ge Başmüdürlüğüne intikal ettirildiği Ulaştırma Bakanlığından 
cevaben bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında komis
yonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına ittifakla ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1750/29412 Kemal Demirer 
10. 2 .1961 PTT Memuru 

Bartin

1760/29421 Mustafa Çiniler ve 
10. 2 .1961 arkadaşları

Çörekdere köyü 
Sarız - Kayseri

1855/29595 Halil Çiroz ve ar- 
14. 2 .1961 kadaşlan

Serhat İlkokul 
öğretmeni 
İpsala - Edirne

180 2 . 2 .  1963
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1618/7433 Kadri Oğur 
19. 8 . 1960 Kırmızıtoprak ma

hallesi Yüksel so
kak No: 18/T5 
Eskisehir

Dilekçe Dilekçe saihiîbinm
No. adı, soyadı ve adresi

(Dilekçi : Emekli aylığının sıhhi mazeretinden dolayı Gelir
Vergisinden istisna edilmesini ve emeklileri’ de müsait faiz ve 
uzun vâde ile bore para verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : 1 . 1 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 
193 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin 11 numaralı bendine gö
re emekli aylıkları Gelir Vergisinden istisna edilmiş ve dilekçi
nin borç paraya taallûk eden talebi ise yeni bir kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili bulunmuş olduğundan her iki cihete matuf is
tekler hakkında zikredilen sebeplere mebni komisyonumuzca 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komfeyoıı kararı ve ne sebepten verildiği

181 2 . 2 .  1963

1561/41706 Asım Karakurt
8 .2 .1 9 6 1  Yenice - İsmail ma

hallesi Erdem so
kak N o: 2f> 
Kayseri

(Dilekçi : Kayseri veya Sivas’ta dur um u tut ııygvn bir iş temin 
edilme sin i is teme I: I e d ir .)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin (350) lira aylık ücretle Kay
seri Ceza Evi gardiyanlığına tâyin edilmiş olduğu Çalışma Ba
kanlığının bu husustaki cevabi yazısından anlaşılmasına göre 
vâki talep halikında komisyonumuzca başkaca muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

182 2 . 2 .  1963

1866/29610 Mahmut Koç (Dilekçi : Oğlunu öldüren kimselerden bir kısmının, henüz
14. '2 .1961 Pitaıı köyünde deliller tamamen toplanmadığı halde tahliye edilmiş olduklarını

Bulanık beyanla, bu hususun tahkikini ve dâvanın da başka bir yere nak
lini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü : Sanıklardan bir kısmının Muş Ağır 
Ceza Mahkemesince delillerin takdiri suretiyle tahliyelerine ka
rar verilmiş olduğu ve bu kararda bir kanunsuzluk ve yolsuz
luk görülemediği Adalet Bakanlığından cevaben bildirilmekte 
olmasına ve mahkemenin tahliye kararında isabetsizlik iddia 
eden dilekçinin bu iddiasından ve dâvanın nakli talebinden do
layı ancak usulü dairesinde kanun yoluna başvurması icabede- 
ceğine binaen vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele 
tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

183 2 . 2 . 1963
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Dilekçe Dilekçe saMrinin

No. adı, soyadı ve adresi

1908/60362 Mahmut Ertekin
14. 2 . 1961 Atatürk bulvarı 

No: 68 
Anka m

2038/29923 Nazmi özbaş 
J7. 2 . 1961 Gedenek köyünde 

Tlıe - Erzincan

(Dilekçi : İkinci Dünya Harbi sırasında, üçüncii ve daha 
sonraki mühendislik kursuna iştirak edip de askere alınmak gibi 
meşru ve mücbir bir mazeret dolayısiyle iki dersten ve iissümi- 
zandan başarı gösteremedikleri kabul edilen fen memurlarına, 
muvaffak olamadıkları derslerden bir defaya mahsus olmak 
üzere tekrar imtihana girme hakkının tanınmasını istemekte
dirler.)

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu kursun faaliyetini tamam- 
lıyarak kapanmış bulunduğu ve bu itibarla yönetmelik ve 
programında her hangi bir değişiklik yapılmasının doğru ola- 
mıyacağı Millî Eğitim Bakanlığından cevaben bildirilmekte 
olmasına ve bu Bakanlık ile dilekçede kendilerinden bahsedi
len fen memurları arasında bu konuya mütaallik olarak tekev
vün eden ihtilâfın tetkik ve halli ise idari kaza merciinin vazi
feleri cümlesinden bulunmasına mebni vâki talebin bu sebepten 
komisyonumuzca tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Komisyon kararı vo ne söbepten verildiği

184 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Erzincan vilâyetinin İliç kazasına bağlı Gedenek 
köyündeki arazisini ziraat etmesine o köy halkından İbrahim Al- 
doğan, Haşan Kütükçü ve Hakkı Aldoğan’ın muhalefet ve ken
disini de ölümle tehdidettiklerini, aynı zamanda mal ve namusu
nun da tehlikede bulunduğunu beyanla, ya sözü geçen köyde bir 
karakol ihdas edilmesini veya huzur ve emniyetinin başka vası
talarla sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin her hususta emniyetinin sağ
lanması hakkında icabedenlere yazı yazılmakla beraber keyfi
yetin zabıta marifetiyle köy muhtarlığına da duyurulduğu ve 
diğer taraftan niza ve ihtilâfın mahkemeye de intikal etmiş 
bulunduğu İçişleri Bakanlığından cevaben bildirilmekte olma
sına göre vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyi
nine mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

185 2 . 2 .  1963
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2040/29849 Nihat Cezdeın 
17. 2 . 1961 Setbaşı Velediharat 

mahallesi Ahmet 
sokak Güreli Ap. 
Bursa

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

(Dilekçi : Bursa’da bulunan ve maili inhidam, diye beledi
yece yıktırılan evinin arsasına yeni bir ev yaptırılmasına aynı 
yer belediyesince ve vilâyet makamınca müsaade edilmemekte 
olduğunu ve kendisinin malûl bir subay bulunduğunu beyanla, 
talebi dairesinde ruhsat verilmesinin sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : 6785 sayılı Kanunun 57 nci ve 6957 nu
maralı İmar Nizamnamesinin 48 nci maddelerine dayanılarak 
hazırlanan (Nâzım îmar Talimatnamesi) hükümlerine göre 
sözü geçen arsanın inşaata müsaidolmadığı îmar ve İskân Ba
kanlığından cevaben bildirilmekte olmasına ve esasen dilekçi 
istidasında, bu ihtilâf dolayısiyle Danıştaya da müracaat etti
ğini beyan etmekte bulunmasına mebni, vâki talebin komisyo
numuzca tetkik mevzuu yapılamıyacağına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

186 2 . 2 .  1963

2049/29929 Abdullah Hayrettin
17 . 2 .1961 Çelen

Tapu Sicil Muhafızı 
Karacabey

(Dilekçi: Karacabey Tapu Sicil Muhafızlığı vazifesini deruh
te ettiği tarihten itibaren sabık ve sakıt iktidar taraftan  olan 
kimselerin iftiralarına mâruz kalarak, huzursuz bir hale getiril
diğini ve bu halin devamından çok üzüntü duymakta bulunduğu
nu beyanla, kendisine huzurlu bir çalışma imkânının verilmesi
ni istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçi hakkında vukubulan müteaddit 
ihbar ve şikâyetlerin alâkalı kurulca incelenerek kısmen men’i 
muhakeme kararına bağlandığı ve bir kısmı hakkında da henüz 
karar verilmediği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ifade
sine atfen Devlet Bakanlığından bildirilmekte olmasına göre, 
vâki talep hakkmda komisyonumuzca başkaca muamele tâyini
ne mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

187 2 . 2 .  1963

2076/29678 Sadrettin özdoğu
17. 2 .1961 Ankara caddesi

Küçükhan îstiklâl
Matbaasında
İstanbul

(Dilekçi: Millî Eğitim  teşkilâtının her kademesinde vazife 
gördükten sonra en son tâyin edildiği Muğla Lisesi Coğrafya 
Öğretmenliğinden istifa ederek ayrıldığını ve tekrar mesleke dön
mek istediğini beyanla, durumuna uygun bir göreve tâyinini r i
ca etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Kadırga Yüksek öğrenim 
Öğrenci Yurdu Müdürlüğüne 25 Nisan 1961 gün ve 1147 sa
yılı Kararname ile tâyin edildiği Millî Eğitim Bakanlığının ce-



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

958/5764 
3 . 8 .1960

(S. No: I)

2199/42004 
22. 2 . 1961
(S. No: 2)

2332/29995 
25 . 2 .1961 
(S. No: 3)

2345/42011 
25. 2 .1961 
(S. No: 4)

5227/5227 
8342/8342 
1 .4 .1 9 5 9

(S. No: 5)

«969/8969 
16. 2 . 1960
(S. No: 6)

vabi yazından anlaşılmasına göre vâki talep hakkında komis
yonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

188 2 . 2 .  1963

Mustafa Yüksel 
Ceza Evinde 
tutuklu 
Kayseri

(Dilekçi: Suçsuz olmasına rağmen tevkif edildiğini beyanla, 
şahsi hürriyetinin bir an önce iadesini istemektedir.)

Mehmet Şeııgün 
Sakarya Sağlık 
Müdürlüğü me
murlarından 
Adapazarı

(Dilekçi: Sakarya Sağlık Müdürlüğü memurlarından iken 
3017 sayılı Kanunun 78 nci maddesi hükmüne aykırı olarak ̂ baş
ka bir göreve nakledildiğini beyanla, kanuni icabının yapılmasını 
istemektedir.)

Enıiıı Bingöl (Dilekçi: 1944 yılında re’sen emekliye sevk edildiğini, 1683
îçerenköy caddesi sayılı Kanunda otuz seneyi ikmal etmiyenlere ikramiye verilemi- 
Bahçelerc giden ■;<ceği yazılı olduğu için kendisine de aynı yolda muamele tatbik
yol No: 9 olunduğunu, halbuki mezkûr kanunun kendi arzulariyle emekliye
Bostancı - İstanbul ayrılanlara uygulanması lâzımgelip kendisi gibi re’sen emekliye 

sevk edilenlere tatbik edilemiyereğini beyanla, emeklilik ikrami
yesinin ödenmesi hususunun karar altına alınmasını istemekte
dir.)

Yaşar Bölen 
Gürbüztürk sokak 
No: 7
Mühürdar - Kadıköy 
İstanbul

(Dilekçi: İstanbul Kömür Satış ve Tevzi Müessesesindeki işi
ne haksız yere son verildiğini beyanla, bu işe tekrar alınması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Mustafa Esirik 
Cumhuriyet mahal
lesi Millet Bahçesi 
caddesi No: 4 
Çankırı

(Dilekçi : Çankırı Teknik Ziraat Müdürlüğüne ait saha dâhi
lindeki Ilamamcıoğlu bendi istinat duvarının inşaatı tarafından 
ikmal edildiği halde aleyhinde verilen rapora bakılarak istihkakı
nın tesviye edilmemekte olduğunu beyanla, icabının kısa zamanda 
yapılmasını istemektedri.)

izzet- Mutlucan (Dilekti : Muhtelif iş yerlerinde geçen hizmetleri ve yıpranma
241 nci sokak zammı nazara alınarak malulen emekliye şevki icabederken ken-
\To: 14 dişine toptan ödeme yapılmak suretyile mağduriyeti cihetine gi-
Karaııtina - İzmir dildiğini beyanla, mâliden emekliye ayrılması hususunun sağlan

masını islem e kindir.)



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

9590/9590 Hayri Güdenoğlu
1 8 .4 .1 9 6 0  Maarif Vekâleti 
(S. No: 7) Müfettişi 

Ankara

9716/9716 Faik Binal
26. 4 .1960 Maarif Vekâleti 
(S. No: 8) Yüksek öğretim 

Umum Müdürü 
Ankara

19976/21485 H. Selâmi Bayram
25. 2 . 1954 Talâtpaşa bulvarı 
(S. No: 9) İğde sokka No: 1 

Ankara

8961/46433 Mehmet Başaran
6 .5 .1 9 6 1  Muhtar 

(S. No: 10) Dikmen köyü 
Beypazarı

3837/46119 Muammer Gürel
3 .5 .1 9 6 1  Eğitim Enstitüsü 

(S. No: 11) Tabiiye öğretmeni 
İstanbul

(Dilekçiler : S . 7 . 1939 tarihinde yürürlüğe giren 3657 sa
llılı Kanun mucibince o tarihte 30 liraya çıkarılması lâzıvıgelen 
maaşlarının daha bir müddet yirmi beş lirada bırakılmış olduğun
dan ve bu halin mezkûr kanun hükümlerine aykırı bulunduğun
dan bahsile, (25) lirada geçen müddetin şimdilik maaşlarının terfi 
sürelerine ilâ vesini istemektedirler.)

(Dilekçenin konusu : Kendisinden tahsiline hükmedilmiş olan 
öğrenim giderlerinin bakiye kısmının alınmamasını ve alınmış 
filanların da iadesi isteğine dairdir.)

(Dilekçi : 96 fakir çiftçinin zilyedi altında bulunan yerlerin 
mahkeme hükmü ile Hazine uhdesine geçirilmiş olmasından ve ay
rıca da haklarında ecrmiisil dâvası ikame edildiğinden ve bu halin 
mağduriyetlerini mucibolduğundan bahsile bu dâvanın önlenme
sini ve mezkûr yerlerin zilyetleri adına dağıtılmasını istemekte
dirler. )

Gereği düşünüldü : Yukarda konulan özetlenen dilekçeler
deki vâki dil )k ve şikâyetlerin, yargı mercilerinin kararma konu 
olan veya bu mercilerde İncelenmekte veyahut halli bu mercile
rin karanna bağlı bulunan hususlarla ilgili olduklan anlaşıldı- 
rin karanna bağlı bulunan hususlarla ilgili olduklan anlaşıldı
ğından, 140 ;ayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin a, 
b, c fıkralarna göre komisyonumuzca incelenip görüşülemiye- 
ceğine mever dun oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

189 2 . 2 .  1963

(Dilekçi : Yardımcı öğretmenlikten asli kadroya alınmış olan
ların yardımcılıkta geçen bit müddetlerinin de mağduriyetlerinin 
izıdcsi bakım ndan aylık derecelerinde nazara alınmasını istemek
tedir.)



— 31 —

2237/42096 Bilâl Kütük vear-
2238/42097 kada’şları

22. 2 .1961 Zirai İstihsal 
(S. No: 12) Hususi Ortaklığı 

İdare Heyeti 
Karaçay

2131/41838 Nazif Egemen
18. 2 . 1961 Meydankapı mahal

lesi Karagülle 
sokak N o: 9/A 
Sinop

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

(Dilekçi : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Gene! Müdür
lüğünce hakkında tatbik olunan muameleye mâtuf itirazının, 5434 
.saydı Kanunun .9 ncu maddesinde gösterilen süreyi geçirmiş oldu
ğu ileri sürülerek Maliye Bakanlığınca reddedildiği ve aynı husu
sa taallûk eden dâvasının da Damştayca keztı reddolunmuş bu
lunduğunu beyanla, bu hükmün tadilini ve tescil dışı bırakılan 
dokuz küsur senelik hizmetinin diğer fiilî hizmetlerine eklenerek 
kendisini emekli nıaası tahsisini islemektedir.)

3747/60914 Kıza Yılmaz
3. 5 .1961 Maliye Muhasebe 

(S. No: 14) Memuru 
Kırıkkale

(Dilekçi : Eğitmenlere emeklilik hakkının tanınmasını İt minen 
bir kanun tedvin edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda konuları özetlenen dilekçelerde 
ki vâki dilek ve şikâyetlerin; yeni bir kanun teklifi ve tasansı 
ile ilgili bulunmuş olmaları itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin d fıkrasına göre, Komisyonumuzca incelenip görü- 
şülemiyeceğine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

190 2 . 2 .  1963

3969/46687 Durdu Demir 
10. 5 .1961 Bertizin Maksutlu 
(S. No: 15) köyünde 

Maraş

2346/41616 Musahiphaıı Şengil 
8963/8963 Posta Kutusu 

16. 2 . 1960 No: 24 
(S. No: 16) Adana

(Dilekçi: Kaçak Orman emvali taşırken yakalanan hayvanının 
usulüne tevfikan birkaç günde satılması iktiza ederken 20 gündür 
bu muameleye geçilmiyerek mutazarrır edilmiş bulunulduğundan 
re aynı zamanda hakareti uğradığından şikâyet etmektedir.)

(Dilekçi: W36 senesinden beri içinde oturduğu ve ağaçlandır
mış olduğu Hazine arsasının borçlanma yoliyle ve taksitle kendi
sine verilmesini istemektedir.)

2312/42160 Niyazi Turan
23 . 2 . 1961 Ceza Evinde 
(S. N o: 17) Gardiyan 

Semdinli

(Dilekçi: Yüksekova’da PTT müvezzii iken haksız yere işine 
son verildiğini beyanla, tekrar hizmete alınmasını istemektedir.)

1660/29150 Abdullah Ataş ve
6 .2 .1 9 6 1  arkadaşları 

(S. \ o : 18) Mitelemirler kö
yünde Muhtar 
Andır

(Dilekçiler : Yetmiş haneli ve döryüz nüf uslu köylerinde 
ancak yirmi hanenin az miktarda toprağı bulunduğunu, geri ka
lan elli hanenin ise topraktan mahrum olup maişet temininde 
çok sıkıntı çektiklerini, civarlarında ihtiyaçlarını karşılıyacak 
Hazine urazisi bulunduğu cihetle bu arazinin köylerindeki top
rağa muhtaç çiftçilere bedeli mukabilinde tevzii gerekeçeğini be-



Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi Kotndsyon kanan ve ne sebepten verildiği

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

yanla, bu yolda işlem yapılması hususunun sağlanmasmı istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Yukarıda konulan özetlenen dilekçeler- 
deki vâki dilek ve şikâyetlerin, son karan almaya yetkili idari 
mercilerce henüz kesin bir karara bağlanmamış olduklan anla
şıldığından; bunlar hakkmda komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına ve ilgililerin bu mercilere baş varmalan gere
keceğine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

191 2 . 2 .  1963

Başkan V. Sözcü Sözcü
Aydın Milletvekili Edime Milletvekili Bolu Senatörü

R. özarda F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut



4035/4035 Kemal Sahir Sunar 
6292/6292 Tomtom mahallesi 

15 . 6 .1962 Kaptan sokak 
No: 18/5 
Beyoğlu - İstanbul

Dilekçe Dilekçe sahibinin
No. adı, soyadı ve adresi

33 —

Koimisyon karan ve ne sebepten verildiği

(Dilekçi : Başbakanlık Yüksek Murakabe Heyetince 23 . 3 . 
1962 tarih ve 13 sayı ile işten çıkarılması, ve lüzumu muhakemesi 
yolunda verilen kararda ekseriyet oylama nisabı mevcudolmadığı 

cihetle görevine iadesi talebinde bulunmaktadır.)

Dilekçinin talebi, idari kaza mercilerini ilgilendiren bir 
olay olması hasebiyle komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

192 13 . 2 . 1963

(15 yaşındaki dilekçi 31 . 7 . 1961 tarihli dilekçesinde : özetle 
dedesi ile ninesine muğber Sultan Tunç’un kendisine devamlı şe
kilde hakaret ettiğini dedesi ile ninesinin kendi hakkını koruya
madığından kendisinin korunmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Mevzu kaza mercilerinin tetkik salâhi
yeti dâhilinde olmakla 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesinin 
1 nci bendine tevfikan komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

193 13 . 2 . 1963

5374/50964 Halit Açıköz (Dilekçi : 8 Temmuz 1961 tarihli dilekçesiyle re’sen emekliye
13. 7 .1961 Rızapaşa Karakol şevki hususunda yapılan işlemin iptali ile yeniden tavzifini taleb- 

sokak No: 25 etmektedir.)
Kadıköy - İstanbul

Tanm Bakanlığı keyfiyeti açıklıyan 7 . 3 .  1961 tarihli cevabi 
yazısında özetle : Dilekçinin 21 . 6 . 1958 tarihinde eski Meteo
roloji işleri Umum Müdür Vekili Şinasi Boray’a hususi bir mek
tupla müracaat etmek ve arkadaşı Idrometeoroloji işleri Müdürü 
Tevfik Aykulu’yu tavassut ettirmek suretiyle emekliliğini bizzat 
istediği ve bunun üzerine 27 yıl hizmeti olması hasebiyle re’sen 
emekliye sevk edilmiş olduğunu bildirmiştir,

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin kendi arzusunun yerine 
getirilmesi suretiyle teessüs eden bu idari tasarrufta mevzuata 
aykırılık görülmediğinden komisyonca yapılacak işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5792/52289 İbrahim Yağız
2 .8 .1 9 6 1  İncesu 9 Eylül 

sokak 36/B 
Ankara

194 13 . 2 . 1963



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

5786/52315 Abdurrahman Ak-
3 .8 .1 9 6 1  duran

î. E. T. T. İşletme
leri Bayazıt Elek
trik Şubesi Puvan- 
törü 
İstanbul

6827/54203 Mustafa Karslıoğlu
26. 8 .1961 Trabzon caddesi 

Eski Tahrirat 
Kâtibi 
Bayburt

6941/55149 Ramiz Gürgenç 
25 . 8 .1961 Tavşanlı Ap. 

Daire 4
Yıldmmbayazıt -
Ankara

(Dilekçi : 1 . 8 . 1961 tarihli dilekçesinde özetle : Şark Şimen
diferleri Şirketinde çalışırken şirketin lâğvı üzerine*DDY na, me
mur olarak, intisabettiğini ve 1946 yılında kadrosuzluk sebebiyle 
emekli aidatını alarak işten ayrıldığını, 1947 yılında İstanbul E. 
T. T. İdaresine işçi olarak intisabettiğini ve 1958 yılında memu
riyete nakledildiğini, emeklilik haklarının ihyası için Sandığa mü
racaatında kendisinin iştirakçi sayılmayıp tevdiatçı olarak kabul 
edildiğini bildirmekte, durumun İslahı için icdbeden muamelenin 
yapılmasını talebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri muvacehesinde dilekçe sahibinin isteğinin yerine ge
tirilmesi mümkün görülememekle komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

195 13 . 2 . 1963

(Dilekçi : 22 . 8 . 1961 tarihli dilekçesinde özetle : 18 . 1 . 1958 
tarihinde kendisine yapılan tazyik ve hakaretlere dayanamıyarak 
istifa etmek mecburiyetinde kaldığını, halen muhtaç durumda 
bulunması hasebiyle yeniden vazifeye tâyininin teminini istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Vazifeye tâyin talebi ilgili idari makam
lara ait bir keyfiyet olmakla komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

196 13 . 2 . 1963

(Dibekçi : 25 . 8 . 1961 tarihli dilekçesinde özetle : Kur. Yb. 
iken istifaen İşçi Sigortalan Kurumuna girdiğini ve mezkûr Ku
rumda muhtelif vazifelerde bulunduğunu son defa Levazım Mü
dürü vazifesini ifa ederken haksız yere İstanbul Satınalma Komis
yonu üyeliğine tâyin edildiğini ifade ile eski memuriyetinden da
ha küçük bir makam olan yeni vazifesine tâyinini gerektirecek 
bir zaruret olmaması sebebiyle, tâyin emrinin iptal edilerek eski 
vazifesinde alıkonulmasını talebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin idari kaza organlarına 
müracaatla hakkını araması mümkün olmakla 140 sayılı Kanu-



_  35 —
Dilekçe Dilekçe sahibinin

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

nun 5 nci maddesinin 1 - a fıkrasına göre komisyonumuzca ya
pılacak: bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

197 13 . 2 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkan V. 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut

Kâtip 
Niğde Milletvekili 

O. D. Tüzün

[Dilekçe sayısı: 116]





Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı: 4 > —
Tevzi tarihi 

26 . 4 . 19S3 Cuma

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5963/61402 - 5 .8 .1961

CEZMÎ UYUM
1 nci Kordon No: 104

ÎZMtR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : îzmir Birinci Kordon No: 104 te ikamet ettiğini 
1928 modeli Lincoln marka tir  otomobili olduğunu, Hususi Oto 
Vergisi Kanunu gereğince 1 875 lira vergi ödediğini bugün için 
pahalı otomobil olan Grand Sport 1961 modeli, bir vasıtadan 
daha az vergi alındığım, bu haksızlığın giderilmesi için mer'i 
kanunun, ıslah edilmesi talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında: Verginin indirilmesi, 
yükseltilmesi veya ilgası bir kanun mevzuu olduğundan talebi
nin tervicine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
198 27 . 3 . 1963



—  1 —

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2046/29867 - 15 . 2 . 1961

METE ÖZENER ve arkadaşları 
Darülaceze Dilenci Kampında 
tutuklular

İSTANBUL

5996/52913 - 11 .8 . 1961

HALİL SARIUSTA 
Yenimahalle Bost,anüstü sokak 
No: 32

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçiler : İstanbul Belediyesi Şube Müdür Muavini Niyazi 
Tandoğan kendisine nam yapmak için sinema karaborsacılığı 
yapmadığı halde 29 Ocak 1961 Pazar günü saat 11 sıralarında 
polis ekipleri ile Beyoğlu Kuloğlu sokak Algan geçidi 5/1 deki 
kıraathaneyi basarak buradaki vatandaşlara, siz karaborsacısınız, 
hepiniz mevkufsunuz, diyerek Beyoğlu Emniyet Komiserliğine 
götürüldüklerini ve bilâhara da Darülaceze Dilenci Kampına 
hapsedildiklerini, yapılan bu haksız muamelenin önlenmesi tale
binden ibarettir.)

içişleri Bakanlığının cev&bi yazısında : Mete Özener ve 11 
arkadaşının nezaret altına alınmalarının esbabı mucibesi Hü
kümetin otorite ve prestijini halk nazarında kırmak gayesiyle 
maksatlı bir şekilde faaliyet göstererek mahallin asayişini, 
Devletin nizamını, emniyet ve selâmetini ihlâl ettikleri görül
düğünden 6 ve 25 sayılı Kanunun hükümlerine dayanarak ne
zaret altına alındıkları bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Karar No. Karar tarihi
199 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : İstanbul - Beşiktaş Yenimahalle Bostanüstü sokak 
No: 32 de ikamet ettiğini, halen yaşlı ve mâlûl olduğunu, mâlûl 
maaşı bağlanması için gerekli raporları Millî Savunma Bakanlı
ğına gönderdiği halde, bu evrakı müsbite ile kanunen maaş bağ
lanmasına imkân olmadığından Devlet Şûrasına dâva açtığını, 
yapılan muamele sonucunda talebinin reddedildiğini, mağduri
yetine son verilmesi için gerekli kanuni işlemin yapılmasını ta
lepten ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

200 27 . 3 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

5992/52804 - 10 .8 . f961

AHMET ATALAY 
Toprak ve îskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 1. Şb. Tetkik Me.

ANKARA

2464/60510 - 28 . 2 .1961

LÜTFÜ TÜRKEŞ 
Terakki mahallesi Suatbey 
sokak No: 58/2 D.

ZONGULDAK

(Dilekçi : 40 numaralı Toprak Komisyonu Başkanı iken 1950 
yılında Toprak İskân İğleri Genel Müdürlüğü Harita Teknik 
Memuru kursuna 40 arkadaşı ile birlikte iştirak ettiğini ve 5 ay 
kurs yaptığını 3656 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (D) fık 
rası gereğince 6 aydan az olan kurslardan dolayı bir üst derece
ye terfie imkân ohnadığı sarahaten bildirildiğinden sözü edilen 
(D) fıkrasına ek bir madde ilâve edilmesini veya tefsiri yoluna 
gidilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

201 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Zonguldak Terakki mahallesi, Suatbey sokak No: 
58/2 de ikamet ettiğini; 10 . 1 . 1938 yılından 7 . 6 .  1950 yı
lına kadar Ereğli Kömürleri İşletmesinde Kara Nakliyat Servi
sinde çalıştığını, D. P. İktidara geldiği zaman işinden uzaklaş
tırıldığını, uzun mücadeleler sonunda eski görevine iade edilmi- 
gerek Ekonomalar Servisine verildiğini, mesleki ile ilgili bir gö
reve atanması için gerekli işlemin yapılması talebinden ibarettir.)

Sanayi Bakanlığının cevabi yazılarında : 13 . 2 . 1961 ta 
rihli dilekçesi üzerine Lütfü Türkeş’in talebi Bakanlıkça uygun 
görülerek aynı işletme içinde başka bir göreve tâyin edildiği 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) flkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

202 27 . 3 , 1963



- 4 -

Dilekçeııin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

24G1/42323 - 28 . 2 .1961

KEMAL ERKAN
Malta Başmüezzin sokak No: 12

Fatih - İSTANBUL

2463/42416 - 28.2.1961

AHMET BİTlŞ YILMAZ
Mandacı sokak No: 1

Kasımpaşa - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 28 . 10 . 1943 yılından 6 . 3 .  1960 yılma kadar 
PTT Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Merkezinde Müvezzi 
olarak görev yaptığını, hiçbir kumru olmadığı halde işinden 
uzaklaştırıldığını, yapılan bu haksız işlemin giderilmesi talebin
den ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Sözü edilen şa
hıs İstanbul Posta Merkezi yaya dağıtıcısı iken görevinden 
izinsiz ayrıldığını, bu yüzden de müstafi addedildiğini, tekrar 
eski görevine iade edilmesinin mümkün olamıyacağı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

203 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : İstanbul Kasımpaşa Mandacı sokak No: 1 de ika
met etmekte olduğunu, 3,5 yıldan beri t. E. T. T. idaresinde 
şoför olarak çalışmakta olup idaresindeki otobüsün sekmanını 
kaynatmaktan sanık olarak, İş Kanununun 16 nci maddesi ge
reğince işinden uzaklaştırıldığını, yapılan bu haksız işlemin iptali 
için gerekli tahkikatın yapılması talebinden ibarettir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Müstedinin idaresin
deki 410 sayılı otobüsün motörünü dikkatsizlik ve tedbirsizlik 
yüzünden yakarak 1 299 lira 36 kuruş hasar yaptığını, evvelce 
de bu gibi hallerden dolayı defa ceza aldığı 3008 sayılı Iş 
Kanununun 2 nci bendinin (f) fıkrası gereğince işine son ve
rildiği ve işletmenin Dahilî Hizmet Talimatnamesi gereğince 
tekrar görevine iade edilemiyeceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

204 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2467/42498 - 28 . 2 .1961

AZİZ EROĞLU ve arkadaşları 
Altunhüseyin köyünden

PÜLÜMÜR

2470/42444 - 28 . 2.1961

iDRlS BAYRAKTAR 
Yukarı Maden köyünden

ARTVİN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Tunceli ili Pülümür kazasına bağlı Altunhüse
yin köyünde oturduklarım; köylerinde ikamet eden Mustafa 
Kaya ile İbrahim Cömert’in dedesi o zamanın salâhiyet sahibi 
Şeyh Hüseyin tarafından 157 parça arazinin kendileri üzerine 
tcscil edildiğini.

Sözü edilen köyde sahipsiz binlerce dönüm arazi olup fakir 
halka taksim edilmesi talebinden ibarettir.)

îmar ve iskân Bakanlığının cevabi yazılarında : Gayrimen- 
kullerin iktisap şeklinin 41 numaralı Toprak Komisyonu mari
feti ile tetkik edileceği, vanlacak sonuca göre hareket edileceği 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

205 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Muhtaç durumda bir ihtiyar olduğunu, hidematı 
vataniye tertibinden maaş bağlanması için hizmet cetvellerinin 
tasdikli bir suretinin Artvin Valiliğinden getirttirilme si talebin
den ibarettir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Aradan uzun sene
ler geçmiş olmasına rağmen arşiv eski dosyalan arasında yapı
lan araştırmalardan da müspet bir netice alınamadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

206 27 . 3 . 1963



2471/42400 - 28 . 2 .1961

SALİH ÇAKMAK
Dâvâlı köyünde

MALAZGİRT

—  6 —

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2472/28222 - 28.2 .1961

MUSTAFA ÇAVILDAK 
Hüseyin Büyük yanında

ÜNYE

Dilekçe Özeti ve komisyon karari

(Dilekçi : Doğubayazıt 53. Tüm. 53. Top Alayı, 3. Tb. 8. Ba
taryada askerlik görevini ifa ederken sağ ayağının mafsal ve diz 
kapağından raket toplarının mermi parçalan ile sakatlandığım, 
bu alaya ait evrakın 19 . 11 . 1959 tarihinde M. S. Bakanlığı 
Emekli İşleri Müdürlüğünde mevcudolup gerekli muamelenin 
ifası ile emekli maaşı bağlanması talebinden ibarettir.)

M. S. Bakanlığının cevabi yazısında : 1946 yılı 80 Ağustos 
gecesi Zafer Bayramı şenliklerinde seyirci bulunduğu sırada 
roket atışında vukua gelen kaza neticesinde meydana geldiği, 
1683 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine tevfikan askerlik vazi
fesi tesirinden ileri gelmediği, anlaşılmakla mâlûl maaşı bağla- 
namıyacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

207 27 . 8 . 1968

(Dilekçi : 1950 yılında askerlik vazifesini ifa ederken nöbeti 
esnasında yangın çıktığını, söndürme ameliyesi ile uğraşırken 
sağ elini kaybettiğini, yoksul ve perişan bir durumda olduğun
dan, vazife maluliyet maaşı bağlanması talebinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Vazife 
anında mâlûl olan erlerin hâdise anından 1,5 yıl içinde mâlûli
yet maaşı bağlanması için hak sahibinin müracaatları şart oldu
ğundan 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre hareket 
edilmediği görülerek yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

208 27 . 8 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2476/29795 - 2.3 .1961

KANBER ULU 
Sultanhanı köyünde

BÜNYAN

2483/42557 - 2.3.1961

ŞİNORİK BEYLERYAN 
Pangaltı Baysungur sokak 
No: 81

İSTANBUL

-  7 -

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Bünyan kazasının Sultanhan köyünde ikamet etti
ğini 7 . 2 .  1957 yılında mukavelename ile E t ve Balık Kurum u 
Umum Müdürlüğünden 54 400 lira ipotekli kredi aldığını, muh
telif tarihlerde 400 baş sığır, 500 baş koyun teslim edeceğini ka
rarlaştırdığı halde, bâzı sebeplerle taahhüdünü yerine getirme
diğini, borcunu müsavi taksitlerle ödemesi için mehil verilmesi 
talebinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında : E t - Balık Kuru
mu Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında Kurum haklannın 
ilâm gereğince sağ-lanacağını ve başka yapılacak bir muamele 
olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

209 27 . S . 1968

(Dilekçi : İstanbul Pangaltı Baysungur sokak No: 81 de ika
met ettiğini, kocası ile kaynanasının halen Bulgaristan’da bulun
duklarını, Türk vatandaşlığına alınması için müracaat ettiklerini 
gerekli muamelenin yapılması talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı cevabi yazılannda : Sinorik Beyleryan 
tarafından memlekete getirtilmek istenen Kirhanoğlu Hagop 
Beyleryan ile annesi Maryam Beyleryan kendi arzulan ile Bul
gar uyrukluğuna geçtiklerinden tabiiyet vaziyetleri tasfiye 
edilmemiş eski vatandaşlanmızdan oldukları anlaşılmış olmakla 
gerekli vizeyi 5656 sayılı Kanun gereğince alabilmeleri için 
bulunduktan yer Konsolosluğumuza başvurmalan bildirilmiş- 
tir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkran gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

210 27 . 8 . 1968



—  8 —

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2477/42492 - 2.3 .1961

ABDURRAHMAN YILDIRIM 
ve arkadaşları 
Berendi köyünde

Ereğli - KONYA

2486/42559 - 1 .3.1961

EMİNE ÇİMEN 
Akdeğirraen mahallesi Hastane 
sokak No: 20

SİVAS

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Konya ile Ereğli ilçesine bağlı Berendi köyünde 
ikamet etmekte olduklarım köy halkı ziraatle iştigal etmekte 
olup arazilerinin ziraat e hiç müsaidolmadığmdan Taşagil, Hacı- 
bekir, Adabağ, Düden, Tatlıkuyu ve Dolandık mevküerindeki 
toprakların kendilerine verilmesi talebinden ibarettir.)

im ar ve iskân Bakanlığının cevabi yazılarında : Toros Dağ
ları arasında ve Ayrancı’ya gelen dere içinde meskûn olan ara
zinin ziraate gayrimüsaidolduğundan topraklandınlmasını isti- 
yen Taşagil, İş ık la r ve Adabağ köylerinin talepleri karşılan
dıktan sonra 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
41 nci maddesi geerğince talebin yerine getirilemiyeceği bildi
rilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

211 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Eşinin DDY İşletmesinde görevli iken 20.11.1960 
tarihinde eceli ile vefat ettiğini, 228 sayılı Kanunun neşri tari
hinden 40 gün evvel ölmüş bulunan kocasının hakları üzerinde 
kanun hükümlerinin tatbik edilmemesi yüzünden son derece 
mağdur olduğunu beyan ederek hakkının korunmasını talebet- 
mektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Sivas işletmesi 
Tesisat Memuru iken 20 . 11 . 1960 tarihinde eceliyle vefat 
eden Mehmet Çimen’in 228 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
12 . 1 . 1961 tarihinden önce vefat ettiğinden iki sandıkta, ge
çen hizmetlerinin birleştirilmesine kanuni imkân olmadığı bil
dirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

212 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2465/42502 - 1.3 .1961

İMAM DİNDAR ve arkadaşları 
Çiftlik Komundan

Mirikali - TERCAN

6078/53059 - 14 . 8 .1961

NESlBE HİDAYET KlPER ve 
arkadaşları
Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü Proje ve inşaat Daire Reisli
ğinde Daktilo

(Dilekçi : Tercan ilçesinin Mirikali köyüne bağlı Çiftlik Ko
mün halkından olduklarını, 1953 yılında Toprak Dağıtım Komis
yonu tarafından kendilerine 15 dönilm arazi verildiğini, her biri
nin 10 ar nüfus aile efradı olup, verilen toprakların verimsiz 
olduğunu, aile efradını barındırmak için birer evlik arsa veril
mesi talebinden ibarettir.)

îmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazısında : 1953 yılında 
köylerinde bulunan arazilerin Toprak Dağıtım komisyonları 
tarafından her aileye 15 er dönüm arazi tevzi edildiğini, arazi
nin çok verimsiz olduğundan ikinci defa uygulamaya müsait 
Hazine arazisi bulunduğu takdirde eski dağıtımda bir noksan
lık olmuş ise telâfi edileceği, ev yeri verilmesi ile Bakanlığın 
hiçbir ilgisi olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

213 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat 
Dairesi Reisliğinde Daktilo Memuru olarak çalıştığını, 30 yıllık 
memuriyet hizmetinin 20 yılını (E) cetvelinde geçirmiş olduğun
dan, bu hizmetlerin emekliliğe sayılması için, gerekli işlemin ya
pılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ANKARA 214 27 . 3 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6079/53049 - 14 . 8 .1961

M. KEMAL ÇAMLI 
Ege Jandarma Deniz Bölge 
K. lığı Telsiz Operatörü

IZMlR

6080/53188 - 15 . 8 .1961

MUAMMER OVALİ
Merkez Alirıza Çevik ilkokulu
öğretmeni

MANİSA

(Dilekçi : Ege Jandarma Deniz Bölge K. lığı (D) cetvelinde 
Telsiz Operatörü olarak çalıştığım, 1951 yılında tifo hastalığına 
tutulduğu için 5 ay istirahat aldığını, kendisi ücretli memur 
olduğu için iki ay sonunda maaşının kesildiğini, bu haksızlığın 
giderilmesi için (D) cetvelinde çalışan memurların istirahat ve 
tedavi müddetlerinin bir yıla, izinli müddetin de (30) güne çıka
rılması için yeni bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Oereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

215 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Manisa Merkez Alima Çevik İlkokulu öğretmeni
olduğunu, 1938 yılında mezun olup da öğretmenliğe başlamadan 
askere gidenler, 6273 sayılı İntibak Kanunundan istifade edeme
diklerini bu haksızlığın giderilmesi için yeni bir intibak kanunu
nun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Oereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

216 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2458/42413
4007/4007 - 28 . 2 .1961

İSMAİL HAKKI ES 
Eski Eğitmen 
Tuğu t köyünde

İliç - ERZİNCAN

2481/42482 - 27 . 2 .1961

ÖMER MÜFTÜOĞLU 
Eskicioğlu sokak No: 14/1

Çekirge - BURSA

—  11 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Erzincan ili İliç kazası Turgut Köyü Eğitmeni ol
duğunu, 15 yıldan beri bu görevi ifa ettiğini, hiçbir kusuru yok 
iken Erzincan Millî Eğitim Müdürünün şahsi kin ve iğbirarı ile 
1958 yılında görevine son verildiğini; hakkında açılan âmme dâ
vasının 113 sayılı A f  Kanunu ile düştüğünden eski görevine iade 
edilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : 28 . 6 . 1948 
tarih ve 1049/62190 - 70 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca ne 
suretle olursa olsun görevinden aynlan eğitmenlerin tekrar gö
reve atanmalarının mümkün olamıyacağı sarahaten bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

217 27 . 3 . 1968

(Dilekçi : Bursa - Çekirge - Eskicioğlu sokak No: 14/1 de 
ikamet etmekte olduğunu, babası Ahmet Suphi Müftüoğlu Bul
garistan’da 76 parça 1J5 milyon altın liralık emval terk ederek 
vatana muhacir olarak geldiklerini ve hususi bir kanunla kendi
lerine gayrimenkul verilmesi T. B. M. M. ince kabul edildiği 
halde halen hiçbir hakka sahibolmadıklannı bildirerek gerekli 
yardımın yapılmasını istemektedir.)

İmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul İl 
İskân Komisyonunca ittihaz edilen 6 . 7 .  1959 tarih ve 25 
sayılı karann ret ve iptal edilmemiş bulunduğu ve Devlet Şû
rası kararının da yeniden emval tahsisine dair bir hükmü ihtiva 
etmediğinden, başka yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Mevzu, idari kazada işleme tâbi tutul
duğundan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince komis
yonumuzca yapılacak bir muamele olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

218 27 . 8 . 1968
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Dilekçenin tarih ve No. sıı ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2441/42397 - 28 . 2 .1961

M. VEHBİ NASIR 
Bayındırlık Müdürlüğünde Mer
kez Atelye Tornacısı

DİYARBAKIR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 1950 - 1951 yılında Diyarbakır Erkek Sanat Ensti
tüsünden mezun olduğunu, 2 sene DD Yolları idaresinde 2 sene 
Sümerbank Diyarbakır Şayak Fabrikasında bir müddet de torna 
ve freze işlerinde çalıştığını, halen de Diyarbakır Bayındırlık 
Müdürlüğü Merkez Atelyesinde tornacılık yaptığını, Bayındırlık 
Bakanlığının 31 . 1 . 1961 gün ve 537 - M - 2 sayılı yazıları ile 
Bayındırlık Müdürlüğü ately elerinde yetiştirilmek üzere enstitü 
mezunu tornacı bir elemanın iştirak ettirilmesi istenmiş aynı 
yerde bu evsafı haiz kendisinden başka bir şahıs olmadığı Diyar
bakır Bayındırlık Müdürü tarafından seçilmiş, okuyup yazması 
olmıyan 50 yaşını aşkın müdürün memleketlisi Başmakinist Meh
met Zaloğlu’nu kursa iştirak ettirilmesi için gerekli yerlere ya
zılmış her nedense bu talebi müspet karşılanmıyarak reddedil
miştir. Bâriz olarak görüldüğü veçhile kendisi istenilen evsafı 
haiz olup Bayındırlık Müdürü tarafından haklanın gasbedildi- 
ğini yapılan yersiz muamelenin iptali ile haklanın kendisine ve
rilmesin i t al e b ediyor.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Diyarbakır Ba
yındırlık Müdürlüğü Merkez Atelyesinde Tornacı M. Vehbi 
Nasır’ın vâki şikâyeti Diyarbakır Valiliğince tetkik ettirilmiş, 
Formen Kursuna Iş ve işçi Bulma Kurumundan istenilen ve 
Kurumca gönderilen 3 sanatkâr arasından en tecrübelisinin iş
tirak ettirildiği ve kendisinin Formen yeterlik ve liyakati ol
madığından iştirak ettirilmediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

219 27 . 3 . 1963
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2487/42552 - 1.3.1961

İSMAİL PINARLI 
İmişehir köyünde

ESKİŞEHİR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2491/42490 - 1 . 3 . 1961

AHMET AKAR ve arkadaşları 
Yunak kazası köyü halkından

KONYA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Eskişehir Merkez îmişehir köyü çiftçilerinden ol
duklarım, 1959 yılında ipotek karşılığı T. ( \ Ziraat Bankasından 
(10 000) lira aldığını bu borcunu son çıkan taksitlendirme ka
nunu ahkâmına göre ödettirilme sini talep etmektedir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında : Talep sahibine 
6 . 4 .  1959 tarihinde 4 yıl vâde ve taksitle ödemek üzere hay
vancılık kredilerinden 10 000 lira ikraz edildiği 15 . 8 . 1960 
ta  vâdesi gelen taksit borcunu ödemediği, ve almış olduğu kre
diyi mahalline sarf etmediğimin tesbit edildiğini 123 sayılı Ka
nunun şümulü dâhilinde olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

220 27 . 3 . 1963

(Dilekçiler : Konya ili Yunak kazası Sar ikaya köyü halkın
dan olduklarını, eski iktidar zamanında D. P. milletvekili nüf uz
larını kullanarak kendilerine ait tapulu arazilerini ellerinden 
alıp 139 haneye tevzi ettiklerini, usulsüz ve kanunsuz olarak el
lerinden alınan arazilerinin kendilerine iade edilmesini, mağdu
riyetlerine sebebolan eski iktidar mensupları hakkında kanuni 
kovuşturma yapılmasını talebediyorlar.)

imar ve İskân Bakanlığı Toprak ve iskân işleri Genel Mü
dürlüğünün cevabi yazısında : Dilekçilerin ayrı ayrı durum
ları ve şikâyetleri üzerinde durularak 1957 yılında yapılan uy
gulamada vergi kaydına müstenit topraklarının belirtilip ken
dilerine bırakıldığı, fuzuli şagili oldukları tesbit edilen ve Ha
zine namına tescilleri yapılan toprakların Alibey yaylasında 
bulunan aşiret mensubu 139 aileye dağıtıldığı, yapılan muame
lede usulsüzlük olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

221 27 . 3 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2445/29121 - 6.2.1961

KEMAL ATAKAN ve arkadaş
ları
Saray kazası şoförleri

TEKİRDAĞ

5762/51529
1859/29606 - 13 . 2.1961

İSMAİL ETKEN 
Yenimahalle Yddıztepe sokak 
No: 24

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Tekirdağ ili Saray ilçesinde ikamet etmekte ol
duklarım, beyanları ile nakliyecilik yaptıklarını, 27 Mayıs İnkı
lâbından sonra kendilerini çekemiyenlerin ihbarı üzerine 20 - 30 
bin lira cezalı vergiler tarh edildiğini, 1958 - 1959 yıllarına ait 
vergiler de ilâve edilirse miktarın çok kabarık olacağını, halbuki 
aynı durumda olan komşu vilâyetlerdeki nakliyecilerden böyle 
bir vergi alınmadığını beyanla haklarında yapılan muamelenin 
durdurulması talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : 27 Mayıs inkılâ
bını mütaakıp' sözü edilen ilçe esnafı ile bilhassa nakliye işleri 
ile iştigal edenlerin vergi kaçakçılığı yaptıkları duyulduğundan 
Askerî Kaymakam ve C. Savcılığının sıkı tedbiri ile malmüdür- 
lüğünün vazifelendirildiğini, dilekçede isimleri geçen şahıslar
dan bâzılannın yaptıkları nakliyecilik dolayısiyle aldıkları üc
retlerin 6838 sayılı Kanun ile, tâyin edilen ücretleri aşmadığın
dan hiçbir muamelenin yapılmadığı, dilekçede isimleri yazılı 
diğer mükellefler, esnaf muaflığı şartlarını kaybettikleri halde 
Takdir Komisyonunca tesbit olunan matrahlar üzerinden adla
rına cezalı Gelir Vergisi tarh ve tebliğ edilmekle beraber 6183 
sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü Kanununun 13 ncü mad
desi gereğince ihtiyati haciz vaz’edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

222 27 . 3 . 1963

(Dilekçi: Eskişehir Yenimahalle Yıldıztepe sokak No: 24 U 
ikamet etmekte olduğunu, kaza neticesinde bir ayağını kaybet
tiğini, Eskişehir Belediyesince kendisine her ay nakit bir para 
yardımı yapıldığını, 29 . 11 . 1960 yılında Belediye Encüme
nince alman 5533 sayılı kararların kesildiği, yoksul ve perişan 
bir durumda olduğundan verilmiş olan kararın iptali ile
13 . 10 . 1960 tarihinden bugüne kadar teraküm eden paranın 
iadesini talepten ibarettir.)

İçişleri Bakanlığının 19 . 12 . 1961 tarih 621.336-155 sa- 
ESKİŞEHİR yılı cevabi yazılarında, 1960 yılı içinde yardım yapılmakta iken



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1896/60363 - 4.2.1961

ABDÜLLÂTlF SÖZMEN 
Beyoğlu Aynalıçeşme Emincamii 
Tennure sokak No: 23

İSTANBUL

■— IB —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

sene sonunda tahsisatın tükenmesinden dolayı 2 ay yardım ya
pılarak kesildiğini tekrar müracaatı üzerine Belediye Komisyo
nunca ittihaz edilen 20 . 4 . 1961 tarihli 1480 sayüı karan ile 
âzami 15 lirayı geçmemek üzere yardım yapıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

223 27 . 3 . 1963

(Dilekçi: İstanbul - Beyoğlu Aynalıçeşme Emincamii Tennu
re sokak No: 23 te ikamet ettiğini, Fatih 874 ada, 24 parselde 
bulunan gayrimenkulunun istimlâk edildiğini bir kısım parasını 
aldığını, geri kalan alacağını 3 yıldan beri alamadığını, bu yüz
den son derece mağdur olduğunu beyanla, tabiî hakkı olan alaca
ğının en kısa zamanda kendisine ödenmesini talepten ibarettir.)

İçişleri Bakanlığının 18 . 4 . 1962 tarih ve 7187 sayılı yazı
lan  ile müstediye ait istimlâk olunan gayrimenkulüne takdir 
edilen bedelin 9 ncu İcraya muhtelif tarihlerde 168 710 lira 
tediye edildiği, bakiye borcun 18 080 lira kaldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayüı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

224 27 . 3 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2402/42136 - 23 . 2 .1961

NECİP ÇAĞLI 
Kale önü No: 36/38

KAYSERİ

2479/42562 - 1.3.1961

MEHMET KELEŞ 
Andırın Pınarbaşı mahallesi 
Çiçekli köyünde mukim

MARAŞ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Ordudan kendi arzusu hilâfına emekliye sevk edil
diğini, tekrar eski görevine alınması için 7 . 11 . 1960 tarihinde 
müracaat ettiğini beyanla arzusunun yerine getirilmesini taleb
etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 2 Nisan 1961 tarih Per. 3922/ 
67 - 61 sayılı cevabi yazılarında; adı geçenin orduya tekrar 
alınmasına imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

225 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Mara§ ilinin Andırın Pınarbaşı mahallesinden olup 
Çiçekli köyünde ikamet etmekte olduğunu, 1959 yılında ikamet
gâhını kazaya nakletmek zorunda kaldığım, köydeki evinin di
reklerini kazaya taşıması ve gerekli müsaadenin istihsali için 
Mersin Orman Başmüdürlüğüne müracaat ettiğini, hakkında 
vâki olan kaçak muamelesinin yersiz olduğunu beyan ediyor.

Ziraat Bakanlığının cevabi yazısında : Mehmet Keleşten mü
sadere edilen 95 aded kerestenin ev enkaz kerestesi olmayıp 
tamamiyle kaçak olduğu ve buyüzden de mahkemeye sevk edil
diğini, 205 aded ev enkaz kerestesi kaçak olmayıp sahibine ia
de edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

226 27 . 3 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2485/42538 - 1 .3 .1961

CARULLAH DİNÇ 
Kısırkelebek köyünde

NUSAYBİN

2496/42500 - 1 .3.1961

AHMET KASNAK
Askerî Ana Tamir" Fabrikasında
Marangoz Ustası 236 No. lu

AFYON

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Nusaybin Kısırkelebek köyünde ikamet eden Maro- 
gi Atın ve Şeni’un Aka'nm tapulu arazilerinin mayın tarlası 
dışında olduğu halde, mayın sahası içindedir diye istimlâk et
tirdiğini ve bedelini de aldığını bu sebeple Devlet hâzinesini 
mutazarrır ettiklerinden haklarında gerekli işlemin yapılmasını 
taleb etmektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Tapılan işlemde 
bir yolsuzluk olmadığı, ihtiyati tedbir talebinin yerinde görül
mediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayüı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapüacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

227 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Afyon Askerî Ana Tamir Fabrikasında Marangoz 
Ustası olduğunu, üç oğlu, bir kızı olup dördünü de okutmak 
için çırpındığını 6 nüfuslu bir aile reisi olup ayda 400 lira ka
zanabildiğini dört çocuğunu yüksek okullarda okumalarını temin 
edebilmesi için maddi yardım yapılması talebinden ibarettir.)

•

Millî Eğitim Bakanlığından alınan cevabi yazıda : Düekçinin 
İzmir’de İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde okuyan oğlu
na burs verilemiyeceğini buna sebep Bakanlığın burada burslu 
öğrenci kabul etmediğini.

Diğer öğrenci oğullan için de Bakanlık veya müesseseler 
burs verdiği takdirde bu çocukların burslu olarak okumalan 
için okul idarelerine gerekli talimatın verildiği, bu itibarla her 
iki öğrencinin daima okul idareleri ile temas etmeleri gerekti
ği büdirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapüacak bir işlem ol
madığına karar verildi

Karar No. Karar tarihi

228 27 . 8 . 1963
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6081/53037 - 14.8.19(51

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

NEZİHE ÖZDİL 
Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti 
İstanbul Bürosu Daktilosu, Sir
keci Liman Han - Kat 3

İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: İstanbul - Sirkeci Liman Han kat 3 te ikamet etti
ğini, 1953 yılında Sümerbank şubesinde memuriyete intısabede- 
rek 1941 yılma kadar burada çalıştığını 1941 - 1946 yılları ara
sında Ticaret Bakanlığı Teftiş Heyeti İstanbul Bürosunda üc
retli daktilo kadrosunda görev yaptığı sırada kendisinden emek
li keseneği alınmadığına muttali olduğu an gerekli yere müra
caat ettiğini, almış olduğu cevapta:7.4.1941 yılından 30.12.1946 
yılma kadarki hizmetlerin 373 sayılı Koordinasyon Heyeti Ka
ran gereğince 5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesi şümulüne 
girmediğinden borçlandırılamıyacağı bildirilmiştir. 7242 sayılı 
Kanunun meriyete girdiği tarihte 20 hizmet yilmı dolduranlar 
25 yılını doldurdukları zaman emekliliklerini istiyebilirler, dol- 
durmıyanlar 30 yılını doldurdukları gün tekaütlüklerini istiye
bilirler, hükmünün tadil edilmesini talebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 noi maddesinin
(d) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

220 27 . 3 . 1963

2484/42561 - 1.3.1961

HALİL ÇATALBAŞ 
Andırın kazasının Boztopraklı 
köyünden Takvalar köyünde 
mukim

MAKAS

(Dilekçi: Maraş İlinin Andırın kazasının Boztopraklı köyün
de ikamet ettiğini, Kadirlinin Mürfet köyünden ömeroğlu Meh
met Ali Gök ve arkadaşları tarafından kızı Ümmühan’ı cebir ve 
şiddetle kaçırmak ve ırzına tecavüz ettiklerinden haklarında ge
reken kanuni muamelenin yapılması talebinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında: Sanık Mehmet Ali 
Gökkaya hakkında gerekli kanuni muamelenin yapıldığını, di
ğer şahıslar hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

230 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2490/42499 - 1 .3.1961

HALİL DEMİR
Çıkrık köyünde

AFYON

5974/52652 - 8.8.1961

RECEP POTURNA 
Veysiefeııdi mahallesi Kalfa 
sokak No: 3

HUZURUM

-  19 -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: Afyon Çıkrık köyünde ikamet ettiğini, arazisinde 
meyva bahçesi yapmak için Ziraat Bankasından kredi talebindi 
bulunduğunu, Banka Müdürü yapılan müracaata karşılık 1 750 
Ura ödediğini, halbuki kendisinin / 000 liraya ihtiyacı bulun
duğunu, haksız olarak yapılan bu işlemin izalesi ile dört takside 
ödenmek üzere / 000 liralık kredinin açılmasını talep etmekle
dir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında: 1960 yılında çevirme 
kredisi hesabından müteselsil kefaletle 750 lira ve tesis ettiği 
fidanlığın korunması için de 1 000 ılira ödendiği talep sahibi
nin ödeme gücünün bundan fazla olmıyacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi,
(c) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

231 27 . 3 . 1963

(Dilekçi: Ağrı harekâtında yaralanarak 7 ay Kars Hastane
sinde yattığını, 1953 yılında Ankara Gülhane Hastanesinde heye
te sevk edildiğini ve mâlûl olduğuna dair karar verilerek tabur
cu edildiğini, her iki hastaneden almış okluğu raporların Millî 
Savunma Bakanlığında olduğunu beyanla, sözü edilen raporların 
celbi ile kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını 
talebetmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığından alınan cevabi yazılarında:
Alınan her iki raporun da 551 sayılı Kanunun emraz cet

velinde yazılı 6, mâlûliyet derecesinden hiçbirine girmediği ve 
Danıştaya açmiş olduğu dâvada da kazanamadığı, bu yüzden 
bütün kanuni yolların kapanmış olduğu 28 . 7 . 1961 gün ve 
4291 - 3702 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

232 27 . 3 . 1963
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Dilekçeııin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2449/G0234 - 3 .2 .1961

HÜDEYDA GÜLTEKÎN ve ar
kadaşları
Gürbulak Köyü Muhtarı

DOĞUDA YAZIT

2443/42417 - 28.2 .1961

SER M ET AK SOY 
Krom İşletmesi

POZANTI

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Kaçakçılık Kanununun 6829 sayılı Kanunla ek
lenen muvakkat maddelere istinaden İcra Vekilleri Heyetince em
niyet bölgeleri dâhilinde Hükümetçe gerekli engelleme tedbirleri 
alınması için umumi hükümler dairesinde arazi istimlaki, nakil 
ve iskân eyleme hususuna önem verilmesi Hükümetin daha dik
katli olması talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında: 6 sayılı tebliğ hü
kümlerinin devam ettiğini, emniyet bölgesine giriş ve çıkışların 
beyannameye tabi olduğu, İran hudut hattından dâhile doğru 
25 Km. lik sahanın emniyet bölgesi olarak ihdas olunduğu, bu 
bölgeye büyük ve küçük baş hayvan sokulmasının o mahallin 
valisinin müsaadesine bağlı olduğu ve 10 Km. saha içinde mes
lekî, zatî ve ailevî ihtiyaçtan fazla maddelerin stok edilmesini 
meneden hükümlerin mevcudolduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

233 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Pozantı Kromit İşletmesinde işçi olarak çalıştığını 
kendisiyle birlikte çalışan diğer işçiler de dâhil 3 aylık, 8 aylık,
18 aylık ücretlerini alamadıklarını, bu yüzden işletmenin bâzı 
mallarına haciz koydurduklarını, bilâhara Yüksek Soruşturma 
Kurulu bu haczi durdurduğundun alacaklarını tahsil edemedik
leri beyanından ibarettir.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında : Mezkûr şirketin 
mallarına Maliye Bakanlığınca el konulduğundan işçilerin üc
retleri verilmediği, mağduriyetlerine son verilmesi için mezkûr 
bakanlığa gerekli yazının yazıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

234 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2440/42419 - 28 . 2 .1961

ENVER ÇIVİTÇÎ 
Ağır Ceza Âzası

GÜMÜŞANE

2451/41700 - 28.2.1961

MEHMET SARKOS 
Vilâyet Muradiye kazası 
Müftüsü

VAN

-  21 -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 1959 yılında maaşının 80 liraya yükseltilmesi ge
rektiğini, o tarihte terfiinin durdurulması ile 28 î  1 . 1959 gü
nünden 30 . 6 . 1959 tarihinde kadar geçen müddetin terfi 
müddetine ilâvesiyle, askerlikten bakiye kalan yedi ay altı gün
lük müddetin de normal terfi zamanı olan Nisan 1961 tarihin
den evvelki aylardan mahsubedilerck terfiinin bu suretle sağlan
ması ve 28 . 1 . 1959 gününden 30 . 6 . 1959 gününe kadar 
geç terfi ettirildiğinden dolayı geçen aylara ait 80 lira nıaaş tu
tarından maaş farklarının kendisine verilmesini talebetmektcdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin terfie lâ
yık olmadığına dair I numaralı Ayırma Meclisi karan Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1959 tarihli karan ile kaldınlmış ve terfie 
ehliyeti ancak bu tarihte sabit olduğundan 30 . 6 . 1959 günü 
hak kazandığını terfi tarihinden daha evvelce alınmasına ve 
dolayısiyle maaş farklarının önlenmesine kanuni imkân görül
mediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

235 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Van ili muradiye kazası müftülüğünde açık bulu
nan odacı, kuran öğretici ve hatip tâyin edilmesini, müftülük 
için her yıl verilen kira bedeli ile müteferrika tahsisatın gönde
rilmesi talebinden ibarettir.)

Diyanet İşleri Reisliğinin cevabi yazısında : Bütçe Kanunu
nun (D) cetveline dâhil iller odacı kadrosunun 250 kadar olup 
637 müftülükten 387 kadarının daha odacıya ihtiyacı olup sözü 
edilen kazaya bir odacı göndermeye imkân olmadığı kira be
deli olarak da her yıl 240 lira ödendiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

236 27 . 3 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2457/42408 - 28 . 2 . lOfil

NERİMAN GENÇÜNAL vc ar
kadaşları
Hamidiye mahallesi Han arkası 
No: O

(î BMLİK

2448/42441 - l . . r5.1961

ALÎ RIZA TÜROĞULLARI 
Havuzbaşı Oakaltepe No: 5

Çengelköyii - İSTANBUL

(Dilekçiler: Eşlerinin İş Kanununa bağlı bulunan Gemlik 
Simi İpek ve Kafoğlu Sabun Fabrikasında çalışırken vukubulan 
iş kazası neticesi hayatlarını kaybettiklerini, bu olaydan sonra 
kendilerine cüzi sigorta ücreti bağlandığını, bu miktar ise bu
günkü hayat şartlarına uymadığından gerekli işlemin yapılması- 
n i talep etmektedirler.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılannda: 1 . 3 .  1959 yılın
da meriyete giren 7232 sayılı Kanun gereğince günlük kazanç
ları 6 liradan az olan sigortalılarla hak sahiplerinin getrleri
nin hesabına esas teşkil eden günlük kazanç mezkûr tarihten 
itibaren 6 liraya yükseltilerek ödeme yapıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

237 27 . 3 . 1963

(Dilekçi: İstanbul - Çengelköy Havuzbaşı Çataltepe No: 5 te 
ikamet ettiğini, muvazzaflık hizmetini Hv. K. K. lığında yer üs
teğmeni olarak ifa ettiğini halen Istanbıd Üniversitesi Tıp Fakül
tesi birinci sınıfında kayıtlı olduğunu, tahsiline engel olmıya- 
cak bir göreve atanması için M. S. Bakanlığına müracaatından 
ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Bakanlık ve
ya kuvvet kumandanlıklan adına sivil personele üniversite 
tahsili yaptırmak üzere alınmış bir prensip kararı olmadığı, 
hastanelerde gece görevi adı altında bir kadro bulunmadığın
dan talep sahibinin isteği yerine getirilemiyeceği bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

238 27 . 3 . 1963



-  23 -

2488/42537 - 1 .3.1961 

Hapuşki köyünde

BAYBURT

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3468/45066 - 15 . 4.1961

RECEP YANAL
DDY Makinist Erzurum Deposu

ERZURUM

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: 1947 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaa
tında sigortalı işçi olarak çalışırken kaza neticesi ayağından sa
katlandığını, tşçi Sigortaları Kurumu 1947 - 1957 yılma kadar 
10 yıllık ödeme yaparak 700 lira tediyede bulunduğunu, halbuki 
son çıkan kanun gereğince kendisine maaş bağlanmasını âmir 
olduğundan hakkının korunmasını talebediyor.

Çalışma Bakanlığından alman cevabi yazıda: Mâflûl sigor
talıya yeniden maaş tahsis edilebilmesi için evvelce tesbit edil
miş bulunan mâlûliyet nisbetini tevsik edecek, her hangi bir 
Sağlık Kurulundan alacağı raporu Kuruma gönderçnekle müm
kün olacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

239 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Murisi Ahmetoğlu Mevhît adına 1338 tarihinde 
Erzurum bankalarına yatırdan paranın huldurulması dileğinden 
ibarettir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Rumi 1338 (Milâdi 
1922) tarihinde bankaya yatırılmış bir para mevcudolsa bile 
2999 ve 7129 sayılı kanunların ilgili maddeleri gereğince, Hâzi
neye intikal etmiş olması icabettiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

240 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3406/44801 - 12.4.1961

Dr. SÜREYYA SAYMAN 
Ana ve Çocuk Sağlık Merkezi 
Çocuk Hastalıkları Mütehassısı

BURSA

3400/44800 - 12.4.1961

FAZIL ZEKİ HEPER 
Bankalar caddesi No: 75

Galata - İSTANBUL

3615/45440 - 21.4.1961

ZtYA DlLMEN ve arkadaşlan 
Adalet Dairesi Başkâtibi

BURDUR

(Dilekçi : Ücrette geçen müddetin emekliliğe sayılması için 
müracaat süresinin uzatılması Hk.)

Gereği düşünüldü : Geçmiş hizmetlerin emekliliğe sayılması 
için Emekli Sandığına müracaat süresinin uzatıldığına dair 82 
sayılı Kanun çıkarılmıştır.

Dilek, bu kanun dışında ise bir kanun teklif veya tasansı- 
na konu olması gerektiğinden komisyonca dilekçenin görüşül- 
miyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

241 27 . S . 1963

(Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin tadili Hk.)

Karar : 82 sayılı Kanunla istek yerine getirilmiş olduğun
dan, komisyonumuzca bir işlem yapılmasına lüzum olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

242 27 . 3 . 1963

(Dilekçi : Mahkeme zabıt kâtiplerine tazminat verilmesi dile
ğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 60 numaralı Kanunla talep yerine geti
rilmiş-olduğundan komisyonumuzca tâyini muameleye mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

243 27 . 3 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

—  25 -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3515/44969 - 14.4 .1961 (Dilekçi: Sicili müsaidolduğu halde Binbaşılıktan Yarbaylığa 
terfi ettirilmediğinden bahsile Bakanlığın bu tasarrufunun iptali
talebinden ibarettir.)

- Gönderilen dilekçeye Bakanlığın verdiği cevaptan, Bakanlı
ORHAN KAYAOĞLU ğın tasarrufunun iptali için Orhan Kayaoğlu tarafından Danış-
Samatya Marmara caddesi taya dâva açılmış bulunduğu ve dâvanın 8 nci Dairede görül
No: 125 mekte olduğu anlaşılmıştır.

İSTANBUL Gereği görüşüldü : Şikâyet idari kaza mercünde tetkik edil
mekte olduğundan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
bendi (b) fıkrası karşısında komisyonumuzca tetkik mevzuu 
yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

244 27 . 3 . 1963

3769/45930 - 28 . 4 .1961 (Dilekçi: Danıştay a baş vurduğu zaman vesika olarak sunmak 
üzere 422 sayılı Kanunun 4001 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
ni lâğvedip etmediği hakkında mütalâa talebinden ibarettir.)

M. FAHRÎ DÎNÇER Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle dilekçenin komisyo
Denizciler caddesi Çambol İş numuzca görüşülmesine mahal olmadığına karar verildi.
Hanı No: 6 Avukat Karar No. Karar tarihi

ANKARA 245 27 . 3 . 1963

3388/44798 - 12 . 4 .1961 (Dilekçi: 113 ve 134 sayılı A f Kanunu şümulüne girmiyen 
suçların affına dair kanun tedvini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 23 . 2 . 1963 tarih ve 218 sayılı Af Kanu
nu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bahis konusu suç ve ce

MEHMET DURSUN zaların da bu kanun şümulüne girmeleri halinde dilek sahibi
Ceza evi mahkûmları adına nin de istifade etmiş bulunacağına, kanun şümulü dışında ka

lan suç ve cezaflann affı ise yeni bir kanun teklif ve tasarısı
DENİZLİ konusu olacağı cihetle konunun komisyonumuzca görüşülemiye- 

ceğine karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

246 27 . 3 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3679/45675 -  2 5 . 4  .1961

MEHMET HOŞCAN ve arka
daşları 
Çiftçi

KIRŞEHİR

3518/60800 - 7.4.1961

MEHMET TEMEL 
Lüleburgaz Kayabeyli köyünde

KIRKLARELt

1054/6075

A. HAMDI ER YILDIRIM 
3676/3676 - 4 .4 .1962 
Içcebeci Yazgan sokak No: 11/9

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti: Ziraat Bankasına olan borçlarının affı veya 
taksite bağlanması dileğinden ibarettir.)

Karar: Dilekçe sahiplerinin müracaatlarından sonra çiftçi
lerin Ziraat Bankasına olan borçlarını taksite bağlıyan 123 sa
yılı Kanun çıktığından, talep yerine gelmiş bulunmaktadır.

Bu duruma göre tâyini muameleye düzüm görülmediğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

247 27 . 3 . 1963

(Dilekçenin özü : Çıkarıldığı öğretmen vekilliğine tekrar alın
ması veya eğitmenliğe tâyini dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçesi ve Millî Eğitim Bakanlığının 
cevabi yazısı incelendi; mevcut kanun hükümleri muvacehesin
de komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

248 27 . 3 . 1963

(Dilekçe özeti: Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Yapılan inceleme ve Milli Savunma Ba
kanlığından alınan cevaba göre komisyonumuzca yapılacak iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

ANKARA 249 27 . 3 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3420/44574 - 10 .4 . 1961
(S. No: 1)

NİYAZ t AYDIN 
Sıhhiye Mithatpaşa caddesi 
No: 6/1

Yenişehir - ANKA

3918/44973 - 14.4. 1961
(S. No: 2)

l-'AHRETTİN DULKADİROft LIT 
Mamak caddesi Uslu sokak 
No: 112

ANKARA

3662/45663 - 25 .4 . 1961 (Dilekçe özeti: Cezaevinden çıktıktan sonra bir i§ temini ta-
(S. No: 3) lebinden ibarettir.)

B A YAZIT ÇALKAP 
Ceza Evinde hükümlü

İSKENDERUN

4003/46483 - 8 .5.1961
(S. No: 4)

İSMAİL ALPAY 
Haliç Feneri, Tevkii Cafer ma
hallesi Camcı Yokuşu No: 41

(Dilekçenin özeti : tstanbul Belediyesi Ayvansaray Hamal 
Bölüğü idare memuru iken mesnetsiz olarak işten çıkarıldığın
dan bahsile vazifesine iadesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dileğin mahiyeti itibariyle komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığından 140 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi II nci bendi gereğince yetküli idari mercie başvur
ması lüzumunun bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçenin özü : Lise mezunu olduğu, iş bulamadığından 
bahsile bir iş verilmesi talebi daha önce Çalışma Bakanlığına ak
settirilmiş, Çalışma Bakanlığı da Bakanlıkta bir imtihan açılma
dığını, İş ve İşçi Bulma Kuruntuna baş vurması icabettiğinc dair 
tebligat yaptığına dair.)

(Dilekçenin Özü : Ereğli Kömür İşletmesinde Sürveyan ola
rak çalışmakta iken, inşaat işlerinin sona ermesi bahanesiyle işi
ne son verildiğinden bahsile, yeniden işe alınması dileğinden 
İbarettir.)

İSTANBUL 260 27 . 3 . 1963
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3409/44823 - 1 2 .4 .1961 
(S. No: 5)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ABDULLAH AKSU 
Belen köyünde

Ovacık - ÇANKIRI

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Arazi Vergisinin indirilmesi dileği.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3988/46561 - 9 .5.1961 
(S. No: 6)

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin memuriyette kıdeme sa
yılması talebinden ibarettir.)

MUHİTTİN AKGÜN 
Defterdarlık Yoklama Memura

ELÂZIĞ

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3988/46562 - 19.4 .1961
(S. No: 7)

NURETTİN BÜYÜKÇULHA 
Maliye Tahsilat Şefi

ELÂZIĞ

(Dilekçi : 1. Erlikte geçen müddetin memuriyette kıdeme 
sayılması,

2. 5434 sayılı Kanunun borçlanma hükümlerinde tadilât ya
pılarak namzetlikte geçen müddetin kıdeme sayılması hakkında 
kanun çıkarılması dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3577/60820 - 19.4 .1961 
(S. No: 8)

(Dilekçi : Bina ve Arazi vergilerinin artırılması hakkında 
kanun çıkarılırken ilçelerinin arazi durumunun nazara alınması 
ve matrahın en az derecede alınması talebinden ibarettir.)

BEKİR SITKI ERTAŞ ve ar
kadaşları

ARAÇ

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.



Dilekçenin tarih ve No. sıı ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3396/44808 - 12.4 .1961 
(S. No: 9)

SAİT PANDIR 
Muradiye mahallesi Kalıpçı 
sokak No: 30/1

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçi : Millî Korunma Kanununa istinaden kurulan Dev- 
let Teşekküllerinde çalışan memurlara emeklilik hakkı tanınması 
için 513 i sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda değişiklik ya
pılması dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3402/44827 12.4.1961 
(S. No: 10)

(Dilekçi : Ceza evi gardiyanlarının barem içi kadroya alın
maları hakkında.)

HAŞAN ŞAIIlN 
Başgardiyan 
Merkez Ceza Evinde

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

CORUM

3469/45056 15 . 4 .1961 
(S. No: 11)

CEMALETTlN GÜVENÇ 
As. Şb. Sivil Daktilo Memuçu

İSKİLİP

(Dilekçi : *l.s. Şb. lerinde çalışan sivil daktilo memurlarının 
ücretli kadrolardan aslî maaşa geçirilmeleri isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3410/44799 12 . 4.1961 
(S. No: 12)

(Dilekçi : İpliği bükülmüş olarak alan dokumacılar ile, ken
disi bükerek diğer {mâliyeleri yapanlar arasındaki vergi değişik
liğini ıslah için kanunda tadilât yapılması talebinden ibarettir.)

OSMAN ÜNLÜ 
incirlik izzettin Çalışlar cad
desi No: 51

Bakırköy . İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4017/45763 26.4.1961 
(S. No: 13)

ASİYE GÖRGÜN 
Büyükcami mahallesi Demirli 
sokak No: 16

S İN O P

3392/44835 - 12.4 . 1961 
(S. No: 14)

HÜSEYİN ÖZMUTAF 
özel İdare Tahsildarı

KIRKLARELİ

3389/44821 - 12 . 4 .1961
(S. No: 15)

ALÂETTİN ATALIK ve arka
daşları 

- Tahrirat Kâtibi

ERMENEK

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 19 sene 7 ay 5 giin Gümrük Muhafaza Memurluğu 
yaparak yaş haddinden emekliye çıkarılan ve kendisine 1 200 
Ura ödenerek Emekli Sandığı ile ilişiği kesilen kocası Tayyar 
Görgiin’iin hizmetleri dolay isiyle yetim maaşı bağlanması tale
binden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçe özü : özel idare tahsildarlarının da Maliye tahsildar- 
lan gibi ücretli kadrodan maaşlı kadroya alınmaları dileğinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçe özü : Tahrirat kâtibi, Maliye vergi memuru ve zalfıt 
kâtibi olan dilekçiler, geçmiş yıllarda kadrosuzluk yüzünden ter
fi edemediklerinden bahsile intibak kanunu tedvinini talebet
mektedirler.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3524/45120 - 17.4.1961
(S. No: 16)

İBRAHİM BAĞIŞ 
Mevrek köyünde

DİGOR

3908/46349 - 5.5.1961 
(S. No: 17)

HAŞAN FEHMİ DÜNDAR 
Muharip Gazi

YOZGAT

3907/46352 5.5.1961 
(S. No: İŞ)

GALİBE ÇETİNER 
Bornova caddesi No: 14

Bayraklı - İZMİR

—  Sİ —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özü : T. B. M. M. Mh. Alayında askerlik yapmakta 
iken bir kazada yaralanarak sağ bacağından sakatlanmış, maaş 
bağlanması için Devlet Şûrasına başvurmuş ise de müracaat müd
detini geçirmiş olduğundan talebi Devlet Şûrası 5 nci Dairesince 
reddedilmiştir.

Tedavi ile meşgul olduğu ve cahil olduğundan müddeti ge
çirmiş bulunduğu, sakat ve fakir bulunduğu cihetle maaş bağ
lanmasını t al eb etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçe özü: Avukattık Kanununun 50 nci maddesinin tadili 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçe özü : Koca çocuksuz olarak öldüğü takdirde bıraktı
ğı gayrimenkuller meyanmda meskenlerdeki intifa hakkının ta
mamının ölünceye veya evleninceye kadar karıya tanınması hak
kında Medeni Kanunda değişiklik yapılması teklifinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3664/60887 25 . 4 .1961 
(S. No: 19)

MUSTAFA ÜNLÜER ve arka
daşları
Esnaf Kefalet Kooperatifi 
memurları

BURSA

3568/60822 19 . 4 . 1961 
(S. No: 20)

KAMER ŞİRİN
33. Şakayık sokak Teşvikiye
Şişli

İSTANBUL

3663/45674 - 25.4 .1961 
(S. No: 21)

HÜSEYİN ALOÖLU 
Cumhuriyet ilkokulu öğretmeni

Pazarcık - MARAŞ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özü : Esnaf Kefalet Kooperatiflerinde çalışanların 
İşçi Sigortalarına dâhil edilmeleri dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi

(Dilekçe özü : 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun 
7 nci ve 6188 sayılı Kanunun 13 ncii maddeleri mucibince; yeni 
yapılan binaların 10 yıl müddetle Bina Vergisinden ve Buhran 
ve Savunma Vergilerinden muaf tutulmuş. 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 107 nci maddesinde; Bina Vergisinden geçici 
muafiyete tabi olan binaların hesaplanacak vergilerinin, aynen 
ödenmiş vergiler gibi, Gelir Vergisinden indirileceği; hükmü bu
lunduğu halde, 1 . 1 .  1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununda bu indirimden bahsedilmemiştir. Bu hakkı veren bir ka
nun çıkarılması dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçi : 1939 yılı mezunu ilkokul öğretmenlerinin kıdemle
rinden kaybettikleri birer yılın telâfisi için bir teadül kanunu 
çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3902/46359 - 5.5 .1961 
(S. No: 22)

MATLUBE AKYAZ 
Sümerbank Defterdar Fabrikası 
Personel Memuru

Eyüp - İSTANBUL

3526/45112 - 17.4 .1961 
(S. No: 23)

MEHMET OKYAY
T. C. DDY îmar inşaat Atelye-
sinde Ustabaşı S. 34534

StVAS

3527/45113 - 17.4 .1961
(S. No: 24)

HAKKI ERDOĞAN
T. C. DDY îmar ve înşaat Atel-
yesinde Kısım Şefi S. 19084

StVAS

(Dilekçi : Arzu eden kadın memurlara 20 yılda emeklilik 
hakkının tanınması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçi : 228 sayılı Kanun gereğince 1950 den evvel işçilik
ten memuriyete intikal edenlerle 1950 yılından sonra intikal 
edenlerle 1950 yılından sonra intikal edenlere bağlanan emekli
lik maaşları farklı olduğundan bu kanuna bir fıkra eklenerek 
mağduriyetlerinin telâfisi dileğidir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(Dilekçi : 228 sayılı Kanun gereğince 1950 den evvel işçilik
ten memuriyete intikal edenlerle 1950 yılından sonra intikal 
edenlerle 1950 yılından sonra intikal edenlere bağlanan emekli
lik maaşları farklı olduğundan bu kanuna bir fıkra eklenerek 
mağduriyetlerinin telâfisi dileğidir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3528/45114 - 17.4 .1961
(S. No: 25)

ISHAK BİLGİÇ
T. C. DDY İmar ve İnşaat Atel-
yesinde Sürveyyan S. 18546

SİVAS

(Dilekçi : 228 sayilt Kanun gereğince 1950 den evvel işçilik
ten memuriyete intikal edenlerle 1950 yılından sonra intikal 
edenlerle 1950 yılından sonra intikal edenlere bağlanan emekli
lik maaşları farklı olduğundan bu kanuna bir fıkra eklenerek 
mağduriyetlerinin telâfisi dileğidir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3600/60831 - 19.4 .1961 
(S. No: 26)

POLAT KALE
T. C. Ziraat Bankası Müdürü

GÜLŞEHİR

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa
yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3599/60830 - 19 . 4 .1961 
(S. No: 27)

MESUT ÖÇALAN
T. C. Ziraat Bankası Memuru

GÜLŞEHİR

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa
yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3601/60832 - 19.5 .1961 
(S. No: 28)

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa
yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

ALÎ GÜNEŞ
T. C. Ziraat Bankası Md. Muavini 

GÜLŞEHİR

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

(



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3602/60833 - 19.5.1961 
(S. No: 29)

AHMET ŞAHLANAN 
Hayvan Sağlık Memuru

GÜLŞEHÎR

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa
yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3598/60829 - 19.5.1961
(S. No: 30)

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa
yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

YUSUF EKEMEN
T. O. Ziraat Bankası Memuru

GÜLŞEHÎR

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunim 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3603/60834 - 19 . 5 .1961
(S. No: 31)

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme 
yılması hakkında bîr kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

NECATİ KOÇAK
T. C. Ziraat Bankası Gişe Memuru

GÜLŞEHÎR

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3604/60842 - 20 . 5 .1961 (Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa-
(S. No: 32) yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek- 
HASAN AYTAR lif veya tasansma konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı
PTT Memuru S. 14386 Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace

hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.
ÎZMÎT
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3605/60843 - 20. 5 .1961 
(S. No: 33)

HAŞAN YÜKSEL 
Gümrük Muhafaza Müdürlü
ğünde Muhafaza Memuru

Galata - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa
yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace
hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

3606/60844 - 20 . 5.1961 (Dilekçi : Erlikte geçen müddetin tekaütlüğe ve kıdeme sa-
(S. No: 34) yılması hakkında bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanun tek
lif veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı 

CAHİT TURAN Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvace-
PTT Tevzi Memuru S. 7007 hesinde komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
ÎZMÎT -------------- --------------------

251 27 . 3 . 1963

Başkan
Başkanvekili Sözcü Sözcü Kâtip

Aydın Milletvekili Edirne Milletvekili Bolu Senatörü Kütahya Senatörü
Reşat özarda Fahir Giritlioğlu Sırrı Vzunhasanoğlu Osman Cevdet Erkut

[Dilekçe sayısı : 89]



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

G E N E L  K U R U L U  

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

— Sayı : 5 3*—
Tevzi tarihi 

31 . 5 . 1963  Cuma

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1405/6873 - 11.8 .1960

Dr. RÜŞTÜ BİLGE
Adlî Tıp Meclisi Akliye Asabiye
Mütehassısı Âzası

tSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi: 1951 senesinde, Askerî Temyiz Mahkemesi kararı ile 
1950 den muteber olmak üzere Tuğgeneralliğe terfi ettirilmiş 
bulunduğu halde, kısa bir zaman sonra re’sen emekliye sevk edil
miş ve Meclise yaptığı şikâyet üzerine de bu muamele haksız ve 
yersiz görülerek Dilekçe Komisyonu kararı ile kaldırılmış ise de 
Meclis Umumi Heyetince tasvibolunmadığı için mağduriyetinin 
temadi etmekte bulunduğundan bahis ve şikâyet ederek, yaş du
rumu bakımından 1958 senesine kadar vazife başında kalması ve 
bu arada 1953 senesinde Tümgeneralliğe terfi ederek 150 lira 
barem derecesine çıkması mümkün iken bu yolda haksız bir mua
meleye uğramasından duyduğu teessürü ifade ile, mevcut mevzu
atın ve yaş durumunun tekrar orduya alınmasına müsaidolmadı- 
ğmı bilmekle beraber, sembolik bir mahiyette dahi olsa mezkûr 
haksız tasarrufun kaldırılmasını ve 1953 senesinden muteber ol
mak üzere emsalleri gibi kendisi için müktesep hak teşkil eden 150 
liraya terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Terfiin mec
buri bir mahiyet ve karekter taşımadığı ve muvazzaflık statü
süne tabi olanlara ait bulunan terfi işleminden emekli statüsü
ne intikal etmiş bulunan dilekçinin istifade ettirilmesine mev
zuat hükümlerinin müsaidolmadığı bindirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bir Hukuk Devletinde; bilcümle hukuki 
tasarrufların ; velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmet-



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

6331/53705 - 23.8 .1961

AHMET KUTLUK
Onur sokak Nur Ap. No: 17-7
No : 32/2

Maltepe - ANKARA

lerinin yararına bulunması zaruri ve îdare Hukuku esasilanndan 
bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkındaki iş
lemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukanda yazılı hukuk 
esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabet yoktur. Nitekim Askeri 
Yargıtayın dilekçinin Tuğgeneralliğe terfii ile ilgili olarak ver
diği karar da bu görüşü müeyyit bulunmaktadır.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve; hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız ta
sarrufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesis kılımncaya kadar dilekçinin emek
li aylığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiy
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

252 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü: 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına göre 5 . 8 .  1962 tarihinde yapılan emekliye sevk işle
minin haksız ve usulsüz olduğundan bahsile bu kararın iptali ta- 
Ie binde n ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Hizmetinin 30 yıl ol
ması, son yıllardaki hizmet tutumunun tatmin edici olmaması 
sebebiyle re’sen emekliye sevk edildiğini beyanla yapılan iş
lemde bir usulsüzlük olmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü: Bir hukuk Devletinde bilcümle hukuki 
tasarruflann velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslanndan 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine gö
re, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yuka
nda işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu 
bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yok
tur.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2351/2351
6131/53345 - 16 . 8 .1961

CEMAL FEYMAN 
Yenimahalle Coşkun sokak 
No: 88

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuri
yet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarru
fu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet ko
nusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mah
fuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

253 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özii : DDY X III  ne il Şube Müdürü iken 1957 yılın
da 5434 sayılı Kanunun 38/B maddesine göre yapılan re'sen 
emekliye sevk muamelesinin haksız olduğundan bahsile iptali ta
lebinden ibarettir.)

Bakanlık yazısında : Hizmet müddeti 32 sene 7 ay 25 güne 
baliğ olduğundan emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına tallûk ıetse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine 
göre, baklandaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına /uyarlık görülememiştir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen -emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı /emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna )ây birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

254 26 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti -ve komisyon kararı

6187/53507 - 21. 8 .1961

ESAT SABİT ŞİBAY 
Kavaklıdere Güvenevler Güneş 
sokak No: 20

6853/54898 - 7 .9 .1961

KÂMÎ AKMAN 
Hükümet caddesi No: 55

Kartal - İSTANBUL

(Dilekçenin özü : Çalışma, Bakanlığı Araştırma Kurulu Baş
kanı iken 1 . 9 .  1958 tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk işle
minin haksızlığından bahsile iptali talebinden ibarettir.)

Çalışma [Bakanlığı cevabı yazısında : 25 yılını ikmal ettiğin
den emekliye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına tallûk (etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine 
göre, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve 
yukarda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi,esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafın/dan isitikmali ve iadei (memuriyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kaidar emekli aylığının mahfuz bu 
lundurulması lüzumuna (ojy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

255 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin konusu : 3 ncii Kolordu Kumandanı iken, 9 subay 
hâdisesi ile ilgili olduğu zan ve telâkki edilerek, 1958 senesinde 
alelacele, birkaç saat içerisinde vazifesinden alınıp bidayeten Kay
ser i’y e nakil, anadan da tamamen, siyasi maksat ve keyfî bir ha
reketle re’sen emekliye sevk edildiğinden, 10 yıllık fiilî ordu hiz
metinin, sicilleri ile müeyyit bulunduğu üzere, başarılı ve müspet 
geçmiş, İlmî, idari ve ahlâki hiçbir kusuru bulunmamış ve tüm
generallik rütbesinde iken 1957 yılı Ağustosunda Kolordu Ku
mandanlığına tâyin kılınmış ve bu hizmette ancak 5 ay vazife 
görmüş olmasına ve sicil talimatı hükümlerine tevfikan hakkında 
(Müddet bakımından) menfi bir sicil düzenlenmesi dahi gayri- 
mümkün bulunduğuna göre, mezkûr tasarrufun tamamen sebep
siz ve kanunsuz olduğundan bahis ve şikâyetle, halen rütbesinin
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

yaş haddini idrak etmiş bulunması sebebi ile orduda tekrar vazi
feye alınması mümkün değil ise de, eğer orduda kalmış olsa idi 
gerek ihraz etmiş olacağı orgenerallik rütbesinden ve gerekse bu 
rütbeye ve bil âhara yürürlüğe giren kanunlara göre iktisabetmiş 
bulunacağı emeldi aylığı gibi, mahrum kaldığı hak ve menfaat
lerin, dolayısiyle uğradığı mağduriyetin bertaraf edilmesi için 
hakkındaki bu emeklilik işleminin kaldırılması ve 42 sayılı Kanu
na uyularak emekliye sevk ve ircaı isteğine dairdir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince
29 Ocak 1958 tarihinde, görülen lüzum üzerine re’sen emekliye 
sevk edilmiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ,ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslanndan 
bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlem
de kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk esas- 
lanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldınlmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

256 26 . 4 . 1963
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(5072/6072 - 12 .1 . 1963

EKREM PEKELMEN 
Mezbaha sokakta

Antakya - HATAY

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(Dilekçenin özeti : İstanbul Telefim Müdürlüğü Abone He
sapları Servis Amiri iken bir telefonun devri dolayısiyle abon
man âmirine rüşvet verme tavassutunda bulunmak suçundan 
mahkemeye verildiğini ve aynı zamanda disiplin kurulu kararı 
ile meslekten ihraç,edildiğini, mahkemece beraetine karar veril
im sine'rağmen vazifeye iade edilmediğini beyanla hakkmda veri
len disiplin kurulu kararının iptalini talebetmektedir.)

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : Dilekçi hakkmdaki di
siplin cezasına Tüzük gereğince süresinde itiraz edilmemesi se
bebiyle kararın kesinleştiği ve kazai bir karar olmadıkça kesin
lenen bu kararın kaldırılmasına imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına, bunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre, 
hakkındaki blemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karari

257 * 26 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

853/853 - 11.12 .1961

FUAT YURDAY
Acıbadem - Dörtyol Sarayardı
sokak Aksu Ap. No: 6 Daire 4

Kadıköy - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 32 sene 8 aydır, iy isicil, takdirname ve mükâfat
lar almak suretiyle hizmet ifa ettiği Devlet Demiryolları ida
resindeki vazifesinden t er f  Un e 3 ay hala ve henüz 51 yaşında, 
ortada da kanuni ve muhik hiçbir sebebolmadan, 5434 sayılı Ka
nunun 39 nen maddesine uyularak 5 .8 .  1961 tarihinde re’sent 
hissi ve haksız yere emekliye sevk ve mağdur edilmiş bulunul
duğundan bahis ve şikâyet ederek; sin, sicil ve sağlık yönlerin
den istihdamına mâni hiçbir hali bulunmadığından, uğradığı 
bu haksızlığın bertaraf edilmesini, terfi ve iadei memuriyet 
ettirilmesini is i e m ektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 30 
hizmet yılını doldurmuş olması ve son yıllardaki hizmet ve 
tutumunun tatmin edici bulunmaması sebebiyle, zikredilen 
tarihte re’sen emekliye çıkarılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde; bilcümle huku
ki tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, ob
jektif. ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu 
hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esas
larından bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk 
esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu bakımdan, takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuri
yet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasar
rufu tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının 
mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

258 26 .4 .1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3752/45800 - 27 .4 .1961

AHMET TURGAY 
Dumlupmar mahallesi Ağaçlı 
sokak No: 17

İSKENDERUN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 1954 yılında, Andırın Tekel Memuru iken muhtar 
seçimine iştirak etmesinden kendisine muğber olan partizanların 
uydurma bir zimmet suçu isnadı sebebiyle 6435 sayılı Kanuna 
göre emekliye sevk edilmiş ve neticeyi muhakemede beraet ettiği 
ve henüz 45 yaşında olduğu halde iadei memuriyet ettirilmemiş 
bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek, çoluk çocuğunun iaşe
sini temine medar olmak üzere bir vazifeye tâyin kılınmasını ve
yahut 22 küsur seneye baliğ olan hizmet müddetine göre, ken
disine emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.

G-ümriik ve Tekel Bakanlığının cevabı yazısında : Andırın 
Tekel îdare Memuru iken 3417 liralık mamul ve demirbaş eş
yayı zimmetine geçirdiğinden dolayı 7 . 12 . 1954 te işinden el 
çektirilip Maraş Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan muhakemesi 
sonunda 2 sene 11 ay hapse mahkûm edilmiş iken bu baptaki 
kakarın Temyizen bozulması sonunda beraet etmiş bulunan mu
maileyhin 21 . 9 .1955 tarihinde de Genel Müdürlük emrine alın
mış olduğu, ancak; beraet kararı idareye gelmeden (6435 sayılı 
Kanunla tâyin ve tesbit edilmiş bulunan 6 aylık müddeti dol
durduğu için hakkında emeklilik muamelesine tevessül edilmiş 
bulunulduğu gerek ımezkûr kanun hükümleri, gerekse geçirdiği 
takibat (durumu karşısında talebin tervicinin mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir Ihakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından 
bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi "hakkındaki işlem
de kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk esas
larına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde |de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen jbu (maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mah
rum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi [gibi bilcümle memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu 
tesis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının ;mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

259 26 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

536/4713
6188/53486
6972/61632
1429/6793 - 25 . 7 . 1960

Emekli Tümgeneral

AVNl Ç1RNAZ 
Yeldeğirmeni sokak Şen gül 
Ap. No: 8 Daire 3

Kadıköy - İSTANBUL

Dilekçelerin özeti : Ortada kanuni ve muhik bir lüzum ve za
ruret, keza, sin, sıhhat, meslek ve sicil kifayetsizliği gibi hiçbir se
bep de bulunmadığı halde, mücerret; (16 nci Tümen Kumandanı 
iken, 9 subay hâdisesinden dolayı iki günlük bir sorguyu mütaa- 
kıp, kumanda kütlesine göz dağı vermek maksadiyle, müspet si
ciline binaen Diyarbakır Kolordu Kumandanlığı Vekâletine tâyi
ninin dahi mukarrer bulun bulunduğu bir sırada, henüz 51 yaşın
da iken, o tarihteki baskı idaresinin verdiği emir üzerine; Ordu 
sicil mevzuatını çiğnetmek ve sicili de kasden bozdurulmak sure
tiyle, 4531 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun, mağdura hiçbir hak tanımayan antidemokratik 39 nen mad
desinin (11) fıkrasına dayanılarak Şubat 1958 de, işlerini devret
mek ve kıtaları ile görüşmek imkânı da verilmeden re'sen emek
liye sevk olunup vazifeden süratle uzaklaştırılmış bulunulduğun 
dan bahis ve şikâyetle; 17 yaşından itibaren devam edegelen ordu 
hayatı başardı, sicilleri tertemiz en ufak bir muameleye muhatap 
olmamış, albaylık ve generallikte 4 yıla yakın Tümen K. lığı ve 3 
yıl Korgenerallik kuruluş seviyesinde olan yurtiçi bölge K. lığı 
ve 9 sene Harb Akademisi öğretmenliği yapmış ve bütün ordu ca- 
miasınca müspet ve dürüst mesaisi bilinen bir şahıs olarak, kendi
si hakkında tatbik olunan bu muamelenin, kin ve gareze müstenit 
bulunduğu aşikâr olduğundan ve esasen haklarında takibat yapı
lan 9 subay da beraet ederek terfi ğörnıüş ı V halen önemli hizmet
ler deruhte etmekte bulunmuş oldukları cihetle aynı hâdisenin 
mğadurıı olan, kendisinin vâki mağduriyetinin temadisi terviç 
edilemiyece-ğinden mezkûr emeklilik işleminin iptali ve bu arada 
zâyi olan haklan da tanınarak Orduya alınması, maddi ve mâne
vi sarsılan, zedelenen durumunun düzeltilmesi, hiç değilse 42 sa
yılı Kanun tatbikatına tabi tutulması isteklerine dairdir.)

Millî Savunma Bakanlığının Ağustos 1960 tarihli cevabi yazı
sında : İsteklerinin yerine getirilmesine mevzuat hükümlerinin 
müsaidolmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların; velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu yararına 
bulunması lâzım, zaruri ve İdare Hukuku esaslarından bulun
maktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk 
esaslarına uyarlık görülmemiştir. Nitekim, emekliye şevkinden 
çok kısa bir zaman sonra valilik gibi mühim bir hizmete tâyin 
kılınmış olması da bu görüşü teyidetmektedir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

374/3670 
6370/6370 - 31, 3. 1961

Emekli Tuğgeneral

TAHSİN BERKMAN 
Halk sokak No: 1/11

Yenişehir - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet 
yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin mah
rum kaldığı bütün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi es
babının, bu haksız tasarrufu tesis ed&ı idarece istikmali ve iadei 
memuriyet konusunda hakkında yani bir tasarruf tesisi kılmın- 
caya kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bulundurulması 
lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

260 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özeti : 7 Nisan 1.958 tarihinde yapılan re’sen emek
liye sevk işleminin haksız ve isabetsiz olduğundan bahsi!e iptali 
talebinden ibarettir.)

Bakanlık mütalâa bildirmemiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine gö
re, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukar
da işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. 
Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet 
yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu 
tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

261 26 . 4 . 1968
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilehrenin özeti : Gaziantep Emniyet Teşkilâtında trafik 
polis memuru olarak vazife görmekte bulunduğu bir sırada mâruz 
kaldığı bir iftira yüzünden Hakanhk emrine ve tahh muhakemeye 
alınıp neticei muhakemede, (2,5 aylık mevkufiyeti mütaakip) 
beraet etmiş bulunduğu halde, antidemokratik bir kanını olan 
(>■435 sayılı Kanunla tesbit edilen 6 aylık süre dolduğu için vazi
fesi ile ilişiği kesilmiş ve 22 . 2 . 1961 tarihli onayla emekliye 
sevk edilmiş bulunduğundan bahsile, durumunun tekrar incelen
mesi tve iadei memuriyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.)

ZİLE
içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin bir rüşvet 

ihbarı üzerine tevkif olunup (Bakanlık emrine alındığı ve cereyan 
eden muhakemesi sonunda iddia edilen parayı aldığı anlaşılama- 
dığı için 5 . 10 . 1960 tarihinde beraetdne karar verildiği, bu 
durumu Emniyet Genel Müdürlüğü intihap Komisyonunca tet
kik edilerek sübut bulmadığı cihetle beraet etmiş olduğu neti
cesine varıldığından mesleke alınmasının uygun olmadığına ka
rar verildiği, 6 aylık müddeti tamamlayınca 6435 sayılı Kanun 
gereğince hakmda 22 . 2 . 1961 tarihinde emeklilik hükümleri 
tatbik olunduğu, bundan başka kendisinin 3 ay kıdem tenzili 
ve iki günlük maaş k a t’ı cezalan bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yaranna bulunması zaruri |ve idare hukuku esaslarından 
bulunmaktadır.

incelenen dosyaya göre, mücerret beraetle neticelen bir isnat 
sebebiyle işinden uzaklaştırılıp emekliye sevk edilmiş bulunan 
dilekçi hakkındaki bu tasarrufta bu hukuk esaslanna uyarlık 
görülememiştir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin 
kaldırılmasına ve dilekçinin bu yüzden mahrum kaldığı, emek
lilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet, hak ve menfaatleri
nin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden idarece 
istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir tasarruf tesis 
kılınıncaya kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması 
lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

262 26 . 4 . 1963

2867/43339 - 16 . 3 . 1961

Aut Göresi;
Kelediye Zabıta Komiseri 
Ahmet Göksu el iyi o
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6185/53576 - 21. 8 .1961

ŞAHAP GÜRLER
C /ü L’Ambassade de Turquie

Beirut - LÎBAN

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(Dilekçenin özü : M. S. Bakanlığı Tetkik Kurulu Üyesi iken 
10 Eylül 1,952 tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk işleminin 
indî ve haksız olduğunu beyanla emeklilik kararının iptali ile 
bugünkü idare tarafından [emekliye sevk muamelesinin yapılması 
talebinden ibarettir.)

M. S. Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçesinin incelendiği 
5434, 1076 ve 42 sayılı kanunlar muvacehesinde durumunun 
idari bir işlemle ıslahına imkân görülemediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslanndan 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine gö
re, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukar
da işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülmemiştir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu 
tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylı
ğının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

263 26 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5472/51272
5431/51272 - 19 .1.1961

EMİN ÜRENLİ 
Mithatpaşa caddesi No: 14

Yenişehir - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

fDilekçenin özeti : 543i sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasının, yeni Anayasamızın getirdiği ruh ve prensiplere 
aykırılığı ve antidemokratik bulunduğu gayrikabili münakaşa 
cihetle, kaldırılması yoluna tevessül edilmiş bulunulduğu bir sı 
rada, çalıştığı Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından ken
disi gibi, henüz emeklilik müddetini ikmal etmemiş, sicilleri temiz 
olan bir grup memur hakkında, mücerret hissî sebeplerle ve adam 
kayırmak :mülâhazasiyle tatbiki suretiyle emekliye sevk edilmiş 
olmalarındaki isabetsizlikten şikâyet ederek hakkmdaki bu yersiz 
ve isabetsiz emeklilik muamelesinin kaldırılması ve iadei memu
riyet ettirilmesi isteğinden ibarettir.)

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin vâki şi
kâyeti ile ilgili olarak, Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Ge
nel Müdürlüğünden alman cevabi yazının gönderildiği belir
tilmektedir.

Mezkûr yazıda da ezcümle : Dilekçinin; geçici Müdürler 
Kurulunun 9 . 12 . 1960 tarih ve 562/25 sayılı kararı ile
126.12.1960 dan muteber olmak üzere diğer emsali ile birlikte 
emekliye şevkinin takarrür etmiş bulunduğu, emekliye aynlan- 
lann bulundukları yerlerden ayrılmak zaruretleri, çocuklarının 
okul durumları göz önünde tutularak bunların emekliliklerinin 
başka bir kararla Temmuz 1961 e bırakılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve silcillerine göre, dilekvi hakkmdaki iş
lemde kanuni Ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk 
esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hak
kının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edüen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükmüsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu 
tesis eden idare tarafmdan istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesisine kaJdar dilekçinin emekli aylı
ğının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

264 26 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

6313/6313 
242/27806 
182/27805 - 14 . 2

HALİL GÖNEY 
Üstzeren sokak No

Levent -

(Dilekçe özeti : 27 Mayıs harekâtı sırasında 51 nci Tümen Ko
mutam olarak Erzurum'a 30 kilometre mesafede Dumlu nahiye
sinde vazife görmekte iken, radyo yayını üzerine hiçbir emir al
madan birliklerini inkılâp hareketi lehine takviyeli âlâmı duru
muna geçirmiş olduğu halde, hakkında Heri sürülen bir iftiranın 
inkılâp hamleleri sırasında tahkik re tetkikine imkân bulunma
dığı için, 3 Haziran 1960 tarihinde, 5431 sayılı Kanunun 39 nnı 
maddesinin (li) bendine terfikim re’stn emekliye sevk edilmiş 
bulunulduğundan bahsile, kendisine elem veren bu uydurma re 
çirkin /isnadın asılsızlığı, sureti ilişik olarak sunulan Genel k u r 
may Başkanlığı Adlî Amirliğinin 960/244 sayılı nıen’i muhakeme 
kararı ile sabit olduğu cihetle, hakkındaki mezkûr emeklilik 
tasarrufunun kaldırılması re ordudaki görevine tekrar tâyin olu
nup işlenen idari hata ile ihlâl olunan şerefinin iadesi ve 42 sa
yılı Kanun gereğince yeniden emekliye sevk edilmesi talebine,, 
mütedairdir. )

Millî. Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Zikrolunan 
maddei kanuniyeye göre yapılan emeklilik muameleleri kati 
olup 1728 sayılı tefsir kararı ile de bü muamelede idareye mut
lak takdir hakkı tanınmış bulunduğu, 3 . 6 .  1961 tarihinden 
itibaren 1076 sayılı-Kanuna tabi bulunduğu cihetle tekrar mu
vazzaf statüye alınmasına imkân olmadığı ve 29 Temuz 1960 
dan sonra yapılan emeklilik işlemlerine şümulü olan 42 sayılı 
Kanuna göre muamele ifasına da imkân bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, (bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir nakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasların
dan bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve silcillerine göre, dilekçi hakkındaki bu 
işlemde kanuni ve [muhik hiçbir sebep ve yukarda belirtilen 
hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Nitekim tasarrufun 
sebep ve saikını teşkil ettiği anlaşılan isnatlardan dolayı veri
len men’i muhakeme kararı da bu görüşümüzü müeyyittir.

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isa
bet yoktur. Belirtilen bu maddi ve 'hukuki sebeplere binaen, 
şikâyet konusu (edilen emeklilik tasarrufunun kaldmlmasına ve; 
hükümsüz addi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasar
rufu tesis eden idarece listikmali ve ialdei memuriyet konusunda

.1961 

: 42

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2326/9Ü75
1626/7448 - 19 . 8 .1960

NEBİ GÜNBERK
1716 Yemişçipaşa sokak No: 19

Karşıyaka - İZMİR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

yeni bir tasarruf tesis kılınıncaya kadar dilekçinin emjekli ay
lığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

265 26 . 4 . 1963

( Dilekçi : İzmir'de PTT Başmüdürlüğü Kalem Şefi iken Ah
met Kızıldağ adındaki bir memurun asılsız bir ihbarı ile IJalk 
Partisi propagandası yaptığı iddia ve isnadolunmak suretiyle 
bir müddet vazifeden uzaklaştırıldıktan sonra, bu iddianın asıl
sızlığı sabit olması ve adı geçen muhbir ve diğer ilgililerin de ce
zalarını görmeleri üzerine iadei memuriyet ettirilmiş iken; adı 
geçen şahsın bu defa da sakıt iktidar milletvekillerinden Sezai 
Akdağ'ı vasıta ederek kendisi hakkında parti tarafından bir ka
rar alınmasına ve bu karar üzerine de vazifeye başladıktan 29 
gün sonra ve terfiiııe 9 ay kala, Emekli Sandığı Kanununun 39 
nen maddesinin (b) fıkrasına uyularak emekliye sevk edilmesine 
sebebolduğundan sik âk et ederek, mağduriyetinin daha fazla deva
mına mahal bırakılmaması için emekliliği refohınup bir an evvel 
asli vazifesine iade edilmesini istemektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin vâki 
müracaatleri PTT Tahkik Komitesince incelenip, neticede mev
zu hükümler dairesinde emekliye sevk edildiği tesbit edilerek, 
bu durumun kendisine de bu yolda tebliğ edilmiş bulunulduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bülcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından 
bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki işlem
de kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk esas
larına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin mah-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

.163/3358 - 12 . 7 .1960

ALÎ RUŞENÎ ÖZUNAN 
Et Kombinası Kesim Salonu 
Başveteriner Hekimi

Zeytinburnu - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

rum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idarece istikmali ve iadei memuriyet konusunda yeni bir 
tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

266 26 . 4 . 1963

(Dilekçinin özeti : 1957 yılında 65 nci Tümen Veteriner 
Şubesi Müdürlüğünü tedvir etmekte iken ve aynı tarihte ya
pılan teftişler sonunda veteriner hizmetlerindeki mükemme
liyet bir raporla bakanlığa bildirilmiş olduğu halde, sakıt ik
tidar mebuslarından Zeki Erataman’m partizan maksatla 
yaptığı tesir ve nüfuz ile 12 . 12 . 1957 tarihinde, mücerret gö
rülen bir lüzumdan bahsile, emekliye sevk edilerek maddeten 
ve manen mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile, 1926 sene
sinde intisabettiği ordu hayatı; her türlü şayibe ve lekeden ari 
ve başarılı geçmiş ve bu durumu, sicillen dahi sabit bulundu
ğundan, bu muamelenin re f i  ve her hangi bir kıta veya geri 
hizmette tekrar vazife verilmesi talebine mütedairdir.)

Millî Savunma Bakanlığına gönderilen yazıya Personel Baş
kan Muavini tarafından gönderilen cevabi yazıda : Dilekçinin; 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına tevfi
kan, görülen lüzuma binaen 26 Ocak 1957 tarihinde emekliye 
sevk edilmiş bulunduğu ve özlük dosyasında emekliye şevkini 
icabettireeck mahiyette hiçbir kayıt ve vesika olmadığı gibi 
bütün sicillerinin de bir üst rütbeye terfiini sağlıyacak durum
da olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde; bilcümle hu
kuki tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, 
objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, ka
mu hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku 
esaslanndan bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkmdaki iş
lemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk 
esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkı
nın istimalinde de keza bir isabet yoktur.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6127/53401 - 18 . 8 .1961

OSMAN NURÎ SÖZGE 
Elifefendi sokak No: 1

Haliç - Sütlüce

İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebi ile dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik; kıdem ve terfi gibi bilcümle me
muriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idareci istikmali ve iadei memuriyet ko
nusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin emekli 
aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

267 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasına f/öre Ankara Vergiler İtiraz Komisyonu üyesi 
iken yapılan re’sen emeklilik muamelesinin iptali ile tavzifi tale
binden ibarettir.)

Maliye Bakanlığı konu ile alâkalı cevabi yazısında özetle:
Dilekçinin 26. 6.1951 tarihinde re’sen emekliye sevk edil

diğini, Danıştayca hakkındaki emeklilik kararının ref’edilmesi 
üzerine tekrar vazifeye alınarak hizmeti (33 yıl 5 ay 21 gün 
fiilî ve 2 yıl 3 ay 22 gün itibari olmak üzere) 35 yıl 9 ay 13 
güne baliğ olduğu için 26. 6.1951 tarihinde tekrar re’sen 
emekliye sevk edilmiş olduğunu, aradan 10 yıldan fazla bir za
man geçmiş olduğu cihetle yeniden tâyininin uygun görülme- 

* diğini, hizmet müddetine nazaran emekliye şevkinde kanuna 
aykırılık olmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü >: Bir Hukuk Devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
Ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hiz
metlerinin yararına bulunması Zaruri ve idare hizmeti esas
larından bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine 
göre, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yu
karda işaret olunan hukuk esalanna uyarlık görülmemiştir. 
Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet 
yoktur.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5479/51381 - 20 . 7 .1961

ALÎ GÜLTEKİN 
Yenimahalle Beşinci Durak 
Narin sokak N o: 16

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hü
kümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle, 
dilekçinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bü
tün memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının, bu 
haksız tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei 
memuriyet konuusnda yeni bir tasarruf tesisine kadar, emekli 
aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

268 26 . 4 . 1963

(Dilekçe Özeli: 39 ucu maddenin (b) fıkrasına göre emekliye 
sevk edildiğini ve bilâhara vâki müracaat, üzerine evvelki mua
mele iptal edilmeden tekrar vazifeye alındığını ifade ile evvelce 
usulsüz olarak yapılan emekli muamelesinin iptalini talebetmek- 
tedir.)

Milllî Eğitim Bakanlığı mütalâasında: Ali Gültekin’in Şiran 
îlçesi Çalgan köy okulu öğretmeni iken görevi başına gitme
diğinden 3 . 1 .  1958 tarih ve 61 sayılı Disiplin Kurulu kararı 
ile emekliye ayrılmasına karar verilerek Gümüşane Valiliğinin 
bu karara müsteniden vâki teklifi üzerine durumunun Bakanlık 
Müdürler Komisyonunca tetkik edilerek 6 . 1 .  1958 tarihinden 
muteberen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası 
gereğince emekliye şevkinin 26 . 5 . 1959 tarih ve 180 sayıllı 
kararla uygun görüldüğü,

Adı geçenin tekrar öğretmenliğe alınması için vâki müraca- 
ati üzerine dileği incelenerek 25 . 1 . 1961 tarih ve 4117 sayı 
ile Ankara Valiliği emrine tâyin edilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir Hukuk Devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun kamu hizmet- 
derinin yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine gö
re, hakkındaki işlemde kanuni ve mühim hiçbir sebep ve yuka-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4397/47746
6261/53682
514/514 - 25 .11.1961

SÜLEYMAN VEHBİ
PAMUKER

Köprübaşı sokak No: 22/4

Oı-taköy - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

rıda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu 
bakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yok
tur.

Belirtilen bu madde ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kandırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mah
fuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

269 26 . 4 . 1963

(Dilekçi: TC DDY. Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Limanı 
Ambar Müdürü iken 8 . 11 . 1958 yılında re’sen emekliye sevk 
edildiğini yapılan bu tasarrufun yersiz ve mesnetsiz olduğunu, 
idarede 28 yıl 10 ay 19 gün hizmeti bulunduğu ve tam faydalı 
olacağı bir sırada hakkında uygulanan kararın hakkaniyet esas
larından uzak bulunduğunu beyanla yapüan bu tasarrufun iptali 
ile eski görevine iade edilmesini talebetmektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yasalarında:
TCDDY. Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman Ambar Mü

dürü Süleyman Vehbi Pamuker’in 8 . 11 . 1958 tarihinde te
kaüde tabi hizmeti 28 sene 10 ay 19 gün olmasından dolayı 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 6122 sayılı Kanunla 
muaddel (b) fıkrasına tevfikan re’sen emekliye sevk edildiğini 
idarede tekrar görevlendirilmesine imkân olmadığı bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk Devletinde; bilcümle hukuki 
tasarrufların; velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yuanna bulunması zaruri ve idare hukuku esasların
dan bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre dilekçi hakkmdaki işlem
de kanuni ve. muhik hiçbir sebep ve yukarıda yazılı hukuk esas
larına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan, takdir hakkının 
istimalinde de keza bir isabet yoktur.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

9409/9409 - 24 . 3 .1960 
(S. No: 1)

HAŞAN IÜLMÎ ERGUN 
Cumhuriyet ilkokulu öğretmeni

AKŞEHİR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve; hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bilcümle memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarru
fu tesis eden idarece istikmaJli ve iadei memuriyet konusunda 
yeni bir tasarruf tesis kılınmcaya kadar dilekçinin emekli ay
lığının dahi mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

270 26 . 4 . 1963

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu İle ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların M illî Eğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : ilâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu içtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmların yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykırı görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibini]) adı ve adresi

9397/9397 - 23 .3  .1960 
(S. No: 2)

M. KEMAL VURAL 
Sümer İlkokulu Başöğretmeni

KAYSER î

2126/41854 - 18 . 2 .1961 
(S. No: 3)

SITKI ŞANOĞLU 
Ilkğretim Müfettişi P. K. 60

Aksaray - İSTANBUL
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Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştay dan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların M illi E ğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için m ağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş-bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmların yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Damştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların Milli Eğitim  Bakanlığınca tVan 
infaz e d İtmediğinden ve aylık derecelerinde yapılm ası gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devanı etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : ilâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu içtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bira-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2124/41831 - 18.2 .1961
(S. No: 4)

JIÜSEYÎN AVNÎ ÜLKÜNER 
İlköğretim Müfettişi

Beyoğlu - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmların yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykırı görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

(Dilekçelerin konusu : 6273 saydı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve yene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların Millî Eğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için m ağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmlarm ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmların yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykırı görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.



Dilekçenin tarih vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1125/41634 - 27 .1.196.1  
(S. No: 5)

ŞABAN AYATA 
Mecidiye Okulu Öğretmeni

Moeidiyeköy - İSTANBUL

3628/45537 - 22 . 4 .1961
(S. No: 6)

S. SENİHA MATARACIOfJLU 
Okul öğretmeni

Mecidiyeköy - İSTANBUL

(D il eli çel erin konusu : 0:273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştay dan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu komi ile ilgili Danıştay içtihadı birleştirme 
kararına rağmen, bu ilâmların Millî E ğitim  Bakanlığınca eVan 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulund'urğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : Hamların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu içtihat karannm filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

(Dilekçelerin konusu : (>273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma vc gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararına rağmen, bu ilâmların Millî E ğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden vc aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılannda : İlâmlann tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmlann ve söz ko
nusu içtihat karannm filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukanya çıkanlan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4858/48899
1791/8127 - 13 . 6 .1961 
(S. No: 7)

A. CAYİT AKÇÎNLÎOĞLU 
Eski Talimhane Yoğurtçu Şük
rü sokak îğne Ap. 50, kat 2

Kadıköy - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu balamdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazlann, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

( Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştay dan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve yene bu konu ile ilgili Danıştay içtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâm lann Millî Eğitim  Bakanlığınca eVan 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için m ağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılannda : ilâmlann tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmlann ve söz ko
nusu içtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkanlan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazlann, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4472/48026 - 1 .6 .1 9 6 1
(S. No: 8)

NURt ÜNAL
Merkez Dumlupmar İlkokul 
öğretmeni

SİVAS

379/40897 - 16 .1 .1961
(S. No: 9)

ENVER SOYDAN 
Sarıhan mahallesi N o: 32

NÎĞDE

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danı§taydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların Millî Eğitim Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılmadığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmların yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykırı görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu İle ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların Millî Eğitim Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılmadığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.



Dilekçenin tarih ve No. sıı ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon lcarari

6149/27072 - 31.12 .1960 
(S. No: 10)

ŞAYOGAN ATvTULGA 
Fatih Karagümrük Karabaş 
ııı ahal 1 esi Küçükdeğirmen 
sokak No: 1

İSTANBUL

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykırı görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştay dan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve yene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâm lann M illî Eğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
b ulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmlann tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkanlan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykırı görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazlann, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.



Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1446/29002 - 4 .2 .1 9 6 2  
(S. No: 11)

VAHİT BAŞAR
Kabataş Lisesi Fizik öğretmeni

Ortaköy - İSTANBUL

4891/49414 - 20 .6 .1961  
(S. No: 12)

MÜMTAZ MIHOI 
İlköğretim Müdürü

AYDIN

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Damştaydan lehlerine almış oldukları 
ilânıa ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararına rağmen, bu ilâmların M illî E ğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmlann ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkanlan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazlann, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Damştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararma rağmen, bu ilâmların Millî E ğitim  Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için mağduriyetlerinin devanı etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılannda : İlâmlann tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmların ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukanya çıkanlan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3336/44635 - 1 1 .4  .1961 
(S. No: 13)

AHMET ÖZDEN 
İlköğretim Müdürü

ÇARŞAMBA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazların, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oybirliğiyle karar verildi.

( Dilekçelerin konum : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Danıştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
karanna rağmen, bu ilâmların Millî Eğitim  Bakanlığınca eVan 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılm adığı için m ağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundan şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılannda : îlâmlann tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmlann ve söz ko
nusu İçtihat karannın filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukanya çıkarılan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 saydı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse'geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazlann, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oy birliğiyle karar verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe Özeti ve komisyon kararı

3176/44199 - 4 .4 .1 9 6 1  
(S. No: 14)

KÂMlL ERKAN 
Merkez Abdülhakhamit 
İlkokulu öğretmeni

KASTAMONU

7083/55937
356/4152 - 20 . 7 .1960

YUSUF ZÎYAETTÎN
SARIOĞLU 

Çoraklık Otobüs Durak 
civarı No: 67

(Dilekçelerin konusu : 6273 sayılı Kanunun haklarında yan
lış tatbikinden dolayı Damştaydan lehlerine almış oldukları 
ilâma ve gene bu konu ile ilgili Danıştay İçtihadı birleştirme 
kararına rağmen, bu ilâmların Millî Eğitim Bakanlığınca el’an 
infaz edilmediğinden ve aylık derecelerinde yapılması gereken 
düzeltmeler yapılmadığı için mağduriyetlerinin devam etmekte 
bulunduğundafı şikâyete dairdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazılarında : İlâmların tam 
bir şekilde infaz edilebilmesi için elde lüzumlu kadronun bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerle ilgili ilâmlann ve söz ko
nusu İçtihat kararının filhakika bugüne kadar infazsız bıra
kıldığı Bakanlığın yukarıya çıkanlan cevabi yazısından anla
şılmış bulunmaktadır.

6273 sayılı Kanun, idareyi yeteri kadar kadro almaya da 
icbar etmiş bulunduğu halde, uzun yıllardır bu yolda ciddî bir 
teşebbüse geçilmemiş olması ve özellikle, ilâmlann yerine geti
rilmemiş bulunulması Anayasanın lâfız ve ruhuna tamamen 
aykın görülmüştür.

Bu bakımdan geçmiş yıllara sâri kadro alınmak suretiyle, 
infazlann, Millî Eğitim Bakanlığınca derakap sağlanması lüzu
muna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

271 26 . 4 . 1963

(Dilekçi : T. V. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü K ontrol 
Servisi âmiri iken 1957 ylhnda 5434 saydı. Kanunun 39 ncu mad
desinin (b ) fıkrası gereğince re'sen emekliye sevk edildiğini, Z i
raat Bankasında ise başladığı 1928 yılından 1957 yılına kadar hiç
bir kötii hali bulunmadığını, bu yüzden hakkında ne idari ve ne 
de kazai bir tahkikat konusu mevcut olmadığını. henüz (47) ya
sında iken keyfi olarak emekliye sevk edildiğini yapılan bu ta 
sarrufun yersiz ve mesnetsiz olduğunu beyanla hakkında yapılan  
emekli işleminin iptali ile eski görevine iade edilmesini talebet- 
mektedir.

Keçiören - ANKARA Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi : 5434 sayılı
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5286/50841 - 12 . 7 .1961

MUSTAFA AKBULUT 
Alt köyünde

REFAHİYE

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince Bakanlığın 
tasarrufu ile re’sen emekliye sevk edildiğini, tekrar eski görevi
ne iade edilmesinin imkânsız olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: İncelenen dosyasına ve siciline göre emek
lilik işleminde bir gayrikanunilik, takdir hakkının kullanılma
sında da bir isabetsizlik görülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılan tasarrufun iptaline ma
hal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

272 26 . 4 . 1963

(Dilekçi : DD Y. 4 ncü İşletnıc 43 ncü Şube 433 ncü Ks. Yol 
Şefi iken re’sen emekliye sevk edildiğini, yapılan bu tasarrufun 
yersiz bulunduğunu, ço k jevd iğ i meslek hayatına 1 . 0 .  1021 tari
hinde intisabederek 15 . 7 . 1061 gününe kadar çalışarak biilün 
âmirlerinin teveccühünü kazandığım vc sicillerinin gayet müspet 
olduğunu beyanla hakkında yapılmış olan emeklilik işleminin ip 
tali ile eski görcıHnb iade edilmesini talebetmektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: Sivas İşletmesi 
emrinde sürveyan olarak istihdam edilirken emekliye sevk edilen 
Mustafa Akbulut’un emekliye tabi hizmetlerinin 35 sene 3 ay 
2 gün olmasından ve durumu, itibariyle de kendisinden isteni
len randıman alınamadığından, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin 6122 sayılı Kanunla muaddel (b) fıkrası gereğince re’sen 
emekliye sevk edildiği, bu durum muvacehesinde hizmetine ih
tiyaç olmadığından tekrar göreve alınmasına imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı, tak
dir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen tasarrufun iptaline mahal ol
madığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

273 26 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4566/36089 - 8 .11 .1960

ŞÜKRÜ TÜTER 
Namıkkeınal mahallesi İkinci 
cadde No: 15/3

Yenişehir - ANKARA

Dilekçe özeti vc komisyon kararı

(Dilekçi : Ankara - Yenişehir Namıkkeınal Mahallesi ik in c i  
cadde No. 15/3 de ikamet ettiğini,

1313 yılında tstanbul'da doğduğunu, 29 E ylül 1331 senesinde 
ih tiya t Zabit Mektebine girdiğini, M illî Mücadelede iştirak ede
rek birçok kahramanlıklar yaptığını, düşmanı haremi ismetinde  
boğduktan sonra Jandarma Vnıunı Kumandanlığının m uhtelif 
kademelerinde 13 y ıl hizmet ederek Albaylığa kadar yükseldiğini 
kendisinden istifade edildiği bir sırada düşük iktidarın İçişleri 
Bakanı Namık Gedik'in emirleri ile görülen lüzum üzerine emek
liye sevk edildiğini, yapılan bu tasarrufun ip ta li ile eski görevine 
iade edilmesini veya emsalleri misilHi maaş bağlanarak tekrar 
emekliye sevk edilmesini talebetmektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Jandarma Albayı 
iken 10 Ocak 1955 yılında istifa ettiğini ve bilâhara emekliye 
ayrılmasını istediğinden 7 Şubat 1955 tarihinde isteğinin yeri- 
ne getirildiğini, müracaati üzerine, Jandarma Umum Kuman
danlığındaki münhal sivil kadrolarda 90 lira asli maaşlı teknik 
müşavirliğine tâyin edildiğini, 30 Nisan 1956 tarihinde Devlet 
Şûrasına açmış olduğu dâvayı kazandığından hakkı müktesebi 
olan 100 lira asli maaşa yükseltildiği, bu maaşı almakta iken 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince 
19 Nisan 1958 tarihinde emekliye sevk olunduğunu, hakkında 
evvelce uygulanan emeklilik muamelesinin iptali ile bir üst de
rece maaşta yeniden emekliye şevkini istemekte ise de bu şe
kilde bir işlem yapılmasına kanunen imkân olmadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı, 
takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görülme
miştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen tasarrufun iptaline mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

274 26 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1480/7099 - 15 . 8 .1960

ALÂEDDÎN HÎTAY 
Esat caddesi Yaprak sokak 
No: 11

ANKARA

6653/54204 - 26.8 .1961

FERlT ERDEM 
Bahçelievler 1 nci cadde 
10 ncu sokak No: 3

(Dilekçi : Ankara Hukuk İşleri Müdürü iken 1959 yılında  
5434 sayılı T. C. Em ekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı K a 
nunun geçici maddesi gereğince emekliye sevk edildiğini ilk me
m uriyete Gümrük ve Tekel Bakanlığında 1932 yılında başladığım, 
1937 yılm a kadar aynı vBakanlığın çeşitli dairelerinde görev yap
tığını, 1938 yılında E m niyet Genel Müdürlüğü 2 nci sınıf Mua
melât Memurluğu görevine atandığını, 1943 yılında Ankara Hu
kuk Fakültesini ikmal ederek muh telif tarihlerde K argı - Çinar - 
Keban - Akseki - Bigadiç - Feke kaymakamlıklarında bulunduğu
nu memuriyete intisabından - emekliye sevk edildiği tarihe kadar 
sicillerinin çok müspet olduğunu Devlete tam faydalı olacağı bir 
esnada eski iktidara hoş görünmediğinden ve Vatan Cephesine 
girmediğinden dolayı kasdi olarak emekliye sevk edildiğini be
yanla, hakkında yapılmış olan bu tasarrufun iptalini talebetmek
tedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazılannda : Adı geçenin emek
lilik statüsü ve Bakanlığın kadro durumu itibariyle yeniden 
bir göreve atanmasının mümkün olamıyacağı 23.9.1960 gün ve 
511/23/40 sayılı yazılan ile bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkmdaki Bakanlık mütalâası- 
lerine göre, emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı, 
takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görülme
miştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen tasarrufun iptaline mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

275 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : A ntalya P TT  Müdürü iken 16 . 7 . 1961 
tarihinde yapılan re ’sen emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden 
bahsile ip tali talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : PTT idaresinde çalıştı
rılmasında fayda mülâhaza edilmediği mucip sebebiyle ve gizli 
tezkiyelerine müsteniden yapılan re’sen emekliye sevk işlemin
de bir isabetsizlik görülmediği bildirilmiştir.

ANKARA Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki Bakanlık mütalaası



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6128/53402 ■ 18 . 8.1961

RÎFAT AKMAN 
Recaizade sokak No.: 5/3

Kadıköy - İSTANBUL

6189/53485 - 21 . 8 .1961

AHMET OKAN 
Fevzipaşa caddesi Ninni 
sokak N o: 26

Fatih - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

na, gizli ve açık sicil dosyalarında yapılan inceleme neticesine 
göre hakkında yapılan re’sen emekliye sevk işleminde bir usul
süzlük olmadığı kanaatine varılarak adı geçenin emeklilik ka
rarının iptali hususundaki talebinin reddine oy birliği 51e karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

276 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Sivas P T T  Başmüdürlüğü veznedarı iken  
13 . 8 . 1955 tarihinde re ’sen emekliye sevk edilmesinin haksız 
ve usulsüz olduğunu beyanla, emeklilik karannm  ip tali talebinden 
ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı : Mütalâa beyan etmemiş yalnız sicil 
dosyası göndermekle iktifa etmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin açık ve gizli sicil dosyaların
da yapılan inceleme neticesine göre ve adı geçenin yaş ve hiz
met durumları da göz önünde bulundurulmak suretiyle ve bağlı 
bulunduğu kuramca istihdamında fayda mülâhaza edilememesi 
mucip sebebine istinaden yapılan emekliye sevk işleminde usul
süzlük görülememiştir.

Bu sebeple emeklilik kararının iptali talebinin reddine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

277 26 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Beyoğlu P TT  Başmemuru iken 24 . 7 .1 9 6 1  
tarihinde yapılan re ’sen emekliye sevk işleminin haksızlığından 
bahsile ip tali talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında : Re’sen emekliye sevk 
edilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin açık ve gizli sicil dosyaların
da yapılan incelemeye ve emekliye şevkine dair kararda, teşek
külde kalmasında fayda mülâhaza edilmediği şeklindeki, mucip
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

sebebe istinaden yapılan re’sen emekliye sevk işleminde bir 
usulsüzlük görülmediği cihetle, adı geçenin emekliliğinin kal
dırılmasına dair talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

278 26 . 4 . 1963

6599/54242 - 28.8.1961

ÂMİL YILMAZ
Rüştiye mahallesinde emekli
Muhasebe Müdürü

MESUDİYE

(Dilekçenin özü : Amasya Maliye Muhasebe Müdürü iken 
27 . 3  . 1956 tarihinde yapılan re ’sen emekliye sevk işleminin 
usulsüzlüğünden bahsile iptali talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin fiilî ve iti
bari hizmetleri toplamı 35 sene 11 ay 20 güne baliğ' olması ve 60 
yaşını ikmal etmiş bulunması hasebiyle re’sen emekliye sevk 
edilmiş olduğu, esasen kendisinin de emekli muamelesi kendi
sine tebliğ edilmeden Bakanlığa çektiği 4.4.1956 tarihli telgrafla 
vücudunun yıpranmış olduğunu ileri sürerek emekliye şevkini 
bizzat istemiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında Maliye Bakanlığınca 
verilen mütalâa ve açık ve gizli sicil dosyalarında yapılan in
celeme neticesinde adı geçen hakkında tesis olunan emeklilik 
tasarrufunda usul ve kanuna aykırılık tesbit edilmediğinden 
emeklilik kararının iptali hususundaki talebinin reddine oy bir
liği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

279 26 . 4 . 1963

Başkan/vekili 
Aydın Milletvekilli 

Iî. özarda

'Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu
Zonguldak Milletvekili 

A. F. Ak
Adıyaman Milletvekili 

M. Deniz

Urfa Milletvekili
B. S. Karahanlı

Balıkesir Senatörü 
II. Oğuzbeyoğlu

Siirt Milletvekili 
S. öner

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuhr

Hakkâri Milletvekili 
A. Zeydm
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Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

173/3355 - 12.7.1960 (Dilekçi : 1926 yılından 24 . 5 . 1955 tarihine kadar çalışmış
olduğu Keçiborlu Belediyesindeki hizmetinden Belediye Reisliği
ne gelen mahallî Demokrat Parti Başkanı Seyfullah Uğurlu tara
fından, mücerret partizan bir maksatla re keyfî bir şekilde (>435 
sayılı Kanuna istinaden uzaklaştırılmış bulunulduğundan bahis 

AHMET FEYZİ SARGIN rc şikâyet ederek iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir. )
T. P. A. O. Bölge işletme 
Müdürlüğünde Puvantör

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 6435 sayılı Kanuna 
uyularak vazifesine nihayet verilmiş olan mumaileyhin bu be- 

BATMAN lediyede münhal bir kadro olmadığı için tekrar tâyinin müm
kün olamıyacağı bildirilmektedir.

Bir sureti dosyada bulunan 24.12.1955 tarihli Belediye En
cümeni kararında ve Başkanlık yazısında : Başarısız, yapılan 
ikaz ve ihtarlara rağmen devamsız, siyasi cereyan ve dedikodu
lara karışmış olduğu ve bu sebeplerle işten uzaklaştırıldığı zik- 
rolunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun ve kamu ya
rarına bulunması zaruri ve idare hukuku esaslarından bulun
maktadır.

incelenen dosyaya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk 
esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakla
nın istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükmüsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu 
tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesis kılmıncaya kadar dilekçinin emekli 
aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna üyeden Ahmet Çak- 
mak’ın çekimser oyuna karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

280 29 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5918/52645
6054/39423 - 8 .8 .1 9 6 1

SÜLEYMAN SIRRI TÜRKÖZÜ 
Yeni mahalle İstanbul caddesi 
Türközü sokak No: 2

İLGAZ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 1950 yılında, İlgaz’ın Bucura köyünde Başöğretmen 
iken yapılacak seçimler için köye gelen ve okulu ziyaret eden 
Halk P artili adaylara kahve ikram etmiş bulunmasından kendi
sine husumet besliyen 'Demokrat P arti mensuplarının vâki tesir
leri ile, 60 liraya olan terfiinin yapıldığı ve kadro temininde 
gönderileceği dahi kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu halde, 
talimat ile gönderilen bir müfettişin kendisi hakkında verdiği 
orta rapora dayanılarak 1952 yılında, henüz 48 yaşında iken, 
re ’sen emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunulduğundan 
bahsile; 32 yıllık başarılı geçen öğretmenliğinin 11-12 yılı içeri
sinde muntazaman terfi görmüş ve 9 çocuk babası bir kimse olduğu 
nazara alınmadan uğratıldığı bu mağduriyetin iadei memuriyet 
ettirilmek suretiyle giderilmesini buna imkân görülemediği tak
dirde, terfii kadrosuzluk yüzünden yapılamamış bulunduğu 
cihetle bir karar veya bir kanunu mahsusla emeldi aylığının 60 
lira üzerinden ıslah edilmesini islemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, II 
Millî Eğitim Disiplin Kurulunun 22.2.1952 tarih ve 81 sayılı 
kararı ile 30 hizmet yılını doldurmuş bulunması ve iki müfet
tiş tarafından yapılan teftiş sonunda orta rapor almış bulunma
sı mucip sebebiyle, ilgili valiliğin teklif yazısı üzerine durumu 
Bakanlık Müdürler Komisyonunca da incelenerek 5434 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk 
edilmiş bulunulduğu 22.2.1960 da tekrar mesleke alınması hak
kmdaki dilekçesi üzerine durumunun Bakanlık İnceleme Ko
misyonunda tetkik edilip particilik mülâhazası ile emekliye sevk 
edildiği hakkında dosyasında bir kayda rastlanmadığı, halen 59 
yaşında ve hizmetinden istifade edilemiyeceği kanaati ile, 8 yıl 
önce emekliye sevk edilmiş olduğundan tekrar mesleke alınma
sında bir fayda mülâhaza olunmıyarak durumun kendisine bil
dirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle tasar
rufların, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uy
gun !ve kamu hizmetlerinin yararına bulunması zaruri ve idare 
hukuku esaslanndandır. İncelenen dosya ve sicillerine göre, 
dilekçi hakkmdaki işlemde bilhassa, emekliye sevk tarihindeki 
yaş durumu itibariyle kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu ba
kımdan Itakdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabet 
yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6253/53697
6166/61543 - 23 . 8 .1961

VASFI ALTAN 
1647 nci sokak No: 9

Bayraklı - IZMlR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memu
riyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasar
rufu tesis kılan idarece istikmali ve ialdeyi memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesis küınıncaya kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarih i

281 29 . 4 . 1963

(Arzuhal hulâsası : İzm ir PTT. Yedek Şefi iken 6 . 5 .  1955 
tarihinde yapılan re'sen emekliye sevk işleminin usıdsüzlüğünden  
bahsilc kararın iptali talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı emekliye sevk sebebi hakkında mütalâa 
beyan etmemiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esas
larından bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre 
hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te 
sis eden idare tarafından istikmali ve idarei mesuliyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

282 29 . 4 . 1063



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

6176/53552 - 21. 8 .1961

Kartaltepe Filiz sokak No: 9 

Bakırköy - İSTANBUL

5817/5817, 6164/61545 
/53557 - 20 .12 .1962

KEMAL BARAN 
Karayolları 9. Bölge 92. Şube
de İşçi

(Arzuhal hulâsası : 6 . 5 .  1957 tarihinde DD Y. Sivas İşletme
sinde hareket m üfettişi iken yapılan re’sen emekliye sevk işleminin 
usulsüzlüğünden bahsile ip ta li talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı mütalâasında : Teftiş vazifesini ihmal 
ettiğinden ve sıhhi durumu dolayısiyle de hizmetinden istifade 
edilmediğinden re’sen emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun kamu hizmetle
rinin yaranna bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esas
larından bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre 
hakkmdaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konu
sunda yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

283 29 . 4 . 1963

(Arzuhal hulâsası : Diyarbakır Belediyesi Yazı İşleri Müdürü 
iken yapılan re’sen emekliye sevk işleminin iptali talebinden iba
rettir.)

içişleri Bakanlığı mütalâasında : Adı geçenin 1 . 9 .  1955 ta 
rihinde belediye encümenince keyfi ve politik sebeplere müsteni
den emekliye sevk edildiğinin anlaşıldığı, halen yevmiyeli olarak 
vazifeli bulunduğu Karayolları 9 ncu Bölgedeki mesaisinin dahi 
memnuniyet verici olduğu bildirilmiştir.

DİYARBAKIR Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

6169/53499 - 21 .8 .1961

A. HULÛSÎ EKERMEN 
Hisar Yegil Türbe Dolaplı 
sokak No: 4/1

BURSA

tasarruf lann, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif- 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esas- 
lanndan bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre 
hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldınlmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

284 29 . 4 . 1963

(Arzuhal hulâsası : 3 . 9 . 1954 tarihli onayla Bursa Teknik  
Ziraat Müdürlüğünde Tarla Ziraat Mühendisi iken yapılan re’sen 
emekliye sevk işleminin usulsüzlüğünden bahsile ip tali talebinden 
ibarettir.)

Tanm Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçenin re’sen emek
liye şevkini icabettirecek bir durum mevcudolmadığı halde 3.9. 
1954 tarihli onayla re’sen emekliye sevk edilmiş olduğu bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esas
larından bulunmaktadır.

Bu ışık altmda dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre 
hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldınlmasına ve hüküm-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6175/53556, 1254/1254 
5056/5056, 6297/6297 
21. 8 .1961

İBRAHİM ZEREN 
Kurukavak caddesi No: 33/1

Eyüp - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

süs addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

285 29 . 4 . 1963

(Arzuhal hulâsası : E yüp Ebussuut ilkokul Öğretmeni iken 
l î  . 5 . 1957 tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk işleminin 
usulsüzlüğünden bahsile ip tali ve vazifeye iadesi talebinden iba
rettir.)

Millî Eğitim Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin İstanbul 
Valiliğinin teldifi üzerine 27 yıl üzerinden emekliye sevk edil
miş olduğu, adı geçenin köy (A) kursu mezunu olup 842 sayılı 
Kanunla öğretmen nasbedilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetle
rinin yararına bulunması zaruri ve idari ve idare hizmeti esas
larından bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine göre 
hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarda 
işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu ba
kımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu te
sis eden idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet konusun
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

286 29 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. sıı ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

104/863 - 8 . 7 . 1960

SUPHİ ŞAVKILIOĞLU 
Divanlı mahallesi Bahtiyar 
Yokuşu Başı No: 10

MARAŞ

— 41 —

(Dilekçi: Maraş Özel İdare Müdür Muavini iken, valilikçe bir 
Müdürlüğe tâyinini dahi bakanlık nezdindc inha kılınmış bulu
nulduğu bir -sırada; 30 hizmet y ılım  doldurmasına 16 gün kala, 
müdürün tahrik ve teşviki ile ve partizan bir maksatla re’sen 
emekliye sevk olunup alacağı ikramiyeden i 800 lira kaybetm e
sine sebebiyet verildiğinden bahis ve şikâyet ederek; dosyasının 
tetkik vc emeklilik muamelesinin iptalini ve evvelce kararlaştırıl
dığı gibi özel idare mürürliiklerinden birine tâyin edilmesini 
istemektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Maraş Valiliğinden 
alman malûmata nazaran; mumaileyhin, filhakika; Bayezit ai
lesine olan sihri bağı ve yakınlığı dolayısiyle 30 hizmet senesi
ni doldurmasına 16 gün kala mezkûr vazifeden emekliye çıka
rılmış olduğu ve özel îdare Müdür Muavinliği kadrosunun da 
kaldırılmış bulunulduğu ve halen durumuna uygun açık bir 
memuriyet olmadığı için hakkında bir işlem yapılamadığının 
anlaşıldığı açıklandıktan sonra; yapılan inceleme ve temaslara 
göre, sonradan bir memuriyete tâyini halinde emeklilik ikrami
yesinde her hangi bir değişiklik husule gelmiyeceği neticesine 
varılarak, bu durumunun ve maaşına muadil veya daha aşağı 
bir münhale tâyini için yaptığı müracaatlara karşılık, ilgili va
liliklere müracaatı lüzumunun kendisine tebliğ edildiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bullunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukarıda işaret olunan 
hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

287 24 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4252/47429 - 20 . 5 .1961

REMZİ k a y a a l p
Vergiler Temyiz Komisyonu 
4 ncü Daire Başkam

ANKARA

Dilekçe Özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Trabzon Defterdarı iken, 1954 seçimlerini mütaakıp 
hiçbir hüküm ve karara ve haklı bir sebebe dayanmaksızın, mü
cerret siyasi mülâhazalarla re’sen emekliye sevk edilmiş olup, her 
ne kadar 14 ay sonra tekrar istihdamı cihetine gidilmiş ise de; 
emekliye İrem halinde ikramiye bakımından eşitlerinden ayrı ve 
mağdur bir duruma düşeceğinden mezkûr tasarrufun kaldırıl
masını istem ektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında: Trabzon Valiliğinden 
alman 19 . 4 . 1954 tarihli bir yazı üzerine 16 . 7 . 1954 te 
re’sen emekliye sevk edildiği anlaşılan mumaileyhin mezkûr 
mahalde bulunduğu zaman zarfında birtakım şikâyetlere mu
hatap olduğu gerekçesiyle hakkında uygulanmış bulunan bu 
muamelenin, daha önce hakkında bir şikâyet vukubulmamış 
olması müvacehesinde, 1954 seçimleri arifesinde politik sebep
lere dayandığı anlaşılmakta ise de, dosyasında bu hususta her 
hangi bir malûmat ve esasen emekliliğinin Bakanlıkça kaldı
rılmasına kanunen imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkmdaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukarıda işaret olunan 
hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaJldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali lüzumuna oy
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

288 29 . 4 . 1963
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5578/51735 - 26 .7  .1961

ŞERİF DİKBAŞ
Suadiye Çamlı sokak No: 35

Kadıköy - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 30 senelik hâkimlik hizmeti sonunda, 1958 K a
sım ayı içerisinde haksız ve sebepsiz olarak re’sen emekliye sevk 
edilmiş bulunduğunu, ezcümle; birinci dereceye (150 liraya) 
kadar ekserisi tercihli olmak üzere terfi etmiş ve tem yiz 
hâkimliğine de terfie lâyık olanlar meyanmda ism i bulunmuş 
ve derecesi bakımından teftişe de tabi olmayıp hakkında her 
hangi bir soruşturma da bahis konusu bulunmadığını açıklıya- 
rak; haksız ve mesnetsiz olan hakkındaki mezkûr tasarrufun 
iptali vc aynı durumdaki bâzı mcslekdaşları hakkında yapı- 
lageldiği üzere kadro verilmek sureliyle hizmet ve meslekine 
iade edilmesini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 1 500 liralık kadro 
ve 2 000 lira maaşla İstanbul hâkimi iken 11 . 1 . 1958 tari
hinde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin (b) bendine göre emekliye sevk olunmuş bu
lunan muamaileyhin, İnkılâbı mütaakıp bu muamelenin ip
tali ile yeniden göreve alınması hakkında yaptığı müracaata 
bu maddei kanuniyenin kaza yoluna başvurmayı mümkün 
kılacak şekilde tadilini kapsıyan bir tasarının hazırlandığı, 
kanunlaştığı takdirde kaza yoluna başvurmasının kendisine 
tebliğ edilmiş bulunulduğu, müktesep kadrosuna denk bir 
kadro da bulunmadığı için bakanlıkça hakkında yapılacak bir 
işlem görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik ise dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukarda işaret olunan 
hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hü
kümsüz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile di
lekçinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei me
muriyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birlik 
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

289 29 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2414/42326 - 27 . 2 .1961

MUSTAFA ZİHNÎ OKAN 
Altunizade îsmail Paşa sokak 
No: 9

Üsküdar - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : 1954 senesi seçimlerinde öğretmenlik yaptığı, Edin- 
cik’in Küfeli köyünde Sandık Başkam olarak hakkaniyet çerçevesi 
içerisinde gördüğü vazifeden dolayı Demokrat P arti mensupları 
tarafından il idare kuruluna şikâyet edilmiş ve devamsız öğrenci
ler için gösterdiği hassasiyetten dolayı da keza hakkında aynı yo
la başvurulmuş olması sebebiyle İntibak Kanunu ile kendisi için 
müktesep hak teşkil eden 50 liraya dahi terfii yapılmaksızın, 5431 
sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B ) fıkrasına uyularak, 
Kasım 1955 tarihli bir emirle haksız bir şekilde, 40 lira üzerinden 
re’sen emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunduğundan şikâ
yet ederek sicilinin tetkikiyle zayi olan haklarının verilmesini is
temektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Mumaileyhin ça
lışmalarında başarısı zayıf görüldüğü, bünyesi itibariyle de yıp
randığı ve kendisinden istifade edilemiyeceği mülâhaza oluna
rak Balıkesir Valiliğinin teklifi üzerine Müdürler Komisyonunca 
emekliye sevk edilmiş bulunulduğu, iddia edildiği gibi yapılan 
işlemde politik bir tesir görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla- 
nndan bulunmaktadır.

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukanda işaret olu
nan hukuk esaslanna uyardık görülememiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebepdere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaddınlmasma ve hüküm
süz addedilen, zaruri bulunan bu idari ful sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurullması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

290 29 . 4 . 1963
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6056/53289 - 17 .8  .1961

SADETTİN ERTUR 
Şişli Zafer sokak No: 12/3

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(Dilekçi : İller Bankası İdare Meclisi azası iken, 7 . 6 .  1960 
tarihinde İmar ı«e İskân Bakanlığınca 543-1 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi gereğince re’sen emekliye sevk edildiğinden bahsile, 27 
yıllık müddeti hizmeti sırasında tam bir tarafsızlık re mevzuata 
bağlılık duygusu içerisinde vazife görmüş olduğu ve ortada emek
liye şevkini mucip hukuki ve kanuni hiçbir sebep dahi mevcudol- 
madığt cihetle mezkûr haksız tasarrufun ip ta l edilmesini iste
m ektedir.)

İmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazısında : Bakanlığa 
bağlı bankaların hususiyetlerine göre bilgi ve tecrübeleri ile 
bankaya faydalı olmıyan idare meclisi üyelerinden emeklilik 
müddeti hizmetlerini doldurmuş olanların emekliye sevk edildik
leri, hizmetlerini doldurmamış olanların da görevlerinden af 
edildikleri, mumaileyhin de bu mucip sebeple 4 . 6 .  1961 tarihin
de re’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukarıda işaret olu
nan hukuk esaslanna uyardık görülememiştir. Bu bakımdan 
takdir hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldınlmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

291 29 . 4 . 1963
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2981/:>20:>7 - 21 . 9 . 1960

TURHAN A YATA 
Bahçelievler 60. sokak 2/2

ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(Dilekçi : 28 şenelil; subay olup Ilarb Okulu talebesi iken hu
kuk tahsilini ikmal ederek muhtelif ordu birliklerinde hizmet gör
müş re t i  yıldır, Harb Okulunda Anayasa ve idare Hukuku öğ
retmenliği yapmakta, ve bu müddet zarfında herkesin takdir ve 
teveccühüne mazhar olmuş, basarı göstermiş bir kimse olduğu hal
de, hakkında, hiçbir incelemeye lüzum görülmeden antidemokratik 
bir hüküm olduğu bilinen ve ilân edilen Emekli Sandığı Kanu
nun 39 ncu maddesinin ( l i)  fıkranma dayanılarak henüz 18 - i!) 
yaşında iken, İnkılâp idaresince re*seti emekliye sevk edilmesinde
ki isabetsizlikten re bunun hukuki bağlılık prensibi ile kabili telif 
bulunmadığından bahsile, ortada kanuni, hukuki ve miihik bir se
bep mevcut değil iken yapılmış olan bu haksız tasarrufun iptal 
ve Vazifesine iade edilmesini istemcidedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 25 hizmet yı
lını doldurmuş olduğu için 20 Ağustos 1960 tarihli Bakanlık 
onayı ile mezkûr maddei kanuniyeye tevfikan emekliye sevk 
edilmiş olan dilekçi hakkındaki bu muamelenin iptaline ve ken
disinin tekrar görevlendirilmesine imkân görülemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukuki 
tasarrufların, velev takdir halikına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukarıda işaret olunan 
hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

292 29 . 4 . 1963
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(>(>02/61588 - 2 6 . 8 .  1961

A. FE Y Z İ ARTUKOĞLU 
Erdem  sokak No: 28/7

üııcebeci - ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : Elâzığ A ğır Ceza Mahkemesi Başkam iken 
20 . 4 . 1957 tarihli bir Kararname ile 5434 sayılı Kanunun deği
şik 39 ncu'maddesinin (b) fıkrasına uyularak emekliye sevk edil
miş ve bütün memuriyet hayatı boyunca inzibati ceza dahi gör
memiş temiz bir sicile sahip bulunduğundan bahsile hakkmdaki 
mezkûr emeklilik muamelesinin iptali isteğinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin zikro- 
lunan maddei kanuniyeye tevfikan, görülen lüzuma binaen 
mezkûr tarihte emekliye sevk edilmiş, açık ve gizli sicillerinin 
birlikte sunulmuş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkmdaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukarıda işaret olunan 
hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

293 29 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

788/788 - 8 .12 .1961

CELÂL AYGÜN
Ziya CJökalp caddesi Ümit
sokak No: 46 öztuğ Ap.
Kat 5, No: 15

Yenişehir - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçinin konusu : Büyük M illet Meclisi A yn iya t Muha
sibi ve Personel Şefliği görevini ifa etmekte iken, 1960 yılında, 
hiçbir kanuni sebebe dayanılmadan, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi gereğince re ’sen emekliye sevk edilmek suretiyle mağ
dur edilmiş bulunulduğundan, mezkûr idari tasarrufun kaldı
rılmasını ve tekrar vazifeye alınması isteğine dairdir.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi 
yazısında : Dilekçinin; zikrolunan kanun maddesinin kuramlara 
tanıdığı yetkiye dayanılarak emekliye sevk edilmiş bulunuldu
ğu bildirilmektedir.

Dosyada bulunan 27 Haziran 1960 tarihli ve 527 sayılı emek
lilik kararında mücerret 30 hizmet yılını doldurduğu için emek
liye sevk edildiği yazılıdır.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik ise dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasla
rından bulunmaktadır.

incelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkındaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukarıda işaret olunan 
hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaMırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahram kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

294 29 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5766/52454 - 4 .8 .1961

TOĞRUL TAMER
Ziya Gökalp Bulvarı No: 9
Avukat

Alsancak - ÎZMÎR

(Dilekçenin konusu : 4 . 4 . 1957 tarihli bir kararla, mücer
ret görülen lüzumdan bahsile emekliye sevk edilmiş ve 15.6.1960 
tarihinde memuriyete iadesi için yap tığ ı müracaata da cevap 
verilmemiş bulunulduğunu şifahi müracaatı üzerine örneği ili
şik olarak sunulan yazı ile verilen cevaptan da mâna çıkarıla- 
mıyacağını belirterek bu haksız tasarrufun kaldırılması ve mük
tesep hakları da tanınarak eski görevine iade edilmesi isteklerine 
dairdir.)

Tasdikûz olan bahis konusu 27.2.1961 tarihli Bakanlık teb
ligatında : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince re'sen 
emekliye sevk edilmiş bulunduğu belirtildikten sonra, aynen 
«kanuni hizmet senelerinize nazaran 7350 sayılı Kanun hüküm
lerine müsteniden sizden faydalanmak mümkün ise de bugün 
için tavzifinize imkân mevcut değildir» denilmektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : TCDD Yollan 
Genel Müdürlüğü müşavir avukatlarından iken re’sen emekliye 
sevk edilmiş olan dilekçinin, bu idaredeki personel adedinin 
fazlalığı dolayısiyle boşalan kadrolara katî zaruret olmadıkça 
tâyin yapılmadığı ve hizmetine ihtiyaç bulunmadığı için tekrar 
tavzifine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına mütaallik olsa dahi, objek
tif ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hiz
metlerinin yaranna buüunması zaruri ve idare hukuku esasla- 
nndan bulunmaktadır.

İncelenen dosya ve sicillerine göre, dilekçi hakkmdaki iş
lemde, kanuni ve muhik bir sebep ve yukanda işaret olunan 
hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir. Bu balamdan takdir 
hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen, şikâyet 
konusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebi ile dilek
çinin mahrum kaldığı emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün 
memuriyet hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız 
tasarrufu tesis eden idare tarafından istikmali ve iadei memu
riyet konusunda yeni bir tasarruf tesisine kadar dilekçinin 
emekli aylığının mahfuz bulundurullması lüzumuna oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

295 29 . 4 . 1963

\
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adi’esi

6165/61542 - 22 .8  .1961

MÜNİR KARACIK 
Rumeli caddesi Meserret Ap. 
N o: 54. 56 Daire 1

Şişli - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : Tekel Genel Müdürlüğü Muavini iken 
9 . 5 .  1955 tarihinde yapılan re ’sen emekliye sevk işleminin 
usulsüz ve adaletsiz olduğundan bahsile, ip tali talebinden iba
rettir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığı mütalâasında : Dilekçinin 
Genel Müdürlüğe vekâlet sırasında yerine yeni bir Genel Mü
dür tâyini üzerine şifahen emekliliğini istediği, kendisi Genel 
Müdür Muavini olduğu için yazılı dilekçe istenmemiş olduğu, 
ancak adı geçenin şifahi müracaatının, o tarihte Tekel Genel 
Müdürlüğü Zatişleri Müdürü Enver Kandan Md. Yardımcısı 
Dilâver Erataç, Emeklilik Kısım Şefi Saffet Davran ve Kısım 
Âmiri Avni Alatan (tarafından bilinmekte olduğu, talep üzerine 
yapılan emeklilik muameleleri için ayrı bir madde bulunma
dığından 39/B ye göre emekliye sevk edilmiş olduğu bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına tallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare Ihizmeti esaslarından 
bulunmaktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine gö
re, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukar
da işaret olunan hukuk esaslarına uyarlıık görülememiştir.

Bakanlık her ne kadar dilekçinin emekliliğini bizzat ve 
şifahi olarak talebetmiş olduğunu ifade etmekte ise de, emek
lilik talebinin emekliliğe hak kazanmış kimseler tarafından 
yazılı olarak yapılması, dilekçinin ise, re ’sen emekliye sevkı 
tarihinde 27 yıllık fiilî hizmete sahibolması ve o tarihte mer’i 
kanun hükmü gereğince 30 hizmet yılını ikmal etmedikçe emek
liliğini isteme hakkına sahip bulunmaması icabedeceği hususları 
dikkate alınarak yapılan emekliye sevk işleminde kanuni şart
ların tekevvün etmemiş olduğu kanaatine varılmıştır.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hükümsüz 
addedilmesi zaruri bulunan bu idari fiil sebebiyle dilekçinin 
mahrum kaldığı, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet hak ve 
menfaatlerinin telâfisi esbabının bu haksız tasarrufu tesis eden 
idare tarafından istikmali ve iadei memuriyet kousunda yeni 
bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundu
rulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

296 29 . 4 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

185/185
186/186 - 6 .11.1961

Dr. -ALİ GÖKBÜĞET 
1 nci sınıf Dahiliye mütehassısı 
Bahçelievler 14 ııcü sokak 
No: 28

ANKARA

— M —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : f'zun vc başarılı bir askerî tababet görevinden son
ra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başhekimliğine tâyin kılınmış 
vc 8 yıl da bw görevi meslekinin icabctlirdiği tanı bir bitaraflıkla 
ifa etmiş bulunduğu halde, İnkılâp hareketini nuıiaakıp ve 
İhtilâlin heyecanlı atmosferi içinde, sadece, Meclis Itrisinin evin
de sık sık görülmüş olmasından dolayı meslekinin en verimli 
çağında ve trrfiinc iki ay kala 27 . (1 . 1960 tarihinde re’sen 
emekliye sevk olunup mağdur edilmiş bulunulduğundan ba
his vc şikâyet ederek; sakıt Meclis Reisinin halen vefat etmiş 
bulunan, mefluç ve yüksek tansiyondan mustarip olan eşinin 
her giin. evinde tansiyonunun kontrol edilmesi için o tarihteki 
âmirlerinden aldığı cnıiri ve ifası ile mükellef bulunduğu mes
lekî bir vazifeyi asli vazifesini aksatmamak şuuru içerisinde 
yerine getirmiş olduğundan dolayı hakkında tatbik olunmuş 
bulunan bu emeklilik, muamelesindeki isabetsizlik re gayrikanu- 
nilik aşikâr bulunduğundan, mezkûr tasarrufun kaldırılma
sını ve görevine iade edilmesini istemektedir.)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi 
yazısında : Dilekçinin 30 hizmet yılını doldurduğundan do
layı 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının ta 
nıdığı yetkiye dayanılarak zikrolunan tarihte re’sen emekliye 
sevk edilmiş ve 25 . 4 . 1962 tarihli bir onayla da yeniden Meclis 
doktorluğuna tâyin lalınmış bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde, bilcümle hukukî 
tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun, kamu hizmet
lerinin yararına bulunması zaruri ve idare hukuku esasların
dan bulunmaktadır.

İncelenen dosyaya göre, dilekçi hakkındaki işlemde, kanuni 
ve muhik hiçbir sebep ve yukarda yazılı hukuk esaslanna 
uyarlık görülememiştir. Bu bakımdan takdir hakkının isti
malinde de keza bir isabet yoktur. Nitekim, ^dilekçinin son
radan, tekrar ayni göreve tâyin kılınmış olması da, bu görüşü 
müeyyit bulunmaktadır.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nu edilen emeklilik tasarrufunun kaldırılmasına ve hüküm
süz addedilmesi zaruri bulunan bu işlem sebebiyle dliekçinin 
zıyaa uğratılan, emeklilik, kıdem ve terfi gibi bütün memuriyet 
hak ve menfaatlerinin telâfisi esbabının istikmali lüzumuna 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

297 29 . 4.1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5574/51687 - 2 6 .7  .1961

HAŞAN ERCAM
Çark caddesi 2. Yalı sokak
No: 36

ADAPAZARI

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

( Dilekçi : 25 y ıld ır müspet tezkiyeler almak suretiyle ifa  
etmekte bulunduğu A dliye Başkâtipliği hizmetinden Demokrat 
P arti iktidarı zamanında, partizan bir zihniyetle re ’sen emek
liye sevk edilerek mağdur edilmiş bulunulduğundan, İnkılâbı 
mütaakıp vâki müracaatinin yine aynı tasarrufu tesis eden 
Adalet Encümenine gönderilmiş olduğundan ve Bakanlığa yap
tığı ve Hâkimler Kanununun 120 nci maddesi uyarınca ince
lenmesi iktiza eden şifahi talebinin de keza tervici mümkün ol
madığı şeklinde usulen cevaplandm ldığından bahis ve şikâyet 
ederek, sicilleri incelenmek suretiyle uğradığı bu haksızlığın 
giderilmesini ve İstanbul’daki mahallerden birine kadro ve 
maaşı ile tâyin edilmesini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Sakarya Adalet En
cümeninin 13.9.1958 tarihli ve 121 sayılı karan ile, yazıda açık
lanan sebeplerden dolayı oy birliği ile emekliye şevki kararlaş- 
tmlmış olan dilekçinin Bakanlıkça, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (B) bendine göre re’sen emekliye sevk edilmiş bu
lunulduğu, inkılâbı mütaakıp yaptığı müracaatında bunların 
intihap ve tâyinleri bu encümenlerin vazife ve salâhiyetleri cüm
lesinden bulunduğu cihetle tetkik ve tezekkür edilmek üzere 
Sakarya Adliye Encümenine gönderildiği ve bu encümenin
25.7.1960 tarihli karan ile «re’sen emekliye sevk edilmiş bulu
nan mumailyeh hakkında yapılacak bir muamele olmadığının» 
belirtildiği.

Bakanlığa tanınan yetkinin ise istisnai ahvale idari bir lü
zum ve zarurete maksur bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre; 
dilekçi hakkındaki emeklilik işleminde kanuna mugayeret ve 
takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik gö
rülememiştir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldı- 
nlmasına mahal olmadığına, üyeden Ahmet Gürkan’ın; bu ta
sarrufun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir ka
nun hükmüne dayanmakta bulunmuş olma sebebiyle kaldml- 
ması gerektiği yolundaki aynşık oyuna mukabil ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

298 29 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1268/28706 - 31 .1 .1961

MÜRŞİDE ÜLKER AKYOL 
Alçakdam sokak Cihangir Ap. 
No: 10, Kat: 4

Tophane - İSTANBUL

235/3620 - 15 . 7.1960

SERVET ÖZLER
Deva Hamamı örtme altı No

DİYARBAKIR

— 53 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : 33 y ıld ır feragat ve başarı ile hizmet gördüğü 
Adana 5 Ocak İlkokulu Başöğretmenliğinden henüz terfi gör
müş olduğu bir sırada. haksız ve sebepsiz olarak emekliye, sevk 
edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunulduğundan bahsile, 
eski hükümlere göre tahsis edilmiş bulunan maaş ve ikramiyele
rinin ıslahını ve mağduriyetinin giderilmesini istem ektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının 18 Mayıs 1961 tarihli cevabi ya
zısında : Dilekçinin; Adana Valiliğinin 13.6.1958 tarihli bir 
teklif yazısı üzerine, 38- hizmet yılını doldurmuş, yıllarca süren 
çalışmaları ile meslekte yıpranmış ve enerjisini kaybetmiş ol
duğu için Müdürler Komisyonunun 10.7.1958 günü ve 286 sayılı 
karan  ile, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi gereğince emek
liye sevk edilmiş olduğu, halen 61 yaşında ve 3 yıldır da mes
lekten uzak kalmış bulunduğu cihetle yeniden mesleke alınma
sında bir fayda mülâhaza edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkmdaki emeklilik işleminin, 
mücerret, hizmet süresi ve yaş durumu bakımından kaldırılma
sına mahal olmadığına üyeden Ahmet Gürkan’ın ; bu tasarrufun 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir kanun hük
müne dayanmakta bulunmuş olması sebebiyle kaldırılması ge
rektiği yolundaki ayrışık oyuna karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

299 29 . 4 . 1963

(Dilekçenin özeti : Sicillerinin tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere Tekel İdaresinde sebkeden 30 yıllık müddeti hizmeti zar
fında, hiçbir ceza görmeyip m uhtelif takdirnameler almış ve 
Başmüdürlüğe kadar yükselmiş bulunduğu halde, mücerret, 
Demokrat Partinin mahallî teşkilâtının keyfî istek ve arzularına 
baş eğmemiş olduğu için terfileri geciktirildiği gibi, terfi süre
sini doldurmuş olduğu bir tarihte, 19 . 10 . 1954 tarihli bir 
emirle, 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesine uyularak re'sen  
emekliye sevk edilmek suretiyle mağdur edildiğinden şikâyeti ve 
bu mağduriyetinin bertaraf edilmesi ve meslekî dâhilinde, her 
hangi bir vazifeye tâyin kılınması talebini mut azaminindir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

136/960 - 1.1 . 7.1960

CİIIAT A YO ÜN
Gönül sokak No: 2.1/5

Beyoğlu - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

nin Bakanlıktaki vazifeli komisyonda tetkik olunup, adı geçen 
hakkında tatbik olunan emeklilik muamelesinin yerinde olduğu 
ve dosya durumu itibariyle yeniden vazifeye alınmasının uygun 
olamıyacağı neticesine varılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; 
dilekçi hakkmdaki emeklilik işleminde kanuna mugayeret ve 
takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik gö
rülememiştir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldı
rılmasına mahal olmadığına, üyeden Ahmet Gürkan’ın; bu ta 
sarrufun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir ka
nun hükmüne dayanmakta bulunmuş olma sebebiyle kaldırıl
ması gerektiği yolundaki ayrışık oyuna mukabil ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

300 29 . 4 . 1963

(Dilekçe özeti : Kağızman Tuzlan idare Memuru iken mahal
lî parti başkanının tesir re nüfuzu ile yaptırılan bir teftiş so
nunda; tamamen indî ve keyfî bir görüşle kendisine zimmet su
çu isti adolunmak suretiyle 6435 sayılı Kanuna tevfikan işinden 
uzaklaştırılmış ve 6 aylık kanuni müddetin sonunda 8 . 2 .  1955 
tarihinde, emekliye sevk edilmiş bulunulduğundan bahsile: 
yapılan muhakemesi sonunda beraet etmiş ve arz ettiği keyfî 
hareketin ilâm ile de belirtilmiş olmasına rağmen iadei memu
riyet talebi yerine getirilmediğinden, emeklilik muamelesinin 
ip ta li.ile  durumuna uygun bir merkezde muhakemat şubesi me
murluğuna tâyin edilmesi isteğinden ibarettir.)

Gümriik ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi
nin dosyasının vazifeli komisyonca incelendiği ve; hakkmda 
yapılan muhtelif tahkikatlardan edinilen kanaate göre tekrar 
bir vazifeye tâyininin uygun görülmemiş olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; 
dilekçi hakkmdaki emeklilik işleminde kanuna mugayeret ve 
takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik gö
rülememiştir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldı-



Dilekçenin tarih ve No. su il,e
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4038/4038, 3201/43937 
4603/35570, 4982/49701 
29 . 3 .1961

HALİL DURMAZ 
Yeni Sanayi Çarşısı Tunç 
caddesi No: 13

ANKARA
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Dilekçe özeti ve komisyon kararı

nlmasma mahal olmadığına, üyeden Ahmet Gürkan’ın; bu ta
sarrufun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir ka
nun hükmüne dayanmakta bulunmuş olma sebebiyle kaldırıl
ması gerektiği yolundaki ayrışık oyuna mukabil ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

301 29 . 4 . 1963

(Dilekçi : 1 . 11 . 1960 ve mütaakıp tarihlerde verdiği d i
lekçeleri ile ink ılâp tan  önce, bâzı gözdelerde çıkan tenkid ya
zılarından dolayı kendisine muğber olan zamanın Millî E ği
tim Bakam tarafından 1959 tarih ve 234 sayüı bir kararla 
re’sen emekliye sevk edlimiş olduğu halde, bununla ilgili emri 
sağlık raporu almak sureti ile tebellüğ etm ediği ve tam ik 
ramiye alabilmesi için 30 hizmet yılını doldurduktan sonra 
tatbiki hususuna bakanın muvafakat etmesi ve mütaakiben vu- 
kubulan İnkılâp hareketi ile kararın hükümsüz kalması iktiza  
ederken, bu hareketi m ü t a a k ıp  gazetede tasvipkâr yazılar 
yazmış ve bu arada «sıra maarifte» başlıklı bir yazısı ile; bu 
bakanlıktaki yolsuzlukları isim zikretmek sııreti ile ihbar e t
miş bulunmasına kızan eski iktidarın taraflısı olup da bakan
lıkta mevkilerini muhafaza edenler tarafından mezkûr karar 
tekrar mevkii muameleye konulup kendisinin meslekten ve işin
den uzaklaştırılmış, 7 çocuk ve 11 nüfuslu ailesinin yegâne 
geçim vasıtası olan öğretmen aylığından mahrum mağdur bı- _ 
rakılmış olduğundan bahis ve şikâyet ederek ortada kanuni 
ve nıuhik hiçbir sebebolmadan tamamen keyfi bir şekilde 
uygulanan 234 sayılı Emeklilik Kararının iptal edilmesini, sin, 
sicil ve sağlık durumu bakımlarından hiçbir engeli olmadığı 
cihetle görevine iade olunmasını ve açıkta kaldığı müddete ait 
maaşlarının ödenmesini ve bu emeklilik müddetinden sayıl
masını bu işlemde kasdi hareketleri bulunan Ankara Maarif 
Müdürü yardımcılarından Nazif ve kültür işlerine bakan Fahri 
Akıncı, Bakanlık Zatişleri Müdürü Suphi Arman ve İlköğre
tim TJmum Müdürü Muavini Recep haklarında vazife ve sıfatı 
memuriyetlerini kötüye kullanmaktan kanuni takibat yapılma
sını istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Tokat ilinin 
muhtelif okullarında öğretmenlik yapan ve bu sırada muhte-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

lif disiplin cezalanna çarptırılan ve yine mezkûr il Millî 
Eğitim Disiplin Kurulunun bir karannda belirtilen ruh ha
leti ve sağlık raporundan dolayı 1952 yılında Ankara’ya nak
ledilmiş bulunan mumaileyhin burada bulunduğu müddetçe de, 
yazıda bertafsil açıklanan hal ve hareketerinde ve müfettiş 
raporlannda belirtilen durum ve yapılan tekliflerde görüleceği 
üzere, kendisini politik cereyana kaptırmış, meslek çevre
sinde geçimsizlik unsuru haline gelmiş, zamanını ve ener
jisini boşuna harcama yolunu tutmuş olduğu ve Hâkimiyet 
gazetesinin 21 . 10 . 1956 tarihli nüshasında Adnan Mende
res’e mektup başlığı taşıyan yazısı ile Demokrat iktidan öv
mekte ve bu bağlılık sebebi ile haksızlıklara mâruz kaldığını 
belirttiğine işaret edilerek bu yazılann dilekçinin ruh haletini 
ifade etmekte bulunduğu ve dilekçede de ifade edildiği gibi
o tarihte bakanın şifahi emirleri ile geciktirilmiş olan ve va
liliğe de yasılan emeklilik işleminin 30 hizmet yılını doldur
duktan sonra, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin değişik 

(B) bendine uyalarak 31 aralık 1960 tarihli onayla tekrar 
tekemmül ettirilip kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminde kanuna mugayeret ve 
takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik gö
rülememiştir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kal- 
dmlmasma mahal olmadığına, üyeden Ahmet Gürkan’ın bu 
tasarrufun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir 
İramın hükmüne dayanmakta bulunmuş olma sebebi ile kal- 
dmlması gerektiği yolundaki ayrışık oyuna mukabil ekseri
yetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

302 29 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

913/5914 - 3 .8 .1 9 6 0

KEMALETTİN AKYÜZ 
Otakçılar Yenimahalle Kotra 
sokak No: 15

Eyüp - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : İstanbul Gümrük Başmüdürlüğünde kolcu 
iken 1951 yılında ve henüz 51 yaşında ve terfiini beklemekte oldu
ğu bir şırada haksız ve sebepsiz olarak emekliye sevk edilerek mağ
dur edilmiş bulunduğundan şikâyet ederek, hakkının iade olun
ması talebine mütedairdir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Mumailey
he ait dosyanın Bakanlığın vazifeli Komisyonunca incelenip, 
kendisinin 38 sene 5 yıllık hizmeti nazara alınmak suretiyle 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince 1 . 8 .  
1951 tarihinde re ’sen emekliye sevk edilmiş bulunduğunun anla
şıldığı ve Devlet Şûrası Umumi Heyetinin 9 . 2 .  1953 tarihli 
ve 18 sayılı Karan muvacehesinde tekemmül etmiş olan emekli
lik muamelesinin iptaline Bakanlıkça imkân olmadığı ve 61 ya
şında olması dolayısiyle emekli olarak istihdamında bir fayda 
mülâhaza olunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; di
lekçi hakkmdaki emeklilik işleminde kanıma mugayeret ve tak
dir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik görüleme
miştir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldı- 
nlmasma mahal olmadığına, üyeden Ahmet Gürkan’m; bu ta 
sarrufun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir kanun 
hükmüne dayanmakta bulunmuş olma sebebi ile kaldmlması ge
rektiği yolundaki ayrışık oyuna mukabil ekseriyetle karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

303 29 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3098/43990 - 30 . 2 .1961

EMİN SOYER
17 Eylül mahallesi Körkuyu
sokak No: 116

BANDIRMA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Bir nakil meselesinden dolayı aralarında cereyan 
eden yazışmadan dolayı kendisine muğber olan Maarif Müdürü 
Bedri Aloğan’ın, emir vermek suretiyle hakkında tanzim ettirdiği 
bir kanaat raporuna dayanarak yaptığı teklif üzerine re’sen emek
liye sevk edildiğinden ve inkilâbı mütaakıp yaptığ ı şikâyet ve mü
racaatının da Bakanlık 3 ncü Şube Müdürü tarafından kasden 
mevkii muameleye konulmıyarak 7 ay tutulduğundan komisyona, 
ve komiteye intikal ettirilmediğinden ve adı geçen Maarif Müdü
rünün makam odasında işlediği gayriahlâki bir hareketinin de, 
kayınbiraderi olup o tarihte Bakanlık Umum müdürlerinden olan 
H alit Berk tarafından kapatıldığından ve verilen iki aylık izin  
sonunda Edirne’ye nakledilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyet 
ederek bu yolsuz faaliyetlerinden dolayı adları geçenler hakkında 
soruşturma yapılmasını ve tecziye olunmalarını ve. hakkındaki 
emeklilik muamelesinin iptal edilerek öğretmenliğe tâyin edilme
sini istem ektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin, 
yazıda açıklandığı şekilde öğrencilerine karşı öğretmenlikle te
lifi kabil olmıyan mütevali hareketlerinden dolayı Balıkesir Va
liliğinin vâki emeklilik teklifi, bir yıl daha denenmesi ve hakkın
da tahkikat açılması için Müdürler Komisyonunca kabul edilme
miş aynı valiliğin bir yıl sonra tekrar yaptığı emeklilik teklifi, 
Müdürler Komisyonunun 24 . 1 . 1958 tarih ve 32 sayılı Kararı 
ile kabul edilerek mumaileyhin emekliye sevk edilmiş bulunul
duğu.

Müracaatına cevapta vâki gecikmenin ise, inkılâbı mütaakıp 
mağdur edildiklerini iddia eden meslekdaşların durumunu ince
lemek üzere kurulan komisyonun müracaatların çokluğu sebebiy
le incelemelerini süratle neticelendirememesinden ileri geldiği. Bu 
bakımdan Ali Seyhan hakkındaki şikâyetin asla vârit bulunmadı
ğı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre; dilek
çi hakkındaki emeklilik işleminde kanuna mugayeret ve takdir 
hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik görülememiş
tir.

Bu bakımdan şikâyet konusu edilen idari tasarrufun kaldı
rılmasına mahal olmadığına, üyeden Ahmet Gürkan’m; bu ta
sarrufun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunan bir kanun 
hükmüne dayanmakta bulunmuş olma sebebi ile kaldırılması ge-



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

'B aşka u vekil i 
A ydın 'M illetvekili 

H. Ozarda

A <11 y  a ı ıı a 11 1A r i 11 .e t v e k i 1 i 
M. Deniz

B alıkeşir S ena tö rü  
If. Oğuzbeı/oğlu

rektigi yolundaki ayrışık oyuna mukabil ekseriyetle karar veril
di.

Karar No. Karar tarihi

304 29 . 4 . 1903

iSözcü
lim e M illetvekili Zonguldak M illetvekili Bolu M illetvekili
F. Giritlioğlu A. F. Ah A. Çakmak

Afyon K. Milletvekili
§. Güler

Sivas Milletvekili 
K. Turhan

Konya Milletvekili
A. Gürkan

Tabiî Senatör 
M. Y  urdakuler

ITrfa M illetvekili
B, S. Karahanlt

H akkâri Milletvekili 
A. Zeydan



5577/51882 - 28 . 7 .1961

CEMAL GÜNDÜZ 
Avukat

BİGA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

524/4617 - 25.8 .1960

FEHMİ TONGUL 
Emekli Tahrirat Kâtibi

AÇIP AYAN .

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Biga Hukuk Yargıçlığından emekli Avukat Cemal Gündüz’ün 
tesir ve nüfuz ile 7 . 3 . 1958 tarihinde re’sen emekliye sevk olun
duğundan şikâyeti kapsıyan 24 . 7 . 1961 tarihli dilekçesi üzeri
ne, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunca verilen ve; incelenen 
sicillerine nazaran; mezkûr tasarruf kanunsuz ve kullanılan tak
dir hakkı da isabetsiz bulunduğu cihetle emeklilik işleminin kal
dırılmasına dair 1 . 9 .  1961 gün ve 58 sayılı bir Karar verilmiş
tir.

1961/5 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanıp kesinleş
miş olan bu kararın; Adalet Bakanlığının 16 . 10 . 1961 tarihli 
cevabi yazısiyle; kadro icap ve imkânlarına göre mumaileyhin 
bir göreve de tâyini cihetine gidileceği bildirilmiş ve bu suretle 
yerine getirilmek üzere olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumun, 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak 
Haftalık Karar Cetveliyle yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi güçen 1961/5 sayılı cct- 
velcleki 1961/58 numaralı Esas Karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplanma tarihi

•i . . 1963

Acıpayan Tahrirat kâtipliğinden emekli Fehmi Tongul’un; 
re’sen emekliye şevki hakkmdaki idari tasarruftan vâki şikâyeti 
üzerine, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunca yapılan inceleme 
sonunda; bu tasarruf filhakika mesnetsiz ve gayrihukuki bulun
duğundan kaldırılmıştır. Karar cetveli ile yaymlanmak sureti 
ile kesinleşmiş olan 15 . 8 . 1961 gün ve 22 sayılı mezkûr Karar 
gereği; İçişleri Bakanlığından alman 28 . 12 . 1961 tarihli bir 
yazıya nazaran; mumaileyhin 450 liralık bir kadroya müsteniden 
600 lira maaşla Buldan Tahrirat kâtipliğine tâyini cihetine gi
dildiği ve bu suretle yerine getirildiği anlaşıldığından, keyfiye
tin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak karar cetveli 
ile yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 1961/3 saydı cet
veldeki 1961/22 numaralı Esas Karar dosyasiyle tevhit edilmiş
tir.

Toplantı tarihi

4 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3486/44966 - 14 . 4 .1961

Il h a n  l îv e r
Karşıyaka 1700. sokak N o: 38/1 

ÎZMlR

53070/6120, 2690/42945 
9560/9560, 9755/9755 
1971/60458, 9538/9538 
5576/51720 - 9 .5 .1 9 6 1

ZÜHTÜ SAKA 
Avukat

BURDUR

Bilecik eski Yargıcı Ilhan Liver’in; istifaen ayrılmak zorun
da kaldığı meslekine tekrar alınması hakkında yaptığı mü- 
racaatlerin Ayırma Meclisince kabul edilmemesinden şikâ
yeti ihtiva eden 12 . 4 . 1961 tarihli vâki müracaati, sicilleri 
getirtilmek suretiyle Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu ta 
rafından incelenmiş; 1 numaralı Ayırma Meclisinin 26 . 6 .1959 
tarihli kararının, filhakika siciller muvacehesinde isabetsizliği 
neticesine varılarak kaldırılmasına karar verilmiştir.

Komisyonun bununla ilgili, 1 . 9 .  1961 gün ve 57 sayılı ka
rarı, 961/5 sayılı haftalık karar cetveli ile yayınlanıp kesin
leşmiş ve Adalet Bakanlığının 12.10.1961 tarihli cevabi tez
keresi ile mumaileyhe kadro icap ve imkânlarına göre bir va
zife verileceği bildirildiğinden yerine getirilmek üzere olduğu 
anlaşılmıştır.

Durumun, 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak 
karar cetveli ile yayınlanmasına karar verildi.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/5 sayılı cet
veldeki 961/57 numaralı E. Karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplanma tarihi

4 . 4 .  1963

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Reisliğinden emekli Zühtü Sa- 
ka'nm; kanunsuz ve haksız olarak hakkında re’sen uygulanmış 
olan emeklilik muamelesinin kaldırılması için vâki müracaatleri 
Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu tarafından sicilleri getirtil
mek suretiyle incelenmiş ve neticede; iddia ve şikâyeti muhik 
görülerek alman 31. 8 .1961 gün ve 45 sayılı bir Kararla bu bap
taki tasarrufun kaldırılmasına karar verilmiştir.

Bu karar; 961/4 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile yayınla
nıp kesinleşmiş ve Adalet Bakanlığından verilen 12 . 10 . 1961 
günlü cevabi yazısı ile de; mumaileyhin yeni bir göreve tâyini 
cihetine gidileceği bildirilmek suretiyle yerine getirilmek üzere 
bulunulduğu anlaşılmıştır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

213/3532, 443/4420 
.1511/7151, 833/5554 
1858/8395, 2169/30569 
4971/37296, 183/27748 
4632/48617, 5752/52.150 
6117/52915 - 7 .5  .1957

M ÜNİR ALKAN
K aptan  A rif sokak U ğur Ap.
No: 49/2

Erenköy - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Bu duruma göre, keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine uyularak karar cetveli ile yayınlanması uygun görülmüş
tür.

Not : Bu infaz evrakı- yu larda bahsi (/eren 961/ i sayılı cet
veldeki 961/15 numaralı harar dosyasiylc birleştirilmiştir.

Toplantı tarih i

4 . 4 .  1963

Rize Vali Muavini iken, 21.12.1956 tarihinde, 5434 sayılı Ka
nunun değişik 39 ncu maddesinin (B) fıkrasına uyularak re’sen 
emekliye çıkarılan ve bu idari tasarrufun kanuni ve hukukî bir 
sebebe dayanmadığını ileri sürerek kaldırılması isteği ile mü- 
taaddit müracaatlarda bulunmuş olan Münir Alkan hakkmdaki 
bu işlem; Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 15.8.1961 gün 
ve 19 sayılı karan ile; gayrikanuni ve takdir hakkının kullanıl
masında da isabetsizlik bulufıduğu gerekçesi ile kaldırılmıştır.
2.9.1961 tarih ve 3 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile yayınlan
mak suretiyle kesinleşen bu kararın; İçişleri Bakanlığından bu 
kere alman 30.1.1963 günlü bir yazıya göre, adı geçenin
25.10.1961 tarihinde Hatay Hukuk İşleri Müdürlüğüne tâyini 
ile yerine getirildiği anlaşılmıştır.

Durumun, 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi (/eren 961/3 sayılı cet
veldeki 961/19 numaralı Karar dosyasiylc birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

13783/14370

M. K Â M İL  TUĞH-rii
C O SK U N O Ö l/r 

Z iya CJökalp caddesi R. .Soysal 
Ap. 4/1

Y enişehir - ANKARA

5540/51670 - 26 .7 .1961

SABRI H A KSEVER 
A vukat

GA ZİA NTEP

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

5434 sayılı Kanunun maksadı (hilâfına 12 . 6 . 1956 tarihin
de re ’sen emekliye sevk olunduğundan bahsile, hakkındaki bu 
kanunsuz ve haksız tasarrufun kaldırılmasını istemiş bulunan 
Yargıtay emekli üyelerinden M. Kâmil Tuğrul Ooşkunoğlu’na 
ait vâki müracaat üzerine, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunca mezkûr tasarruf filhakika gayri kanuni ve kullanılan 
takdir hakkı da isabetsiz görülerek; 15 . 8 . 1961 günlü ve
18 sayılı bir Kararla kaldırılmıştır.

Bahis konusu komisyon kararı 961/3 sayılı Haftalık Karar 
Cetveli ile yayınlanıp kesinleşmiş ve Adalet Bakanlığınca ica
bı yerine getirilmek üzere bulunulduğu anlaşılmış olduğundan 
durumun, 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak Haf
talık Karar Cetveliyle yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/3 sayılı cet
veldeki 961/18 numaralı karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963

Antalya savcılığından istifaen ayrılmış olup halen Gazian
tep’te avukatlık yapmakta olan Sabri Haksever’in tekrar mes
leke alınması hakkındaki talebinin reddine mütaallik olan 2 
Numaralı Ayırma Meclisi kararlarından şikâyeti ihtiva eden
21.7.1961 tarihli müracaatı üzerine, Kurucu Meclis Dilekçe Ko
misyonunca incelenen sicillerine göre tasarruf; filhakika, mes
netten âri, objektif hukuka maddi vakıa ve delillere uygun bu
lunmadığı görülerek; 7.3.1959 tarihli Ayırma Meclisi kararının 
kaldırılmasına 1.9.1961 gün ve 55 sayı' ile karar verilmiştir.

Mezkûr kararın 961/5 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile ya
yınlanmak suretiyle kesinleştiği ve Adalet Bakanlığından alı
nan 13.10.1961 tarihli cevabi yazıya nazaran, mumaileyhe kad
ro icap ve imkânlarına göre bir vazife verilmesi esbabına te
vessül edilmek suretiyle yerine getirilmek üzere olduğu anla
şılmıştır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2460/42391

MÜMTAZ TÜRE 
A vukat
Yenim ahalle Coşkun sokak 
No: 8/2

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

Durumun, 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak 
Karar Cetvelinde yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/5 sayılı cet
veldeki 961/55 numaralı karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963

Ankara avukatlanndan Mümtaz Türe’nin, tekrar intisabet- 
mek istediği hâkimlik meslekine kabul edilmemesi hakkındaki
2 Numaralı Ayırma Meclisi ve bunun tasdikini derpiş eden
7.10.1960 gün ve 713 sayılı Ayırma Meclisi Genel Kurulu ka
rarlarından şikâyeti ihtiva eden vâki müracaatı üzerine; Kuru
cu Meclis Dilekçe Komisyonu tarafından, adı geçene ait siciller 
getirtilip incelenmek suretiyle, mezkûr kararların filhakika 
mesnetten âri olduğu ve kullanılan takdir hakikinin da keza; ob
jektif hukuka, maddi vakıa ve delillere uygun bulunmadığı ne
ticesine varılmış ve kaldınlmasına karar verilmiştir.

Buna aidolan 1.9.1961 tarihli ve 56 sayılı Komisyon Karan 
kesinleşmiş ve Adalet Bakanlığınca da, mumaileyhin bir göreve 
tâyini esbabına tevessül edilmiş bulunulduğu anlaşılmıştır.

Keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/5 sayılı cet
veldeki 961/56 numaralı karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 . 1963
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4209/47586

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

AVNİ YURDABAYRAK 
Bahçelievler 57 nci sokak 
No: 8/2

ANKARA

3675/45696 - 25 . 4  .1961

M. CEVDET KARAAĞAÇ 
Tevfikiye caddesi Halk 
Eczanesi üstü

KONYA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Yargıçlık meslekine alınmamasına mütedair bulunan Ayır
ma Meclisi kararlarından şikâyet eden Tunceli eski Hukuk 
Hâkimi Avni Yundabayrak’m 20 . 5 . 1960 tarihli vâki müra
caatı üzerine Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunca alınan v e ; 
1 numaralı Ayırma Meclisinin 27 . 10 . 1960 tarih ve 931, Ayır 
ma Meclisi Genel Kurulunun 3 . 12 . 1960 gün ve 735 sayılı 
kararlarının kaldırılması hakkmdaki kesinleşen, 14 . 7 . 1961 
gün ve 9 saydı Kararla ilgili olarak Adalet Bakanlığından 
gönderilen 29 . 8 . 1961 gün ve 32618 sayılı cevabi yazı ile, 
mumaileyhin girebileceği maaş derecesinin tesbiti için belge
lerin 1 numaralı Ayırma Meclisine havale edildiği, adı geçen 
Meclisçe verilecek karardan sonra, kadro icap ve imkânları
nın müsaadesi nisbetinde yeni bir göreve tâyini cihetine gidi
leceği bildirilmiştir.

Baihis konusu karar gereği bu suretle yerine getirilmiş ol
duğu anlaşıldığından keyfiyetin; 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine uyularak Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanması 
uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen .961/2 sayılı cet
veldeki 961/2 numaralı karar dosyasiylc birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1063

Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından emekli Meh
met Cevdet Karaağaç’ıh; Mayıs 1956 yılında re ’sen emekliye 
sevk olunmak suretiyle mâruz kaldığı haksızlığın bertaraf edil
mesi hakkmdaki vâki müracaatleri üzerine, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonu tarafından, incelenen sicillerine göre, mu
maileyh hakkmda uygulanan muamelede filhakika kanıma 
uyarlık ve takdir hakkının kullanılmasında da keza bir isabet 
görülmiyerek mezkûr tasarrufun kaldırılması kararlaştırıl
mıştır.

Bununla ilgili ve 961/4 sayılı Haftalık Karar Cetveliyle 
yayınlanmak suretiyle kesinleşen 31 . 8 . 1961 tarihli ve 46 sa
yılı Komisyon Kararının Adalet Bakanlığından alman 
12 . 10 . 1961 gün ve 38782 sayılı yazı ile mumaileyhin bir 
göreve tâyini cihetine gidileceği bildirildiğinden infazı esbabı
ma tevessül olunduğu anlaşılmış bulunulmaktadır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4210/47590 - 22 . 5 .1961

SÜLEYMAN ÖZSEVER 
Emek mahallesi Dikmen 
sokak 78 No: 6/1

Bahçelievler - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maJddesine uyularak 
karar cetveliyle yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/4 sayılı cet
veldeki 961/46 numaralı karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963

Tarsus eski Hukuk Hâkimi Süleyman Özsever’in, mesleke 
alınmaması hakkındaki Ayırma Meclisi kararlarından şikâyeti 
ihtiva eden 18 . 5 .1961 tarihli müracaatı üzerine Kurucu Mec
lis Dilekçe Komisyonunca alman 14 . 7 .1961 gün ve 8 sayılı 
ve sicilleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 1 Numaralı 
Ayırma Meclisinin 27 .10 .1960 gün ve 631, Ayırma Meclisi 
Genel Kurulunun 3 .12 .1960 gün ve 736 sayılı kararlarının 
kaldırilmasına dair kesinleşmiş olan kararla ilgili olarak Ada
let Bakanlığından gönderilen 29 . 8 . 1961 gün ve 32618 sayılı 
yazı ile, mumaileyhin girebileceği maaş derecesinin tesbiti 
için belgelerinin 1 Numaralı Ayırma Meclisine havale edildi
ği, adı geçen meclisin kararından sonra, kadro icap ve imkân
larının müsaadesi nisbetinde birgöreve tâyini cihetine gidile
ceği bildirilmiştir.

Bahis konusu karar gereği bu suretle yerine getirilmiş ol
duğu anlaşıldığından, keyfiyetin, 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine uyularak Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanması 
uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/2 sayılı cet
veldeki 961/8 numaralı Karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4.4.1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4591/24149

FAHÎR TOPALOÖLU 
Avukat
îçel sokak No: 17/6

Yenişehir - Ankara

3884/22339, 8467/8467

M. COŞKUN ATAMAN 
Piyerloti caddesi N o: 60, k at: 1

Kumkapı - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Lapseki eski Hâkimi Fahir Topaloğlu’nun, mesleke alınma
ması hakkındaki Ayırma Meclisi kararlarından şikâyeti ihtiva 
eden 7.11.1960 tarihli dilekçesi üzerine; Kurucu Meclis Di
lekçe Komisyonunca alınan 14. 7 .1961 gün ve 11 sayılı kesin
leşen ve; vâki şikâyetin yerinde bulunduğuna ve bu bakımdan 
1 Numaralı Ayırma Meclisinin 16 .1.1959 ve Ayırma Meclisi 
Genel Kurulunun 20 .2  .1959 tarihli kararlarının kaldırılma
sına mütedair bulunan Kararla ilgili olarak Adalet Bakanlı
ğından alman cevabi yazıda; mumaileyhin girebileceği maaş 
derecesinin tesbiti için belgelerinin 1 Numaralı Ayırma Mec
lisine havale edildiği, Ayırma Meclisinin kararından sonra, 
kadro icap ve imkânlarının müsaadesi nisbetinde adı geçenin 
yeni bir göreve tâyini cihetine gidileceği bildirilmiştir.

Bahis konusu karar gereği bu suretle yerine getirilmiş ol
duğu anlaşıldığından, keyfiyetin, 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine uyularak Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanması 
uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/2 sayılı cet 
veldeki 961/11 numaralı Karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 .4 .1963

Teknik Üniversiteye bağlı Maçka Teknik Okulu Makina Şu
besi 3 ncü sınıf öğrencilerinden M. Coşkun Ataman’a su maki- 
naları dersinden bir imtihan hakkı daha verilmesine dair T. C. 
Millî Birlik Komitesi Sosyal îşler Komisyonunca ittihaz edilip 
1960/2 sayılı Sekreterlik karar cetveliyle neşrolunan 13.10.1960 
gün vs 6 sayılı Kararın kesinleşmesi üzerine aynen tatbik vo 
infaz edildiği ve adı geçen M. Coşkun Ataman’m aynı dersten 
tekrar yapılan imtihan sonunda başarı gösterdiğinden kaydının 
yenilendiği; Millî Eğitim Bakanlığından âhiren alman 17 . 2 . 
1961 gün ve Yüksek öğretim Genel Müdürlüğü 510/3 sayılı ya
zıdan anlaşıldığı cihetle keyfiyetin karar cetveli ile yayınlan
ması uygun görülmüştür.

Nol : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 960/2 sayılı cet
veldeki 960/6 No. karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

9303/9303
f

TAHSİN B^MBATEPE 
Telgraf Gazetesi çıkmazı N o: 17

ANKARA

1633/29060

FAHRETTİN SUNAL 
Avukat

KIRIKKALE

Büyük Millet Meclisi odacılığından yaş haddi sebebiyle emek
liye sevk edilen Tahsin Bombatepe’ye emeklilik ikramiyesinin 
mevzuat hükümleri dairesinde T. C. Emekli Sandığınca öden
mesi lüzumuna mütedair olarak Millî Birlik Komitesi Sosyal iş
ler Komisyonu tarafından ittihaz edilip 26 . 8 . 1960 gün ve 1 
sayılı Sekreterlik karar cetveliyle neşrolunmak suretiyle kesin
leşmiş bulunan 17 . 8 . 1960 tarih ve 2 numaralı Kararın, 5434 
sayılı Kanuna ek 7242 numaralı Kanunun geçici maddesi hü
kümleri dairesinde dilekçiye (4 500) lira emekli ikramiyesi tedi
yesi şeklinde tatbik ve infaz edilmesine mezkûr Sandık Müdür
ler Komisyonunca karar verilerek keyfiyetin istihkak sahibine 
de tebliğ edilmiş olduğu Maliye Bakanlığından ahiren alınan 
10 . 2 . 1961 gün ve Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
emeklilik şubesi 115601/2711/1726 sayılı cevabi yazıda bildiril
mekte olduğundan, keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine uyularak karar cetveli ile yayınlanması uygun görülmüş
tür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 960/1 sayılı cet
veldeki 960/2 numaralı karar dosyası ile birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963

Kurşunlu eski C. Savcısı Fahrettin Sunal’ın; hakkındaki 
Ayırma Meclisi kararından şikâyeti ihtiva eden 4 . 2 .  1961 ta 
rihli işlemli istidası üzerine, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunca verilmiş olup 24 . 7 . 1961 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde yayınlanmak suretiyle kesinleşmiş olan ve; incelenen açık 
ve gizli sicillerine nazaran, mesleke alınmasına kanunen engel 
teşkil eden bir durumu görülmediği cihetle hakkındaki 10.9.1960 
tarihli 2 numaralı Ayırma Meclisi ve 7 . 10 . 1960 tarihli Ayır
ma Meclisi Genel Kurulu kararlarının kaldırılmasına dair olan
17 . 7 . 1961 gün ve 10 sayılı karar ile ilgili olarak Adalet 
Bakanlığından alınan 29 . 8 . 1961 tarih ve 32610 sayılı cevabi 
yazı ile; mumaileyhin girebileceği aylık derecesinin tesbiti için 
belgelerinin Ayırma Meclisine gönderilmiş olduğu ve adı geçen 
meclisin vereceği kararı mütaakıp kadro icap ve imkânlarının 
müsaadesi nisbetinde yeni bir göreve tâyini cihetine gidileceği 
bildirilmiştir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

507/507, 20118/21632 
13090/ 3934/3941 
14395/14984, . /12467 . 
10870/11424, /10411 
9810/10291

TARIK ARTEL 
Halaskar Gazi caddesi 33.5/3

Şişli - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Bahis konusu karar gereği bu suretle yerine getirilmiş ol
duğu anlaşıldığından, keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine tevfikan karar cetveli ile yayınlanması uygun görülmüş
tür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/2 sayılı cet
veldeki 961/10 numaralı karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 . 4 .  1963

Danıştay 6 nci Dairesinin 16 . 5 .1961 tarihli 51/1202 sayılı 
ilâmı ile, katıldığı doçentlik imtihanında Kollokyum safhası 
da dâhil kazanmış olduğu hükme bağlandığı ve bu ilâmın do
çentlik görevine iadesi suretiyle ve tam bir şekilde üniversite
ce infazı lâzımgeleceği Arzuhal Encümenince dahi 4 .5 .1955  
gün ve 2061 ve yine 23 .1.1957 gün ve 4609 sayı ile karara 
bağlanmış olduğu halde bu ilâm ve kesinleşen kararların üni
versitece ihdas olunan bahanelerle yerine getirilmediğinden 
şikâyet etmiş bulunan Fen Fakültesi eski Asistanlarından Ta
rık Artel’in Mart 1954 yılından beri vâki mütaaddit şikâyet ve 
müracaatları ile ilgili bulunan bu kararların Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 59 ncu maddesi gereğince infazı 
için Arzuhal Encümeni Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
üniversite arasında uzun yıllar cereyan eden yazışmalar so
nunda; adı geçenin hükmen ve kanunen tanınan doçentliğinin 
Üniversite Profesörler Kurulunca da tanındığı, kendisinin 
eylemsiz doçent durumunda olduğu, eylemli doçentliğe tâyin 
edilebilmesi için branşı ile ilgili kürsüde açık kadro bulunması 
ve tüzük gereğince hakkında işlem yapılması icabettiği bildi
rilmiş bulunulmaktadır.

Bahis konusu Danıştay ilâmı; dilekçinin, doçentlik imti
hanını kazanmamış sayılması hakkmdaki Profesörler Kurulu 
kararının mücerret iptalinden ibarettir.

Üniversite ise bu karar üzerine şikâyetçinin doçentlik un
van ve yetkisini tanımak suretiyle iptal karan gereğini yerine 
getirmiştir.

Dilekçi, bu tasarruf aleyhine ve ademi infaza taallûk eden 
şikâyetlerinden dolayı aynca idari yargı yoluna başvurma hak
kını haiz ve nitekim bu yola da gitmiş olduğu anlaşılmış bulu
nulmaktadır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak 
Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanması kararlaştırıldı.

Not : B u infaz evrakı, yukarda bahsi geçen 4 .5 .1 9 5 5  tarih  
ve 2061 ve 957/4603 No. esas karar dosyasiyle t ev hide dil m iştir.

Toplantı tarihi

4 .4 .1963

7918/7851,. 9413/9138 
2341/41907 - 22 . 3 .1946

HAŞAN HOCAOĞLU 
Cebeci caddesi A kkoyunlu 
No: 61/4

Ap.

Cebeci - ANKARA

5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına uyu
larak, dairesince re’sen emekliye sevk olunmuş bulunan, Dev
let Demiryolları Umum Müdürlüğü İkinci İşletmesi eski mü
şavir avukatlarından Haşan Hocaoğlu hakkındaki bu idari 
tasarruf, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 15.8  .1961 
gün ve 20 sayılı Karan ile mesnetsiz görülerek kaldırılmıştır.

1961/3 sayılı Haftalık Karar Cetveli ile yayınlanıp kesin
leşen mezkûr karar gereğinin, bu kere Ulaştırma Bakanlığın
dan alınan 4 .12 .1961 tarihli yazıya göre; adı geçenin aynı 
işletmenin merkez servisi mütehassıslığına tâyin edilmek su
retiyle yerine getirildiği anlaşıldığından; keyfiyetin 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak Haftalık Karar Cet
veli ile yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 961/3 sayılı cet
veldeki 961/20 numaralı Karar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

4 .4 .1963

B aşkan 
U rfa  Senatörü  

V. Gerger

Sözcü 
E dirne M illetvekili 

F. Giritlioğlu

Cım ı'hurbaşkanm ca S. Ü. Afyon K. M illetvekili 
//. A y  diner ,Şf. Güler

Sözcü 
Bolu Senatörü 

S. Fzunhasanoğlu

Siıirt Milletvekili 
S. öner

Zonguldak Mil 1 etvekili 
A. F. A k

Sivas M illetvekili 
R. Turhan

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuler

H ak k âri M illetvekili 
A. Zeydan

[Dilekçe Sayısı : 89]



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

-af Sayı: 6 ^
Tevzi tarihi 

3 . 6 .  1963 Pazartesi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçenin konusu : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar 
Müdürlüğünde memur iken yürürlüğe giren 6273 sayılı K anun
dan, eski bir öğretmen olduğu için, istifade maksadı ile M illî 
Eğitim  Bakanlığına geçmiş ve aylık derecesi zikrolunan kanunun  
yürürlük tarihi olun 1 Mart 1954 ten muteber olmak üzere 70 
liraya yükseltilmiş ve bu derecede 2 y ıl kıdemli sayılmış oldu
ğu ve bu bakanlıkta 2 ay kadar hizmet gördükten sonra M ecli
sin vâki arzusu üzerine tekrar Meclisteki görevine dönmüş, bilâ- 
hara verilen 25 . 11 . 1955 gün ve 55/119 sayılı içtihadı bir
leştirme kararı ile yürürlük tarihinde almakta olduğu 50 lira
daki 2 yıllık kıdeminin de intibakla tanınan kıdemine eklenerek 
buna göre 30 Nisan 1955 te 80 liraya yükseltilip bu derecede
1 yıl 4 ay kıdemli sayılması iktiza ettiği ve bu husus o tarihte  
Bakanlıkça Yüksek Meclise yazıldığı ve Zatişleri Müdürlüğünün  
9 . 5 .  1956 tarihli sureti ilişik yazısı ile de maaş derecesinin bu 
yolda düzeltildiği bildirilmiş olmasına rağmen, Danıştaym  bahis 
konusu içtihadı birleştirme kararından fiilen fay dalandır ılma- 
dığmdan ve Meclis memuru olduğu için o tarihte D anıştaya ve 
komisyona da başvurmamış bulunduğundan, devam edegelen 
mağduriyetinin telâfisi için 30 Nisan 1955 tarihinden m uteber ol
mak üzere aylığının 80 liraya yükseltilmesine ve bu aylık dere- 
resinde 1 y ıl 4 ay kıdem li sayılmasına karar verilmesi isteğine  
dairdir.)

Millet Meclisi Başkanlığına yazılan tezkereye karşılık Ge
nel Sekreterlikten alınan cevabi yazıda :

Dilekçinin Kanunlar Müdürlüğünde 50 liralık muhabere me-

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6347/6347 - 29 .1 .1 9 6 3

FUAT ATASAĞUN 
T. M. Ofisi Genel Müdürlüğü 
Enf. îst. ve Neşriyat Müd. 
Memur

ANKARA



_  2 —

nıurluğu kadrosunda 70 lira almakta iken Millî Eğitim Bakan
lığından allınan 8 . 5 .  1956 tarihli bir yazı ile öğretmenliğe 
tâyin edildiği, aylığının da 30 . 4 . 1955 tarihinden itibaren 80 
liraya çıkarılması ve bu maaşta 1 sene 4 ay kıdemli sayılması 
icabettiği belirtildiğinden bu durumunun siciline işaret edilerek, 
keyfiyetin müdürlüğüne bildirildiği ancak işgal ettiği 50 lira 
kadronun müsaadesizliği sebebi ile üst dereceye terfi ettiril
mesinin mümkün olamadığı ve bilâhara, 31 . 12 . 1956 da Mec
listeki görevinden ayrıldığı için 80 liraya terfi ettirildiği ta
rihin bilinemediği ve dosyasının halen çalışmakta olduğu Top
rak Mahsulleri Ofisine devredilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bahis 'konusu 55/119 sayılı Danıştay iç
tihadı birleştirme Kararında filhakika; 6273 sayılı Kanuna gö
re intibakları yapılan öğretmenlerin, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte almakta oldukları aylık derecelerinde geçen müd
detlerinin mezkûr kanunla kazandıkları derece ve kıdemleri 
üzerine eklenmesi gerektiği aksi bir tarzı hareketin müktesep 
hakkın ihlâili demek olacağı belirtilmiştir.

Dilekçinin 50 lirada geçen bu müktesep kıdeminden, dola- 
yısiyle zikrolunan içtihadı birleştirme kararından fiilen fayda
landırılmamış olduğu anlaşılmıştır.

Ancak; komisyonumuzca; yasama organı olarak idari tasar
ruflar cümlesinden olan böyle bir muamele hakkında karar ve
rilmesi Anayasa muvacehesinde mümkün değildir. Dilekçinin 
aylık derecesinde yukarıda yazılı içtihadı birleştirme kararı 
dairesinde yapılması gereken düzeltilmenin olsa olsa halen görevli 
bulunduğu idarece düşünülmesi iktiza eder.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı müracaat üzerine komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

305 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4767/49042 - 14 . 6 .1961

GALİP KELEPİR ve arkadaşı 
Veli Alemdar Han Kat: 8,
No: 12

Galata - İSTANBUL

(Dilekçiler : Mısır'da bulunan geniş Türk vakıflarının, Bir
leşik Arap Cumhuriyeti tarafından çıkarılan kanunlarla vakıf 
vasıfları kaldırılmış vc bilaham 122 sayılı Kanunla da Türk 
müstahiklerine müshil belgeleri ile birlikte bir yıl içerisinde 
kurulan komisyon nezdinde ispatı vücut etmeleri şartiyle müra
caat etmeleri imkânı verilmiş ise de tarihi ve mazisi karışık olan 
böyle bir konuda belirtilen bu sürenin kifayetsizliği yarımda, 
zamanın Dişişleri Bakanlığının bunu zamanında, vatandaşlara 
duyurmamış (Ancak, sürenin bitimine 2 ay 18 gün kala duyu
rulmuş) olmasından dolayı miktarları milyarlara baliğ olan bu 
çok kıymetli vakıf hakları ziyan uğramış, verilen ek müddetlerin 
de keza aynı ihmale uğramış ve bu işlerde Vekâlet deruhde 
edenlerin yetersiz bulunması yüzünden geçmiş ve bahis konusu 
millî servet heder olmak durumuna düşürülmüş bulunulduğun
dan bahsile; kendisinin ve arkadaşının bu konudaki vukuflarına 
binaen, Kahire Konsolosluğunda bu iş için görevlendirilmelerine, 
iskân, iaşe, ibate ve sair kanuni masraflarının bilâka ra çıkarıla
cak vakıf miras haklarından mahsupları yapılmak üzere bida
yetin Hükümetçe temin buy-urul m ası ve konsolosluğumuz kâtibi 
ile bu konuda işbirliği yapmış olan vc vâris vatandaşlara fayda 
yerine zararlı olan Arap avukatın hu işleri takibine nihayet ve
rilmesini ve çıkarılacak vakıf hâsılalarının mazbut bir şekilde 
yurda transfer edilmesi esbabının sağlanmasını istemektedirler.)

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis konusu ka
nunun neşrini mütaakıp bir bildiri ile ilgili vatandaşlara duyu
rulduğu ve Birleşik Arap Cumhuriyeti nezdinde gerekli teşeb
büslere geçilmiş olduğu ve anılan müddet 8 Mart 1960 tarihine 
kadar uzattırılmış ve seyahat edemiyecek durumda olanların 
da Arap Cumhuriyeti temsilciliklerine müracaat edebilmeleri 
imkânı sağlanıp durumun radyo ve gazetelerle alâkadarlara 
duyurulmuş olduğu. Bütün bu gayretlere rağmen müracaat 
edemiyenlerin haklarının zayi olmasını önlemek maksadiyle te
şebbüslere devam edilmekte bulunulduğu, fakat bir netice alına
bileceği şüpheli görüldüğü. Kahire Konsolosluğunda ücretli ola
rak vakıf işleri ile görevlendirilmiş bir avukat olmadığı. An
cak fahri hukuk müşavirinin arzu eden vatandaşların müra
caatlarını diğer avukatlara nazaran daha müsait bir ücretle 
kabul etmekte olduğu, binaenaleyh dilekçilerin bu konu ile il
gili dileklerinin yerine getirilmesi mümkün görülemediği ve 
kendi hesaplarına gitmelerine ve gerekli takibi yapmalarına 
mâni bulunmadığı. Transfer mevzuunun da mahallî mevzuatı 
ilgilendirdiği cihetle, bu hususun tahakkuku şartların müsait



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6274/6274 - 7.7 .1959

İDRİS DURAK 
Soğukpınar nahiyesi 
(riuıderet köyünde

BURSA

4812/48909 - 13.6 .1901

Bp]KtR ORAK
Kürtüııcüler mahallesi Nnhıröıni 
sokak No: 15

GAZİANTEP

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

olacağı bu* zamanda yapılabileceğinin bir anlaşma ile mümkün 
olabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve istenilen husus
ların yürütme organının görev ve yetkileri şümulü içerisinde 
bulunmuş olmasına göre vâki müracaat üzerine yasama organı 
sıfatiyle yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

306 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Askerlik hizmetini ifa ederken tutulduğu re. tedİt
risi yarını bırakılan hastalık sebebinle mefluç bir duruma düş
tüğü halde raporları gönderilmiyerek sağlam olarak terhis edil
diğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alman cevaba naza
ran; dilekçi hakkında çürük raporu düzenlenmiş ve kendisine 
aylık bağlanması için lâzımgelen evrakın celbine çalışılmakta 
bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu durum muvacehesinde vâki mü
racaat üzerine yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

307 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Bayındırlık Müdürlüğü emrinde yapı siirrcyanı 
iken haksız rc sebepsiz olarak, yapılan asılsız isnatlar üzerine, 
gör erine son verilmiş olduğundan bahis re şikâyet ederek, duru
munun güvenilir müfettişlerden birine tahkik ettirilerek göre
vine iade edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dosya münderecatına göre; durumun 
mahallen tetkik ettirilmiş bulunduğu açıklanan sebeplere bi
naen işine nihayet verilen dilekçinin vâki itirazlarının yerinde 
olmadığı neticesine varıldığı anlaşılmıştır.

Şikâyet üzerine bu bakımdan, göreve iade konusununda
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Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

48(10/49020 - 14 . 6 .1961

ÖMÜR AŞIK
Maliye Muhasebe Memuru

KELKİT

4813/49144 - 16.6.1961

BU İMİ A NETTİN MAT
Çakmak köyünden

BOĞAZLI YAN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ilgili ve yetkili idare makamlarına ait bulunmuş olması bakı
mından komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

308 17 . 4 . 1963

( Dilekçi : Aleyhine hükmedilmiş bulunun okul tazminatının 
affedilmesi ile ilgili, 31 . 12 . 1960 tarihli dilekçesinin cevaplan
dı nhn asım is teme I; t e d  ir.)

Gereği düşünüldü : îlgili Bakanlıkların cevabi yazılarına 
göre, Beşiközü öğretmen Okulunda sınıfta kalmış olması sebe
biyle tahakkuk ettirilmiş bulunan 2 354 lira okul masrafının 
dilekçi ve kefillerinden tahsilinin Pazar Asliye Hukuk Hâkim- 
liğince hükme bağlanmış olduğu, bu bakımdan affına kanuni 
imkân olmadığı, köy enstitüleri yönetmeliğinin öğretmen okul
ları sınıf geçme yönetmeliğine uydurulmasına imkân bulun
madığı anlaşılmıştır.

Bu cevabi yazılara ve talebin hükme bağlanmış olan bir 
hususla ilgili bulunmuş olmasına göre, müracaat üzerine yapı
lacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

309 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Askerlik hizmetini ifa etmekte iken yaralanıp aya
ğından mâlûl kalmış bulunduğu halde, süresi içerisinde müra
caat etmediği ileri sürülerek kendisine Emekli Sandığınca malu
liyet aylığı bağlanmadığından şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlık cevabına nazaran, dilek
çiye gerekli aylığın bağlanmış olduğu anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında müracaat üzerine artık muamele tâ 
yinine mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

310 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi

4894/49424 - 20 . 6 .1961

MUSTAFA ÖZDEMtR 
Gazicelâl mahallesi Gazicelâl 
caddesi 1 nci sokak çıkmazı 
No: 16

Edremit - BALI KUSJR

4897/49452 - 20 . fi . 1961

YAŞAR MERMAN 
Deniz İkmal Merkezi Genel 
Müdürlüğü Dalgıç Gemisi 
Kaptanı

GÖLCÜK

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Emekli maaş ve ikramiyesinin bir an önce tahsisi 
ile adresine gönderilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alman bilgiye göre, 
dilekçiye gerekli emekli aylığının bağlanmış olduğu ve kendi
sine de bildirildiği anlaşılmıştır. Gerek bu duruma ve gerekse 
bu konuda doğacak bir anlaşmazlığın çözümü yargı yerine ait 
bulunmuş olmasına binaen vâki müracaat üzerine komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

311 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : 1335 senesinde mülga Seyrisefain idaresinde ça
lışmakta iken vâki nıâlıViyetinden dolayı aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Mâlûliyetin 41 
sene önce vâki ve zaman aşımı hâsıl olmuş bulunmasına göre, 
gerek 5434 sayılı Kanunun geçici 76 nci maddesi ve gerekse 
1306 tarihli îdarei Mahsusa Tekaüt Nizamnamesi hükümleri 
muvacehesinde dilekçi hakkında tesis edilecek bir muamele ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre müracaat üze
rine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

312 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi

4905/49137
5751/52039 - 16. (i. 196]

M USTAFA KOCAÇOLAK 
4 hemşiresi adına.
Savun mahallesinden

KADİRLİ

6958/55253 - 14.9.3961

ZEKÎ YUMUK
Deniz Harb Okulu ve Lisesi
öğretmeni

Heybeliada - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 50 yıldır zilycd ve maliki bulundukları gayrimen- 
kullerinin kaymakamlıkça ellerinden alınarak belediye adına 
başka şahıslara icara verilmiş bulunduğundan şikâyet ederek 
durumun tetkik ettirilmesini istemektedir.)

İçişleri Bakanlığı yazısına bağlı valilik yazısında : İddia 
olunan yer Hâzineye aidolduğu için Kadirli Kaymakamlığınca 
men kararı verilmiş olduğu, 7363 sayılı Kanunla belediye sınır
ları dâhilindeki Hazine yerleri belediyeye devredilmiş olduğun
dan mezkûr araziye kaza belediyesince tesahu'bedilmekte bulu
nulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına, gayrimen
kul mülkiyeti ile ilgili anlaşmazlığın çözümü de yargı yerine 
ait bulunmuş olmasına göre vâki şikâyet üzerine komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

313 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin konusu : 1931 yılından beri kanunların tanıdığı 
hakka dayanarak yaptığı devamlı müracaatlura rağmen askerî 
öğretmenlik sınıfına alınmadığından şikâyetle, 1931 - 1951 yılları 
arasında geçen zamana ait müktesep haklarının tanınması ve 
gerekli aylık intibakının yapılması isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlığın ilgili cevabi yazısında : 
Tafsilâtiyle belirtilen kanuni sebeplerden dolayı talebinin 
tervici gayrimümkün bulunduğu ve mağduriyetinin de bahis 
konusu olmadığı bildirilmiştir.

Esasen; askerî öğretmenliğe tâyin keyfiyeti, Askerî Yargı
tay ilâmında da belirtildiği gibi; icranın yetki ve tasarrufları 
cümlesindeııdir.

Aynı zamanda dilekçinin bu konu ile ilgili mütaaddit mü
racaatlarının da Dilekçe eski komoisyonlannca reddedilmiş bu
lunduğu anlaşılmıştır.

Bu kere vâki müracaatının da, yukarda açıklanan sebeplere 
binaen komisyonumuzca inceleme ve görüşme konusu yapılamı- 
yacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

314 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4608/48382 - 6.6.1961

ORHAN ŞENKAYALAR 
Dernek îdare Heyeti adına 
Başkan
Kocamustafapaşa caddesi 
No: 148

İSTANBUL

✓
Dilekçe özeti vc komisyon kararı

(Dilekçi : ('alışma güçleri bulunduğu halde, mâl illiyetleri ve 
.sakutl'ıhları sebebiyle hareket kabiliyetinden mahrum olanların 
müstehlik halden kurtardı]) müstahsil bir duruma geçmeleri, ken
tlilerine ve, cemiyete yararlı bir hale getirilebilmeleri için bunla
rın asgari (/c 3 nisbe tinde iş yerlerinde çahşhrdması mecburiyeti
nin vaz’ı A vrupa ve Amerika'da olduğu gibi resmî ve gayriresmî 
müessese/erdeki bâzı hizmetlerde yine bir yüzde nisbetindc çalış
tırılmaları ve muhtelif şehirlerde Rehabilitasyon merkezleri kuru
larak sakatların bu müessesçi erde eğitilmeleri için gerekli kanun
ların tedvin ve tadilini istemekledir.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Sakatların işe alış- 
tırılması ve hangi mesleklerde istihdam edilebilecekleri mevzu
ları ile ilgili etütlere öteden beri devam edilmekte bulunulduğu 
bu cümleden olarak mâlûl sigortalıların işe alıştırılmaları hak
kında 6 . 1 .  1961 tarihli bir tüzük de çıkarılıp yürürlüğe ko
nulduğu ancak, bu tüzüğün uygulanması tesislerin kurulmasına 
ve îşçi Sigortaları Kurulunca Rehabilitasyon merkezi vücuda 
getirilmesinin de zamana vabeste bulunduğu için Bakanlar Ku
rulunca iki yıl sonraya talik edilmiş bulunduğu, halen sakat
lardan tş ve tşçi Bulma Kurumuna müracaatleri halinde durum
larının tesbit edilerek değerlendirilmekte ve ayrıca hazırlanmış 
olan îş Kanunu tasarısında sakatların işe yerleştirilmesi husu
sunun derpiş edilmiş bulunulduğu açıklandıktan sonra, derne
ğin arzu ve temennilerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na bağlı «Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne» aksettirilmesi 
gerektiği belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve talebin kanun tek
lifine konu teşkil etmekte bulunmasına göre, komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

315 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su- ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4719/48890 - 13.6 .1961

HAŞAN ERDOdAN 
Demiryolu Fabrikaları O. Men
kul Vergi ve Kira, İşleri Me
muru No: 0.3079

SİVAS

4984/49776 - 24 . 6 .1961

HAŞAN ÖZBEK 
Avukat
4. Vakıf Han K at: 4 No: 35 

Sirkeci - İSTANBUL
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(Dilekçi : Haksız olarak vc bir mahkeme kararına islinadet
mek sizin, öğretmenlikten tardı hakkında verilmiş olan kararın kal
dırılarak tekrar tâyin edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlık cevabına göre; dilekçinin 
muhilli haysiyet bir suçundan dolayı vâki mahkûmiyeti sebebi 
ile meslekten ihracedilmiş bulunulduğu ve tekrar mesleke alın
ması hakkındaki talebinden de vazgeçmiş olduğu anlaşılmıştır.

Gerek bu cevabi yazıya ve gerekse mezkûr idari tasarrufun 
iptali görevli yargı yerine ait bulunmuş olmasına göre vâki mü
racaat üzerine muamele tâyinine mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

316 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Müvekkili Celâl Altunay’a aidolup Belediyece yol 
re meydan için kamulaştırılmış olan yerlere kanuna re kamulaş
tırma maksadına aykırı bir şekilde ve ruhsatsız olarak yaptırılmış 
olan dükkânların yıktırılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlık cevabına göre, şikâyet 
konusu edilen dükkânlann yıktırılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Dilek bu suretle yerine getirilmiş bulunduğu cihetle artık 
tetkikine mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

317 17 . 4 . 1963
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4952/40(520 - 22.6.1961

Dilekçenin tarilı ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

RAHMİ ÖREN 
Avukat
Sosyal ilan No: 44

Yenişehir - ANKARA

4947/49653 - 23 . 6 .1963

YA .ŞAR BENİCE
Tapu Sicil Muhafız Muavini

EDİRNE

4937/49644 - 23.6 .1961

MEHMET EMÎN GÖRMEN ve
arkadaşları
Çiftçi

İDÎL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 114 sayılı Kanımla 117 öğretim üyesi meyanında 
kürsüsünden uzaklaştırılmış olup üniversite dışında ihtisas ve 
derecesiyle mütenasip bir hizmete tâyin kılınmasını islemekle
dir.)

Gereği düşünüldü : 43 sayılı Kanun, dilekçinin tekrar asli 
görevine dönmesine imkân sağlamış bulunduğu cihetle vâki 
müracaat üzerine artık muamele tâyinine mahal kalmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

318 17.4 .1963

(Dilekçi : Erzincan’ın Kemah kazası Kamarik nahiyesi Mü
dürlüğü vekâleti sebebiyle tahakkuk eden alacağının 1958 yı
lından beri ödenmediğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : ilgili Bakanlık cevabına göre, düyuna 
kalmış olan mezkûr alacağın 1962 bütçesinden gönderileceği 
bildirilmiş olmasına göre müracaat üzerine başkaca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

319 17 . 4 .1963

(Dilekçiler : 15 .6 . 1961 günü İdil kazasında yapılan Cumhu
riyet Ilalk Partisi Kongresinde, dilekçede bertafsil açıklandığı 
üzere tüzüğe (lykırı olarak cereyan eden yolsuz işlemler sebe
biyle seçimin feshedilerek Kongrenin yeniden yapılmasını iste
mektedirler.)

Gereği düşünüldü : Fesih keyfiyeti yetkili parti kademele
rine ait bulunmaktadır.

Cemiyetler Kanununa mugayir bir fiil ve hareket iddia 
olunması halinde de bu konuda kanuni takibata yetkili adlî ma
kamlara başvurulması lâzımdır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4936/49591 - 22 . 6 . 1963

ÜMMÜHAN EZGÎ 
Şadıllı köyünde

Gelibolu - ÇANAKKALE

4988/49785 - 24.6 .1961

SEZAİ SÎPAHİBAŞI
Ankara caddesi N o: 155

ADAPAZARI

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belirtilen bu sebeplere binaen vâki müracaatın komisyonu
muzca inceleme konusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

320 17 . 4 .1963

(Dilekçi : Çanakkale Saracında şehit (liişrniiş olan locasından 
kendisine anlık bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlık cevabına göre, dilekçiye 
ölü kocasının şehadetini tevsik eden hiçbir vesika bulunmadığı 
için maaş bağlanamadığı anlaşılmıştır.

Dilekçinin esasen, bu konuda çıkan anlaşmazlığın halli-için 
yetkili ve görevli yargı yerine başvurmuş olması lâzımdır. Bu 
sebeplerden dolayı vâki müracaatının komisyonumuzca ince
lenmesine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

321 17 . 4 .1963

(Dilekçi : Yapacağı idari bir tebligat dolayısiyle kendisini teh
dit ve hakaret eden, karakol ve nüfus idareleri arasında mcvcuden 
dolaştıran polis memuru Reşat Gökçal hakkında kanuni takibat 
yapıl masın ı istemek tedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili bakanlığın cevabi yazısına göre; 
vâki şikâyet üzerine gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılmış 
ve iddiaların gayrivârit bulunmuş olduğu anlaşılmıştır.

Şikâyet konusu esasen ilgili ve yetkili idare makamlarını il
gilendirmekte bulunduğu cihetle müracaat üzerine Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

322 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4758/49053 - 14 . 6 .1961

MEHMET ŞÜKRÜ SÖZER ' 
Salihli - Kula yolu inşaatında 
Arazi Mühendisi

SALİHLİ

38/38 - 3.10.1961

MUSTAFA TEKİN 
Ceza Evinde

İZMİT

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Devlet Karayollarında çalışan teknik eleman ve mü
tehassıs işçilere daimî görev yolluğu verilmesine mâni teşkil eden 
ve nıer’i kanun hükümlerine aylın  bulunan 21 . 1 . 19(10 giln ve 
436209/3147 sayılı Sayıştay kararının kaldırılmasını istemekle
dir.)

Gereği düşünüldü : Sayıştaym bu baptaki kararları, 2514 sa
yılı Kanuna göre; zaman idare hesaplarının vâki incelenmesi ve 
muhakemesi sonunda verilen, kazai ve nihai mahiyette bulun
dukları cihetle talep üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

323 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Kız kaçırma suçundan dolayı, inebolu Ağır ('eza 
Mahkemesince kendisi vc kardeşi hakkında hükmolunan cezalarına 
ait dosyanın incelenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : T. C. Anayasasının 132 nci maddesi hük
münün kesin ifadesi karşısında, yargı yerlerinden verilen karar
ların yasama organlarınca incelenmesi mümkün değildir. Di
lekçinin usul hükümlerinin bahşettiği haklara dayanarak kanun 
yollarına müracaat etmesi lâzımdır.

Belirtilen bu kanuni sebeplere binaen, müracaat üzerine Ko
misyonumuzca inceleme yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

324 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4760/49051 - 14 . 6.1961

TAHSİN ŞİMŞEK 
Laborantlar adına İşçi Sigor
taları Dispanseri Lârnia Eser 
eliyle

Kadıköy - İSTANBUL

4772/49029 - 14 . 6 .1961

ABDULLAH KÖLELİ
Ziraat Teknisyeni

Kulp - DİYARBAKIR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Laborantların da sağlık memurlarına, ebe re hemşi
relere tanınan hak ve menfaatlerden faydalandırılmalarım iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Laborantların dahi Memurlar Statüsüne 
tabi olduğu ilgili Bakanlık yazılarından anlaşılmıştır.

Bu bakımdan dilekçinin; bulunduğu kurum ve hizmet duru
mu yönlerinden bir mağduriyeti varsa bunu incelemek ve mukta- 
zasını tâyin etmekle görevli ve yetkili idare ve yargı yerlerine 
başvurması lâzımdır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen bu sebepten dolayı yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

325 17 . 4 . 1963

(Dilekçi: Haksız olarak ve dilekçesinde bertafsi! açıkladığı 
asılsız isııat ve sebeplerden dolayı, (löksün kazasından Kulp kaza
sınas nakledilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyet ederek, bahis 
konusu hususun tahkik ettirilip eski memuriyet mahalline iade 
ve tâyin kılınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: ilgili Bakanlık cevabına ve bu cevabi 
yiazıya bağlı yazılar münderecatına nazaran, dilekçinin şikâyet 
konusu olarak ele alınmasını istediği hususun tahkik ettiril
miş bulunduğu anlaşılmıştır.

Dilekçinin; nakli memuriyeti ile ilgili idari muamele ile, ka
nuni hak ve menfaatlerinin muhtel kılındığını iddia etmesi ha
linde de bu cihetin incelenmesi için görevli yargı yerine başvur
muş olması lâzımdır.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı vâki müracaati üzerine 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

326 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi

5033/50022 - 27.6 .1961

MEHMET ÇETİN ve arkadaş
ları
Kozlııdere köyünde

Pay as - DÖRTYOL

4779/49033
6295/49033 - 14 . 6 . 1961

KADRİ YARDIMCI
Belediye Yazı işleri Müdür
lüğünde Memur

DİYARBAKIR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Su ihtiyaçlarım temin etmekte bulundukları Sür
meli kaynağının Pay as Nahiyesinin içme suyu ihtiyacı için kamu
laştırılmasına karar veren belediyenin bu kararı aleyhine mah
kemeye baş vurarak men’i müdahale kararları almaları üzerine, 
köylünün içme ve sulama suyu ihtiyaçlarını gidereceği yolundan 
taahhütte bulunmuş olan belediyenin bu taahhüdüme riayet et- 
miyerek köylerini ve portakal bahçelerini susuz bıraktıklarından 
şikâyet ederek bu hayati ihtiyaçlarının temin buyurulmasını is
temektedirler.)

Gereği düşünüldü : îlgiili Bakanlıktan alman cevaba göre 
mahallen gerekli incelemelerin yapılmakta olduğu anlaşılmış
tır. îcabeden nihai karar ve muamelede yetkili idari makama 
verilip yapılacağına göre müracaat üzerine komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

327 17 . 4 . 1963

(Dilekçi: Ilusta olan iki evlâdının tedavileri için kendisine 
nakdi yardımda bulunulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
cevabi yazılarına göre, mahallen tedavi ettirilmeleri mümkün 
görülüp görülmediğinin tesbiti, aksi takdirde İstanbul veya An
kara’da tedavi ettirilmeleri için durumun Diyarbakır Valili
ğine yazılmış olduğu anlaşılmıştır.

Gerek bu cevabi yazıya ve gerekse mahiyetine göre vâki 
müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

328 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4784/48818
(»123/48818 - 12 . 6 .1961

BEKİR UYSAL
At pazarı Gözlü sokak No: 1

ANKARA

4940/49642 - 23.6 .1961

TEVFİK ERGÜL 
Nebicami mahallesi Nebioğlu 
sokak No: 43

DİYARBAKIR

(Dilekçi: İstiklâl Savaşında yaralanıp mâl fil kalmış olduğu 
için kendisine bağlanıp bilâhura kesilmiş olan mâlûliyct aylığının 
iadeten tahsisi, bu mümkün görülmediği takdirde vatani hizmet 
aylığ ı tahsisini iste inektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlık cevabına göre; mumai
leyhin maaşının 1683 sayılı Kanunun 38 nci maddesine uyula
rak yaptırılan kontrol muayenesi neticesinde kesilmiş olduğu 
ve itirazı üzerine yaptırılan Askerî Sağlık Kurulu muayenesi 
sonunda da ârızasınm dereyece girmediğinin tesbit edilmiş bu
lunduğu ve bu konuda açtığı idari dâvanın da keza reddedildi
ği anlaşılmıştır.

Mâlûliyet maaşının iadeten tahsisi konusundaki müracaatı
nın bu bakımdan, vatani hizmet aylığı bağlanmasına taallûk 
eden kısmı ise yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunmuş olması 
yönünden komisyonumuzca incelenmesi mümkün bulunmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

329 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Partizan tesirler altında terfiinin geri bırakılmış 
vc haksız olarak emekliye sevk edilmiş bulunulduğundan bahsile; 
I . S . 1950 tarihinden 31 . 7 . 195.2 tarihine kınlar ayda 75 
liradan 2 yıllık maaş farkı tııları olan l rtü() lira ile, ikramiye far
kı olatı 900 liranın kendisine ödenmesini, emekli aylığının da 
emekliliğinden bir yıl satıra verilmiş alan Danıştay kararma müs
teniden bir üst derece 550 lira üzerinden düzeltilmek surdiyh 
tahsisini vc bugüne kadar noksan verilmiş olan maaş re ikramiye 
farklarının tahakkuk ve tediyesini İslı inekledir.)

Gereği düşünüldü : Müştekinin şikâyeti, zamanında terfi et
tirilmemek suretiyle mağduriyetini mucibolan idari muamele 
Danıştayca iptal edilmiş bulunulmasına rağmen, emekliye sevk 
edildiğinden bahsile bu kararın yerine getirilmediğine ve bina
enaleyh fiilî ve emeklilik devrelerine ait hak ve menfaatlerinin 
tanınmasına ve emekli aylığının düzeltilmesine mâtuf bulun
maktadır.

Filhakika Danıştayca bu muamelenin iptaline dair verilmiş
18 . 6 . 1952 tarihli bir karar mevcut ise de, bilâhara aynı ka-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1431/29052 - 4 .2 .1961

MÜŞTAK YILMAZ 
Dere mahallesinde mukim

ARTVİN

4622/43847 - 28.3 .1961

İSMET RODOPLU 
Kocalmhr mahallesi Paşaçeştnc 
Ana sokak No: 3

KIRKLARELİ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ran  veren dairece 25 . 12 . 1954 tarihli ve kendisinin emekliye 
ayrılmak suretiyle alâkası kesildiğinden dolayı terfi muamele
sinin icrasına imkân olmadığına dair bir karar verilmiş bulu
nulmaktadır.

Bu durum muvacehesinde bir ilâm hükmünün yerine getiril
mediği hakkındaki şikâyet vârit değildir. Belirtilen bu sebepler
den dolayı talep hakkında komisyonumuzca tâyini muameleye 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

330 17 . 4 . 1963

( Dilekçi : Hukuk muhukemcsince kemli aleyhine re Orman 
idaresi lehine hükmedilmiş olan 8 500 lira tazmindim affedilme
sini istemekledir.)

Gereği üdşünüldü : Hâzinenin şahsi hakları cümlesinden 
olan mezkûr tazminatın özel af talebine mevzu ittihaz edilmesi 
mümkün ve caiz olmadığından dilekçinin vâki isteği hakkında 
komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

331 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Kırklareli Veteriner Müdür Muavini iken, muvak
katen vazifele-ndirildiği al vebası mücadele mahalline uçakla git
mek konusunda müdür ile aralarında cereyan eden bir münakaşa
dan kendisine muğber olan bu müdürün kendisi ile henüz hiçbir 
şekilde tanısı}) teşriki mesaide bulunmadığı halde, vali üzerinde 
yaptığı tesir neticesinde kanunsuz ve haksız olarak Iskilip'e nak
ledilmiş bulunulması üzerine, aynı yerde öğretmen olarak çalı
şan eşinin de Iskilip'e nakli hususundaki talebine anlayışla mu
kabele edilmemesi sebebiyle bizzarure 12 yıl emek verdiği vazife
den islifaen ayrılmış bulunduğundan, Kırklareli Lisesindeki mün
hal bir öğretmenliğe ve Belediye Veterinerliğine, keza, Babaeski
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5434/51287 - 20 . T. 1961

A. MUZAFFER HATIJR 
Cuına mahallesi Topçu Hasarı 
sokak No: 10

Rami - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belediye Veterinerliğine tâyini için yaptığı müracaatUrin de ken
disini luıutnıyan vali tarafından is’af ctlirilmediğindcn bahis vc 
şikâyet ederek, durumun tahkik ettirilmesini vc eski görev yerine, 
tâyin ini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Vâki tâyin tasarrufundaki kanunsuzluk 
iddiasından dolayı görevli yargı yerine başvurulması lâzımdır. 
Yeniden tâyin tasarrufu ise objektif hukuk esasları içerisinde 
idarenin takdirine bağlı yetkiler cümlesindendir. Belirtilen bu 
sebeplere binaen vâki şikâyet ve müracaat üzerine komisyonu
muzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

332 17 . 4 . 10C»3

(Dilekçenin konusu: Yıllık iznini kullanmakta old/uğu, ve 70 
liraya terfi süresini dahi doldurmuş ve kendisine de tebliğ edil
miş bulunulduğu halde, 3 .5 .1951 tarihinde emekliye sevk edil
diğinden bahsile 60 Ura üzerinden bağlanan emekli aylığının 70
lira üzerinden düzeltilmesi halikında.)

Gereği düşünüldü: Türikiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 41 nci maddesinin açık ve kesin hükmü karşısında 
dilekçinin emekli aylığının fiilen almadığı bir aylık üzerinden 
düzeltilmesi mümkün değildir. Bunun yerine getirilmesi an
cak, yeni bir kanun konusu bulunmaktadır. Komisyonumuzun 
ise, 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) 
fıkrasına göre kanun teklifi serdine yetkisi yoktur.

Dilekçi, bu duruma rağmen kanuni bir hak iddiasında İs
rar ettiği takdirde bu ciheti incelemekle görevli yargı yerine 
başvurması lâzımdır. Belirtilen bu sebeplerden dolayı vâki mü
racaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

333 17.4.1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5319/51063 - 14.7.  1961

SAADETTİN AKSOY 
İskele caddesi N o: 67

Bakırköy - İSTANBUL

5025/49813 - 27.6.196.1

AHMET HİLMİ SES 
Rüzgârlı sokak Güneş Matbaası

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin konusu: Hastalığı sebebiyle son sınıftan ayrıldığı 
Harb Okulunda geçen sürenin emeklilik müddetinden sayılması
nı tenıinen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
igili maddesinin yorumlanması veya değiştirilmesi isteğine dair
dir.)

Gereği düşünüldü: 334 sayılı Anayasa ile teşriî yorum mü- 
essesesi kaldırılmıştır.

140 sayılı Kanunla da, Komisyonumuz kanun teklifinde bu
lunmaya yetkili kılınmamıştır.

Belirtilen bu duruma binaen, vâki müracaat üzerine Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

834 17.4.1963

(Dilekçi: 168 sayılı Kanundan istifade ettirilmesini ve mem
leket dışında Millî Eğitim hizmetlerinde geçen senelerinin de 
emeklilik müddetine ilâvesi suretiyle emekli maaşı bağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü: İlgili Bakanlıklardan alınan cevabi ya
zılara göre, dilekçinin 168 sayılı Kanundan faydalanması hu
susunda gerekli işlemin yapılmakta olduğu anlaşılmıştır.

Yurt dışındaki hizmetlerinin emeklilik hizmetine eklenmesi 
ise, bu hizmetlerin mahiyetine ve mevzuata gör© gerekli ince
lemeleri yapıp son karan vermeye yetkili idari makamlara ve 
doğacak anlaşmazlığın halli de idari yargı yerine alt bulun
maktadır.

Belirtilen bu durum karşısında müracaat üzerine Komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

335 17.4.1963



5036/50023
6828/50023 - 2 . 6 .  1961

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

HÜSNÜ BALABAN ve arka
daşları
Muradiye mahallesi

UZUNKÖPRÜ

5039/25163 - 24 .11.1960

M. SÜREYYA BULUŞAN 
Kozahan No: 97

BURSA
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Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler: 1956 senesinde vukubulan su baskınlarından za
rar görenlere dağıtılmak üzere; kanunun derpiş ettiği şekilde 
bir lüzum ve zaruret olmadığı ve baskına mâruz kalan yerlerde 
zarar görenler uhdesinde bırakıldığı halde; 6746 sayılı Kanuna 
uyularak kamulaştırılmış olan gayrimenkullcrine bu kanunun 
6 nci maddesine uyularak takdir olunan bedeller mağduriyetle
rini mucup bulunduğu cihetle, mezkûr maddenin değiştirilmesini 
istemekte ve zikrolunan kanunun çıkarılış maksadına aykırı bir 
şekilde tatbik edilmiş bulunulduğundan şikâyet etmektedirler.)

Gereği düşünüldü: Kanun tatbikatından hak ve menfaatleri 
muhtel olanların usulü dairesinde görevli yargı yerine baş
vurmaları lâzımdır.

Şikâyet konusu edilen ve Antidemokratik olduğu belirti
len maddei kanuniyenin kaldırılması veya değiştirilmesi key
fiyeti de yeni bir kanun teklifi mevzuu olup komisyonumuz 
böyle bir teklif serdine yetkili değildir. Ancak ilgili bakan
lıktan. alınan cevaba göre; bahsedilen maddenin, Anayasaya 
olan mugayereti bakımından bu konuda çalışmakta olan ba- 
kanlıklararaaı komisyona intikal ettirilmiş bulunduğu anlaşıl
mıştır.

Vâki müracaat üzerine belirtilen sebeplerden dolayı Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

336 17 . 4 .1963

(Dilekçi : Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi Müdürü iken, 
partizan bir zihniyet neticesi olarak maarifte ve işletmede geçen 
26 senelik yararlı hizmetleri nazara alınmadan vc mücerret; 
görülen lüzume binaen ifadesi ile henüz 57 yaşında iken işine 
nihayet verilmiş, dolayısiyle 30 hizmet senesini dolduramadığı 
için emekli ikramiyesinden mahrum bırakılmış ve mağdur edil
miş bulunduğundan bahsile, mâruz bırakıldığı mağduriyetinin 
bertaraf edilmesini istemektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yanlarında : Belediye Otobüs 
İşletmesinde çalışmakta iken 18.10.1950 tarihinde filhakika, 
görülen idari lüzuma binaen Belediye Başkanlığınca vazifesine 
son verilmiş olan mumaileyhin bilâhara kendi arzusu ile



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

15.1.1951 gününde emeklilik işleminin yapıldığı kanunun vaz'et
tiği yaş tahdidatı karşısında yeniden istihdamının mümkün ol
madığı ve kendisi müteferrik müstahdemlerden bulunduğu ci
hetle, görevine idarece her zaman nihayet verilmesinin mümkün 
bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya muhtevasına ve Bakan
lık yazısına göre, dilekçi, tâyin ve çıkarılması Belediye Başkan
lığına ait memur ve hizmetlilerden bulunmakta ve Belediye 
Başkanmm Belediye Memur ve Müstahdemin Nizamnamesine 
tevfikan kullandığı bu yetki aleyhine idari yargı yoluna baş
vurulması mümkün bulunmaktadır. Bundan başka, müteferrik 
müstahdemlerden olduğu belirtilen dilekçi umumi hükümler 
dairesinde hukuku şahsiye yönünden yargı yoluna başvurmakta 
da muhtardır. Bu durum muvacehesinde vâki müracaatın ko
misyonumuzca inceleme konusu yapılamıyacağına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

337 17 . 4 . 1963

Dilekçi : 1952 yılında Türkiye lii'tyük Millet Meclisine yaptığı 
müracaat üzerine verilmiş olan 1955 tarihli ilişik kararda görü
leceği üzere, hiçbir mahkumiyeti olmadığı halde damgalı ve vazi
fesinden uzaklaştırılmış bir durumda olduğunu, umumi mahke
melerin ve mevcut kanunların böyle bir damgadan kurtulmak 
ve masumiyetini ispat etmesine imkân vermediğini belirti]), sâkıt 
iktidar zamanında haksız yere damgalanmış olanların bu yüzden 
Devlete ve kendine yararlı olacak hizmet sahalarında çalışama
dığından, nitekim öğretmenlik meslekini ifa edemediğinden 
bahsile, haksızlığa uğradığını iddia edenlere bu iddialarım ispat 
imkânının sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : idari fiil ve tasarruflar aleyhine ferdin 
idari yargı yerine başvurması, Anayasa ile teminat altına alın
mış bulunmaktadır.

Ezcümle, işten uzaklaştırılma ve kanuni şeraitin mevcuiy«ti- 
ne ve objektif hukukun müsaadesine rağmen kamu hizmetleri-

5562/31042 - 9 .9 .1960

FAİK MUZAFFER AMAÇ 
Divanyolu caddesi Işık sokak 
Ali Faik Hanı Kat 4, No: 5

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5481/38564 - 6.12 .1960

ÎLHAN AYDINLI 
Değirmenler caddesi No: 19

BANDIRMA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ne tâyin edilmeme gibi, idari tasarruflardan doğan anlaşmaz
lıkların çözümü de Danıştayın görevleri cümlesindendir. Mâ
ruz kalınan haksız isnatların da bu dâvaların çözümü sırasında 
bütün vuzuhu ile aydınlanmış bulunacağı tabiîdir.

Bu durum muvacehesinde dilekçinin vâki müracaatı üzerine 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

338 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Yedek subay olarak askerlik hizmetini ifa etmekte 
iken vâki maluliyeti sebebiyle, Emekli Sandığınca kendisinin 
âdi mâlûl addedilmesindeki isabetsizlikten dolayı açtığı idari 
dâvanın; Danıştayın 60/1404 sayılı kararı ile, bu baptaki San
dık idare Kurulu kararı aleyhine (bu kararın kendisinin hasta
nede bulunduğu bir sırada ailesine tebliğ edildiği de nazara 
alınmadan) bidayeten Maliye Vekâletine müracaat etmediğinden, 
merci tecavüzünden bahsile reddedilmiş bulunulduğundan, bahis 
konusu dosyanın tetkik buyurularak kendisine vazife malulü 
maaşı bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alman cevaba göre, 
dilekçinin açtığı idari dâva, iddia ettiği gibi merci tecavüzün
den reddedilmiş olmayıp bununla ilgili dosyanın 7354 sayılı 
Kanuna uyularak merciine (Maliye Bakanlığına) tevdi kılınmış 
olduğu, ancak bu mercice 30 günlük kanuni süre geçtiği için 
tetkik edilemediği anlaşılmıştır.

5434 sayılı Kanun Emekli Sandığı ile ilgililer arasında çı
kacak anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlıyacak mercileri 
tâyin ve tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan anlaşmazlı
ğın yasama organı tarafından incelenmesi mümkün değildir. 
Vâki müracaat üzerine bu yönden işlem tâyinine mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

339 17 . 4 . 1963
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5062/50008 - 27 . 6 .1961

Dilekçenin tarih ve No. su ile
Dilekçe özeti ve komisyon kararı Dilekçe özeti ve komisyon karart

(Dilekçi : Yeniden muayeneye sevk edilerek tesbit edile
cek malûliı/ct derecesine göre emekli aylığına zam yapılmasını 
istemektedir.)

MUHARREM KAYTMAZ- 
TÜRKMEN
(’amiikebir mahallesi Koııuralp 
sokak N o: 7

nüzr

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 3255 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle tâyin edilen süre geçtikten sonra 
yapılan maluliyet iddiasının nazara alınmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine ve anlaş
mazlığın halli yargı yerine ait bulunmuş olmasına göre vâki
müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

340 17 . 4 . 1963

5054/49558 - 21 . 6 . 1961 (Dilekçi : Sanayi Bankasındaki alacağının ödenmediğinden şi
kâyet etmektedir.)

FERİDE' RESNELİOĞLU 
Vaııiköy caddesi No: 86

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : 153 sayılı Kanuna göre tedrici tasfiyeye 
tabi tutulmuş olan mezkûr bankanın tasfiyesinin nezaretine me
mur îş Bankasınca, bu alacakla ilgili olarak gerekli talimatın ve
rilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Doğacak anlaşmazlığın halli de esasen görevli yargı yerine 
ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

341 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih, ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5038/50026 - 27 . 6 . .1961

KEMALETTİN ALT AYLI 
P. K. 17.1

Aksaray - İSTANBUL

5037/50025 - 27 . 6 . 1961

Eski Cami mahallesi Bahtiyar 
sokak No: 7/A

SALİHLİ

(Dilekçi : İzmir Tepecik Ortaokulu Müdürü hakkında cere
yan eden re tahkik konusu yapılmış olan vâki yolsuzlukların ilişik
yazıda teferruat ve delilleri ile gösterildiği şekilde yeniden soruş
turma konusu yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki şikâyet ve iddialarının, 
yetkili ilgili bakanlıkça usulüne tevfikan tahkik ettirilmiş ve ta 
hakkuk etmemiş bulunduğu anlaşılmıştır.

Esasen bu hususlarda gereken muamelenin yapılması ve miik- 
tezanm tâyini de yetkili idare makamlarına ait bulunmaktadır.

Vâki şikâyet ve istek üzerine bu bakımlardan muamele tâyi
nine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

342 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Dilekçesine bağlı yazı suretlerine göre: Devlet Su 
İşleri Demir Köprü Barajında Maliyet Muhasebe Servisinde çalış
makta iken Kay seri* ye nakledilmiş, fakat harcırah talebi karşılan
madığı için bizzarur işinden ayrılmak zorunda bırakıldığından 
şikâyet ederek, yapılan haksızlık sebebiyle rakı mağduriyetinin 
giderilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : ilgili Bakanlık cevabına göre, Demir- 
köprü Baraj inşaatının bitmesi sebebiyle başka yere nakledilen 
ve Harcırah Kanununun 4 ncü maddesine göre kendisine harcı
rah verilmesi mümkün olmıyan ve nakledildiği yere gitmiyerek 
işinden ayrılmış bulunduğu anlaşılan dilekçinin, kanuni bir hak 
iddia etmesi halinde görevli yargı yerine başvurması lâzımdır.

Şikâyet üzerine bu bakımdan Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

343 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4990/49782 - 24.6 .1961

Yoğurtlu (Pizvan) Köy Muhtarı 

ERZİNCAN

5441/51199 - 18.7 .1961

MAKBULE ŞENGÜN 
Demirlibahçe Güzeltepe Erda- 
ıııar Ap. 12/1

ANKARA

5232/50680 - 8 .7.1961

MAHMUT KOÇAK 
Balgat Son Durak Mahmut 
Kanter nezdinde

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Köylerinin içme suyuna olan ihtiyaçlarım belirterek, 
bu çok miikim ve hayati olan ihtiyaçlarının acilen sağlanması mak- 
sadiyle köylerinde bir sondaj kuyusu açtırılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alınan cevaba göre, 
mezkûr mahalde sondaj yapılması için gerekli emrin verilmiş 
bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu bakımdan, müracaat üzerine artık bir işlem tâyinine ma
hal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

344 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin konusu : Eşleri ölmüş olanların da 228 saydı Ka
nundan faydalanmaları mümkün olup olmadığı husrsııntın yo
rumlanmasına dairdir.)

Gereği düşünüldü : Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 
ve yetkilerini tâyin ve tesbit eden 334 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 64 ncü maddesinde tesrii yorum yetkisi bulun
madığı cihetle, vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarih:

345 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : 19 yıldır sicilli işçi olarak çalışmakta bulunduğu 
Devlet Demiryollanndaki işinden, kaydının terkin edilerek mağ
dur edilmiş bulunduğundan bahsile iğine iade edilmesini istemek
tedir. )

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alman cevaba göre, di
lekçiye durumuna uygun bir iş verilmiş olduğu anlaşıldığından 
vâki müracaat üzerine artık işlem tâyinine mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

346 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

5530/9252 - 13 . 9 . 1960 (Dilekçi : Havza Belediye muhasibi iken yapılan baskı ile 1.958
yılında istifaya mecbur edilmiş bulundüğmıdan ve bu hususun 
yapılan ve yapılacak incelemelerle tahakkuk edeceğinden bahsile, 
halen çalışmakta olduğu Suluova Belediye Muhasipliğinden eski 
görevine nakledilmesini istemektedir.)

NAlM ERGİN
Belediye Muhasibi İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Havza Be

lediyesi Muhasipliğinden filhakika baskı neticesinde istifa etti- 
SULUOVA ği kanaatine varılmakta ise de yerine başka birinin tâyin edilmiş 

bulunması hasebiyle şimdilik dileğinin yerine getirilmesine im
kân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin memu
riyet ve şahsi hak noktalarından görevli yargı yerlerinde dâva 
ikamesi mümkün bulunmuş olmasına göre, vâki müracaat üzeri
ne Komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

347 17 . 4 . 1963

5561/51711 - 26.7.1961 (Dilekçi : Hakkında kabili tatbik bulunmıyan 105 sayılı Kamı
na göre Kay seri'd e iskâna tâbi tutulduğundan şikâyet etmekte
dir.)

ŞAMİL PEKER 
Mecburi iskâna tâbi

KAYSERİ

Gereği düşünüldü : 105 sayılı Kanun 81 sayılı Kanunla yü
rürlükten kaldırılmış bulunduğundan vâki müracaat üzerine ar
tık muamele tâyinine mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

348 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karar!

5748/5748 - 22.5 . 1959

AHMET ŞENGÜL 
Kuyumcular çarşısı No: 2

DÎYARBAKIR

5110/50240 - 3.7 .1961
rs. No: 1)

ŞÜKRÜ DİRÎCAN 
Demirlibahçe Bahçeler 1 nci 
eski tünel altı No: 19

ANKARA

(Dilekçi : Tapulu mülkü üzerinde açmak istediği çömlek ima
lâthanesine belediyece S yıldır ruhsat verilmediğinden şikâyet ede
rek, ya ruhsat v'erilmesini veya yerinin tamamına ait istimlâk be
delinin ödenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve dilekçe mündereca
tına göre, dilekçinin Danıştayda idari dâva açtığı ve takdir olu
nan istimlâk bedeline karşı yapılan itirazın da alâkalı mahkeme
de görülmekte olduğu anlaşıldığından; vâki müracaatın 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin kesin hükmü karşısında Komis
yonumuzca incelenme mümkün olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarihi

349 17 . i  . 1963

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığım iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4852/49269 - 19.6 . 1061
(S. No: 2)

Ul-IKAT YÖYEN
Ilıca Belediyesi Gaz Ambar
Memuru

ERZURUM

48f>1/49283 - 19 . fi . 1961
(S. Xo: 3)

KASAN ASILDEVECÎ 
Hançerli mahallesi Hacıosmaıı 
sokak Xo: 8

SAMSUN

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış olduklartn- 
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müraoaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılaoak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4850/49277 - 19 . 6 .1961
(S. No: 4)

KÂZIM ORAL 
Aydınhkevler Çağdaş sokak 
No: 92/9

ANKARA

5233/50551 - 7.7.1961 
(S. No: 5)

MUZAFFER UYAN 
Başgedikliler nahiyesinde

ARPAÇAY

(Dilekçiler : Bulunduktan vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tayin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Dilekçe özeti ve komisyon karari

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakümış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5231/50708 - 10 . 7 .1961 
(S. No: 6)

MUSTAFA SEVİNDİK 
Hızır Çavuş mahallesi Kalpakçı 
Çeşme sokak No: 26/1

Fener - İSTANBUL

5230/50757 - 10 . 7 .1961 
(S. No: 7)

Bahçecik mahallesi Kaleiçi 
sokak No: 67

TRABZON

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi,

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmalan 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.



Dilekçeriin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5229/50752 - 10.7. 1961 
(S. No: 8)

VAHTİ YARARSOY 
Oluközü köyünde öğretmen 
Vekili

AKDAĞMADENÎ

5344/51061 - 14.7 . 1961
(S! No: 9)

MUSTAFA KAYA 
Çağılhaıı köyünde

AFŞİN

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmalan 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5342/51064
6292/53412 - IS . S . 1961 
(S. N o : 10)

MUSTAFA B. HATÎBOöLU 
Bıçakçı mahallesi Saatçi 
sokak No: 5

URFA

5339/51075 - 14.7.1961 
(S. No: 11)

ELMAS YILDIZ 
Büyükçekmece Tepecik 
köyünde No: 75

BÜYÜKÇEKMECE

—  aı—

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları §ahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz- 
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsin 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

5338/50989 - 14.7.1961 
(S. No: 12)

MEHMET ÜNAL 
Abidinpaşa Sülüklüdere başı 
Aile Bakkaliyesi No : 454

ANKARA

5337/50686 - 13". 7.1961 
(S. No: 13)

MEHMET GÜNDOĞMUŞ 
Çarşı mahallesinde mukim 
eski Ceza Evi Gardiyanı

ALANYA

(Dilekçiler : Bulundukları vazife vc işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya nıecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe alınma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir işlem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.
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5336/51056 - 14. 7.1961 
(S. No: 14)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

YUSUF ERCAN 
Garda Hareket Memuru 
Yusuf Akar eliyle

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ALPULLU

(Dilekçiler : Bulundukları vazife ve işten haksız ve sebepsiz 
olarak uzaklaştırılmış ve istifaya mecbur bırakılmış oldukların
dan ve yaptıkları şahsi teşebbüslere rağmen bir türlü kendile
rine iş temin edemediklerinden bahis ve şikâyet ederek eski hiz
met ve vazifelerine veyahut durumlarına uygun sair bir göreve 
veya işe tâyin edilmelerinin sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Bir işe aimma veya tâyin tasarrufu ida
reye tanınmış yetkiler cümlesindendir. Bu yönden yasama orga
nınca bu konuda bir Hem yapılması mümkün değildir.

Dilekçiler, kanuni bir hak ve menfaatlerinin haleldar kılın
dığını iddia ettikleri takdirde görevli yargı yerine başvurmaları 
lâzımdır.

Vâki müracaatler üzerine belirtilen bu hukuki sebeplerden 
dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

350 17 . 4 . 1963

Başkan V. Sözcü Sözcü Kâtip
Aydm Milletvekili Edime Milletvekili Bolu Senatörü Niğde Milletvekili

Reşat özarda Fahir Giritlioğlu Sırrı Uzunhasanoğlu Oğuz Demir Tüzün

(Dilekçe sayısı : 64)





Dönem : 1 Toplantı: 2

T® S5 © İMİ#
D İ L E K Ç E  K A R M A . K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I

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

Sayı: 7 5*°- 
Tevzi tarihi 

14 . 6 . 1963 Cuma

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

4412/4412 - 9.8 .1962 
(S. No: 1)
İSMAİL ÇEVİK 
Orman işletme Muhasebecisi 

GEREDE

4422/4422 - 10.8 .1962
(S. No: 2)
h ü s e y In  t a n d a ö
Orman işletmesi Muhasebecisi 

ÇORUM

4433/4433 - 14 . 8 .1962 
(S. No: 3)
M. CELÂLETTlN k a r a - 
a s l a n
Emet Orman işletmesi Muhase
becisi

Emel - KÜTAHYA

(Dilekçiler : Devlet Orman İşletmeleri döner sermaye bütçe
lerinden Orman Genel Müdürlüğünün 183 sayılı emirlerine ve 
bütçe formüllerine dayanılarak 1959 - 1960 yıllarında memur ve 
hizmetlilere ödemiş oldukları giyecek bedellerinden dolayı mu
hasip olarak, idare hesaplarını inceliyen Sayıştayca (daha önceki 
yıllar kabul edilmiş ve bâzı muhasipler hakkında beraet hükmü 
verilmiş bulunulmasına rağmen) kendileri hakkında tazmin hük
mü verilmiş olmasından bahis ve şikâyet ederek; mezkûr bütçeyi 
uygulamakla vazifeli genel müdürün emrine ve bu baptaki ilgili 
talimatname hükümlerine uyarak yaptıkları bu ödemeden dolayı 
mücerret; 7211 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin, <Memurlara 
tanınmıyan haklardan ücretlilerin faydalanamayacakları» hak- 
kmdaki hükmüne dayanılarak verilmiş olan bu tazmin hükmü
nün kaldırılmasına ve yapılan masrafların aynen kabul edilerek, 
mağduriyetlerine mahal bırakılmamasını istemektedirler.)

4434/4434 - 13.8 .1962 
(S. No: 4)
a . Ih s a n  c a n g a
Orman işletme Müdürlüğünde 
Muhasebeci

TRABZON



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4435/4435 - 14.8 .1962 
(S. No: 5)
MUSTAFA ÖZKAN 
Devlet Orman İşletmesi 
Müdürlüğü Muhasebecisi

ELMALI

4436/4436 - 14 . 8 .1962 
(S. No: 6)
EMlNE ÖZYURT 
Orman işletmesi Tahakkuk 
Memuru

BILECÎK

4453/4453 - 15 . 8 . 1962 
(S. No: 7)
M. İSMET ALTAN
İnegöl işletmesi Muhasebeci

İNEGÖL

4454/4454 - 15.8 .1962 
(S. No: 8)
HALİL ISBAHA 
Orman Iş. Muhasebe Memuru 

KOZAN

4455/4455 - 15. 8 .1962 
(S. No: 9)
KEMAL ÖZKAN 
Orman I§. Muhasebecisi

KOZAN

4456/4456 - 15 .8.1962 
(S. No: 10)
EŞREF ERDÎL 
Orman Iş. Müdürlüğü 
Muhasebecisi

KAŞ

4471/4471 - 16 . 8.1962 
(S. No: 11)
FATlH KARAÇlÇEK 
Devlet Orman işletme 
Muhasebecisi

SİLİFKE

4508/4508 - 21. 8 .1962
(S. No: 12)
NECMETTİN EĞRlKAVUK
Devlet Orman İşletmesi 
Muhasebecisi

KÜTAHYA

4510/4510 - 20.8 . 1962 
(S. No: 13)
ŞEVKET TERZİ 
Orman işletmesi Muhasebecisi 

DADAY

4512/4512 - 20.8 . 1962 
(S. No: 14)
HAYDAR ÖZERDEM
Orman işletmesi Muhasebecisi 

Tavşanlı - KÜTAHYA

6016/6016
4523/4523 - 20 . 8 . 1962 
(S. No: 15)
HALİL KAVUNCU 
Kasaplar mahallesi Aııafartalar 
caddesi Çatal sokak No: 5

BALIKESİR

4530/4530 - 23 . 8 .1962 
(S. No: 16)
AKlF KESKİN
Devlet Kereste Fabrikası
Muhasebecisi

Dursunbey - BALIKESİR

4538/4538 - 23 . 8 .1962 
(S. No: 17)
IHSAN SUNTAY 
Orman işletme Muhasebecisi

AMASYA

4543/4543 - 27 . 8 .1962 
SAlT İNAN
(S. No: 18)
Devlet Orman işletmesi 
Muhasebecisi

RlZE

4561/4561 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 19)
CAIIlT YÜKSEL 
Kereste Fabrikası Muhasibi

BORÇKA

4577/4577 - 28.8 . 1962 
(S. No: 20)
YUSUF ÇALLIOĞLU 
Devlet Orman İş. Muhasebe 
Memuru

BALIKESİR

4578/4578 - 28 . 8 . 1962 
(S. No: 21)
ASIM ÜLGEN 
Orman İş. Müdürlüğü 
Muhasebecisi

YIĞILCA

4618/4618 - 3 1 .8 . 1962 
(S. No: 22)
AVNİ ÖĞÜT
Devlet Orman İş. Müdürlüğü 
Muhasebecisi

BURSA

4619/4619 - 3 1 .8 . 1962 
(S. No: 23)
IIASAN MARANGOZ
Orman ts. Muhasebecisi

ORDU

4620/4620 - 31.8 .1962 
(S. No: 24)
AHMET DOKUMACILAR 
Orman işletme Muhasebecisi

NAZlLLl

4643/4643 - 5 .9 .1962 
(S No: 25)
RASlM ŞEN .
Orman Iş. Muhasebecisi

ANDIRIN

4644/4644 - 5 .9 .  1962 
(S. No: 26)
AHMET ÖZYÖRÜK 
Orman Iş. Muhasebecisi

BALIKESİR
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4645/4645 - 5 .9 .  1962 
(S. No: 27)
TURAN KAYIRAN 
Orman İs. Muhasebecisi Muavini 

ANDIRAN

4671/4671 - 11.9 .1962 
(S. No: 28)
VAIIÎP DEMEY 
Devlet Oı\ îş. Muhasebecisi

AKÇAKOCA

4672/4672 - 11.9.1962 
(S. No: 29)
A. OSMAN BALYALI
Orman îş. Muhasebecisi

SINDIRGI

4697/4697 - 11 .9 . 1962 
(S. No: 30)
HAŞAN YAŞAR 
Merkez Orman Bölge Şefi

TUNCELÎ

4714/4714 - 11.9 .1962 
(S. No: 31)
CEMÎL AKDOĞAN 
Devlet Orman îş. Muhasebecisi 

AFYON

4733/4733 - 12 . 9 . 1962 
(S. No: 32)
FAHRİ KAYA 
Orman İs. Muhasebecisi

TUNCELÎ

4791/4791 - 19.9 . 1962 
(S. No: 33)
HİKMET AYDIN
Devlet Orman îş. Muhasebecisi 

MANÎSA

4864/4864 - 24 .!). 1962 
(S. No: 34)
KEMAL KUTLU
Orman Fidanlığı Or. Müh. Mua.

ELAZIĞ

4878/4878 - 26 . 9 .1962 
(S. No: 35)
MFHMET GÜLEROĞLU 
Devlet Orman îş. Muhasebecisi 

BAYRAMİÇ

5024/5024 - 8 . 10 . 1‘HL’
(S. No: 36)
ARİF SAPLIK 
Or. îş. Muhasebe M.

KOZAN

5053/5053 - 9. 10 . 1962 
(S. No: 37)
ÎDRÎS ÖZALP
Devlet Orman îş. Muhasebecisi 

VİZE

4917/4917 - 28 . 9 .1962 
(S. No: 38)
ALÂEDDÎN ERGUN 
D. Orman îş. Muhasebecisi

BANDIRMA

Gereği düşünüldü : 2514 sayılı Kanun, muhasiplerin idare hesaplarını incelemekle görevli kıl
dığı Sayıştaya bu konuda bir hesap mahkemesi sıfatı ve salâhiyetini vermiş ve aldıkları karar
lan  sair mahkeme hükümleri gibi ad ve kabul etmiştir.

Bu bakımdan talebin komisyonumuzca inceleme konusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

351 17 . 4 . 1963

#
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3071/3071 - 2 6 .3 . 1962 
(S. No: 39)
DURSUN UYUŞ ve arkadaşları 
Yemeniciler ve Eskiciler 
Derneği mensupları

DİYARBAKIR

3105/3105 27.3.1962 
(S. No: 40)
Marangozlar Derneği Başkanı 

SUNGURLU

3106/3106 - 27 . 3 . 1962 
(S. No: 41)
NAZIM TURHAN ve arka
daşları 
Bakkal

ARAPKİR

3107/3107 - 27 . 3 . 1962 
(S. No: 42)
EMİN KIBRISOl ve arkadaş
ları
Molla köyünden

KARAMUK

310S/310S - 27 . 3 . 1962 
(S. No: 43)
MAHİR ESEN 
Yenimahalleden

A R A Ç

3109/3100 - 27 . 3 . 1962
(S. No: 44)
ALÎ SARAÇOĞLU ve ark,i 
d aşları
Bakkal ve Benzerleri Derneği 
Başkanı

İNEGÖL

3110/3110 - 27 . 3 . 1962 
(S. No: 45)
OSMAN ÇOBAN ve arkadaşları! 
Belediye Hanı ve Çıra Pazarı 
sokakları eski kundura tamir
cileri

*v TİRE

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

f Dilekçiler : Geçimlerini zorluklu sağlıyan ve hattâ bundan 
âd*. olan çok mağdur re az gelirli küçük esnaf ve sanatkârlardan 
bulundukları hakle, bu durumları ve ödeme kabiliyetleri nazara 
alınmadan, takdir komisyonlarınca esaslı bir incelemeye tâbi tu
tulmadan hakiki kazançlarının çok üstünde kazanç tesbit edilip 
adlarına götürü olarak tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ve 
bu miktara göre tasarruf bonosu almaya mecbur kılınmalarına 
itiraz ederek bunların âdil bir hadde indirilmesini, taksit süre
lerinin uzatılmasını, vergilendirmenin bu buhranlı devre geçin
ceye kadar tehiri ve vergi cezalarının kaldırılması ve bu durum- 
d,bki küçük esnafın Götürü Vergiden, Trafik Vergi ve sigortasın
dan, tasarruf bonosundan muaf tutulmalarını istemektedirler.)
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3111/3111 - 26 . 3 . 1962 
(S. No: 46)
M. HİKMET NECAN 
Aydoğdu mahallesi 71. sokak 
No: 57

NAZİLLİ

3112/3112 - 27 . 3 .1962 
HÜRREM EVREM ve arka
daşları
Kahveci

TIROAN

3113/3113 - 26 . 3 . 1962 
(S. No: 48)
HALİS GÜNGÖR 
Küçük Esnaf Derneği ve Sa
natkârlar Birliği Başkanı

PASİNLER

3114/3114 - 26 . 3 .1962 
(S. No: 49)
KEMAL KOSABA ve arkadaş
ları
Merkez esnafı

DEVREKANİ

3118/3118 - 27 . 3 .1962 
(S. No: 50)
ÎSMET TERZlOĞLU 
Demirciler Arastası No: 22

VEZİRKÖPRÜ

3120/3120 - 27 . 3 .1962 
(S. No: 51)
HÜSEYİN ARSLAN 
Demirciler Arastası No: 39

VEZİRKÖPRÜ

3124/3124 - 28.3 .1962
(S. No: 52)
ŞAHAP ÖZER ve arkadaşları 
Esnaf

GÜLNAR

3127/3127 - 27.3 . 1962 
(S. No: 53)

RIZA MUT ve arkadaşları
.Esnaf

MUT

3.156/3] 56 - 29 .3 . 1962 
t S. No: 54)
ZEYNEL ER ve arkadaşları 
Sıhhi tesisat tamircisi

KÜRE

3158/3158 - 29.3 .1962
(S. No: 55)
NURETTİN BOSTANCI ve ar
kadaşları

ADİLCEVAZ

3159/3159 - 29.3 .1962 
(S. No: 56)
BURHAN ALADAĞ ve 
HÜSEYİN ALADAĞ
Nanpariz köyü

ÇALDIRAN

3160/3160 - 29 . 3 .1962 
(S. No: 57)
KEMAL CAN vo arkadaşları 
Terzi

SİLVAN

3167/3167 - 29 . 3 . 1962 
(S. No: 58)
ALt NİŞANCI ve arkadaşları 
Bilge köyü

BORÇKA

3168/3168 - 29 . 3 . 1962 
(S. No: 59)
Ticaret Odası

KARAMAN

3189/3189 - 31.3 . 1962 
(S. No: 60)
ŞÜKRÜ AKSAKAL ve arka
daşları 
Esnaf

PÜLÜMÜR

3190/3190 - 3 0 .3 . 1962
(S. No: 61)
ZEYNEL DERELİ ve arka
daşları 
Esnaf

ANDIRIN

3191/3191 - 3 0 .3 . 1962 
(S. No: 62)
KÂMİL TEPEGÖZ ve arka
daşları
Bakırcı ve dökmoci esnafı

TRABZON

3243/3243 - 2 .4 .  1962 
(S. No: 63)
DURAN VURANOK vo arka
daşları
Terziler Derneği Başkanı

KIRŞEHİR

3271/3271 - 3 .4 .1962 
(S. No: 64)
MEHMET DEMtRDELEN ve
arkadaşları
Demirci esnafı

OSMANİYE

3288/3288 - 6 .4 .1962 
(S. No: 65)
MUSA ERYlCrlT 
Marangoz. Taşkala köyü

Karaman - KONYA

3326/3326 - 7 .4 .  1962 
(S. No: 66)
ALİ M İŞE
Hacıbalı mahallesi Çay sokak 
Bakkal

MERZİFON

3334/3334 - 9 .4 .  1962 
(S. No: 67)
KÜSTÜ KÜRKÇÜ 
Tabaklar Derneği Başkanı

ÇOK UM
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3347/3347 - 10.4 . 1962 
(S. No: 68)
SIDDIK CAN ve arkadaşları
Tenekeci
Kale mahallesi

VİRANŞEHİR

3354/3354 - 10 . 4 .1962 
(S. No: 69)
TEVFlK TATLI ve arkadaş
ları
Köy terzisi, Ortakaraviran

SEYDİŞEHİR

3362/3362 - 10 . 3 . 1962 
(S. No: 70)
ADIL YARDARLl

Birlik Başkanı Esna! 
Sanatkârlar Derneği 
Şeref Efendi sokak No: 36

Çağaloğlu - İSTANBUL

3401/3401 - 12.4 .1962 
(S. No: 71)
HACI DEĞİRMENCİ ve arka
daşları

Saimbeyli - ADANA

3410/3410 - 13.4 . 1962 
(S. No: 72)
H. HÜSEYİN ULUSÖZLÜ 
Zahireciler Esnaf Derneği 
Başkanı

ADANA

3452/3452 - 16 . 4 .1962 
(S. No: 73)
CELÂL SÜLE 
Maraş caddesi No: 255

TRABZON

3481/3481 - 18.4.1962 
(S. No: 74)
SIDDIK ClVAGÜL 
Hünkâr iskele Fabrika yolu 
No: 7

Yalıköy - Beykoz 
İSTANBUL

3721/3721 - 8 .5 .  1962
(S. No: 75)
NEŞAT ZEYTİN ve arkadaşları 
Pazar yeri esnafından

Köprübaşı - SÜRMENE

Gereği düşünüldü : 193 »ayılı Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasından doğan anlaşmazlık
ların halli ve yapılacak itiraz ve temyiz taleplerinin incelenmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 
göre görevli komisyonlara ve Danıştaya ait bulunmaktadır.

Maddi hata ve iddialarının ise ilgili vergi dairelerine yapılması lâzımdır.
Mükellefiyetten istisna, muafiyet, tehir ve zikrolunan kanunun kasaba ve köy esnafının iş du

rum ve imkânlarına göre ıslahı talepleri ise yeni bir kanun konusu olup komisyonumuz ise böyle 
bir teklif serdine yetkili değildir.
Esasen, 193 sayılı mezkûr Gelir Vergisi Kanununda, 202 sayılı ve 19 . 2 . 1963 tarihli bir Ka

nun ile gerekli değişiklikler de yapılmış bulunulmaktadır.
Belirtilen bu sebeplere binaen, vâki müracaat ve şikâyetlerin komisyonumuzca incelenmesine 

mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

352 17 . 4 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karari

4582/4582 - 28.8 . 1962 
(S. No: 76)
İSMAİL EROL 
HavıızBaşa Çakal tepe No: 14 

Çengelköy - İSTANBUL

4583/4583 - 28 . 8 . 1962 
(S. No: 77)
Hü s e y in  s a r ik a y a
Çarşı mahallem No: 3

Köşk - AYDIN

4584/4584 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 78)
SADETTİN GÜNAYDIN 
Yayla Pınar mahallesi 
Emekli Yol Başçavuşu

ŞEFAATLİ

4585/4585 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 79)
TAYYİP TEKÎN 
Manifaturacı Kemal Tekin 
yanında

KIRIKKALE

4586/4586 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 80)
HÜSEYİN ÜNAL 
Yenice nahiyesi 
Emekli Yol Çavuşu

KARABÜK

4587/4587 - 29 . 8 .1962 
(S. No: 81)
TURAN ÖZDEMÎR 
Mimar Sinan caddesi 
Karadeniz Fırını

KIRIKKALE

4588/4588 - 28. 8.1962 
(S. No: 82)
MEHMET KOÇ 
Sankadın sokak Sümer 
mahallesi

(Dilekçiler : Devlet Demiryolları Yol Servisinde çalışmakta
ki ■ iken emekliye ayrılmış olduklarından bahsile; 5434, 6311 ve 

sayıh kanunlarda vâki bir zühul ve boşluk sebebiyle; bu idare 
işçileri Emekli Sandığına bağlı olarak (31 . 3 . 1954 tarihine 
kadar) geçen hizmet müddetleri ile, kendilerini Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığına bağlıyan 6311 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği mezkûr tarihten itibaren geçen müddeti hizmetleri 
birtfstirilmiyerek kendilerine her iki sandıkça, o tarihlerdeki 
maaş ve müddeti hizmetleri ayrı ayrı hesabcdilerek emekli aylığı 
bağlanmış ve dolayısiyle mağdur edilmiş bulunduklarından, du
rumlarının ıslahını istemektedirler.)

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4589/4589 - 28 . 8.1962 
(S. No: 83)
SÜLEYMAN TOPÇU 
özgiineş mahallesi No: 34

Sincan - ANKARA

4590/4590 - 28.8 . 1962 
(S. No: 84)

•HALİL BEKTAŞLI 
Tandoğan mahallesi N o: 250 

Sincan - ANKARA

4591/4591 - 28 . S . 1962 
(S. No: 85)
Kaletepe mahallesi 110 sokak 
No: 6

KIRIKKALE

4592/4592 - 28.8 .1962 
(S. No: 86)
MUHARREM DURDEMİR 
Nenek köyünde 
Emekli Yol Kısım Şefi

Kayaş - ÇANKAYA

4593/4593 - 28.8 .1962 
(S. No: 87)
HAŞlM BAL
Kaletepe mahallesi 110 sokak 
No: 6

KIRIKKALE

4594/4594 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 88)
TURAN ÖZDEMİR 
DDY Şube 22 Şefi eliyle

KIRIKKALE

4595/4595 - 28 . 8 . 1962 
(S. No: 89)
DURSUN YÜKSEL 
DDY Şube 22 Memuru eliyle 

KIRIKKALE

4596/4596 - 28.8 . 1962 
(S. No: 90)
M. ALİ ELÎBAL 
Yenidoğan mahallesi No: 190 

Elmadağ - ANKARA

—  S —

4597/4597 - 28.8.1962 
(S. No: 91)
S. MEHMET ŞENOL 
Gişe Memuru M. Ali eliyle

Üreğil - ANKARA

4598/4598 - 28.8 .1962 
(S. No: 92)
ABDULLAH CEYLÂN 
Kaletepe mahallesi 110 sokak 
No: 6

KIRIKKALE

4599/4599 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 93)
ŞAKÎR YAVUZ 
Kayabaşı mahallesi Emekli 
Yol Siirveyanı 11427

KARABÜK

4600/4600 - 28 . 8 .1962 
(S. No: 94)
KÂZIM ÇETİN 
Yenişıh köyünde No: 160

Elmadağ - ANKARA

4601/4601 - 28.8.1962 
(S. No: 95)
EMİN KÖK
Yenice nahiyesi Derebaşı 
köyünde

Uzunkum - KARABÜK

4602/4602 - 28.8 .1962 
(S. No: 96)
EYYÜP KUMPAS 
Postacı Kâmil eliyle

FİLYOS

4603/4603 - 28 . 8 . 1962 
(S. No: 97)
AL t GÖKMEN 
Demirlibahçe Amaçlı sokak 
Nn: 11/6

ANKARA

4604/4604 - 28 . 8. 1962 
(S. No: 98)
AHMET EROL 
Akçakoyuıılu köyünde

ŞEFAATLİ

4605/4605 - 28.8 .1962
(S. No: 99)
HAYDAR YALÇINKAYA
DDY Çatalağzı İstasyon Şefi 
İbrahim Yalçıııkaya eliyle

ÇATALAĞZI

4606/4606 - 28.8.1962 
(S. N o : 100)
HULUSİ SUTUÇ 
Şube Memuru Esat eliyle

K IR IK KALE

4607/4607 - 28,. 8. 1962 
(S. No: 101)
OSMAN ŞENER 
Tandoğan mahallesi No: 3

Sincan - ANKARA

4608/4608 - 28.8 . 1962 
(S. No: 102)
ALİ SÖNMEZ 
Gülseren mahallesi Cami 
Yol üstü No: 71

ANKARA

4609/4609 - 28 . 8 . 1962 
(S. No: 103)
ŞAKİR YAVUZ 
Kayabaşı mahallesi Bilâ No: da 

KARABÜK

4610/4610 - 28 .8 . 1962 
(S. No: 104)
MEHMET ARSLAN 
Yay lapı nar mahallesi No: 59 

ŞEFAATLİ

4611/4611 - 28.8 . 1962 
(S. No: 105)
İSMAİL AYHAN 
Köşkliidere mahallesi No: 313 

Kaya§ - ANKARA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4612/4612 - 28 . 8 . 1962 
(S. No: 106)
ABDULLAH ÖZDEN 
Alibey mahallesi Uzıınyol 
(•midesi No: 72

(ANKİ !U

5019/5019 - 8. 10 . 1962 
(S. No: 107)

! RIFAT EVRENj
i DDY 2. İşletme Müd. Müfettişi
I
1 Bekir Erdem nezdinde

ANKARA

5020/5020 - 8 .10. 1962 
(S. No: 108) 
fîAZl AK SOY

Demirlibahçe Ağaçlı sokak
No: 11/6

ANKARA

5021/5021 - 8. 10.1962 
(S. No: 109)
AZİZ HÜNER
Alibey mahallesi Uzunyol No : 72 

ÇANKIRI

Gereği düşünüldü : Yukarda yazılı ve; özet olarak belirtilmiş olan dilek ve şikâyetlerin, yeni 
bir kanun teklif ve tasarısına konu teşkil etmekte bulunmalarına binaen; komisyonumuzca ince
lenip g'örüşülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

353 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1535/1535 - 8.1.19(12 
(S. No: 110)
MEHMET DOĞAN 
Çalışına Bakanlığında 
müstahdem

ANKARA

1536/1536 - 8 . 1 .  1962 
(S. No: 111)
NAZIM KARADUMAN 
Çalışma Bakanlığında Odacı

ANKARA

1537/1537 - 8 . 1 .  1962 
(S. No: 112)
ALÎ ÇALIŞKAN 
Çalışma BakanlığındaBaşhademe 

ANKARA

1538/1538 - 8. 1 . 1962 
(S. No: 113)
MEHMET TURNA 
Çalışma Bakanlığı Savunma 
Sekreterliğinde Odacı

ANKARA

.1539/1539 - 8 .1 .1962 
(S. No: 114)
Çalışma Bakanlığı Evrak 
Müdürlüğünde Daktilo

ANKARA

1540/1540 - 8 . 1 .  1962 
(S. No: 115)
MUSTAFA UYANIK 
Çalışma Bakanlığında 
Evrak Dağıtıcısı

ANKARA

1541/1541 - 8.1 .1962 
(S. No: 116)
ADİL AKBULUT 
Çalışma Bakanlığında 
müstahdem

ANKARA

(Dilekçilerin konusu : Memurin Kanununun 5 nci maddesine, 
ve teşkilât kanunlarına flöre, Devlet sektöründe ve Türkiye. Cum
huru/eti Devlet Demiryolları idaresinde (D) cetveline bağlı 
daimî kadrolarda vazife almış bulunan hizmetlilerin de memur 
ve işçilere tanınan sağlık, sosyal ve sair hak ve menfaatlerden 
faydalandırılmaları isteğine dairdir.)
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1542/1542 - 8 .1 .1962 
(S. No: 117)
EBUBEKÎR KARAOĞLU 
Çalışma Bakanlığı Levazım 
Müdürlüğünde

ANKARA

1543/1543 - 8.1 .1962 
(S. No: 118)
Çalışma Bakanlığı Levazım 
Müdürlüğünde

ANKARA

1544/1544 - 8 .1 .1962 
(S. No: 1.19)
HAYRETTİN BAŞTÜRK 
Çalışma Bakanlığı Levazım 
Müdürlüğünde Odacı

ANKARA

1545/1545 - 8.1 .1962 
(S. No: 120)
HALİL TÜZÜN 
Çalışma Bakanlığı Levazım
Müdürlüğünde müstahdem

ANKARA

1546/1546 - 8 .1 .1962 
(S. No: 121)
MEHMET AKKUYUC AKL1 
Çalışma Bakanlığı Çalışma 
Genel Müd. Odacı

ANKARA

1547/1547 - 8 . 1 .  1962 
(S. No: 122)
CAFER KARSLIOĞLU 
Çalışma Bakanlığı Levazım 
Müdürlüğünde

ANKARA

1548/1548 - 8 .1 .1962 
S. No : 123

Gereği düşünüldü : Yukarda

HAŞAN KEMAL GÖK ALP
Çalışma Bakanlığında 
müstahdem

ANKARA

1549/1549 - 8.1 .1962 
(S. No: 124)
AHMET TURAN 
Çalışma Bakanlığı Çalışma 
Umum Müdürlüğünde Odacı

ANKARA

1550/1550 - 8 .1 .1962 
(S. No: 125)
NAZMI BALAT
Çalışma Bakanlığında Odacı

ANKARA

1551/1551 - 8 . 1 . 1962  
(S. No: 126)
AYŞE COŞKUNER 
Çalışma Bakanlığında

ANKARA

1552/1552 - 8.1.1962 
(S. No: 127)
MEHMET TEZECAN 
Çalışma Bakanlığı Levazım 
Müdürlüğünde Odacı

ANKARA

1553/1553
4867/4867 - 24 . 9 . 1962 
(S. No: 128)
A. TURAN SEÇIClN ve 
arkadaşları
Karayolları 8 nci Bölge 
Müdürlüğünde

ELÂZIĞ

5003/5003 - 5 .10 .1962 
(S. No: 129)
ALÎ ÖZEN

yazılı ve; özet olarak belirtilmiş 
bir kanun teklif ve tasarısına konu teşkil etmekte bulunmalarına 
lenip gorüşülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

TCDD Garda bekçi
KONYA 

5004/5004 - 5. 10 . 1962 
(S. No: 130)
MURAT ACAR 
TCDD Tarım bekçisi

K( >NY A

5005/5005 - 5. 10 . 1962 
(S. No: 1:11)
ALİ ÇITAK
TCDD Garda yata'khaneci

KONYA

5006/5006 - 5 . 10 . 1962 
(S. No: 132)
AHMET DOĞANOAN 
TCDD Telefoncu

KONYA

5007/5007 - 5.10 . 1962 
(S. No: 133)
SEYİT AYDIN 
TCDD Telefoncu

KONYA

5008/5008 - 5 . 10. 1962 
(S. No: 134)
MUSTAFA BIKMAZ 
TCDD Carda bekçi

KONYA

5033/5033 - 9. 10 . 1962 
(S. No: 135)
MUSTAFA AYGÜN 
TCDD Yatakhaneci

KONYA

5034/5034 - 9. 10 . 1962 
(S. No: 136)
ALİ ÖZMERMER 
TCDD Garda bekçi

KONYA

olan dilek ve şikâyetlerin, yeni 
binaen; komisyonumuzca ince-

Karar No. Karar tarihi

364 17 . 4 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1035/1035 - 15 .12 . 1961 
(S. No: 137)
MUSTAFA BEKTA.Ş 
ERGANİ BAKIR 
işletmesi Miiessesesi Enerji 
Santralinde Vardiya 
Teknisiyeni

MADEN

1037/1037 - 16. 12. 1961 
(S No: 138)
CAHİT KARA
E. B. İşletmesi Personel
Servisi Memuru

MADEN

1038/1038 -16 .  12.1961 
(S. No: 139)
SEL AH ATT İN KESKİN 
E. Bakır işletmesi Müessesesi 
İd a re  Muhasibi

MADEN

1039/1039 - 16.12.1961 
(S. No: 140)
ZEKERİYA AĞSAKAL 
E. B. İşletmesi Personel 
memuru

MADEN

1040/1040 - 16. 12.1961 
(S. No: 141)
İZZET AYDIN 
Ergani Bakır İşletmesi 
Umumi Atelye Muhasibi

MADEN

1041/1041 - 16.12.1961 
(S. No: 142)
A. REMZİ KAYA
Ergani Bakır İşletmesi Umum
Atölye kâtibi

MADEN

1042/1042 - 16 :12 .1961 
(S. No: 143)
FUAT AKER
Ergani Bakır İşletmesi Flotas- 
yon servis vardiye teknisiyeni 

MADEN

(Dilekçiler : Devlet sektöründe ve Kamu İkitsadi Devlet Te
şekküllerinde uzun yıllar, işçi sigortaları mevzuatına göre icdb- 
eden aidatları da ödemek suretiyle, yevmiyeli olarak geçen hiz
met seneleri 228 sayılı Kanunla her ne kadar Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına, dolayısiyle emeklilik fiilî hizmet müd
detlerine (1950 dene itibaren de olsa) eklenmiş ise de; bu müd
detlerin maaş ve ücret intibakların da göz önünde bulundurul
maması, bilhassa yeniden memuriyete intisabed enler gibi işleme 
tâbi tutulmaları, bağlanacak emekli aylığı bakımından kendile
rini mağdur etmiş bulunacağı cihetle; sosyal adalet ilkesine ay
kırı bulunan kanunun bu aksaklığının bertaraf edilmesini iste
mektedirler.)
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1042/1042 - 16 :12. 1961 
(S. No: 144)
NİHAT KESKİN 
Ergani Bakır İşitmesi 
Flotasyon Muhasibi

MADEN

1044/1044 - -16. 12.1961 
(S. No: 154)
ADEM CAN 
Ergani Bakır İşletmesi 
Sosyal Servis Memuru

MADEN

1045/1045 - 16.12.1961 
(S. No: 146)
RUHÎ TEK
Ergani Bakır İşletmesi Miies
sesesi izabe muhasip yardımcısı 

MADEN

1046/1046 - 16. 12.1961 
(S. No: 147)
Ergani Bakır İşletmesi 
Satmalına Memuru

MADEN

1047/1047 - 16.12.1961
(S. No: 148)
Ergani Bakır İşletmesi 
Miiessesesi Personel ‘Memuru

MADEN

1048/1048 - J6. 12 . 1961 
(S. No: 149)
NEZİR YILMAZ 
E. B. İşletmesi Personel Memuru 

MADEN

1049/1049 - 16. 12.1961 
(S. No: 150)
OSMAN AYDIN 
Ergani Bakır İşletmesi Memuru 

MADEN

1050/1050 - 6 . 12 . 1961 
(S. No: 151)
HÜSEYİN SUVİNÇ 
Ergani Bakır işletmesi Sosyal 
Servisi Kalkülâtörii

MADEN

1051/1051 - 16. 12.1961 
(S. No: 152)
ZÜLFÜ AKAYCAN
E. B. işletmesi Başpuvantör
Yardımcısı

MADEN

1052/1052 - 16.12.  1961 
(S. No: 15.3)
ARİF OZAN 
Ergani Bakır İşletmesi 
Muhasebe Memuru

MADEN

1053/1053 - 1 6 . 12 .1961  
(S. No: 154)
AHMET ŞAMİL ASİL
E. B. İşletmesi Umumi Atelve
Serbisi Garaj Kâtibi

MADEN

1054/1054 - 16 . 1 2 . 1961 
(S. No: 155)
H Ü S E Y İN  İR A N  
E rgan i B ak ır İşletm esi 
Cmunı Atölye K âtib i

MADEN

2158/2158 - 27 . 1 . 1962 
(S. No: 156)
NEVZAT ERTEM 
Bakır İşletmesi Muhasebe 
Memuru

MADEN

2159/2159 - 27. 1 . 1962 
(S. No: 157)
ALİ UYANIK 
Ergani Bakır İşletmesi 
Satmalına Memuru

MADEN

2160/2160 - 27 . 1 . 1962 
(S. No: 158)
HALlL DEMİRAĞ 
Ergani Bakır işletmesi Muha
berat Servisi Arşiv Memuru

MADEN

2161/2161 - 27. 1 . 1962 
(S. No: 159)
ORHAN OZAN 
Etibank Ergani Bakır İşletmesi 
Miiessesesi Muhasebe Memuru 

MADEN

2162/2162 - 27. 1 . 1962 
(S. No: 160)
EKREM TURHAN 
Ergani Bakır işletmesi 
Satmalına Memuru

MADEN

2163/2163 - 27 .1 . 1962 
(S. No: 161)
M. ALI SELÇUK 
Ergani Bakır İşletmesi 
Muhasebe Memuru

MADEN

2164/2164 - 27 . 1 .1962 
(S. No: 162)
BEKlR T ANAYDIN 
Ergani Bakır işletmesi 
Hukuk Memuru

MADEN

Gereği düşünüldü : Yukarda yazılı ve; özet olarak belirtilmiş olan dilek ve şikâyetlerin, yeni 
bir kanun teklif ve tasarısına konu teşkil etmekte bulunmalarına binaen; komisyonumuzca ince
lenip görüşülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

855 17 . i  , 1998
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1576/1576 - 0 . 1 .  1962
(S. No: 1.63)
SELİM ARDA
İmar ve İnşaat Atölyesi
Şube Âmiri S. 20683

Haydarpaşa - İSTANBUL

1680/1680 - 13 . 1 . 1962 
(S. No: 164)
M. SADIK BOZ ALP 
Kırmızı Toprak mahallesi Osman 
Çavuş sokak No: 64

ESKİŞEHİR

7051/7051
3155/3155 - 29. 3.  1962 
(S. No: 165)
ALİ GÜZ
Ankara - Kayseri hattı Bal ışı h 
İstasyon Şefi Şükrü Ergiin 
nezdinde

BALIŞIH İstasyonu

1186/1186 - 20. 12. 1961 
(S. No: 166) 
tSMAlL DEMtRKOL 
TCDD 1. İş. Şube 11 K. 112 Şef 

Haydarpaşa - İSTANBUL

1187/1187 - 20. 12 . 1961 
(S. No: 167)
AHMET AKÇA 
TCDD 1. İs. Şube 11 Şef 
Kısım Şefi

Haydarpaşa - İSTANBUL

1188/1188 - 20 . 12 . 1961 
(S. No: 168)
HÜSEYİN SARUHAN 
TCDD 1. İs. Şube 11 Şefi 
Sürveyaıı

Haydarpaşa - İSTANBUL

1189/1189 - 20 .12 .1961 
(S. No: 169)
İBRAHİM BELEK 
TCDD 1. İş. Şube 11 Şef 
Yol Başçavuşu

Haydarpaşa - İSTANBUL

(Dilekçiler : Devlet Demiryolları işçileri Emekli Sandığına 
tabi iken sonradan vazife icabı T. C. Emekli Sandığına devir ve 
intikal etmiş bulundukları için 228 sayılı Kanun şümulüne gir
mekle bulunduklarından, ancak,; bu kanunda; adı geçen sandıkta 
1950 yılında devirleri yapılmış olanlar gibi bütün hak ve- men
faatleri ile birlikte T. C. Emekli Sandığına devredilecekleri yo
lunda bir sarahat olmadığı için, emeklilik hakları ikiye bölüne
rek emekli aylıkları emsallerine nazaran % 50 noksan bağlana
cağından, mezkûr kanuna, bu yoldu; (Kâffei hizmet ve aidatla
rının devri ve birleştirilmesi şeklinde) ek bir madde konulmasını 
istemektedirler.)



— 15 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1060/1060 - 18 . 12 .1961 
(S. No: 170)
MUSTAFA ULAŞ 
TCDDY îmar ve İnşaat 
Atelyesi Şube Âmiri

Haydarpaşa - İSTANBUL

1061/1061 - 18 .12 .1961 
(S. No: 171)
BEDRİ ÖVÜÇ 
TCDDY îmar ve İnşaat 
Atelye Şube Amiri

Haydarpaşa - İSTANBUL

1062/1062 - 18 .12 .1961 
(S. No: 172)
NİYAZİ YILMAZKOL 
TCDDY îmar ve İnşaat 
Atelye Şube Âmiri

Haydarpaşa - İSTANBUL

1400/1400 - 30 . 12 . 1961 
(S. No: 173)
HALİM ÖZ
TCDD Buharlı Depo Md.
Şube Âmiri

Haydarpaşa - İSTANBUL

1511/1511 - 5. 12 .1962 
(S. No: 174)
CELÂL ÖZTAŞ 
TCDDY îmar ve İnşaat 1. 
Grup Müdürlüğü Atelye 
Şube Âmiri

Haydarpaşa - İSTANBUL

1521/1521 - 8 .1 .1962 
(S. No: 175)
H. HÜSAMETTİN ARAYICI 
TCDDY Şube 11 Şefliği 
Kısım Şefi

Haydarpaşa - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Yukarda yazılı ve; özet olarak belirtilmiş olan dilek ve şikâyetlerin, yeni 
bir kanun teklif ve tasarısına konu teşkil etmekte bulunmalarına binaen; komisyonumuzca ince
lenip gorüşülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

356 17 . 4 . 1963
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1825/1825 - 18.1.1962 
(S. No: 176)
ŞAHAP TÜRKELİ 
Seyhan Hidro - Elektrik 
Santrali Teknisyeni

ADANA

1894/1894 - 19.1.1962 
(S. No: 177)
MUSTAFA KANDİL 
Denizcilik Bankası T. A. O. 
Liman işletmesinde 2155 sicil 
sayılı Kaptan

İSTANBUL

2394/2394
4217/4217 - 10. 7.  1962 
(S. No: 178)
M. ALİ İÇBAY 
Vergi Dairesinde Fiş Memuru 

GAZİANTEP

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : 228 sayılı Kanun şümulü dışında bırakılan ku
rum, askerî fabrika ve teavün sandıklarında, aidatsız ve saat üc
retli ve yevmiyeli geçen hizmetlerinin de borçlandırılmak sure
tiyle emeklilik hizmetinde sayılmasını istemektedirler.)

3123/3123 - 27.3 . 1962 
(S. No: 179)
BEHİÇ AYMERGEN 
Suni İpek ve Viskoz Mamulleri 
Müessesesi Teknik arkadaşları 
adına Santral Teknisyeni

GEMLİK

Gereği düşünüldü : Yukarda yazılı ve; özet olarak belirtilmiş olan dilek ve şikâyetlerin, yeni 
bir kanun teklif ve tasarısına konu teşkil etmekte bulunmalarına binaen; komisyonumuzca ince
lenip göriişülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

357 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin' adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1/1 - 1. 11. 1961 (Dilekçiler : 113, 134 ve 78 sayılı A f kanunları dışında kalan
(S. No: 180) veya bunlardan kümen istifade etmi§ bulunan diğer adlî ve si-
BAHATTİN (JÜNTÜRKÜN yasi suçlu ve mahkûmları da içine alan umumi bir af kanunu
Bölge Ceza Evi mahkûmları çıkarılmasını istemektedirler.)

ÎZMİR

6 /6 - 1 .1 1 .  1961
(S. No: 181) '
MUAMMER ORTAÇ 
Şehremini Veledi Karabaş ma
hallesi Elektrik sokak No: 10 

İSTANBUL

7/7 - 1 .11 . 1961 
(S. No: .182)
TURHAN KARAÜEMÎR 
Ceza Evi mahkûmları

BAFRA

8/8 - 1. 11. 1961 
(S. No: 183)
Ceza Evi mahkûmları

SAMSUN

9/9 - 1. 11. 1961 
(S. No: 184)
Ceza Evi mahkûm ve mevkufları 

ŞARKIŞLA

10/10 - 1 .11 . 1961 
(S. No: 185)
SÜLEYMAN BAĞIAÇIK 
Ceza Evi mahkûmları

SÎLÎFKE

13/13 - 3 .11.1961 
(S. No: 186)
IIASAN tŞEL
Çubuklu Kanacık caddesi No: 7 

Beykoz - İSTANBUL

14/14 - 3 .11. 1961 
(S. No: 187)
ŞÖHRET KARAKOÇ 
Kara köyünde

Çıldır - KARS
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15/15 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 188)
TEVFİK LEZER 
Tepe köy Polonez Yolu No: 10 

Paşabahçe - İSTANBUL

16/16 - 3. 11 . 1961
(S. No: 189)
ALI FERRUH BAYKALAZ 
Çifte Havuzlar caddesi No: 10

İSTANBUL

17/17 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 190)
NİGAR ATILGAN 
Valde Çeşmesi Çıkmazı No: 14 

Beşiktaş - İSTANBUL

18/18 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 191)
ASLAN AYDIN 
Küçük Asköy No: 6

TERME

19/19 - 3. 11.1961 
(S. No: 192)
HAŞAN ERKAN 
Karşıyaka 1791 sokak No: 1

İZMİR

20/20 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 193)
BlLAL DURUCAN 
Balta Limanı Kanlı Kavak 
caddesi No: 27

İSTANBUL

21/21 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 194)
ALI ÇEVİK
Kâğıthane köyü Lâle sokak 
No: 38

Şişli - İSTANBUL

22/22 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 195)
MUSTAFA MUTLU 
Tarlabaşı - Turhan caddesi 
No: 29

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

j 23/23 - 3 .1 1 . 1961 
I (S. No: 196)
I METİN ERCAN 
i Topçular Müzesi caddesi 
Kutlular sitesi No: 42

Demirkapı - İSTANBUL

24/24 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 197)
ŞERİF VARLI 
Karlıtepe No: 16

Kartal - İSTANBUL

i 25/25 - 3 .1 1 . 1961 
| (S. No: 198)
; DİLBER ÖKSÜZ
I Selâmsız caddesi Kiifeciler 
sokak No: 26

Üsküdar - İSTANBUL

26/26 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 199)
N KOMİYE EGE 
1149 sokak No: 18

İZMİR

27/27 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 200)
İT ASAN ERKAN 
Yeşil Sağlık caddesi Fırın 
sokak No: 8

İZMİT

28/28 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 201)
ZİYA KUTSAL 
Alucra Yenice köyünde

GİRESUN

29/29 - 3 .1 1 .  1961 
(S. No: 202)
ULVİYE ALTINKAYA 
Eskici mahallesi No: 19

Koçhisar - ANKARA

30/30 - 3 .1 1 . 1%1 
(S. No: 203)
İRFAN KILIÇ
Kadınhanı Köylü Dolu No: 37 

KONYA

31/31 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 204)
IBR AH İM I) EMİRKIR AN
Şeftali sokak No: 16

Kemalpaşa - BURSA

32/32 - 3.11.1961 
(S. No: 205)
GÜLSÜM YILDIRIM
Karadere - Kayabaşı köyünde

RlZE

33/33 - 3.11.1961 
(S. No: 206)
RAHMAN ÇAĞAN 
Gümüşsüyü tdriz Köşkü 
caddesi No: 21

Eyüp - İSTANBUL

34/34 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 207)
FAİZ GÜÇLÜ 
Çekcmcl köyü No: 81

Şereflikoçhisar - ANKARA

35/35, 1742/1742 
3387/3387 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 208)
FAZLI KOÇAK 
Ortakent (Büyük Nakla) 
köyünde

II AN AK

36/36 - 3 .11.1961 
(S. No: 209)
ESAT TANZER 
Cami Yanı No: 6

Yeniköy - İSTANBUL

37/37 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 210)
OSMAN AVNİ KAPTANCIK 
Haydar Hamamı sokak No: 10 

TTnkapanı - İSTANBUL

39/39 - 3.11.1961 
(S. No: 211)
MEHMET KAPICI 
Çerkeş Erheş köyü No: 24

ÇANKIRI



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

40/40 - 3.11.1961
(S. No: 212)
BEDRİYE MANtOĞLU 
Esesi or köyü Passeleı* Yeşil 
Yazına No: 53

İSTANBUL

41/41 - 3 .1 1 . 1961
(S. No: 213)
1. HAKKİ ÜNAL 
Acıbadem Bey sokak No: 67

Kadıköy - İSTANBUL

42/42 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 214)
OÜLTEN ELEMLİ 
Unnırbey mahallesi No: 178

EDİRNE

43/43 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 215)
RASİME BATTAL 
İsmail Hakkıbey sokak 
Acıbadem No: 15

Kadıköy - İSTANBUL

44/44 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 216)
FEYZULLAH TOLAR 
Yenidoğan mahallesi Serdar 
Bayır sokak No: 75

İZMİT

45/45 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 217)
HÜSEYİN TETİK 
Siyasi mahkûmlar adına

AYDIN

46/46 - 3 .11.1961 
(S. No: 218)
RAB!A ÖZGÎRlŞOEN 
Selâmi Ali Umumhane 
sokak No: 25

Üsküdar - İSTANBUL

47/47 - 3.11.1961 
(S. No: 219)
SELİM ÜNLÜTÜRK 
Yeni sokak No: 31

Gerze - SİVAS

48/48 - 3 . 11.1961
(S. No: 220)
ZÜBE YD E (İÜLÜPS AL AR 
Çemberi it aş - Kûtipçmar 
sokak No: 28)

İSTANBUL

49/49 - 3 .1 1 .1 96i 
(S. No: 221)
YUSUF YILDIRIM 
Ağapınar köyünde No: 22

ESKİŞEHİR

50/50 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 222)
AHMET YAŞAR 
Sofular caddesi No: 84/1

Aksaray - İSTANBUL

51/51 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 223)
ŞEVKİ b ü k e r
Cami sokak No: 12

Ümraniye - İSTANBUL

52/52 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 224)
HATİCE (îÜLPERl 
Turhal köyünde

BOYABAT

53/53 - 3. 11.1961 
(S. No: 225)
SULTAN TAŞÇI 
İvidere nahiyesi 
Çiftlik köyünden

RİZE

54/54 - 3.11.1961 
(S. No: 226)
FATMA KULAK 
Taşburuıı köyü No: 94

Akyazı - SAKARYA

55/55 - 3.11.1961 
(S. No: 227)
Z ELİ HA TIJRAL 
Salıpazarı Çakırlar köyünde

Mengen - KASTAMONU

I 56/56 - 3 .11. 1961
I (S. No: 228)
INECÎP DENİZI
i Kabaçınar köyünde No: 43

Yenişehir - BURSA

57/57 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 229)
ÂLİ DEVLET 
Bahariye caddesi No: 96

Kadıköy - İSTANBUL

58/58 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 230)
EMİNE GÖKÇEK 
Fevzipaşa caddesi No: 21

Fatih - İSTANBUL

59/59 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 231)
MERYEM TEMİZ 
Iğdere Çiftlik köyünde

RİZE

60/60 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 232)
HAYRİYE ADA 
Duvardibi Arekeci sokak No:20 

Üsküdar - İSTANBUL

61/61 - 3. 11.1961 
(S. No: 233)
CEMİL DUYGU 
Sarıkava Tepedoğan köyünde

YOZGAT

62/62 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 234)
MEHMET IŞILDAK 
Balıkçı sokak No: 43

Pendik - İSTANBUL

63/63 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 235)
MUSTAFA ÖZLEDİOĞLU 
Telsizler mahallesi No: 72 
sokak No: 77

Zeytinburnu - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

64/64 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 236)
ALÎ SAATÇİ
Paşabahçe - Sazlıdere No: 84 

İSTANBUL

65/65 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 237)
BEHlCE ÖZ PINAR 
Acıbadem caddesi İsmail Hakkı 
Bcv sokak No: 16

İs t a n b u l

66/66 - 3.11 . 1961 
(S. No: 238)
ÖMER ÖZTÜRK 
Palalar köyünde No: 16

BOYABAT

67/67 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 239)
ŞÜKRİYE AKAT 
Sakarya mahallesi No: 16

FATSA

68/68 - 3 .11. 1961 
(S. No: 240)
NEVRÎYE ARICI 
Şehitler mahallesi No: 24

NÎĞDE

69/69-- 3.11 . 1961 
(S. No: 241)
ESMA ÇELEN 
Sinanh köyü No: 6

AFYON

70/70 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 242)
ZÜMRÜT BURSALIOĞLU 
Moda caddesi Zühal sokak No: 6 

Kadıköy - İSTANBUL

71/71 - 3.11.1961 
(S. No: 243)
ZEYNEP ÇELİK 
Vaniköy caddesi No: 2/1

Çengelköy - İSTANBUL

72/72 - 3 . 11.1961 
(S. No: 244)
SEZAÎ ÇAĞATAY 
Çavuşdere caddesi No: 10

Üsküdar - İSTANBUL

73/73 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 245)
ÎBRAHÎM OVA 
Tavuk Uçmaz sokak No: 18/2 

Cihangir - İSTANBUL

74/74 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 246)
ŞÜKRÜ ALIN 
İstasyon arkası No: 41

Sirkeci - İSTANBUL

75/75 - 3 . 11 . .1961 
(S. No: 247)
MUSTAFA ÖZTÜRK 
İstiklâl mahallesi No: 28

Polatlı - ANKARA

76/76 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 248)
MUHİTTİN ÇİL 
Ovacık Çelil Demir sokak No: 43 

KIRIKKALE

77/77 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 249)
ALİ BİLÂL 
İdadiye caddesi No: 41

Kuzguncuk - İSTANBUL

78/78 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 250)
SAKİNE PETEKÇÎ 
Sevindirek mahallesinde No: 11 

Suadive - İZMÎT

79/79 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 251)
RABÎA MÜKÂFAT 
Galata Arap Cami Samer 
sokak No: 10

İSTANBUL

80/80 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 252)
AHMET YAMAN 
Bülbüldere Azizlik sokak No: 14 

Üsküdar - İSTANBUL

.81/8.1 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 253)
MUNİSE ATEŞ 
Dumlupmar mahallesi Uzun 
sokak No: 37/1

Buca - İZMİR

82/82 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 254)
AHMET GÜRLEK 
Mazharbey mahallesi No: 35

Göztepe - İSTANBUL

83/83 - 3.11 .1961 
(S. No: 255)
TOYER ÜN ALDILAR 
Toptaşı Ceza evi

Üsküdar - İSTANBUL

84/84 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 256)
ALÎ DURSUN ERTAŞ 
Taşdelen Su Deposu No: 22 
Balaban caddesi

Üsküdar - İSTANBUL

85/85 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 257) '
ELİF GELİRLİ 
Argon Germişi köyünde

MALATYA

86/86 - 3 . 11.1961 
(S. No: 258)
FATMA MOR 
Çandır köyünde

Çayıralan - YOZGAT

87/87 - 3. 11 .1961 
(S. No: 259)
MÜRÜVET OKTAY 
Cibali Yeniyol No: 8

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

88/88 - 3. 11 .1961 
(S. No: 260)
GÜLSÜM AK YURT 
Sarıcaoğlu mahallesi No: 114/1 

MALATYA

89/89 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 261)
SABİT YILDIZ 
Söğütlü Çeşme caddesi No: 22 

Kadıköy - tSTANBUL

90/90 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 262)
AYŞE YAVAŞ 
Maltepe Çam sokak No: 11

Kartal - İSTANBUL

91/91 - 3 .11 .1961 
(S. No: 263)
YUSUF GÖNÜL 
Zindan arkası Kabristan 
sokak No: 55

Kasımpaşa - İSTANBUL

92/92 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 264)
HAŞAN CENKOt 
Selâmsız Kiifeci sokak No: 47 

Üsküdar - tSTANBUL

93/93 - 3.11.1961 
(S. No: 265)
DURSUN BAŞ
Demirtaş mahallesi Murat Ef.
sokak No: 14

Küç.iikpazar - tSTANBUL

94/94 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 266)
HAŞAN ÖZYÜKSEL 
Şahnen köyünde

Beşikdüzii - TRABZON

95/95 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 267) •
AHMET SAYMAN 
Paşakapı Ceza Evi İbrahim 
Sayman Babası

Manavgat - ANTALYA

96/96 - 3 . 11.1961 
(S. No: 268)
SAFÎYE AS
Ovacık Ahmetler köyü No: 24 

Çerkeş - ÇANKIRI

97/97 - 3 .1 1 . 1961 
;Ş. No: 269)
MAKBULE ULUTÜRK 
Kayalar Reşitbey köyünde

ADAPAZARI

98/98 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 270)
MEHMET BEYAZ 
Enginler köyünde No: 30

Tl gaz - ÇANKIRI

99/99 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 271)
RÎFAT ONGAN 
Elmalı Çiftliği No: 13

Beykoz - İSTANBUL

100/100 - 3. 11. 1961 
(S. No: 272)
MAHMUT TAN 
Reşit Paşa sokak No: 44

Kızıl toprak - tSTANBUL

101/101 - 3 .11 1961
(S. No: 273)
GÜLCAN DÖNMEZ 
Bağdad caddesi No: 22

BOLU

102/102 -3 .11 .1961  
(S. No: 274)
MÜKERRE KOL
Paşakapı Ceza Evinde mahkûm
Rasim Kol adına

tSTANBUL

103/103 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 275)
MEHMET DOĞ AN 
Melımetpaşa sokak No: 16

Vezirköprü - SAMSUN

1104/104 - 3 . 11 . 1961 
! (S. No: 276)
! MEHMET DAMAÇ 
(’ami köy mahallesinde

Tirebolu - GİRESUN

105/105 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 277)
HÜSEYİN TUNCER 
Poliııez yolu No: 70

Paşabahçe - İSTANBUL

106/106 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 278)
İSHAK HALFAN 
Pangaltı Bonzincik Tayyareci 
Fehmi sokka No: 6

İSTANBUL

107/107 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 279)
FİDAN AKER
Tophane Lüleci Hendek caddesi 
Mandıra sokak No: 17

İSTANBUL

| 108/108 - 3.11 . 1961
(S. No: 280)
FATMA ÇAKU 
Ulubey Kardeşler köyünde

ORDU

109/109 - 3 . 11! 1961
(S. No: 281)
KÂZIM NEŞELİ 
Büyükbahçe Başı mahallesi 
Sinan Ali caddesi No: 98/3

KAYSERİ

1 M)/110 - 3 .1 1 . 1961
(S. No: 282)
ŞERİFE DERİNÖZ 
Ilarakiye Hacı mahallesi 
Harmandalı sokak No: 23

Üsküdar - tSTANBUL

111/111 -3 .11 .1961  
(S. No: 283)
HAŞAN KAHRAMAN 
Beykoz - Korubaşı No: 85

İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi

112/112 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 284)
RECİ FE ÖNCÜ 
Küçük Köy Yolu No: 96

Taşlılarla - İSTANBUL

113/113 - 3 .11- 1961 
(S. No: 285)
ÖZTÜRK YAŞAR 
Altıyol Tayyareci Sami 
sokak No: 35

Kadıköy - İSTANBUL

114/114 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 286)
NADİDE ALTI ATA 
Altıyol ağzı Çukurbostan 
31 Ağustos sokak No: 3

Kadıköy - İSTANBUL

115/115 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 287)
ASLAN FIRAT 
Alemdağı caddesi No: 27

Ümraniye - İSTANBUL

116/116 - 3 .11 .1961
(S. No: 288)
MEHMET KAYAKOPARAN 
Tekirler köyü Yörükler mah. de 

Göynük - BOLU

117/117 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: -289)
HAS AN YILDIZ 
Yenişehir Karamea köyünde

Buca - IZMÎR

118/118 - 3. M . 1961 
(S. No: 290)
BEKİR KÖYEG İTMEZ 
Feri diye caddesi özer Ap. No: 12 

Taksim - İSTANBUL

119/119 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 291)
ÇELİL VARGITN 
Kdirııekapı Acı Çeşme 
Yusufağa sokak No: 1

İSTANBUL

120/120 - 3 .11.1961
(S. No: 292)
MÜMİN ÖNGEÇ 
Ceza Evinde

İZMİR

121/121 - 3.11.1961 
(S. No: 293)
İBRAHİM PARLE 
Acıbadem Zeamet sokak No: 15 

Kadıköy - İSTANBUL

122/122 - 3.11 .1961 
(S. No: 294)
MEHMET YILDIRIM 
Kartal Karlıtepe No: 12

Kartal - İSTANBUL

123/123 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 295)'
MUSTAFA TETİK 
Yakacık caddesi No: 4/1

Kartal - İSTANBUL

124/124 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 296)
FEKİYE KARAHAN 
Hasanpaşa İkbal iye mahallesi 
Borulu Musluk No: 45

İSTANBUL

125/125 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 297)
İSMAİL UĞURLU 
ömercik mahallesi No: 22

Akyazı - SAKARYA

126/126 - 3.11 . 1961 
(S. No: 298)
BİRSEN ZEYBEK 
Alibev mahallesi No: 50

Beykoz - İSTANBUL

127/127 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 299)
AYŞE KIRÇ İÇ EK 
Necatibey caddesi No: 220

İSTANBUL

128/128 - 3 .11. 1961 
(S. No: 300)
SIDIK A ÇAĞAN 
Kızıltoprak caddesi Reşit Paşa 
sokak No: 7

Kadıköy - İSTANBUL

129/129 - 3.11 . 1961 
(S. No: 301)
SABAHAT ÖZESER 
Acıbadem İsmail Hakkı sokak 
No: 67

Kadıköy - İSTANBUL

130/130 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 302)
NEZİHE GENÇEL 
Karanfil sokak No: 10

Pendik - İSTANBUL

131/131 - 3 .11 . 1961 
(S. No: 303)
MÜNEVVER AKSOY 
Çengelköy Mezarlık caddesi 
No: 20

İSTANBUL

132/132 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 304)
GÜL MANTARCI 
Feriköy Avukatlar caddesi No: 16 

İSTANBUL

133/133 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 305)
ŞAZİYE ÇÖL 
Çapadeniz Kıyı Aflaıı 
mahallesi No: 25/11

İSTANBUL

134/134 -3 .11 .1961  
(S. No: 306)
TALÂT TURAN 
Lâledere köyü No: 78

Yalova - İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

135/135 - 3 . 11. 1961 
(S. No: 307)
METİN MİRZA 
Saraylar caddesi No: 30

POLATLI

136/136 - 3.11.1961
(S. No: 308)
YUNUS MEHMET ÖZER 
Şamandıra nahiyesi No: 1

Kartal - İSTANBUL

137/137 - 3 .11 . 1961
(S. No: 309)
FATMA MANSUK 
İstasyon caddesi No: 40/8 
T. T. Baııkaevleri

Göztepe - İSTANBUL

138/138 - 3. 11 . 1961 
(S. No: 310)
RAMAZAN KARAGÖZ 
Ceza Evi mahkûmları

Toptaşı - İSTANBUL

139/139 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 311)
ŞEVK t YE Gt)L 
Tunus Bağı Dolaplı 
sokak No: 40

Üsküdar - İSTANBUL

140/140 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 312)
ABDÜLLÂTİF ZORLU
Yeni Ceza Evinde Koğuş 2 de 
mahkıım

DEG İRMİŞ AZ

141/141 - 3. 11. 1961 
(S. No: 313)
Camiikebir No: 72

Eyüp - İSTANBUL

144/144 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 314)
Merkez Ceza Evi mahkûmları 

İSPARTA

145/145 - 3. 11 .1961 
(S. No: 315)
SÜLEYMAN ARAŞ 
Ceza Evi mahkûmları adına

İZMİR

146/146 - 3 .1 1 . 1961
(S. No: 316)
SALIMA GÜLERYÜZ 
Dörtyol ağzı Serin sokak No: 37 

Mamak - ANKARA

157/157 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 317)
Ceza Evinde 293 mahkûm ve 
mevkuflar adına

ERZURUM

158/158 - 4 .1 1 . 1961 
(S. No: 318)
ASLAN ve arkadaşları 
Merkez Ceza Evinde

DİYARBAKIR

159/159 - 4.11 . 1961 
(S. No: 319)
MEHMET
Ceza Evi mahkûmları

SEYDİŞEHİR

160/160 - 4. 11.1961 
(S. No: 320)
MEHMET ŞAHİN ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

ÇORUM

161/161 - 4 .1 1 . 1961 
(S. No: 321)
Merkez Ceza Evi mahkûmları 

ANTALYA

162/162 - 4 .1 1 . 1961 
(S. No: 322)
RAHMİ MEMİŞ 
Ceza Evinde mahkûm

Sultanahmet - İSTANBUL

163/163 - 4. 11 .1961 
(S. No: 323)
AHMET TURAN vc arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

DİNAR

164/164 - 4 .1 1 . 1961 
(S. Nu: 324)
Ceza Evi mahkûmları

BURSA

169/169 - 6 . 11 . 1961
(S. No: 325)
OSMAN KAPLAN ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

BOLVADİN

171/171 - 7.11.1961
(S. No: 326)
SELÂHATTİN YİĞİT ve arka
d aşları
Ceza Evi mahkûmları

SAMSUN

172/172 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 327)
ARİF TUNÇ
Yeni Ceza Evinde mahkûm

SİVAS

176/176 - 6.11.1961 
(S. No: 328)
HÜSEYİN FAHRİ OKAY 
Toptaşı (-eza Evinde mahkûm 

Üsküdar - İSTANBUL

177/177 - 6 .11 . 1961
(S. No: 329)
İSMAİL SENSALTNER ve ar
kadaşları
Ceza Evi mahkûmları

TARSUS

178/178 - 6.11.1961 
(S. No: 330)

• SELÂHATTÎN AKIN 
Ceza Evinde mahkûm

BURSA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

181/181  -  « . 1 1  .1961

(S. No: 331)
HÜSEYİN SEZEN 
Toptaşı Ceza Evinde mahkûm 

İSTANBUL

183/183 - 6.11.1961
(S. No: 332)
ŞERİF TAYTAK ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

LÂDİK

187/187 - 6 .11 .
(S. No: 333)
Sivil/Ceza Evi mahkûmları

DİYAR BAK İR

188/188 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 334)
EROL KONİK ve arkadaşları 
feza Evi mahkûmları

Buca - İZMİR

189/189 - 6.11 . 1961
(S. No: 335)
AHMET CAN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

Aksaray - NİĞDE

190/190 - 6.11.1961
(S. No: 336)
MEHMET ARSLANTAŞ ve ar
kadaşları
Ceza Evi mahkûmları

KOCAELİ

191/191 - 6 .1 1 . 1961
(S. No: 337)
Ceza Evi mahkûmları

SİİRT

192/192 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 338)
AHMET AKÖÜN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

TRABZON

193/193 - 6. 11 . 1961
(S. No: 339)
T. NAMt SOYDAN ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

ÇORUM

194/194 - 6.11 . 1961 
(S. No: 340)
AHMET DEĞİRMENCİ 
Karlıtepe No: 26

Kartal - İSTANBUL

195/195 - 7 .11 . 1961 
(S. No: 341)
AHMET KİBAR 
Çaparcı, Sirkeci mahallesi No : 8 

TRABZON

196/196 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 342)
HATİCE EKER
Mahmut Şevket Paşa köyü No: 44 

Beykoz - İSTANBUL

197/197 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 343)
MÜZEYYEN KAYA 
Fikirtepe Dıvardibi Sanatkâr 
sokak No: 14

Üsküdar - İSTANBUL

198/198 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 344)
HÜSEYİN GÜRAY 
Hacı m eh m et mahallesi No: 18 

KONYA

199/199 - 6.11.1961 
(S. No: 345)
SABİHA K1ZC!INÇELİK 
Demirtaş mahallesi Mutasarrıf 
sokak No: 2 - 2

Eminönü - İSTANBUL

209/209 - 7.11 . 1961 
(S. No: 346)
Ceza Evi mahkûmları

BURSA

210/210 - 7 .11.1961
(S. No: 347)
BAKİ TEKE ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

DÜZCE

218/218 - 7 . 11 .  1961
(S. No: 348)
ABDULLAH GÖKBAY ve ar
kadaşları
Ceza Evi mahkûmları

MALATYA

219/219 - 1 . 11 .  1961 
(S. No: 349)
TURHAN KARA DEMİR ve 
arkadaşları
Ceza Evi mahkûmları

BAFRA

221/221 - 3 . 11 .  1961 
(S. No: 350)
BEDROS EFKERELİ 
Toptaşı Ceza Evinde mahkûm 

İSTANBUL

223/223 - 3 . 11 . 1961 
(S. No: 351)
SALİH A GÜLER YÜZ 
Dörtyol ağzı Serin sokak No: 37 

Mamak - ANKARA

224/224 - 8 . 11 .  1961 
(S. No: 352)
OSMAN KAPLAN ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

BOLVADİN

225/225 - 8 . 1 1 .  1961 
(S. No: 353)

' Ceza Evi mahkûmları
BURSA

226/226 - 3 . 11 .  1961 
(S. No: 354)
IIAMDİ AÖAOĞLU ve arka
daşları
Toptaşı Ceza Evi mahkûmları 

İSTANBUL
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229/229 - 3 .1 1 . 1961 
(S. No: 355)
MUSA YIRTICI ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

DlNAR

231/231 - 6 . 11 . 1961 
(S. No: 356)
H. FAHRİ OKAY 
Toptaşı Ceza Evinde

Üsküdar - İSTANBUL

232/232 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 357)
SÜLEYMAN SEZEN 
Ceza Evinde mahkuûm

Üsküdar - İSTANBUL

233/233 - 6 .11.1.961 
(S. No: 358)
Ceza Evi mahkûmları

SİİRT

234/234 - 6 .11 . 1961 
(S. No: 359)
Sivil Ceza Evi mahkûmları

DİYARBAKIR

235/235 - 6 .11. 1961 
(S. No: 360)
LÜTFÜ AKBABA ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

İZMİR

236/236 - 6 .11 . 196 i 
(S. No: 361)
AHMET DOĞAN ve arkadaşı 
Ceza Evi mahkûmları

DÜZCE

240/240 - 7 . 11. 1961 
(S. No: 362)
NECATİ GÜVEN ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

KÜTAHYA

243/243 - 8.11.1961 
(S. No: 363)
Ceza Evi mahkûmları

GÜMÜŞANE

244/244 - 8 . 11 . 1961 
(S. No: 364)
Yeni Ceza Evi mahkûmları 
Çalı - İçer

SİVAS

245/245 - 8 . 11 . 1961 
(S. No: 365)
MEHMET KAK AKULLUKÇU
ve arkadaşları
Ceza Evi mahkûmları

►SİNOP

248/24S - 8 .1 1 .  1961 
(S. No: 366)
NECATİ GÜVEN ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

KÜTAHYA

252/252 - 8 . 11. 1961 
(S. No: 367)
SİNAN KOSAL ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

ADANA

257/257 - 8 .1 1 . 1961 
(S. No: 368)
MEHMET ERGİN 
Ceza Evi mahkûmları

İNEBOLU

258/258 - 8. 11 . 1961 
(S. No: 369)
Yeni Ceza Evi mahkûmları

İSPARTA

259/259 - 8 . 11.. 1961 
(S. No: 370)
HÜSEYİN KARATAŞ 
Gemecik köyünde

REFAHİYE

262/262 - 8 . 11. 1961 
(S. No: 371)
A. EKREM DÜZGÜNOĞLU 
Merkez Ceza Evinde mahkûm 

ERZİNCAN

264/264 - 8 . 11 . 1961 
(S. No: 372)
MUSTAFA SEZER ve arka
daşları
Ceza Evinde mahkûııı

URFA

268/268 - 8 . 11.1961 
(S. No: 373)
OSMAN GEÇİM 
Ceza Evinde mahkûm

Üsküdar - İSTANBUL

276/276 - 10 .11.1961 
(S. No: 374)
Ceza Evi mahkûmları

GÜMÜŞ ANE

315/315 - 11.11. 1961 
(S. No: 375)
SAFİYE SİVRİ 
Kandıra caddesi 1 nci Bost an
lar sokak No: 15

tZMİT

316/316 - 14 .11. 1961 
(S. No: 376)
BİLGİN SÜMEK
Ceza Evi mahkûmlarından

Beyazıt - İSTANBUL

317/317 - 14 .11. 1961 
(S. No: 377)
FEYZIYE SAYGILI 
iskele caddesi Şahinbey 
sokak No: 9

Bal at - Fatih - İSTANBUL

330/330 - 13 .11.1961 
(S. No: 378)
ALÎ AYTOLAN ve ark;ıdiisl;m 
Ceza Evi mahkûmları

ARTVİN
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339/339 - 13 . 11. 1961 
(S. No: 379)
İBRAHİM KOÇAĞA 
Ceza Evinde mahkûm

ŞUHUT

243/243 - 13 . 11. 1961 
(S. No: 380)
Ceza Evi mahkûmları

BULANCAK

346/346 - 14 . 11 . 1961 
(S. No: 381)
BELMA EKOL ve arkadaşları 
Eskişehir C. Savcılığının
3 .11.1961 gün ve 961/2197 
sayılı yazısı ile gelen

ESKİŞEHİR

350/350 - 14 . 11. 1961 
(S. No: 382)
BESÎM PARLAKKILIÇ 
Ceza Erinde

GİRESUN

355/355
368/368 - 14 . 11. 1961 
(S. No: 383)
BEDÎR ÇELÎK ve arkadaşları 
Ceza Evinde mahkûm

BİRECİK

358/358 - 14.11 . 1961 
(S. No: 384)
NAZİF İTMİŞ 
Ceza Evi mahkûmları

KÜTAHYA

359/359 - 14 . 11 .1961 
(S. No: 385)
ALI ÇEVİK ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

DlNAR

360/360 - 14 . 11 . 1961 
(S. No: 386)
HÜSEYİN YILMAZ ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

ÖDEMİŞ

371/371
361/361 - 14 . 11. 196.1 
(S. No: 387)
Ceza Evi mahkûmları

ELAZIĞ

367/367 - 15. 11 .1961
(S. No: 388)
ŞEVKET
Ceza Erinde mahkûm

EMET

369/369 - 15. 11.1961 
(S. No: 389)
HÜSEYİN ÖZTÜRK 
Ceza Evinde 
Şeyh Abdullah mahallesi 
ölü Abdullah oğlu

KİLİS

370/370 - 15. 11. 1961 
(S. No: 390)
ABDULLAH TÜRKKAN ve 
arkadaşları
Merkez Ceza Evinde mahkûmlar 

ESKİŞEHİR

372/372 - 15. 11. 1961 
(S. No: 391)
YUSUF T ANKİ SI ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

GAZİANTEP

373/373 - 15 . 11 . 1961 
(S. No: 392)
MUSTAFA BİLGİÇ ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

SEYDİŞEHİR

374/374 - 15. 11 . 1961
(S. No: 393)
ÖMER NACAK 
İnceler köyünde

Çardak - DENİZLİ

375/375 - 15 .11.1961
(S. No: 394)
Toptaşı Ceza Evi mahkûmları 

İSTANBUL

376/376 - 15. 11. 1961 
(S. No: 395)
MEHMET GÜNAY ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

HATAY

377/377 - 15. 11. 1961 
(S. No: 396)*
AHMET ASOĞLU 
Ceza Evi mahkûmları

URFA

378/378 - 15 . 11. 1961 
(S. No: 397)
Ceza Eri mahkûmları

ELMALI

379/379 - 15 . 11. 1961
(S. No: 398)
MEHMET BAYRAKTAR ve 
arkadaşları
Ceza Evi mahkûmları

TRABZON

380/380 - 15. 11 . 1961 
(S. No: 399)
IJBEYİT CERCİ 
Ceza Evi mahkûmları

URFA

381/381 - 15. 11. 1961 
(S. No: 400)
Ceza Evi mahkûmları

EDİRNE

382/382 - .15 . 11 . 1961 
(S. No: 401)
MEHMET OCAK ve arkadaş
lar!
Ceza Evi mahkûmları

TEKİRDAĞ
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383/383 - 15 .11.1961 
(S. No: 402)
HÜSEYİN OĞUZ ve arkadaş
ları
Merkez Ceza Evi mahkûmları 

ANKARA

384/384 - 15. 11 . 1961 
(S. No: 403)
Ceza Evi mahkûmları

BURDUR

385/385 - 15 .11. 1961 
(S. No: 404)

HÜSEYİN YAPÇAL ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

BALIKESİR

386/386 - 15 . 11. 1961 
(S. No: 405)
ALI KOÇER ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

AMASYA

387/387 - 15. 11. 1961 
(S. No: 406)
Ceza Evi mahkûmları

KAYSERİ

388/388 - 15 . 11 . 1961 
(S. No: 407)

MEHMET GÜNBAY 
Ceza Evi mahkûmları

URFA

389/389 - 15. 11. 1961 
(S. No: 408)
MEHMET YEŞlL 
Ceza Evi mahkûmları

URFA

390/390 - 15. 11 . 1961 
(S. No: 409)
Ceza Evi mahkûmları

İSKENDERUN

391/391 - 17. 11 . 1961 
(S. No: 410)
RAMAZAN BAKAN 
Ceza Evinde mahkûm

URFA

392/392 - 17 . 11. 1961 
(S. No: 411)
MUSTAFA KANMAZ ve arka
daşları
Ceza Evinde mahkûm

BARTIN

393/393 - 17. 11 . 1961 
(S. No: 412)
KAHRAMAN BARLAZ 
Ceza Evinde mahkûm

ÜNYE

394/394 - 17 . 11. 1961 
(S. No: 413)
AHMET ÇAPAN 
Ceza Evinde mahkûm

ELBİSTAN

395/395 - 17. 11 . 1961 
(S. No: 414)
OSMAN KİRKİT ve arkadaşı 
Ceza Evinde mahkûm

DEVELİ

419/419 - 17. 11 .1961 
(S. No: 415)
Ceza Evi mahkûmları adına

ARDAHAN

420/420 - 17 . 11 . 1961 
(S. No: 416)
OSMAN EKlCt 

; Bölge Ceza Evi mahkûmları 
adına

SÎNOP

428/428 - 18 . 11 . 1961 
(S. No: 417)
KEMAL ÖZTÜKK ve arkadaş
ları
Yeni fs Ceza Evinde mahkûm 

StVAS

435/435 - 18.11.1961 
(S. No: 418)

MEHMET ALI YILMAZ 
Ceza Evi mahkûmları adına

BİNGÖL

436/436 - 18 .11.1961 
(S. No: 419)
VAHAP YILDIRIM ve arka
daşları
Ceza Evinde mahkûm

ADIYAMAN

437/437 - 18.11.1961 
(S. No: 420)
VELİ ŞAHİN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları adına

ERMENEK

453/453 - 21.11.1961 
(S. No: 421)
MUSTAFA DEMİR 
Ceza Evinde mahkûm

ÜNYE

478/478 - 22 .11.1961 
(S. No: 422)
BtLÂL UYANIK ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları adına

TOKAT

482/482 - 22 . 11 .1961 
(S. No: 423)
Ceza Evi mahkûmları

MARMARİS

485/485 - 22 . 11 . 1961 
(S. No: 424)
ALİ YILDAN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları adına

DENİZLİ

506/506 - 23 .11 . 1961 
(S. No: 425)
Ceza Evi mahkûmları

SAMSUN



— 28 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

603/603 - 28 .11. 1961 
(S. No: 434)
HÜSNÜ SAĞLAM 
Cez;ı Rvi mahkûmları

ERZİNCAN

604/604 - 28 . 11 . 1961
(S. No: 435)
KÂMtL ÖZTÜRK 
Ceza Evi mahkûmları

ERZİNCAN

605/605 - 28 .11. 196.1 
(S. No: 436)
CEM AL ERBAY  
Ceza Evi mahkûmları

ERZİNCAN

637/637 - 30. 11 . 1961 
(S. No: 437)
MEHMET GÜVEN 
Ceza Evi mahkûmu

NEVŞEHİR

638/638 - 30. 11 .1961 
(S. No: 438)
İZZET KÖKSAL 
Ceza Evinde mahkûm

NEVŞEHİR

687/687 - 4 . 12 . 1961 
(S. No: 439)
HÜSEYİN ÖZTÜRK 
Ceza Evi mahkûmları

GAZİANTEP

702/702 - 5 . 12 . 1961 
(S. No: 440)
NECATİ TAMER 
Ceza Evinde mahkıım

SİNOP

703/703 - 5 . 12 . 1961 
(S. No: 441)
HATİP OZAK 
Ceza Evi mahkûmları

MUŞ

732/732 - 5 .12 .1961 
(S. No: 442)
HÜSEYİN KARATAŞ 
Ceza Evinde mahkûm

ERZİNCAN

752/752 - 6 . 12 . 1961 
(S. No: 443)
ALİ ŞAHİN
Ceza Evi mahkûmları

ADANA

804/804 - 8 . 12 . 1961 
(S. No: 444)
PENAMI BÖCEKCİOĞLU 
Ceza Evi mahkûmları

KOCAELİ

994/994
3680/3680 - 15 . 12 . 1961 
(S. No: 445)
AHMET TURAN ve arkadaş
ları
Ceza Evi mahkûmları

DİNAR

1263/1263 - 25 . 12 . 1961 
(S. No: 446)
AHMET MENTEŞ 
Ceza Evi mahkûmları

KÜTAHYA

3139/3139 - 28.3 . 1961 
(S. No: 447)
KAYA ÖZGEN 
Ceza Evinde mahkûm

TAŞOVA

3666/3666
3674/3674 - 3 . 5 . 1962 
(S. No: 448)
FERRUH TÜRKYILMAZ 
Ceza Evinde mahkûm

tSTANBUL

3667/3667 - 3 .5  . 1962 
(S. No: 449)
ALI SOYSAL
Ceza Evinde mahkûm
Sultanahmet - İSTANBUL

509/509 - 23 . 11 . 196.1 
(S. No: 426)
MEHMET DELİKURT ve ar
kadaşları
Ceza Evinde mahkûm

ERZİNCAN

558/558 - 27. 11 . 1961 
(S. No: 427)
ALİ ŞAHİN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları adına

ADANA

564/564
580/580 - 27. 11 . 1961 
(S. No: 428)
BİLÂL ÖZTOKMAK
Ceza Evi mahkûmları

M ARAŞ

566/566 - 27. 11 . 1961 
(S. No: 429)
MÜRTEZA GÜNDOĞAN 
Askerî Ceza Evi mahkûmları 

MANİSA

574/574 - 27 .11. 1961 
(S. No: 430)
SÜLEYMAN ÖZONAK 
Ceza Evi mahkûmları

KİLİS

576/576 - 27. 11 . 1961 
(S. No: 431)
MUZAFFER PEKCAN 
Ceza Evinde hükümlü

Sultanahmet • tSTANBUL

601/601 - 28. 11 .1961 
(S. No: 432)
RIZA BEKTAŞ 
( ■eza Evi mahkûmları

ERZİNCAN

602/602 - 28. 11 . 1961 
(S. No: 433)
HÜSEYtN CAV 
Ceza Evi mahkûmları

ERZİNCAN



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3668/3668 - 3 .5 .1962 •
(S. No: 450)
NİYAZİ TÜRKSEN 
Ceza Evinde mahkûm

Sultanahmet - İSTANBUL

3669/3669 - 3 .5 .1962 
(S. No: 451)
KEMAL AKSUR
Ceza Evinde mahkûm

Sultanahmet - İSTANBUL

3670/3670 - 3 .5 .1962 
(S. No: 452)
KUDRET ŞEN
Ceza Evinde mahkûm

İSTANBUL

3671/3671 - 4 .5 .1962 
(S. No: 453)
MURAT BIÇAKCIOĞLU 
Ceza Evinde mahkûm

Sultanahmet - İSTANBUL

3672/3672 - 4 .5 .1962 
(S. No: 454)
YILMAZ DURMUŞOĞLU 
Ceza Evinde mahkûm

Sultanahmet - İSTANBUL

3673/3673 - 3 .5 .  1962 
(S. No: 455)
Ceza Evi mahkûmları

EDİRNE

3688/3688 - 4 .5 .1962 
(S. No: 456)
HALİL ERTAN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

BURSA

4683/4683 - 7 .9  .1962 
(S. No: 457)
ÖMER KAYA ve arkadaşla n 
Ceza Evi mahkûmları

ÜŞAK

4684/4684 - 7 .9  .1962 
(S. No: 458)
Ceza Evi mahkûmları

UŞAK

3691/3691 - 5 . 5 . 1962 
(S. No: 459)
Ceza Evi mahkûmları

AYDIN

3692/3692 - 5 .5  .1962 
(S. N: 460)
ABDURRAHMAN ALAN ve 
arkadaşları
Bölge Ceza Evi mahkûmları

EDİRNE

3693/3693 - 5 .5  . I962 
(S. No: 461) .
Yeni Ceza Evi mahkûmları

ANKARA

3694/3694 - 5 . 5 . 1962 
(S. No: 462)
REŞİT C4ÜCÜ
Merkez Ceza Evi mahkûmları 

DİYARBAKIR

3695/3695 - 5 .5 .  1962 
(S. No: 463)
VELÎ GENÇTÜRK ve arka
daşları
Merkez Ceza Evi mahkûmları 

ANKARA

3696/3696 - 5 .5 .1962 
(S. No: 464)
MUZAFFER TARIMCI 
Ceza Evinde mahkûm

İSTANBUL

3697/3697 - 5 .5 .1962 
(S. No: 465)
M. HULKÎ BİRGEN 
Ceza Evinde mahkûm

İSTANBUL

3702/3702 - 7 .5 .1962 
(S. No: 466)
İSMAİL ŞENSALIVER 
Ceza Evi mahkûmları

MERSİN

3792/3792 - 12.5.1962 
(S. No: 467)
SÜLEYMAN DUMAN ve arka
daşları
Ceza Evi mahkûmları

MUŞ

3842/3842 - 23 . 5 .1962 
(S. No: 468)
ALİ KARAHAN ve arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

MUĞLA

3844/3844 - 24 . 5 .1962
(S. No: 469)
ALİ KARAGÜLLE 
Ceza Evi mahkûmları

GÜRÜN

3925/3925 - 31.5 .1962 
(S. No: 470)
ALİ AYDIN vc arkadaşları 
Ceza Evi mahkûmları

GİRESUN

3974/3974 - 5 . 6 .1962 
(S. No: 471)
MÜŞTETİ
Ceza Evi mahkûm ve mevkuflan

DENİZLİ
5050/5050 - 9 .10 .1962 
(S. No: 472)
MUSA GENÇOĞLU 
Ceza Evinde mahkûm

URFA

5101/5101 - 15 .10.1962 
(S. No: 473)
HÜSEYİN ATMACA 
Ceza Evinde mahkûm

İZMİT

5114/5114 - 16 .10.1962 
(S. No: 474)
Ceza Evi mahkûmlan

SÜRT



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5120/5120 - 16 .10 .1962 
(S. No: 475)

KÂMİL YALIM
Ceza Evinde mahkûm

URFA

5121/5121 - 16 .10 .1961 
(S. No: 476)

Ceza Evi mahkûmları
TOKAT

5122/5122 - 16.10.1962 
(S. No: 477)

ALİ ŞAHİN ve arkadaşları
Ceza Evinde mahkûm.

ADANA

5123/5123 - 16.10.1962 
(S. No: 478)

Ceza Evi mahkûmları
KONYA

5124/5124 - 16 .10.1962 
(S. No: 479)
A. GANİ BALLI 
Ceza Evi mahkûmları

URFA

5125/5125 - 16.10.1962 
(S. No: 480)
KAİF KORKMAZ
Ceza Evinde mahkûm

URFA

Gereği düşünüldü : Bâzı »uç ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanun 23 . 2 . 1963 tari
hinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Dilekçelerde zikrolunan suç ve cezalardan bu kanuıi şümulüne girenlerle ilgili mahkûmların 
bundan faydalanmış olmaları tabiîdir.

Mezkûr kanunun şümulü dışında kalanların genel af talepleri ise; yeni bir kanun teklifi ile 
ilgili bulunması itibariyle, komisyonumuzca inceleme ve görüşme konusu yapılması mümkün de
ğildir.

Vâki müracaatlar üzerine belirtilen bu sebeplerden dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

358 17 . 4 . 1963

Kâtip 
Niğde Milletvekili

O D. Tvzihı

Başkan V. Sözcü Sözcü
Avdın Milletvekili Edime Milletvekili Bolu Senatörü

/?. öznrda F. ffiritlioğJu S. TTzunhasanoğln

[Dilekçe sayısı : 490]



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

G E N E L  K U R U L U  

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

Sayı: 8 
Tevzi tarihi 

1 . 7 .  1963 Pazartesi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Edremit PTT Merkezi Müdürü iken 31 . 1 . 1959 
tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk işleminin iptali ve vazife
sinin iadesi talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı : Emekliye sevk işlemi hakkında mü
talâa beyan etmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufun velev takdir hakkını taallûk etse dahi objektif ölçü 
/e esaslara, maddi vakıa ve delillere uygun kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslanndan bulun
maktadır.

Bu ışık altında dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine gö
re, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yukar 
da işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülmemiştir. Bu 
oakımdan takdir hakkının istimalinde de keza bir isabet yoktur.

Belirtilen bu maddi ve hukukî sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun iptaline ve dilekçi hakkın
da bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6173/53554 - 21.8 .1961

MUSTAFA ESAT 
Hazırbey mahallesi Kayalık 
çıkmazı No: 25/29

TRABZON

359 16 . 5 . 1963



_  2 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5454/51432, 5840/52550, 
1790/1790
8061/8061 - 7 . 8 .  19(31

ABDULLAH GEREN 
Çalık Malı, mukim Gaziantep 
Toprak ve İskân Miid. emekli 

VAN

6179/53548 - 21 .8.1961

MUHSİN ARITAMUR 
Hale sokak Erzincan Ap.
No: 19/7

Maltepe - ANKARA

(Dilekçi : Gaziantep Toprak m  İskân Müdürlüğünden emek
liye sevk edildiğini, emekli işleminin yapıldığı zanıan 19 yasında 
olup memuriyet hizmetinin 29 sene olduğunu, yapılan bu tasar
rufun kanuna aykın  olup 7212 sayılı Kanuna göre 30 seneyi ik
mal etmediğinden dolayı verilerek ikramiyenin yarısını aldığım
i ay evvel emekliye sevk edilmesi yüzünden 70 Hra asli maaşa 
yükseltilmesine imkân verilmediğinden mağdur edildiğini be
yanla hukuki mesnedi olmıyan işleminin iptali ile fiilî hizmet 
•jdından eksik lalan müddetin tamamlanması için eski görevine 
iade edilmesini tedebetmekledir.)

imar ve iskân Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçenin 
Gaziantep Toprak ve İskân Müdürü görevini ifa ederken daire
yi ev ve yemekhane olarak kullandığını mesai saatlerinde ye
rinde bulunmadığı, fal baktığı dairenin intizamına lâyıkı ile 
■ilâka göstermediği, idare kabiliyetinin zayıf olduğu, mesaisin
den istifade edilemiyeceği, bu sebeplerden dolayı 1 . 7 .  1961 
tarihinde 5434/6742 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye 
sevk edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkmdaki emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir se
bebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari ta
sarrufların objektif esasa ve ölçülere, maddi vakıa ve delillere 
dayanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukuki se
beplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin ipta
line, yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

360 16 . 5 . 1963

(Arzuhal hulâsası : Mıızika Assb. Orta Ok. Merkez Şube Md. 
iken 7 . 10 . 1958 tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk islim i
nin usulsüzlüğünden bahsile ip tali talebinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığı yazısında : Emekliliğinin görülen 
lüzum üzerine yapılmış olup sicil ile bir ilgisi bulunmadığı ve 
sırf kanunun idareye verdiği yetkiye istinadettiği bildirilmişti.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, vâkıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yaranna bulunması zaruri-ve idare hizmeti esaslarından bulun
maktadır.

Bu ışık altında; dilekçinin • incelenen dosya ve sicillerine
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

294/294,
6177/53551 - 10 .10 .1961

CEMAL DİNÇ 
Emlâk Kredi Bankası lojman
ları No: 6 Olgunlar sokak

Yenişehir - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

göre, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yu
karda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir.

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de bir isabet gö
rülememiştir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun iptaline, ve dilekçi hakkın
da yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bu
lundurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

361 16 . 5 . 1963

(Dilekçi : İller Bankası idare Meclisi Azası iken 19 . 11.1955 
tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk işleminin usulsüzlüğün- 
den bahsile iptali talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı yazısında : Hizmeti 32 yıl 7 ay 13 gün 
olduğundan emekliye sevk edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk et.se dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslarından bulun
maktadır.

Bu ışık altında; dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine 
göre, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yu
karda işaret olunan hukuk esaslarına uyarlık görülememiştir.

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde de bir isabet gö
rülememiştir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun iptaline, yeni bir tasarruf 
tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulmasına oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

362 16 . 5 , 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6130/534 Ki - 18 .8 .  1961

ABDLIKEAHMAN A KTt’Ci 
İleri sokak Erer Ap. No: 5/4

Aıııttepc - ANKARA

5827/52532.
5847/5847 - 25 . 12 . ]!>H2

KEMAL KESKİN 
5 tk'İ durak Serdar sokak No: 77

Yenimahalle - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Arzuhal hulâsası : Emniyet Teşkilâtında Komiser Muavini 
iken vekâlet < ınrine alınıp altı ay sonra hiçbir sorguya tâbi tu tu l
madan :2 i sene 7 uy hizmetle vazifesine son verildiğinden emekli 
maaşı alamadığını beyanla vazifesine iadesini istemektedir.)

İçişleri Bakanlığı yazısında : Komiser Muavini iken 6435 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince Bakanlık emrine alınıp 
kanuni süre olan 6 ayı ikmalden sonra hakkında emeklilik hü
kümlerinin tatbik edilmiş olduğunu, intihap Encümenince dos
yasının yeniden incelenmiş olduğunu ve tekrar mesleke alın
masının uygun görülmediğine dair karar ittihaz olunduğu 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bir hukuk devletinde bilcümle hukukî 
tasarrufların velev takdir hakkına taallûk etse dahi, objektif 
ölçü ve esaslara, vakıa ve delillere uygun, kamu hizmetlerinin 
yararına bulunması zaruri ve idare hizmeti esaslanndan bulun
maktadır.

Bu ışık altında; dilekçinin incelenen dosya ve sicillerine 
göre, hakkındaki işlemde kanuni ve muhik hiçbir sebep ve yu
karda işaret olunan hukuk esaslanna uyarlık görülememiştir.

Çünkü :
6435 sayılı Kanunun birinci maddesi : Altı ay Bakanlık em

rinde kalan bir memurun bu müddetin hitamından evvel dere
cesiyle veya bir alt derece ile tekrar tavzifine mâni bir hüküm 
taşımamaktadır.

Bu bakımdan takdir hakkının istimalinde bir isabet görüle
memiştir.

Belirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet ko
nusu edilen emeklilik tasarrufunun iptaline, yeni bir tasarruf 
tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulmasına, üye
den Muzaffer Yurdakuler’in muhalefetiyle ekseriyetle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

363 16 . 5 . 1963

( Dilekçi : 1.9:27 yılında Maliye Hakanlığına memur olarak gir
diğini, Hazine Genel Müdürlüğü Kambiyo Şefi bulunduğu bir 
sırada: 194H yılını/a Ankara Belediyesi iktisat tşleri Toptancı 
Hal Müdürlüğüne naklen tâyin edildiğini. 1950 yılında D. P. 
iktidara geç< rg< çmez Hal Müdürlüğünü lâğvettiğinden 1953 ta
rihin4 kadar açıkta kaldığını, ve bilâhara hizmet süresinin 25 
>ıılını doldurmuş olması ileri sürülerek 5434 sayılı Kanunun 39 
ıırtı, maddesinin (h) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini 
yapılan hu haksız muamelenin partizan bir zihniyet sebebiyle



— 5 -
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5707/52187 - 1. 8 . 1961

ABDÜRRAMâ N ŞEREF ÇAP
KINCI
Narhkapı asfaltı No: 2

‘ ımatya - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

meydana yeldiğini halbuki kendisinin tam çalışabilccck durum■ 
da olduğunu beyanla. haksız tu: mesnetsiz olarak verilen kararın 
iptali ile görevine- iadesini lal ebetmekt eılir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Yenimahalle Ser 
dar sokak No: 77 de mukim Kemal Keskin Ankara Belediyesi 
iktisat işleri Müdürlüğü Toptancı Hal Müdürü iken 1951 yılı 
bütçesi ile açıkta kalmış ve açık maaşını almakta iken 25 hiz
met yılını doldurmuş olması hasebiyle 5434 sayılı Kanunun 39 
ncu maddesini değiştiren 6122 sayılı Kanun hükümleri gere
ğince 18 . 7 . 1953 tarihinde emekliye sevk edildiği bildiril
miştir.

Celbedilen sicilleri ve gizli tezkiye varakaları tetkik edil
miştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk bulunmadığı 
gibi takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görül
memiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılmış olan tasarrufun ip
taline mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

P

Karar No. Karar tarihi

364 16 . 5 . 1963

(Dilekçi : T. ('. DDY Sirkeci - Halkalı banliyö istasyonların
da aktif servislerde çalıştığını, kin ve huğuz neticesi daire âmiri
nin emriyle < mekliye sevk edildiğini, yaşının 53 olup hizmet se
nesinin 3:J yıl olduğunu Ağrı harekâtında geceli gündüzlü istas
yonlarda çalışarak Erkânı Harbiye i Vmumiyece kendisini tak
dirnameler verildiğini, bu husustaki belgelerin dosyasında mev- 
cudolduğunıı SO lira asli maaşı almaya / ay gibi kısa bir müd
deti kaldığı unda 5 . 7 .  19(U tarihinden itibaren emekliye sevk 
e.dildiğini, 70 lira üzerinden :J sene 7 ay Emekli Sandığına emekli 
keseneğini öd (d iği halde intibak farklarını T. ('. DDY öd t madi
ğinden <iO Hra asli maaşla emekliyi sevk edildiğinden son derece 
mağdur olduğunu beyanla hakkınela yapılan tasarrufun ipledi 
ile eski görevini iade edilmesini talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılannda : Sirkeci işlet
mesi emrinde Gar Şefi olarak istihdam edilen Abdurrahman 
Şeref Çapkıncı nm emekliye tâbi hizmetinin 33 sene 1 ay 11 gün 
olması, durumu itibariyle de vazifedeki yetersizliğinden dolayı
5 . 7 .  1961 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunun 39 ncu



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5825/52534 - 7 .8 ,1061

M. CELÂLETTtN \7A'H 
Voşilçam sokak No: 19

Beyoğlu - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

maddesinin 6122 sayılı Kanunla muaddel (b) fıkrasına tevfikan 
re’sen emekliye sevk edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk bulunmadığı 
gibi takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görül
memiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılmış olan tasarrufun ip
taline mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

305 10 . 5 . 1963

(Dilekçi : Urfa Valisi bulunduğu, bir sırada 1957 yılı m illet
vekili seçimlerinde bu vilâyette C. H . P. nin kazanması üzerine 
düşük İktidar tarafından 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesine 
tevfikan merkez emrine alındığını, bir müddet sonra da 5434 
sayılı Kanunun 6124 sayılı Kanunla değiştirilen 39 ncu madde
sinin (b) bendine istinaden 22 . 7 . 1958 tarihli kararla emel- 
liye sevk edildiğini, halbuki emekliye sevk kararı vc salâhiyeti 
tamamen takdiri bir muamele olmayıp mukni ve muhik sebep
lere istinadet lir ilmesi icabeden idari bir tasarruf olduğunu vali
lik görevini ifa etliği sırada kaçakçılıkla mücadele ve orman yan
gınlarının bastırılmasında üstün başarılar gösterdiğinden Hakan
lar Kurulu kararı ile iki takdirname aldığını, hakkında yapılan 
bu keyfî muamelenin sırf partizan bir zihniyet neticesinde m ey
dana geldiğinden, yapılan tasarrufun iptali ile eski vazifesine 
veya muadili bir göreve tâyinini vc sarih bir kasıt bulunduğu 
cÂhetle uğramış olduğu zararların tazminat yolu ile giderilmesi 
için gerekli kararın alınmasını talebetmektcdir.)

îçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçi Urfa Valisi 
olup 5439 sayılı Kanunla merkezde istihdam edilmekte iken
22 . 7 . 1958 tarihinde 38 yıl 11 ay hizmeti bulunduğu bir sıra
da 6422 sayılı Kanun gereğince hakkında işlem yapıldığından 
müstedinin dileği kanun himayesinden mahrum bulunduğu bil
dirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk bulunmadığı 
gibi takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görül-
memiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılmış olan tasarrufun ip-



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2200/2200,
5514/51504 - 24 . 7 .1961

ALÎ ULVÎ BOYSAN 
Aksu caddesi Kivcçocağı sokak 
No: 2. Kat: 2

Kartaltepo 

B akırköy  - İS T A N B U L

«181/53500 - 21. 8.  1061

İBRAHİM ÇAĞLAR 
Gürcan mahallesi No: 77

DENİZLİ

taline mahal olmadığına Başkanın muhalefetine rağmen ekseri
yetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

366 16 . 5 . 1963

(Dilekçi : Sünıerbank Alım, ve Satım Miiessesesi İstanbul Ma
ğazaları Uzmam iken 13 . 7 . 1961 tarihinde 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin muaddel (b) fıkrası ge
reğince emekliye sevlc edildiğini 26 y ıl öğretmen ve okul idarecisi 
(Başöğretmen, sanat enstitüsü müdür muavini ve başmuavin) 
olarak hizmet ettiğini 16 yıl da Sümerbankta çalıştığını, 1950 
yılında münfesih D. P. nin gadrine uğradığını, antidemokratik 
bir kanun maddesine dayanılarak emekliye sevk edildiğinden 
hakkında yapılan tasarrufun iptali ile eski görevine iadesini ta- 
lehetmektedir.

Sanayi Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçenin mü
essese personelinden 30 yıl fiilî hizmetini ikmal etmiş olup da 
ÖO ve daha yukan yaştakilerin emekliye sevk edilmeleri meya- 
nında ve kadrolann gençleştirilmesi gayesiyle cari mevzuat 
dâhilinde emekliye sevk edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işelminde bir kanunsuzluk olmadığı 
gibi takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görül
memiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılmış olan tasarrufun ip
taline mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

367 16 . 5 . 1963

(Arzuhal hulâsası : T. ('. Ziraat Bankasında çalışırken 
31 Temmuz 1957 tarihinde, yapılan re’sen emekliye sevk işlemi
nin usulsüzlüğünden bahsile iptali re yeniden tavzifi talebinden 
ibarettir.)

Ticaret Bakanlığı yazısında : Dilekçinin emekliye şevkinde 
politik bir sebep ve usulsüzlük olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dilekçesine, açık ve 
giüli sicil dosyalan münderecatına göre ilgili idarece hakkında



-  8 -
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6180/53546 - 21. 8 .1961 
MUSTAFA NEDEROĞLU 
Eski Araplar sokak No: 6

Cerrahpaşa 
Aksaray - İSTANBUL

2563/2563 - 15 . 2 .1962

EMİN ŞENER 
Ragıptüziin caddesi No: 345

Yenimahalle - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

tesis olunan re’sen emekliye sevk tasarrufunda, bir isabetsizlik 
görülememiş olduğu cihetle, emekliliğinin iptali hususundaki 
talebinin reddine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

368 16 . 5 . 1963

(Dilekçi : 20 . 7 . 1953 tarihinde 48 yaşında ve İstanbul 
Merkez Telgraf Muhabere Memuru iken re’sen emekliye sevk 
edildiğini beyanla emekliliğinin iptalini, bu mümkün olmadığı 
takdirde maaşının 1961 de alacağı seviyeye getirilerek maaş ve 
ikramiye farklarının verilmesini istem ektedir.)

Ulaştırma Bakanlığı yazısında : Adı geçenin re’sen emek
liye sevk edilmiş olduğu bildirilmekle iktifa olunmuştur.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin açık ve gizli sicil dosyalan 
üzerinde yapılan inceleme neticesinde PTT Genel Müdürlüğün
ce hakkında yapılmış olan re’sen emekliye sevk işleminde hak
sız bir tasarruf olmadığı kanaatine varılmış olduğundan emek
lilik kararının iptali hususundaki talebinin reddine,

Re’sen emekliliğine dair kararın iptali uygun görülmedi
ğine göre, emekliye sevkı tarihinde mer’i hükümlere istinaden 
tahsis edilmiş bulunan emekli maaşı ile emeklilik ikramiyesinin 
tadiline mahal olamıyacağınâ ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

369 16 . 5 . 1963

(Arzuhal hulâsası : Ankara Em niyet kadrosunda Komiser 
iken, 8 . 6 .  1960 tarihinde yapılan re’sen emekliye sevk işlemi
nin hakkaniyet ve kanunlara uygun olmadığından bahsile ip tali 
talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı yazısında : Dilekçi hakkındaki yolsuzluk 
ihbarlan ile Ankara’dan ve trafik işlerinden aynlmamak için 
bâzı komiserleri vasıta kılarak yaptığı teşebbüsler nazara alı
narak 26 sene 7 ay fiilî ve 3 sene yıpranma zammı ile birlikte
29 sene 3 ay üzerinden re’sen emekliye sevk edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin inoelenen açık ve gizli sicil
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

dosyalan münderecatına göre idarece hakkında tatbik olunan 
re’sen emekliye sevk işleminde bir isabetsizlik görülememiş ol
duğundan, emeklilik kararının iptali hususundaki talebinin 
reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

370 16 . 5 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

Vasfi Gerger

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Fuat Ak

Balıkesir Senatörü 
Ilanıdi Oğuzbcyoğlu

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
H idayet Aydıner

Siirt Milletvekili 
Süreyya öner

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı TJsunhasanoğlu

İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

Onman Cevdet E r kut

Ankara Milletvekili 
Nihat Berkkan

Tabiî Senatör 
Muzaff e r Yurdakuie r
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

324/3818 - lf). 7 . 1960

İSMAİL ZEYBEKOĞLU 
Gençlik caddesi No: 30-7

Maltepe - ANKARA

236/3621, 546/4808 
7543/7543 - 26 . 7 . 1960

RECAİ ÖZME
özveren sokak No: 19/6

Maltepe - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti: İlân olunan prensipler hilâfına, 5434 sayılı 
Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) bendine tevfikan İn
kılâbı mütaakıp, görülen lüzumdan bahsile, re’sen emekliye sevk 
olunup mânen mağdur edildiğinden, sicil dosyası tetkik ve icab- 
eden tahkikat ifa olunarak, hakkmdaki bu yersiz idari muame
lenin iptali talebine mütedairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin emek
liye şevki sebebi hakkındaki notun ilişik olarak gönderildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin, kanuni ve haklı bir 
sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında da bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasar
rufların, objektif esas ve ölçülere, maddi vakıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulmasına Üyeden Fuat Ak, Nihat Berkkan, Mehmet llkuçan 
ve Süreyya öner’in ayrışık oylarına karşı ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

371 23 . 5 . 1963

(Dilekçenin özeti : 33 senelik hâkimlik hayatında, daima vic
danının sesine uyarak vazife ve hizmet görmüş, bu müddet zar
fında ufak bir ihtar dahi almamış, dhlâken mazbut ve vazifeye 
bağlı bir kimse olduğu ve bu durumu sicilleri dahi sabit bulun
duğu halde; kendisine şahsi husumeti olanların telkin ve tesiri 
ıltmda antidemokratik kanunlar arasında kaldırılması bahis 
mevzu olan Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesine uyu
larak Adliye Vekili tarafından, esaslı bir tetkik ve tahkike tabi 
tutulmadan emekliye sevk edilmiş bulunduğundan şikâyet ede
rek yersiz ve haksız olan bu muamelenin iptali ve vazifesine iade 
< dilmesi talebine mütedairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin Yargıtay 
Üyesi iken 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) bendi mucibince 28 . 6 . 1960 tarihinde emek
liye sevk edilmiş olduğu ve emekliye sevkı sebebinin ilişik ka
palı zarf içerisinde gizli notta belirtildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, di
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Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1859/8456 - 26 . S . 1960

HALİL İBRAHİM EROL 
Semerkant mahallesi Pavyonlar 
sokak 1. Geçit No: 24

TOKAT

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

lekçi hakkındaki emeklilik işleminin, kanuni ve haklı hiçbir 
sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
lında da bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasar
rufların, objektif esas ve ölçülere, maddi vakıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulmasına Üyeden, Oğuz Demir Tüzün, Nihat Berkkan, Sü
reyya öner ve Lokman Başaran’m ayrışık, Hidayet Aydıner’in 
müstenkif oylanna karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

372 23 . 6 . 1963

(Dilekçi : Erzurum Emniyet Teşkilâtında ikinci Sınıf Emni
yet Âmiri olarak vazife görmekte ve ortada kanuni ve muhik 
hiçbir sebep yok iken, henüz 52 yaşında ve yaş haddini ikmal 
etmesine 6 yılı bulunduğu bir sırada, 1 . 3 .  1956 tarihinde 
>-e’sen emekliye sevk edilerek şeref ve haysiyetinin kırıldığından 
ve 9 nüfus aile efradının perişan ve mağdur kılındığından bahis 
ve şikâyet ederek; bu tasarrufun tesisinde; mücerret, 25 hizmet 
yılını doldurmuş olmak kâfi bir sebep olamayacağına göre, mes
lek hayatı boyunca hiçbir takibat ve cezaya muhatabohnamış, sin 
ve sicil yönünden de keza bir mâni hali bulunmamış olmasına 
binaen; hakkında tatbik edilen emeklilik muamelesinin kaldırıl
masını istemektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin zamla- 
riyle birlikte 30 hizmet yılını doldurmuş olduğu ve sıhhi duru
munu ileri sürmek sureti ile sık s ık istirahat alıp Doğu ve 
mahrumiyet bölgesinde vazife görmek istememesi sebebi ile ve 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen alt rütbedekilere kadro 
açılmasını temin maksadı ile 10 arkadaşı ile birlikte 22 .11.1955 
tarihli Karar ile re’sen emekliye sevk edilmiş ve Danıştayda 
açtığı dâvanın da reddedilmiş bulunulduğu bildirilmektedir,

Zikrolunan 29 . 3 . 1958 tarihli Danıştay ilâmı ile dilekçi
nin heyeti sıhhiyece verilen 3 ay izin ve raporlu bulunduğu bir 
sırada emekliye sevkı hakkındaki yazının kendisine tebliği hu
lusundaki muamelenin refi ve Mart maaşına hükmedilmesi hak- 
kmdaki talebi filhakika reddedilmiş bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin, kanuni ve haklı hiçbir
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

82/4219 - 7 .7 .1960

NECATİ ERDOĞAN 
Eceabat sokak No: 6/5
Pazar veri-

Cebeci - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında da bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasar
rufların, objektif esas ve ölçülere, maddi vâkıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emeldi aylığının mahfuz bulun
durulmasına Üyeden Oğuz Demir Tüzün, Hidayet Aydmer, 
Mehmet llkuçan’m ayrışık oylarına karşı ekseriyetle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

373 23 . 5 . 1963

(Dilekçi : Temyiz Mahkemeni Üyesi iken, 30 hizmet yılını dol
durmaya 4 ay kala 5434 saydı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasına tevfikan emekliye şevkine dair Adalet Bakanlığınca 
yapılan muamelenin tamamen haksız ve isabetsiz olduğunu, çün
kü; gerek sicilinde, gerekse maddi ve mânevi durumunda, bu 
maddenin hakkında uygulanmasını icabettir en hiçbir sebep bu
lunmadığın) re ancak aleyhindeki mezkûr tasarrufun iptali ha
linde bahis konusu haksızlığın tamir ve telâfi edilebileceğini be
yanla, hu hususta, bir karar verilmesini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun değişik 39 ncu maddesi gereğince
13 . 6 . 1960 tarihinde emekliye çıkarılmış olduğu bildirilmek
tedir. . -/--S .X-’. ]

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin, kanuni ve haklı bir 
sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında da bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasar
rufların, objektif esas ve ölçülere, maddi vâkıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle, belirtilen bu maddi ve hukukî sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulmasına Üyeden Nihat Berkkan ve Süreyya öner’in ayrı
şık, S im  Uzunhasanoğlu, Oğuz Demir Tüzün ve Lokman Başa- 
ran’m müstenkif oylarına karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

374 23 . 5 . 1963
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5516/51506 - 24 . 7 . 1961

MUSTAFA ÖNAL 
Piyaloğlu caddesi No: 168

TURGUTLU

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Düşük iktidar zamanında Turgutlu Belediyesi Fen 
isleri Müdürü iken kasdî ve keyfî olarak evvelâ açığa alındığım 
ve büâhara 642-2 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrası gereğince görülen lüzum üzerine re’sen emekliye sevk 
edildiğini, memuriyet hizmeti 21 yıl olup yaşının da 48 olduğunu, 
vatana en faydalı olacağı bir sırada emekliye sevk edilmesinden 
son derece müteessir olduğunu beyanla, hakkında yapılan mua
melenin iptalini talebediyor.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazılarında : Mustafa Ünal 
ilk defa memuriyete girerken ortaokul mezunu olduğunu bil
dirmiş ise de buna dair bir vesika ibraz edememiştir.

Fen Memurluğu unvanı ile vazife ifa etmekte iken Turgutlu 
kazası nüfusunun gelişmesi ve imar işleminin mühim safhaya 
girmiş bulunması itibariyle kadrosunun kaldırılarak bir mü
hendis kadrosunun ihdasına Belediye Meclisince karar verilmiş 
ve 22 . 5 . 1959 tarihli bu karar Bakanlar Kurulunun
12 . 10 . 1959 tarih ve 4/12302 sayılı kararı ile tasdik olunarak
4 . 12 . 1959 tarihinde kadro yüzünden açığa alınmış adı geçen 
Turgutlu Belediyesinden 5 .12 .1959 tarihinden 23 .11.1960 
tarihine kadar açık maaşı almış olduğu Belediyenin daha fazla 
açık maaşı vermeye bütçesi kâfi gelmediğinden ve esasen hiz
met müddeti 25 yılı doldurmuş bulunduğundan Manisa Valili
ğince emekliye sevk edilmesi 5 . 11 . 1960 tarih ve 4763 sayılı 
yazı ile teklif edilmiş Bakanlıkça da uygun görülerek 6422 ve 
7242 sayılı kanunlarla değişik 39 ncu maddenin (b) fıkrası ge
reğince emekliye sevk edildiği yapılan işlemde bir kanunsuzluk 
olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre, emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı 
anlaşılmış takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik 
görülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen tasarrufun iptaline mahal 
olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

375 23 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(>087/53157 - 15.8.  1961

SAMİ SANI GÖK
Tekel Başmüdürlüğü lojmanında

DİYARBAKIR

5493/38500 - 6. 12 . 1960

KADRİ TABAK 
Gaziantep Ağır Ceza Reisliğin
den emekli

MALATYA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 32 yıl 6 ay hizmeti bulunduğunu, üç yıllık terfi 
müddetini 31 . 1 . 1961 tarihinde tanıamlıyarak 1 . 2 .  1961 
(tününden itibaren de bir iist dereceye yükselmesi iktiza ederken 
âmirleri tarafından verilen tezkiye varakasında altı aylık bir de
nemeye tabi tutulması, Tekel Bakanlığınca karar verildiğinden 
terfi ettirilmediğini, ve bilâhara 10 .5 .1961 tarihinde 30 yıl fiilî 
hizmetini doldurmuş olması ileri sürülerek emekliye sevk edildi
ğini, halbuki 32 yıllık hizmeti esnasında feragatte çalışarak Dev
lete faydalı olduğunu, beyanla hakkında tatbik edilen haksız 
muamelenin iptalini talebediyor.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı ge: 
cenin 1 250 lira ücretteki 3 yıllık süresini 1 . 2 .  1961 tarihin
de ikmal ettiği, bu tarihte tezkiyeleri müspet olmadığından bir 
tezkiye süresi geri bırakıldığı, mütaakıben 30 fiilî hizmet yılını 
ikmal etmiş olması hasebiyle 5434 sayılı Kanuna ek 7242 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gereğince 10 . 5 . 1961 tarihinde re’
sen emekliye sevk edildiği. Müşteki bu konuda Tekel Genel 
Müdürlüğü aleyhine Danıştayda, dâva ikame eylediğini, fakat 
idari dâva husumet noktasından reddedildiği, bunun üzerine 
Bakanlık aleyhine iptal dâvası açtığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk olmadığı gilai 
takdir hakkının kaldırılmasında da bir isabetsizlik görülme
miştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen tasarrufun iptaline mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

376 23 . 5 . 1963

(Dilekçi : Düşük iktidarın gidişine intibak edemediğinden, 
Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası ge
reğince emekliye sevk edildiğini, yersiz olarak yapılan bu mua
melenin iptali ile eski görevine iadesini veya durumuna uygun 
bir vazifeye atanmasını talebediyor.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun idareye re’sen emekliye sevk yet
kisini veren 39 ncu maddesi hükmünün tadil edilerek bu hük
me göre re’sen emekliye sevk olunanların kaza mercilerine mü
racaat edebilmelerini sağlamak üzere kanuna yeni bir fıkra 
eklenmesi antidemokratik kanun hükümlerinin kaldırılması için 
bir kanun tasarısının tanzim edilip komisyonlara sevk edildiğini
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5282/50824 - 12.7.  1961

M. FİKRET SEZEN 
Sancaktar Hayrettin mahallesi 
Tekke sokak No: 7/2

Samatva - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

bu tasan kanuniyet kesbettiği takdirde bahşetmiş olduğu hü
kümler dairesinde müracaat edileceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk olmadığı gibi 
takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görülme
miştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen üyelerden Zonguldak Millet- 
/ekili Ahmet Fuat Ak, Niğde Milletvekili Oğuz Demir Tüztin’- 
ün muhalefetlerine, Siirt Milletvekili Süreyya öner ile Antalya 
Senatörü Mehmet îlkuçan’m çekimser kalmalarına karşılık ya
pılan tasarrufun iptaline mahal kalmadığına ekseriyetle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

377 23 . 5 . 1963

(Dilekçi : 54 yaşında olııp 33 yıl Devlet hizmetinde bulundu
ğunu hiçbir kusuru yok iken 5434 saytlı Kanunun 39 ncu mad
desinin 6422 - 7242 sayılı kanunlarla değiştirilen (b) fıkrası gere
ğince re’sen emekliye sevk edildiğini, Ziraat vc Muallim Mektebi 
şahadetnamesine sahibolup 14 senesinin muallimlikte geçtiğini 
mütebakisinin Tarım Bakanlığında yaptığını, emekliye sevk edil
memiş olsaydı Tarım Bakanlığında yapılacak intibak kanunun
dan faydalanarak üst kademeye terfii mümkün olabileceğini be
yanla vatana daha faydalı olabilmesi için bir göreve atanmasını 
talebetmektedir.)

Tanm Bakanlığının cevabi yazılarında : Emeklilik duru
muna itirazda bulunan M. Fikret Sezen’in 33 hizmet yılını dol
durmuş olanların emekliye sevk edilmeleri Bakanlıkça tensib- 
olunan prensibe uyularak 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
cinin 6422 - 7242 sayılı kanunlarla değiştirilen (b) fıkrası ge
reğince re’sen emekliye sevk olunduğu anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk olmadığı gibi 
takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik görülme
miştir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Belirtilen bu sebeplere binaen tasarrufun iptaline mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

378 23 . 5 . 1963

Başkan 
Ui'fa Senatörü 

V as fi Oer ger

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

Osman Ce vdet Erk at

İsparin Milletvekili 
Lokman Başaran

Başkaııvekili 
Aydın Milletvekili 

Reşat ö  zar da

Kâtip 
Niğde Milletvekili 
Oğuzdertıir Tüzün

Ankara Milletvekili 
Nihat Berlckan

Antalya Senatörü 
Mehmet İlk uçan

Sözcü 
Edirne Milletvekili
Fahir Giritlioğlu

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Fuat Ak

Bolu Milletvekili 
Turgut Çulha

Siiıt Milletvekili 
Süreyya öner

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhamnoğlu

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer

Konya Milletvekili 
Ahmet Gürhan
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(Dilekçi : Hukuk Fakültesini birincilikle ikmal etmiş ve ilk 
hizmet yeri olan Bayındırlık Bakanlığı Ilukuk Müşavirliğinden 
çok müspet bir intiba ve başarı ile ayrılmış olup halen bağlı bu
lunduğu Baro re Adalet Encümenince dc İlmî kudret ve kabili
yeti teyidedilmiş bulunulduğu halde hâkimliğe alınması için 
yaptığı müracaatın, 1 numaralı Ayırma Meclisi ve Ayırma Meclis 
Genel Kurulu tarafından, İlmî, kudret ve kabiliyetinin yeter dc- 
recede olduğu hakkında kanaat getirilmediği gerekçesi ile kabul 
edilmemesinden vc bu baptaki kararın haksız ve yersiz bulundu
ğundan bahis ve şikâyet ederek, hâkimliğe alınmasını istemekte
dir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin durumu
nun; Hâkimler Kanununun değişik 70 nci maddesine uyularak 
1 numaralı Ayırma Meclisince incelenip filhakika 31 .3  .1961 
tarihli bir kararla, meslek sahasında İlmî kudret ve kabiliyeti
ne yeter derecede kanaat getirilemediği için mesleğe almamıya- 
cağının belirtilmiş bulunulduğu ve bu kararın itiraz üzerine 
Ayırma Meclisi Genel Kurulunun 26 . 6 . 1961 tarihli kararı 
ile onanmış olduğu, 54 ncü maddeye göre bu karann kesin bu
lunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve incelenen dosyaya 
göre, dilekçinin hâkimlik meslekine alınmasına mâni, maddi ve 
hukukî hiçbir engeli olmadığı ve bu bakımdan Ayırma Meclisi 
kararlarının kanuni ve muhik bir sebebe dayanmadığı anlaşıl
mıştır.

Bilcümle hukukî tasarrufların, objektif ölçü ve esaslara, 
maddi vâkıa ve delillere istinadetmesi idare hukuku esasların
dan bulunmuş olması sebebiyle şikâyet konusu edilen 31.3.1961 
tarihli 1 numaralı Ayırma Meclisi karan ile, 26 6.1961 tarihli 
Ayırma Meclisi Genel Kurulu karannın iptaline oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
Dilekçe özeti ve komisyon kararı Dilekçe özeti ve komisyon karan

6782/54690 - 3 . 9 .  1961

NERMÎN TELYAKAR
Anafartalar Konya sokak Yeni 
n an  No: 13

ANKARA

379 30 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

671/28228, 6017/52996 
7441/7441, 8090/8090
14 . 8 .1961

KEMALETTİN BOZKURT 
Defterdar yokuşu Altınbilezik 
sokak No: 6, daire 2

Beyoğlu - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçenin özeti : Dtvıokrul Parti amaline hizmet etnıiyen 
bir kumandan olarak Izmit Demokrat Parti Başkam tarafından 
Millî Savunma Bakanına yapılan şikâyet üzerine, tamamen keyfi 
vc gayrikanuni bir şekilde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu madde
sinin (B) fıkrasına tevfikan 13 Temmuz 1957 de re’sen emekliye 
sevk edilmiş bulunulduğundan şikâyetle, bütiin subaylık hizmeti 
zarfında en ufak bir cezaya muhatabolmamış, aklığı diğer tak
dirnameler hariç, yalnız 3 senelik donanma kumandanlığında 7 
tane takdirname ile taltif edilmiş bulunması bu iddiasını miicyyit 
bulunacağından, mezkûr tasarrufun iptali, maddi zarar ve ziya
nının tazminine karar verilmesi talebine mütedairdir.)

Dilekçeye merbut 7 aded yazı muhtevasında mumaileyhin 
uhdesinde bulunduğu anlaşılan donanma kumandanlığı faaliyet 
ve mesaisinden dolayı takdir ve teşekkür olunmaktadır.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Zikrolunan 
maddei kanuniye ile bu muamelelerin katî olduğunun belirtil
miş bulunduğu ve 1786 sayılı karar ile de bu konuda idareye 
mutlak takdir hakkı tanınmış olduğu ve mumaileyhin 1076 sa
yılı Kanunun 16 nci maddesine göre tekrar muvazzaf statüye 
dönmesine ve bu sebeple talebinin tervicine kanuni imkân bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin, kanuni ve haklı hiçbir 
sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasar- 
ruflann objektif ölçü ve esaslara, maddi vâkıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukukî sebep
lere binaen, şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline 
ve dilekçi hakkında yeni bir idari tasarruf tesis kılmıncaya ka
dar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy bir
liği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

380 30 . 5 . 1963
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6606/54368 - 29 . 8 .1961

MUSTAFA DÎNEKLİ
Konya Senatörü T. B. M. M.

ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(Dilekçi : 1957 milletvekili seçimlerine katılmak üzere hâ
kimlikten istifaen ayrılmış ve seçimi mütaakıp tekrar hâkimliğe 
alınması için yaptığı müracaat 1 numaralı Ayırma Meclisinin
5 . 11 . 1957 tarihli kararı ile kabul edilmiş bulunduğu halde, 
sakıt iktidar tarafından Halk Partisi adayı bulunduğu için tâ
yini cihetine gidilmemiş ve İnkılâbı mütaakıp kendisine yapılan 
bit tebligatla hâkimliğe tâyinini isteyip istemediği sorulmuş lü
zumlu belgeleri tekemmül ettirilmek suretiyle bu isteği gene aynı 
Ayırma Meclisine intikal ettirilmiş iken bu kere 1 numaralı 
Ayırma Meclisi, kendisinin partili olduğundan mesleke almamı- 
yacağma karar vermiş bulunduğundan bahsile, bu kararın ob
jektif ölçülere, hak ve adle dayanmadığını zira; birinci sınıfa 
ayrılmış bir hâkim olup ilk müspet karardan sonra durumunda 
her hangi bir değişiklik de bahis mevzuu olmadığını belirterek 
zikrolunan 4 . 10 . 1960 tarihli Ayırma Meclisi kararı ile, bu 
kararın tasdikine mütedair bulunan 3 . 12 . 1960 tarihli Ayır
ma Meclisi Genel Kurulu kararlarının kaldırılmasını istemekte
dir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 5 . 11 . 1957 tarihli 
Ayırma Meclisi kararı ile filhakika mesleke alınmasına karar 
verilmiş olan dilekçinin Bakanlık Müdürler Kurulunun 
4 . 8 .  1961 tarihli bir karan ile mesleke alınmasına karar ve
rilenlerden 2 yıl ve daha fazla geçmiş olup da kadrosuzluk gibi 
birtakım sebeplerle tâyinleri yapılamamış olanların sağlık du
rumlarında ve mânevi vasıflannda bir değişiklik olup olmadı
ğının tesbiti ve durumlannda değişiklik olduğu tesbit edilenler 
hakkında tekrar Ayırma Meclisinden karar alınması uvgıın gö
rüldüğünden mumaileyhin durumunda da değişiklik husule gel
diği anlaşıldığından evrakının Ayırma Meclisine gönderildiği 
ve bu Meclisçe filhakika, incelenen evrakına göre hizmetinden 
istifade edileceğine kanaat getirilemiverek 4 . 10 . 1960 ta ri
hinde mesleke alınamıyacağına karar verilmiş ve bu karara 
vâki itirazının da Genel Kurulca reddedilmiş bulunulduğu bil
dirilmektedir.

Gere#i düşünüldü : Bakanlık cevabına ve incelenen dosvaya 
göre, dilekçinin mesleke alınmasına mâni, maddi ve hukukî hiç
bir engeli olmadığı ve Ayırma Meclisi kararlannm  bu yönden 
haklı bir sebebe dayanmadığı anlaşılmıştır.

Bilcümle hukukî tasarrufların, objektif ölçü ve esaslara 
maddi vâkıa ve delillere istinadetmesi İdare hukuku esaslann- 
dan bulunmuş olması sebebiyle şikâyet konusu edilen 
4 . 10 . 1960 tarihli 1 numaralı Ayırma Meclisi ve 3.12.1960 
tarihli Ayırma Meclisi Genel Kurulu kararlannm iptaline Üye
den Ahmet Çakmak’ın müstenkif kalmasına karşı ekseriyetle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

881 30 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi

238/23N, 4813/246.17 
7534/7534, 5502/51475 
17 . 11 . 1960

NİHAT (JÜDEN 
Kmeldi Tümgeneral 
4. Levent. 50. Blok A/4

İ S T A N B U L

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçinin özeti : Kulem re ehliyet bakımlarından emsalle
rine mütıfı vvik bir durumda balunmm olmasına rağmen, terfi 
ettirilmemişi üzerim artığı idari dâra sununda, Danıştayca Tüm
generalliğe terfiine karar verilmesi üzerine 2 Haziran 1959 da 
bu rütbene terfi ettirilmiş bulunulduğu halde; mücerret, hakkını 
dâra. yolu ile almış olmasından duyulan infial, şahsi ve hissi* se
bepleri e aradan iki ay geçtikten sonra re’sen emekliye sevk edil
miş bulunulduğundan bahsile, İstiklâl, harb ve gümüş liyakat 
■madalyaları ili taltif idilmiş, W yıllık askerî hayatı şerefle geç
iliş bir ordu mensubu olmasına rağmen, kanuni ve muhik hiçbir 
sebebe dayanılmadan hakkında tatbik edilmiş bulunan bu emek
lilik muamelesinin iptal edilmesini ve 235 general gibi kendisinin 
de İnkılâp emeklisi olarak tekrar emekliye ireıı olunması isteğine 
dairdir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, 
aynı mevzu ile ilgili olup daha önce Bakanlığa gönderilmiş olan 
vâki müracaatının 17 . 8 . 1960 tarihli bir yazı ile cevaplandı
rılmış bulunulduğu, 7 Eylül 1959 tarihli bir kararname ile, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu mad
desinin (b) bendine tevfikan emekliye sevk edilmiş ve bu su
retle 1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesi gereğince yedek su
bay statüsüne intikal etmiş bulunduğu cihetle, tekrar muvaz
zafa alınması mümkün görülemediği ve 29 Temmuz 1960 tari
hinden sonra emekliye sevk edilenlere şümulü olan 42 sayılı 
Kanundan d a  faydalanamayacağı bildirilmektedir.

Bakanlık yazısına bağlı 20 . 4 . 1959 tarihli ilâm ile, filha
kika; dilekçinin müspet sicil aldığı ihtilâflı bulunmamasına ve 
tümgenerallik kadrosundaki vazifeyi öteden beri ifa etmekte 
bulunduğu açıklanmak suretiyle terfi müddetini doldurduğu, 
30 . 8 . 1958 tarihinde Tümgeneralliğe terfi ettirilmemek ve 
maaş farkları verilmemek suretiyle yapılan muamelenin iptali 
hükme bağlanmıştır.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve hukukî bir se
bebe istinadetmediği ve kullanılan takdir hakkının da isabetli 
bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına dayansa dahi, bilcümle idari tasarruf
ların objektif hukuk esas ve ölçülerine, maddi vâkıa ve delil
lere uygun bulunması lâzımdır. Şikâyet konusu edilen idari ta 
sarrufun; bu hukuk esaslarına uyarlık görülemediği cihetle 
iptaline ve dilekçi hakkında yeni bir tasarruf tesis kılınmcaya 
kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

382 30 . 5 . 1963



ÎDilekçenin tarilı ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

317/3889 - .16 . 7 . 1960

ŞERAFETTİN SÜRAL 
Kızılırmak caddesi No: 34 Ap. 
Daire l

Yenişehir - ANKARA

( Ih lekcenin  özeti, : En ağır şartlar altında, kanun hâk im iye t i  
re eşit muameU ve Anayasa  icaplarına nıutlak bir şekilde riayet  
ederek A n ka ra  E m n iy e t  Miidiiriiiğiinii ifa i lm e k te  iken, t T e m 
muz da 150 Hra asli maaşa da ter f i  eli ir ilmiş bu lu n d u ğ u  
halde; m ezkûr  tarihten  15 f/ıiv sonra miieırrel ,  (/örülen bir lü 
zu m d a n  bahisle re'nen emekliye, sevk edildiğinden, rııezkûr t a r ih 
ten hırı  hiçbir yerde vazife almadan bu mesul anı beklediğin i  
bel irterek: yermiş yıl lara erit tazminat da verilmek sure tiy le  
cmcklilil; muameles in in  kaldırılması talebine müteda ird ir .)

Başbakanlık yazılarına bağlı İçişleri Bakanlığı yazılarında : 
Ankara Emniyet Müdürü olup 5439 sayılı Kanun uyarınca Em
niyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında çalıştırılmakta 
iken 16 . 7 . 1956 tarihli kararname ile emekliye sevk edilmiş 
bulunan dilekçinin, 5 . 10 . 1950 tarihinde kurmay albaylıktan 
istifa ederek 24 . 10 . 1950 tarihli kararname ile Ankara Em
niyet Müdürlüğüne tâyin kılındığı ve merkez teşkilâtında is
tihdam edilmekte iken 1 . 7 .  1953 tarihinde 125 liraya,
1 . 7 .  1956 tarihinde de 150 liraya terfi ettirilmiş bulunuldu
ğu açıklandıktan sonra, Emniyet teşkilâtında vazifelendirilme
sini istemediğine göre Bakanlıkça yapılacak bir işlem olmadığı, 
tazminat itasının da bir hüküm veya kanun ishtihsali ile müm
kün bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve muhik hiçbir 
sebebe dayanmadığı ve kullanılan takdir hakkının da isabetli 
bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına dayansa dahi bilcümle idari tasarruf- 
lann, objektif hukuk esaslarına ve ölçülerine maddi vâkıa ve 
delillere uygun bulunması lâzımdır.

Bu maddi ve hukukî esaslara uymıyan şikâyet konusu emek
lilik tasarrufunun belirtilen bu sebeplere binaen iptaline ve di
lekçi hakkında yeni bir tasarruf tesis kılınıncaya kadar emekli 
aylığının mahfuz tutulmasına âzadan Oğuz Demir Tiizün, Ah
met Çakmak, Lokman Başaran ve Nihat Berkkan’m muhalefet
lerine karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

- -  21 —

.Dilekçe özeti ve komisyon k a ra n

383 30 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3664/21973 - 10.10 .1960

ALl RIZA ACAR
Eski Postane sokak No: 13.A

ZlLE

520/4603, 264/28061 
25 . 7 . 1960

IHSAN ÖYMEN 
Belediye Yazı işleri Müdürü 
Mehmet Erkıvanç nezdinde

TRABZON

Dilekçe özeti ve komisyon karari

(Dilekçi : 1928 yılından beri feragatle çalışmakta olduğu D D 
Yollarındaki görevinden bir defa 1951 yüında, Kayseri İşletme
sinin lağvı üzerine emekliye sevk edilmiş ve 30 hizmet yılını dol
durmadığı için tekrar vazifelendirilmiş bulunulduğundan ve bu 
arada geçen 1 aylık ücreti ile terfiinin geciktirilmiş ve almakta 
olduğu aylık derecesi de verilmemek suretiyle mağdur edilmiş 
iken 1 . 8 .  1954 tarihinde de sebepsiz ve mesnetsiz olarak ikinci 
defa re’sen emekliye sevk olunduğundan bahis ve şikâyet ederek 
mezkûr emeklilik işleminin iptali ile iadei memuriyet ettirilme
sini istemektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 28 sene 5 ay 11 
günlük hizmetine binaen, 31 . 10 . 1951 tarihinde emekliye 
sevk edilmiş ve hakkındaki bu muamele 30 . 11 . 1951 de iptal 
edilmek suretiyle tekrar görevlendirilmiş olan mumaileyhin, 
hizmetinin 32 küsur seneye baliğ olmuş ve 60 yaşını doldurmuş 
bulunması hasebiyle, 5434 sayılı Kanunun muaddel 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrası gereğince 2 . 7 .  1954 tarihinden itiba
ren tekrar re’sen emekliye sevk edilmiş bulunulduğu ve yeni
den tavzifinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkında tesis kılınan emeklilik işleminde bir gayrikanu- 
nilik ve isabetsizlik görülememiştir. Bu sebebe binaen vâki ta
lep ve şikâyet üzerine komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

384 30 . 5 . 1963

(Dilekçe özeti : Oğıızeli Emniyet Başkomiseri iken 23 sene 8 
ay hiçbir ceza görmeden sebk eden dürüst mesaisi vc sicili nazara 
alınmadan Emniyet Müdürünün, vilâyet merkezinde kendisine 
muğber olan bâzı komiserlerin tesiri ile, 2 . 7 .  1960 tarihli bir 
emirle re’sen emekliye sevk edilmek suretiyle mağdur edilmiş 
bulunulduğundan şikâyete ve tahsilde olan 3 yavrusunun tahsil
lerini ikmal ettirebilmesi için bir müddet daha vazife verilmesi
nin temini isteğine dairdir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin; Ga
ziantep Valiliğinin 21 . 6 . 1960 tarihli yazılan üzerine duru
mu Emniyet Genel Müdürlüğü intihap Komisyonunca incele
nip 5434 sayılı Kanunun değişik 39 ncu maddesinin (B) fıkra
sına tevfikan 30 . 6 . 1960 tarihinde emekliye sevk edilmiş 
bulunduğu bildirilmiştir,



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

-  ââ -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkında tesis kılınmış bulunan emeklilik işleminde bir 
kanunsuzluk ve isabetsizlik görülemediği cihetle bu muameleye 
mâtuf şikâyet üzerine komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

385 30 . 5 . 1963

1201/6383 - 8 .8 .1960

HAŞAN HÜLKİ ÖCAL 
Bahariye caddesi Şair Lâtifi 
sokak Filiz Ap. No: 15

Kadıköy - İSTANBUL

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 27. 6.1960 
tarihli bir dilekçe ile vaktiyle Millî Birlik Komitesine ve Ba
kanlığa da müracaat etmiş olan dilekçiye, isteğinin yerine ge
tirilmesine kanuni imkân olmadığının tebliğ edilmiş bulunuldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkında tesis kılınan emeklilik işleminde bir kanunsuz
luk ve isabetsizlik görülememiştir.

Vâki talep ve şikâyet üzerine bu sebepten dolayı komisyo
numuzca bir işlem ifasına mahal olmadığına oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçenin özeti : 30 Ağustos 1956 tarihinde generalliğe terfi 
vtmiş olup raporlu olarak mezun bulunduğu bir sırada, ortada 
kanuni ve muhik hiçbir sebebolmadığı ve 40 yıllık ordu hizmeti 
ıniiddetince inzibati ve adlî hiçbir muameleye muhatabolmamış 
tertemiz bir sicile sahip bulunduğu halde 16 Temmuz 1957 tarihli 
bir kararla 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin tanıdığı 
yetkiye dayanılarak mücerret, görülen bir lüzumdan bahsile re’~ 
■sen emekliye sevk olunmak suretiyle mağdur edilmiş bulunuldu
ğundan, hakkındaki mezkûr muamelenin iptali ile asli vazifesine 
veyahut sivil bir vazifeye tâyin kılınması talebine mütedairdir.)

386 80 . 5 . 1968
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5187/50514, 2273/2273
5 . 7 .  1961

İf f e t  c e y l â n
6 neı durak Araş sokak No: 5/2 

Yenimahalle - ANKARA

413/4018, 8450/8450 
15.1.  1960

SAİT ZİYA BÖRTEÇNE 
Taksim - Kazancı Yokuşu 
Emek Ap. 63/3

Beyoğlu - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Maliye Hazine Genel Müdürlüğü Kambiyo Şefi 
iken Eylül 1953 tarihinde 7 nci derece aylıkta terfi süresini de 
ikmal etmiş bulunduğu bir sırada terfii dahi yapılmaksızın, hak
sız, sebepsiz ve keyfî bir şekilde 513i sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) bendine tevfikan emekliye sevk olunup mağdur 
edilmiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek, emekli aylığı
nın 6 nci derece üzerinden tadilini, müterakim maa§ farklarının 
re ikramiyesinin ödenmesini vc emekli ikramiyesinin de keza tam 
olarak verilm esini, b unlar m ümk ün olmadığı takdirde hakkın- 
daki emeklilik tasarrufunun iptal edilerek Maliye Bakanlığında 
baremin (i net derecesine muadil bir vazifeye tâyin kılınmasını 
istemektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin terfi sü
resini filhakika, 31 . 5 . 1953 tarihinde doldurmuş olduğu, 
fakat emekliye sevk edildiği tarihe kadar hakkında terfii ile 
ilgili bir muamele yapılmamış bulunulduğu ve bugün için ye
niden bir terfi muamelesi yapılmasının ve emekli aylığının aidat 
ödenmeden yükseltilmesinin kanunen mümkün bulunmadığı,
1 . 3 .  1959 tarihinde yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunun 
makable teşmili sureti ile emeklilik ikramiyesinin artırılması
nın da keza mümkün görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin terfi ve emekli aylığının ta
diline matuf talep ve şikâyetinin tetkik ve halli vazifeli idari 
yargı yerine ait bulunmaktadır. İkramiyesinin 7244 sayılı Ka
nunla tesbit edilen tutarlar üzerinden ve tam olarak verilmesi 
ise yeni bir kanun teklifi mevzuudur.

Emekli tasarrufuna raci şikâyet ise, incelenen dosya ve si
cillerine göre gayrivârit bulunmuştur. Yukarda belirtilen se
beplere binaen, vâki müracaat üzerine komisyonumuzca bir iş
lem tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

387 30 . 5 . 1963

(Dilekçenin özeti : 1955 - 1958 yıllarında Karaköse'de Birinci 
Süvari Tümen Kumandanı iken 16 Ocak J95S tarihli bir emirle 
Tetkik Kuruluna alınıp Tümgeneralliğe terfi edeceği bir sırada
2 Eylül 195i) tarihinde görülen lüzumdan bahsile, T. V. Emekli 
Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) bendine tevfikan 
re'sen emekliye sevk edilmiş olduğundan, 32 yıllık subaylık ha
yatinin sicilleri ile de sabit bulunduğu üzen; muntazam ter fi
lerle, lekesiz ve pürüzsüz bir şekilde geçmiş olduğu nazara alına
rak çirkin r< asılsıı bir iftira yüzünden Bakanlıkça hakkında ka-
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mmım maksadı hilâfına tatbik edilmiş olan bu muamelenin iptali 
ve tekrar vazifeye alınma talebini mut azaminindir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçiye, 
isteklerinin yerine getirilmesine mevzuat hükümlerinin müsaid- 
olmadıgı yolunda verilmiş olan cevabi yazı örneğinin gönderil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosyaya ve sicillerine göre 
dilekçi hakkındaki emeklilik işleminde bir kanunsuzluk ve tak
dir hakkının istimalinde de keza bir isabetsizlik bulunmadığı 
anlaşılmıştır.

Vâki şikâyet ve talep üzerine belirtilen bu sebebe binaen, 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi _ Dilekçe özeti ve komisyon karan

388 30 . 5 . 1903

Başkan 
Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

Osman Cevdet Erkut

Ankara Milletvekili 
Nihat Berk kan

Başkanvekili 
Aydm Milletvekili 

Reşat özarda

Kâtip- 
Niğde Milletvekili 
Oğuzdemir Tüzün

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak

Sözcü 
Edirne Milletvekili 
Fakir Giritlioğlu

Cumhurbaşkanınca S. ü. 
Hidayet Ay dm er

Balıkesir Senatörü
Ham d i Oğuzbeyoğln

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Vzunhasanoğ!u

İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran

Hakkâri Milletvekili
Ahinei Zeı/dan



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karari

5376/51183 - 17.7.  1061

OSMAN MELTEM 
Bomonti Halepli Şiikrü sokak 
No: 2/6

Şişli - İSTANBUL

(Dilekçenin konusu : 26 . 10 . 1951 tarihinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi PTT Müdürlüğünden emekliye ayrılmış olup,
o tarihte PTT Genel Müdürlüğü İdare Encümenince verilmiş 
olan re; kadrosu i ten fazla olan merkezlerdeki personelin 445 i 
saydı Kanunun 50 nci maddesinde ıjazdı fiilî hizmet zammından 
fuydalunamıyacaklan hakkındaki karar sebebiyle bu zamdan fay
dalanamamış ise de, bilâhara kabul buyurulan 1952 tarihli ve 
İ77-İ sayılı bir kararla; kadro mevcudu kaç kişi olursa olsun mer
kez şef ve müdürlerinin bu zamdan faydalanmaları lâzmıgcldiği 
tesbit edilmiş bulunulduğundan, 193i - 1951 seneleri arasında 
mezkûr müdürlükte geçen 17 yıllık müddeti hizmetine gerekli 
fiilî hizmet zammı eklenmek suretiyle emekli aylığının düzeltil
mesi ve geçen yıllara ait istihkakının da ödenmesi isteğine dair
dir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçede ifade 
olunduğu gibi mülga İdare Encümenince müttehaz 9.9.1952 
gün ve 4776 sayılı bir kararla filhakika bu zamdan kadrosunda
4 ten fazla memur bulunan merkez şef ve müdürlerinin de fay
dalanmaları kabul edilmiş ise de, Sayıştayca tasvibedilmediği 
için kararın tatbik edilemediği, dilekçinin PTT Genel Müdürlü
ğünden ayrıldığı 1934 tarihinden sonra ki, muamelelerin Tür
kiye Büyük Millet Meclisince yapıldığı ve kendisine Emekli 
Sandığınca da emekli aylığı bağlanmış olduğu bildirilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin yazısın
da da ezcümle : Dilekçede bahsolunan PTT İdare Meclisi kara
rının tatbik mevkiine konulmamış olduğu, kadrosu 4 memura 
kadar olan PTT merkezlerindeki personele verilmekte olan fiilî 
hizmet zammından, Meclis kadrosunun 7 olması hasebiyle, di
lekçinin faydalandırılmasının kanunen mümkün bulunmadığı 
kendisine de 26 . 5 . 1962 tarihli bir yazı ile durumun bildiril
miş olduğu belirtilmektedir.

Sayıştay ve PTT Genel Müdürlüğü temsilcileri de verdikleri 
izahatta ezcümle : Kanunda nöbetli, seyyar ve nakliye hizmet
lerinde çalışanlar için fiilî hizmet zammı tanınmış ve nöbetli 
hizmetlerin tesbiti de idareye ait bulunmuş olduğu cihetle 1950 
tarihli İdare Encümeni karan kadrosunda 4 memur bulunan 
PTT merkezlerindeki hizmetlerin nöbetli hizmetler addolundu
ğu ve bunun Sayıştayca kabul edildiği, bilâhara 9 . 5 .  1952 
de aynı encümence verilen bir kararla; PTT hizmetlerinin kâf- 
fesinin aktif ve nöbetli hizmetler bulunduğu kabul edilmiş ise 
de Sayıştayın bir yazısı ile buna muhalefette bulunulması üze
rine, İdarece 1954 te bu karann tatbikinden sarfınazar edilmiş 
ve eski kararın tatbikine devam edilmiş bulunulduğu, bu arada 
idari dâva yoluna başvuran 2 PTT mensubu hakkında da Da- 
nıştayca fiilî hizmet zammından faydalandmlmalan lüzumuna 
dair karar verilmiş bulunduğu, başkaca Danıştayca verilmiş 
bir büküm olmadığını ifade ve beyan etmişlerdir,
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2231/8904, 9399/9399, 
1858/1858, 9635/9635 
24.3.1960

MUAMMER ERCAN 
Gülseren mahallesi Cami arkası 
sokak No: 225

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

Gereği düşünüldü : Yukarda tafsilen izah olunan duruma 
ve dilekçinin emekliye sevk tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi teşkilât kadrolarında yer ve vazife alan bir memur ola
rak, adedi takyidi kaldıran ve 1954 yılma kadar devam eden 
PTT tdare Encümeni kararından emsalleri gibi Danıştaya baş
vurup faydalanması ve hakkını alması gayrimümkün ve haklı 
olan şikâyetini inceliyecek ve inceletecek bir merci bulamamış 
olduğundan şikâyetin komisyonumuzca incelenmesi lâzım ve za
ruri görülmüştür.

Bahis konusu kanun madde ve metinlerinde adedi bir takyi 
din bulunmamış olması ve nitekim idarenin bidayeten koyduğu 
bu takyidi kaldırmak lüzumunu hissedip bir kararla kaldırmış 
olması ve dilekçinin o tarihte imkâna sahibolup diğer meslek- 
daşları gibi bu hakkını almış olacağını kabul etmek zarureti 
muvacehesinde dilekçinin 1934 • 1951 yılları arasında Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde geçen memuriyet süresine Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 85 nci madde
sinde yazılı fiilî hizmet zammının eklenmesi lüzumuna oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

389 6 . 6 .  1963

(Dilekçelerin özeti Çankaya Emniyet Amirliğinde Komiser 
Muavini iken disiplin ve otoritesinden muğber olan bir stajiyer 
memurun kendisini yalan şahadete sevk ve icbar ettiği hakkm- 
daki asılsız bir isnadından dolayı 6435 sayılı Kanuna tevfikan 
kaksız olarak Bakanlık emrine alınıp büâhara emekliye sevk edil
miş bulunduğundan bu asılsız iddia ve isnattan mahkemece be
raet ettirilmiş bulunmasına rağmen iadei memuriyet ettirilmiye- 
rek 17 yilhk meslekinden mahrum bırakıldığından bahis ve şikâ
yetle; bu haksız tasarrufun iptali ile iadei vazife ettirilmesi tali
binden ibarettir.)

Ankara 1 nci Asliye Ceza Mahkemesinin , dilekçeye bağlı 
30 . 9 . 1959 tarihli karan ile, dilekçi Muammer Ercan, isnad- 
olunan yalan şahadete teşvik suçundan filhakika beraet ettiril
miş bulunulmaktadır.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 6435 sayılı Kanunun
1 nci maddesi gereğince, 16 . 1 . 1959 tarihinde Bakanlık em
rine alınıp 6 aylık süresini ikmal etmiş bulunduğundan hak
kında emeklilik hükümleri uygulanmış olan dilekçinin vaktiyle 
Kırşehir Asliye Ceza Mahkemesince dövmek ve suimuamelede 
bulunmaktan 2 ay 15 gün hapis ve 83 lira 30 kuruş para ve 5 
ay memuriyetten mahrumiyet cezalarına mahkûm edilmiş ve
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cezasını çekmiş bulunduğu. Ankara Emniyet kadrosunda bulun
duğu sırada Kızılay’da vukubulan bir trafik kazasında maddi 
menfaat temin etmek suretiyle tahkikatı değiştirdiğinden Ba
kanlık emrine alınıp emekliye sevk edildiği ve tâyin kılındığı 
Kars’ın Çıldır kazası Tahrirat Kâtipliğinden istifaen ayrılmış 
bulunduğu, tekrar mesleke alınması hakkındaki dileğinin de 
Emniyet Genel Müdürlüğü intihap Komisyonunca kabul edil
memiş bulunduğu bildirilmektedir.

Tekemmül eden dosya, komisyonumuz Genel Kurulunun
23 . 5 . 1963 tarihli toplantısında görüşülmüş ve müşteki hak- 
kındaki işten uzaklaştırma ve emeklilik işlemlerinin, tâyin kı
lındığı görevden istifası sebebi ile kendiliğinden ortadan kalk
mış bulunduğu gerekçesine dayanılarak talebin reddine oy bir
liği ile karar verilmiş ise de Üyeden Ahmet Zeydan’m
3 . 6 .  1963 tarihli, bilâhara vâki, tekriri müzakere takriri üze
rine bahis konusu dosya, 6 . 6 .  1963 tarihli toplantımızda tek
rar ele alınmış ve oya vaz’edilen takrir oy birliği ile kabul edil
dikten sonra.

Gereği düşünüldü : Müşteki hakkmdaki işten uzaklaştırma 
ve emeklilik işlemlerinin başlıca sebep ve saikini teşkil eden 
ve muhakeme altına alınmasını mucip bulunan fiil ve isnattan 
dilekçinin filhakika bu tasarrufların tesisinden sonra mahke
mece beraet ettirilmiş bulunulduğu, buna rağmen idarece ken
disine müktesep durumuna muadil her hangi bir vazife verilme
diği tâyinleri vilâyetlere ait bulunan tahrir kâtipliğine ise mük
tesep durumuna tekabül etmemesine rağmen içerisinde bulun
duğu mustaı* durum sebebi ile kendiliğinden yaptığı bir müra
caat üzerine valilikçe tâyin kılınmış bulunulduğu anlaşılmıştır.

Şu hale göre, mâni hal ortadan kalktığı halde dilekçinin eski 
veya muadili bir göreve tâyini cihetine gidilmemiştir.

tncelenen dosya ve sicillerine göre, mumaileyhin emekliye 
şevkini mucip maddi ve hukukî başka bir sebebin de bulunma
dığı görülmüştür.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı şikâyet konusu edilen 
- emeklilik işleminin kaldırılmasına ve dilekçi hakkında idarece 

yeni bir muamele tesis kılmıncaya kadar emekli aylığının mah
fuz bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildî.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçenin tarilı ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

390 6 . 6 .  1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

597/4847, 706/4877 
2216/2216 - 27 . 7 . 1960

KÂMİL GÜRÇAY 
Turgutreis mahallesi Yaıııkses 
sokak No: 2

ANKARA

5636/61336 - 31 . 7 . 1961

M. SAİT ERDİNÇ
3 neü Noter

ERZURUM
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Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : 1931 senesinde, Ankara Sulh Hukuk Hâkimi ola
rak mesleki 1955 te de Yargıtay'a intisabetmiş olup, 30 yıl An
kara'da miistemirren adalete hadim olmuş, diiriisl, sicilli n terte
miz terfileri daima tercihli bulunmuş bir kimsi olduğu haldi, 
Yargıtay ikinci Hukuk Dairesi Üyesi iken 5 . 7 .  1960 tarihin
de, 5134 saydı Kanunun 39 ncu maddesinin (fi) fıkrasına uyu
larak haksız re sebepsiz olarak re’sen emekliyi sirk edilip ma
nen ve maddeten mağdur edilmiş bulunuldıığundan bahis re şi
kâyet ederek, sicillerinin re kendisini tanıyanların kâffesinin bu 
durumunu ve beyanlarım teyideyliyecekleri cihetle, hakkındaki 
bu emeklilik muamelesinin kaldırılmasını, kırılan mesleki r< şahsi 
onüriiniin iade edilmesini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin emek
liye şevki sebebinin ilişik kapalı zarf içerisindeki gizli notta 
belirtilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillere göre, dilekçi 
hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve muhik hiçbir sebebe 
dayanmadığı ve takdir hakkının kullanılmasında da keza bir 
isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bilcümle idari tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk 
etse dahi, objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere 
dayanması ve kamu yararına bulunması idare hukuku esasla- 
nndandır. Bu hukuk esaslarına uyarlığı bulunmıyan mezkûr 
emeklilik işleminin belirtilen bu sebeplerden dolayı iptaline ve 
müşteki hakkında idarece yeni bir tasarruf tesis olununcaya 
kadar emekli aylığının mahfuz tutulması lüzumuna oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

391 6 . 6 .  1963

(Dilekçenin özeti : Diyarbakır’da avukatlık yapmakta iken,
11 nci Dönemde Van Milletvekili olarak teşriî hayata atıldığı, 
27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp mevzuatımızın verdiği imkânda} 
istifade ederek Adalet Bakanlığından bir hâkimliğe tâyinini iste
miş ise de: vâki talebinin 1 numaralı Ayırma Meclisi tarafından 
şahsi ve takdiri bir görüşe dayanan 16 . 12 . 1960 tarih re 67fi 
sayılı bir kararla; «ilişik belgelere göre hizmetinden istifade edi
leceğine kanaat getirilemediğinden» bahsile reddedilmiş bulunul
duğundan bahsile, mezkûr kararla takdir hakkı keyfî kullanıl
mış vc kanuni bir hak iptal edilmiş bulunulduğundan, bunun kal
dırılması isteğine dairdir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin mesleke 
kabul hakkındaki talebinin, Hâkimler Kanununun değişik 70
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ve 75 nci maddeleri gereğince 1 numaralı Ayırma Meclisi tara
fından incelenerek karara bağlandığı ve bu kararın itiraz edil
meksizin kensinleşmiş olduğu bu bakımdan Bakanlıkça yapıla
cak bir işlem kalmadığı bildirilmektedir.

İstenilip getirtilmiş olan bahis konusu Ayırma Meclisi ka
ran  ile; Üyeden Teftiş Kurulu Başkanmın, mumaileyhin mes
leke alınması reyinde olduğu hakkındaki muhalif oyuna karşı
lık talep dilekçede belirtildiği gibi çoğunlukla reddedilmiştir.

Gene Bakanlık yazısına bağlı İstanbul ve Diyarbakır Baro
ları yönetim kurulları ve Van Adalet Encümeni taraflarından 
tanzim kılman mazbata ve kararlarda, gene Van Savcılığının 
bir tel yazısında : Mumaileyhin hâkimlik evsafını haiz olduğu, 
keza meslekî ve ahlâki bakımlardan aranılan vasıfları taşıdığı, 
şayanı takdir bir meslekî kudret ve ahlâka sahibolarak icrai 
sanat eydeliği belirtilmiş bulunulmaktadır.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabına göre, dilekçinin 
vâki isteğinin Ayırma Meclisince 16 . 12 . 1960 tarihli bir ka
rarla filhakika reddedilmiş ve bu kararın itiraz olunmaksızın 
kesinleşmiş bulunduğu anlaşılmıştır.

Hâkimler Kanununun ilgili hükümleri bu kararlara karşı 
belirli süre içerisinde Ayırma Meclisi Genel Kuruluna itiraz 
hakkı tanımış bulunmaktadır.

Dilekçi bu kurula başvurmadığı cihetle, vâki talep hakkın
da komisyonumuzca her hangi bir işlem yapılmasına mahal gö
rülemediğine, ancak; Anayasanın 11 ve 14 ncü maddelerinde 
yaîalı, ferdin temel haklan ile ilgili ve gene Anayasanın 58 nci 
maddesinin, kamu hizmetlerine girme hakkının gerektirdiği 
niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmemesi lâzımgeleceği 
ve 134 ncü maddesinin; hâkimlik mesleki için yeni ve hususi 
hükümler vaz’edilerek bunlann kanunla düzenleneceğine mü
tedair hükümleri muvacehesinde, şikâyetçinin ilerde bu düzen
leme sırasında, bu haklannı kullanma yetkisi tabiî bulunaca
ğına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

392 6 . 6 .  1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1207/28648 - 31.1.1961

ORHAN NUSHAT
Büyük Kardıçalı Han No: 102
Avukat

ÎZMÎR

(Dilekçe özeti : İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan olup 
Hâkimler Kanununun 6798 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci 
maddesi ile tanınan bir hakka istinaden yargıçlık meslekine geç
mek için vâki müracaatı üzerine 1 numaralı Ayırma Meclisince 
«Mumaileyhin tetkik olunan evrakına göre hizmetinden istifade 
edileceğine kanaat getirilemediğinden mesleke alınamıyacağı itti
fakla mütalâa olundu» şeklinde bir karar verilmiş olduğundan, 
mezkur kararın o günkü dikta idaresinin tesiri altında verilmiş 
olduğu, nitekim Hâkimler Kanununun zik-r olunan kanunla de
ğiştirilen mezkûr 70 nci maddesinde, «ilmi kudret ve ahlâki me
tanetleri ile tanınmış olan avukatların .........»denildiği ve ken
disinin bu durumu da İzmir Adalet Encümeni ve Barosunca tes
bit ve teyidedil ve meslekte bulunduğu sırada hakkında her 
hangi bir inzibatı, idari ve kazai bir muamele de cereyan etme
miş bulunduğuna ve kurulun elinde başka da bir vesika olmadı
ğına göre: kararın mesnetsizliğinin tezahür edeceği ve sonradan 
yaptığı müracaatına da mezkûr kararın kesinleşmiş olduğundan 
bahsile, menfi cevap verildiği belirtilerek; esasen haksız olan bu 
kararın idari mahiyetine binaen nerema bir kanun emri gibi te
lâkki olunması ikinci bir haksızlık yapmak olacağından durumu
nun yenidm tetkik buyurularak hakkının tanınması talebinden 
ibarettir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçinin Hâkim
ler Kanununun 75 ve 70 nci maddesine tevfikan mesleke alınıp 
alınamıyacağına ve alındığı takdirde maaş derecesinin tesbiti 
için muameleli evrakının Ayırma Meclisine intikal ettirildiği 
ve bu meclisçe yapılan inceleme sonunda; tetkik olunan evra
kına göre, hizmetinden istifade edileceğine kanaat getirileme
diğinden bahsile, mesleke alınamıyacağına 12 . 3 . 1959 tari
hinde karar verildiği ve bu kararın itiraz edilmeksizin kesin
leştiği ; bilâhara, bu karara yaptığı itiraz üzerine Ayırma Mec
lisi Genel Kuurlunca karar kesinleşmiş olduğundan yeniden 
incelenmesine kanun hükümlerinin müsait bulunmadığına ka
rar verilmiş ve Genel Kurul kararlarının Hâkimler Kanununun 
54 ncü maddesi ile kesin mahiyette olduğunun kabul edilmiş 
bulunduğu, bu sebeple dileğinin yerine getirilmesine kanuni 
imkân görülemediği ve mesleke kabul edilmemiş olması hase
biyle tanzim edilmediği için sicillerinin gönderilmediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın oevabtna göre, dilekçinin 
vâki isteğinin Ayırma Meclisince 12 . 3 . 1959 tarihli bir ka
rarla filhakika reddedilmiş ve bu kararın itiraz olunmaksızın 
kesinleşmiş bulunduğu anlaşılmıştır.

Hâkimler Kanununun ilgili hükümleri bu kararlara karşı 
belirli süre içerisinde Ayırma Meclisi Genel Kuruluna itiraz 
hakkı tanımış bulunmaktadır.

Dilekçe özeti ve komisyon kararı
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2773/42971 - 9 .3  . 1961

FUAT İLCAY"
Selçukhatun mahallesi 
sokak No: 14

BURSA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Dilekçi bu kurula başvurmadığı cihetle, vâki talep hakkın
da komisyonumuzca her hangi bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine, ancak; Anayasanın 11 ve 14 ncü maddelerinde 
yazılı, ferdin temel hakları ile ilgili ve gene Anayasanın 58 nci 
maddesinin, kamu hizmetlerine girme hakkının gerektirdiği ni
teliklerden başka hiçbir ayırım gözetilmemesi lâzımgeleceği 134 
ncü maddesinin; hâkimlik mesleki için yeni ve hususi hüküm
ler vaz’edilerek bunların kanunla düzenleneceğine mütedair 
hükümleri muvacehesinde, şikâyetçinin ilerde bu düzenleme 
sırasında, bu haklarım kullanma yetkisi tabiî bulunacağına oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

393 6 . 6 .  1903

(Dilekçenin özeti : Bursa PTT Kalem ve Muhasebe Şefi iken 
has lal ant) j  sıhhi mezuniyetini kullanmakta bulunduğu bir sırada, 
iki yıllık kanuni mezuniyet hakkının henüz 5 ayını kullanmış ve 
bir üst dereceyc yükseltilmesi için 10 ayı bulunmuş olmasına rağ
men, sadece iltimaslı bir şahsı yerine getirmek maksadı ile re’sen 
emekliye sevk edilmek suretiyle mağdur edilmiş bulunulduğun
dan şikâyetle, vâki mağduriyetinin giderilmesini teminen 10 ay 
mezun addedilerek emekli aylığının bir üst derece olan 60 lira 
üzerinden tadil ve tashihi ve hakkındaki bu kanunsuz muamele 
müsebbiplerinin cezalandırılması isteğinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçenin, 
Bursa Merkezi Başmemuru iken merkez ve bölge başmüdürlük
lerinin vâki ve münderecatı tezkerede açıklanan teklifleri üze
rine 12 . 2 . 1955 tarihinde, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (B) fıkrasına tevfikan re’sen emekliye sevk edildiği ve 
mezkûr maddei kanuniyenin hasta ve raporlu memurlar hak
kında uygulanamıyacağı hakkında bir hüküm bulunmadığı, 
hakkında tatbik edilen bu muamelede mevzuata aykırılık ve 
fiilen alınmamış ve emekli keseneğine tâbi tutulmamış bulunan 
bir maaş üzerinden emekli aylığı bağlanmasının mümkün görü
lemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillere göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminde bir gayrikanunilik, tak
dir hakkının kullanılmasında da keza bir isabetsizlik bulunma
dığı anlaşılmıştır. Belirtilen bu sebebe binaen vâki talebin red
dine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

394 0 . 6 . 1903
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6163/61550 - 22.8 .1961

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

İb r a h im  t a h îr  o sk a y
Pazar durağı 3. cadde No:78/7 

Bahçelievler - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Parti faaliyetlerinin merkezi haline getirilen Ko
caeli'nde hâkim iken, 1957 seçimlerinde kanun hâkimiyeti anla
yışından asla ayrdmamasından, valinin partizan baskılarına mu
kavemetinden dolayı kendisinin uzaklaştırılması için el birliği ile 
giriştiği teşebbüs ve bu mey anda getirtilen müfettişe tesir altın
da yaptırılan bir tahkikat sonunda 25 senelik tertemiz geçen hâ
kimlik hayatına bakılmaksızın re’sen emekliye sevk edilmiş bu
lunulduğundan bahis ve şikâyet ederek bu haksız muamelenin 
bertaraf edilmesini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 100 liralık kadroda 
150 lira maaşla Kocaeli Asliye Hukuk Hâkimliği görevini ifa 
etmekte iken 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 39 
ncu maddesinin (B) bendi mucibince 24 . 2 . 1958 tarihinde 
emekliye sevk edilen dilekçiye 30 . 6 . 1960 tarihinde, yeni bir 
göreve tâyinini istemesi üzerine bu kanunun tadilinden sonra 
müracaat etmesi gerektiğinin tebliğ edilmiş bulunulduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre, di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminde bir gayrikanunilik, tak
dir hakkının bu yolda istimalinde de keza bir isabetsizlik görü
lememiştir.

Vâki talebin belirtilen bu sebebe binaen reddine oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

895 6 . 6 .  1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

Vasfi Gerger

Kütahya Senatörü 
Osman Ce vdet Erk ut

Bolu Milletvekili 
Ahmet Çakmak

Antalya Senatörü 
Mehmet tlkııçan

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer

Bolu Milletvekili 
Turgut Çulha

Siirt Senatörü 
Süreyya öner

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu

îsparta Milletvekili 
Lokman Başaran

Afyon K. Milletvekili 
Şevki Güler

Sivas Milletvekili 
Reşat Turhan

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu

Ankara Milletvekili 
Nihat Berkkan

Konya Milletvekili 
Ahmet Gürkan

Tabiî Senatör 
Muzaffer Yurdakuler

t r- Hakkâri Milletvekili 
Ahmet Zeydan
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

8034/8034, 7673/7673
13 . 5 . 1963

İHSAN AKSOLEY 
Paşa Limanı caddesi 129

Kuzguncuk - İSTANBUL

3261/3261 - 4 . 3 .  1962

R E Ş A T  B A Y R A M O Ğ LU
Kavalıdere caddesi No: 59/5

ANKARA

Dilekçe özeti ve_komisyon kararı

(Dilekçi : 30 Nisan J953 tarihinde 5131 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye 
sevk edildiğini, yapılan bu tasarruf samanın Millî Savunma Ba
kanı olan Seyfi Kurtbek'in şahsi kini, ve politik sebeplere isti- 
nadettirüerek haksız ve adaletsiz olarak bu karara varıldığını 
beyanla, hakkında yapılmış olan bu işlemin ip tali ile eski göre
vine iade edilmesini talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Mumaileyh 
hakkında tanzim edilen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
nin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiği, icra kılman 
emeklilik işleminde bir kanunsuzluk olmadığı bildirilerek
30 Nisan 1953 tarihinde 25955 sayılı kararname ile emekliye 
sevk edilmiştir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre di- 
dilekçi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir 
sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari tasar
rufların objektif esasa ve ölçülere, maddi vâkıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukuki sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulması lüzumuna ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

396 13 . 6 . 1963

(Dilekçi : Yurdun muhtelif yerlerinde müddeiumumi, hâkivı 
vc 7 yıl da Temyiz Mahkemesi iiyesi olarak hizmet ifa etmiş 
olup meslekine bağlı ve deruhde ettiği vazifeleri dürüstlük ve fe
ragatle görmüş, eser ve makaleleri ile meslekdaşlarına m üfit ol
muş meslekî, ahlâki ve sair hiçbir yönden hakkında menfi bir 
beyanda bıılunulamıyacak bir kimse olduğu iıalde, İnkılâbı mii- 
taakıp re’sen emekliye sevk edilmiş bulunulduğundan bahis ve 
şikâyet ederek bu haksız ve isabetsiz muamelenin iptaline karar 
verilmesini istem ektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin, 1 500 
lira maaşlı Yargıtay üyesi iken, 28 . 6 . 1960 tarihli bir kararla 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin değişik (b) fıkrasına 
uyularak re’sen emekliye sevk edilmiş bulunulduğu bildirilmek
tedir.
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7672/7672 - 13 . 5 .1963

V E Y S E L  ERG U N  
Özveren sokak 14/4

Maltepe - A N K A R A

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve muhik hiçbir 
sebebe dayanmadığı ve bu konuda takdir hakkının istimalinde 
de keza bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

. Bilcümle idari tasarrufların, velev takdir hakkına taallûk 
etse dahi objektif ölçü ve esaslara, maddi vakıa ve delillere isti- 
nadetmesi ve kamu yararına bulunması idare hukuku esasların- 
dandır.

Belirtilen bu maddi ve hukuki esaslara uyarlığı bulunmıyan 
emeklilik işleminin iptaline ve dilekçi hakkında idarece yeni 
bir tasarruf tesis kılınıncaya kadar emekli aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

397 13 . 6 . 1963

(Dilekçi : Genelkurmay Başkanlığının 2 Ağustos 1960 tarihli 
(m irleriyle 5431 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) bendini 
tadil eden 7242 saydı Kanun gereğince albaylık rütbesi üzerin
den emekliye sevk edildiğini, bilâhara generallik hakkının veril
mesi için Danıştaya dâva artığını, ve kazandığım, beyanla uğra
mış olduğu haksızlığın giderilmesi için evvelce yapılmış olan ta
sarrufun iptalini talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçi
2 . 8 .  1960 gün ve per. 4184 - 39 - 60 sayılı emirleri ile 5434 
sayılı Kanuna ek 7242 sayılı Kanun gereğince albay rütbesi ile 
emekliye sevk olunduğu, bilâhara Devlet Şûrasına açmış oldu
ğu dâva sonucunda 14 . 3 . 1962 gün ve 1960/10701 esas 1962 / 
1630 sayılı 8 nci daire ilâmı ile Tuğgeneralliğe yükselmesi 
kabul, edilmiş olup verilen karar 28 . 6 . 1962 tarihinde yük
sek tasdikten geçmiş ve bilûmum özlük haklan bu karara, göre 
yeniden düzenlendiğini, idarece icra kılınan emeklilik işlemin
de her hangi bir kanunsuzluk bulunmadığı görülmüştür.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir se
bebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi bilcümle idari tasar
rufların objektif esasa ve ölçülere, maddi vâkıa ve delillere da
yanması, gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukuki sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline,
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

7509/7500 - 2 .5  . 1963

Z E K Î  A Ş A N
özveren sokak Çankaya Ap. 
Daire 5

Yenişehir - A N K A R A

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz bulun
durulması lüzumuna ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

398 13 . 6 . 1963

(Dilekçi : Haşarılı askerlik görevini mütaakıp ailevi durumu 
icabı askerlikten 29 . 12 . 1953 yılında ayrılarak münhal bulu
nan T. B. M. M. Daire Müdürlüğüne atandığını, yedi senelik 
görevi esnasında hiçbir siyasi cnıel beslemiyerek görevine sıdkı 
sadakatle bağlı olarak çalıştığını, 27 Mayıs ih tilalin i mütaakıp 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince 
emekliye sevk edildiğini, halen mçr’i olan Anayasamızın fertlere 
bahşettiği haklara istinaden yapılmış olan bu tasarrufun iptalini 
talebediyor.)

T. B. M. M. Genel Sekreterliğinin cevabi yazılarında : Adı 
geçen 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gere
ğince kuramlara verilmiş olan salâhiyete müsteniden emekliye 
sevk edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkında emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir se
bebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari ta
sarrufların objektif esasa ve ölçülere, maddi vâkıa ve delillere 
dayanması gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukuki se
beplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin ipta
line yeni bir tasarruf tesisine kadar emeklilik aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

399 13 . 6 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

8135/8135, 6306/53746 
7722/7722 - 24 . 8 . 1961

G Ü LT E K İN  ONAY 
Osmanağa mahallesi Kazasker 
sokak No: 6/3

Kadıköy - İS TA N B U L

(İ014/53007 - 14 .8 .1961

ZÎYA GÖKALP 
Avukat

ÇAL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Eskişehir A ğır Ceza. Mahkemesi Başkanlığından
12 . 11 . 1958 tarihinde Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu 
maddesinin (h) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini hal
buki 39 ncu maddeye göre re’sen emekliye sevk, maddenin ruhu
na ve maksadına uygun olmadığından hakkında yapılmış olan 
tasarrufun ip ta li ile eski görevine iadesini talebediyor.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : Tetkik edilen si
cillerine göre Gültekin Onay 1 500 lira maaşlı Eskişehir Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı iken 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla değiştirilen 39 ncu 
maddesinin (b) bendi gereğince 11 . 11 . 1958 tarihli kararla 
emekliye sevk edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İncelenen dosya ve sicillerine göre di
lekçi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir 
sebebe dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılma
sında bir isabet bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir hakkına taallûk etse dahi, bilcümle idari ta 
sarrufların objektif esasa ve ölçülere, maddi vakıa ve delillere 
dayanması gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukuki se
beplere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin ipta
line, yeni bir tasarruf tesisine kadar emekli aylığının mahfuz 
bulundurulması lüzumuna ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

400 13 . 6 . 1903

(Dilekçi : E ski hâkim ve öğretmenlerden olduğunu, kendi 
arzusu ile 90 lira asli maaş üzerinden emekliye ayrıldığını, 
Emekli Sandığı Kanununun 100 nci'ı maddesi evvelce kendi is
teği ile ayrılan şahısların lüzum halinde tekrar istihdama cevaz 
verdiğinden, mütaakıp hakkı olan maaşla bir yere tâyini için  
Adalet Bakanlığına müracaat ettiğini, Bakanlıkça gerekli ince
leme yapılmak üzere Denizli A sliye Encümenini vazifeli kıldığını, 
sicilleri buraca tetkik edilerek hâkimlik yapabileceğine dair ge
rekli mazbatayı Bakanlığa sunduğunu, vc oradan da Ayırm a  
Meclisine gönderildiğini, burada hiçbir sebep gösterilmeden mes- 
leke alınamıyacağma karar verildiğini, beyanla hakkında, ittihaz 
edilen bu haksız muamelenin ref’ini talebeetmektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçenin tekrar 
mesleke kabul talebi 2556 sayılı Kanuna göre teşekkül eden 
1 numaralı Ayırma Meclisince tetkik ve karara raptolunup bu
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dilekçe sahibinin adı ve adresi

5834/52522 - 7 .8  . 1961

ŞAHAMETTlN ÖZTÜRKERÎ 
322. sokak No: 14

ÎZMÎR

Dilekçe özeti ve komisyon karan

karara da itiraz edilmek suretiyle kesinleşmiş bulunduğundan 
mesleke alınması hakkında bir işlem olmadığına karar verildiği 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı, an
laşılmış, takdir hakkının kaldırılmasında da bir isabetsizlik gö
rülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılan tasarrufun iptaline 
mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

401 13 . 6 . 1963

(D ilekçi : İsta n b u l Y eşilköy  G üm rük M uhasebecisi iken  10 
M art 1952 tarih inde  5134 sayılı K a n u n u n  39 ncu m addesin in  (b )  
fık ra s ı gereğine e em ekliye sevk ed ild iğ in i, 33 y ıl 9 ay h izm e ti es
nasında h içb ir suretle  hâkin i hu zu ru n a  ç ıkm adığ ın ı ve görevin i 
açık alınla ifa  e tliğ in i, sic illerin in  ter tem iz b u lu n d u ğ u n u  beyanla  
ha kk ın d a  ta tb ik  edilen bu m uam elenin  haksız, ka nunsuz ve m es
netsiz o ld u ğ u n u  belirterek adalete a yk ır ı olarak yapılan  bu tasar
ru fu n  ip ta li ile eski görevine iadesin i ta lebediyor.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçenin 32 yıl
4 ay 13 gün fiilî ve 3 sene 11 ay 3 gün itibarileri ceman 36 sene
3 ay 18 gün hizmeti olması sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (b) fıkrasına istinaden 1952 yılında re’sen emekliye 
sevk edildiği, aradan 10 yıla yakın bir zaman geçmesi bakımın
dan yeni bir göreve tâyini uygun görülmediği, doğum tarihi iti
bariyle de 60 yaşını ikmal etmiş olduğu bu bakımdan hizmeti 
müddeti itibariyle emekliye şevkinde kanuna aykırı bir cihet ol
madığı, gibi yapılan tasarrufun ref’ine imkân olmadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı an
laşılmış takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik gö
rülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılan tasarrufun iptaline 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

402 13 . 0 . 1903
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5836/52458 - 4 . 8  . 1961

SEYFETTİN ACAR 
Mühürdarbağı sokak Acar Ap. 
No: 16/3

Kadıköy - İSTANBUL

S022/8022 - 30 . 5 . 1963

KENAN ŞENTÜRK 
Kitaplık Müdürlüğü (E) cetveli 
Dosya Memuru T. B. M. M.

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(D ilekç i : Voli sevd iğ i askerlik  m eslekinde a lbaylık  rü tbesine  
kadar yü kse ld iğ in i, görevi m ü d d e tim e  h içbir suretle  ceza görm e
d iğ in i 195ü y ılım la  M. S. li. lığı D eniz K . M üsteşarlığ ında  görevli 
iken  m esaisinde g a yre tli ve v u k u flu  o lduğu için  H akanlıkça ta k 
d ir  ed ild iğ in i, o ta r ih ti Dz. I\. K . Sadd i A ltm e a n ’ın  şahsi ka p ris
leri sonucunda 29 T em m uz 1957 y ılın d a  T. V. E m ekH  Sandığ ı 
K a n u n u n u n  89 ncu m addesin in  (b )  fıkra s ı gereğince em ekliye  
sevk ed ild iğ in i h a kk ın d a  yap ılan  bu haksız m uam elenin  ip ta li ile 
eski görevine iade ed ilm esin i ta lebed iyor.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir gayrikanunilik olmadığı an
laşılmış takdir hakkının kullanılmasında da bir isabetsizlik gö
rülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılan tasarrufun iptaline 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

403 13 . 6 . 1963

(D ilekç i : 1952 y ılın d a  M ille t M eclisi A n a yasa  ve A d a le t ko 
m isyon larında  raportörlük  y a p tığ ın ı, bilâhara A rzu h a l E n cü m e
ninde ça lıştır ıld ığ ın ı bu  görevde yed i kü su r  y ıl h izm e ti varken  
hiçb ir sebebe is tin a t e tm eden T. V. E m e k li Sand ığ ı K a n u n u n u n  
39 n cu  m addesin in  (b )  fık ra s ı gereğince em ekliye sevk ed ild iğ in i 
ya p ıla n  bu haksız m uam elen in  ip ta li ile m em u riye t hakkın ın  veril
m esin i ta lep  ed iyor.)

T. B. M. M. Genel Kâtipliğinin cevabi yazılarında :
Dilekçi : T. B. M. M. Anayasa ve Adalet komisyonları rapor

törlüğünde 80 lira aylıkla çalışmakta iken 30 yılını ikmal etmiş 
bulunduğundan 5434 sayılı Kanunun 6422 sayılı Kanuna muad
del 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edil
diği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde bir kanunsuzluk olmadığı anla
şılmış takdir hakkının kulanılmasında da bir isabetsizlik görül
memiştir.
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Belirtilen bu sebeplere binaen yapılan tasarrufun iptaline ma
hal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

404 13 . 6 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

Vasfi Gerger

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

Reşat özarda

Kütahya Senatörü Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Osman Cevdet Erkut Hidayet Aydtner

Sözcü 
Edirne Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu

İsparta Milletvekili 
Lokman Başaran

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu

Ankara Milletvekili 
Nihat Berltkan

Bolu Milletvekili Konya Milletvekili
Ahmet Çakmak Ahmet Gürhan

Antalya Senatörü 
Mehmet llkuçan

Siirt Milletvekili 
Süreyya öner
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1621/1621 - 10. 1.1962

MEHMET ERTÜGAY 
Kâmil îş Hanı No: 8

SÎVAS

760/760 - 7 .12 .1961

Dr. LÜTFİ OĞULTÜIİK 
Etlik caddesi No: 143

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : 20 Şubat 1929 yılında D. D. Yollarına intisabettiği
ni, çeşitli görevleri ifa ettikten sonra gar müdürlüğüne kadar yük
seldiğini 25,5 yıl hizmeti Ve 47 yaşında iken 25 Haziran 1957 tari
hinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) f  ıkrası gere
ğince emekliye sevk edildiğini, yapılan bu haksız işleme tek sebep
o devrin muhalefet partisi Genci Sekreteri Kasım Gülek Bilecik 
istas-yonundan geçerken gar müdürü olması hasebiyle hoş geldiniz 
dediğini, ve trenin hareketiyle kendisini uğurladığını, gören Bile
cik Valisi tarafından bakanlığa telefonla bildirildiğini aradan 20 
saat geçmeden re’sen emekliye sevk edildiğini yersiz ve kanunsuz 
olarak yapılan bu tasarrufun iptali ile eski görevine iade edilme

sini talebediyor.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : T. C. D.D. Yol
lan  Genel Müdürlüğü 1 nci işletme Gar Müdürlerinden Mehmet 
Ertugay fiilî hizmetinin 26 sene 5 ay olması dolayısiyle 5434 sa
yılı Kanuna ek 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fıkra
sı gereğince 5 . 8 .  1957 tarihinde re’sen emekliye sevk edildiği 
bu karan ile adlî, idari ve askerî yargı yerlerince daha önce ve
rilmiş bir karar olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicilerine göre dilekçi 
hakkında emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir sebebe da
yanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında bir 
isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.. Velev takdir hakkına 
taallûk etse dahi bilcümle idari tasarrufların objektif esas ve öl
çülere maddî vâkıa ve delillere dayanması gerektiği cihetle be
lirtilen bu maddi ve hukuki sebeplere binaen şikâyet konusu edi
len emeklilik işleminin iptaline, yeni bir tasarruf tesisine kadar 
emeklilik aylığının mahfuz bulundurulması lüzumuna oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

405 20 . 6 . 1963

(Dilekçi : 1960 yılında Sağlık Bakanı bulunan Profesör Dr. 
Nusret Karasu'nun şahsi kaprisleri yüzünden 1 Temmuz 1960 gü
nü 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince 
emekliye sevk edildiğini halen yaşının 57, hizmetinin de 29 sene 
5 ay olup şimdiye kadar almış olduğu sicilinin de müspet, oldu
ğunu hakkında tatbik edilen işlemin yersiz vc mesnetsiz olduğunu 
beyanla yapılan tasarrufun iptalini talebediyor.)

Sağlık ve Sosyaİ Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Ba
kanlık Müsteşar Muavini iken 25 fiilî hizmet yılını ikmal etmesi 
dolayısiyle 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine tevfikan
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30 . 6 .1980 tarihli onayla re’sen emekliye sevk edilmiş olduğu 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : incelenen dosya ve sicillerine göre dilek
çi hakkındaki emeklilik işleminin kanuni ve haklı hiçbir sebebe 
dayanmadığı ve dolayısiyle takdir hakkının kullanılmasında da 
bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.

Velev takdir baklana taallûk etse dahi bilcümle idari tasar
rufların objektif esasa ve ölçülere maddi vakıa ve delillere da
yanması gerektiği cihetle belirtilen bu maddi ve hukukî sebep
lere binaen şikâyet konusu edilen emeklilik işleminin iptaline, 
yeni bir tasarruf tesisine kadar emeklilik aylığının mahfuz bu
lundurulması lüzumuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

406 20 . 6 . 1963

5515/61247, 5448/51277 
249/249 - 20 . 7 .1961

AHMET ÖZBAY 
Atikali mahallesi Sarayağası 
caddesi No: 74 kat 4

Fatih - İSTANBUL

(Dilekçi : Tokat Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1/1522 sicil 
sayılı Başkomiser iken 19 . 10.1953 günü 5434 sayılı Kanunun 
39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye sevk edildiğini, 
yapılan bu haksız tasarruf sonucunda maddi ve mânevi zarara 
dûçar olduğunu beyanla, yersiz ve kanunsuz olan bu işlemin iptali 
ile uğradığı zararın telâfisi için gerekli muamelenin ifasını taleb- 
etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin incelenen dosyasına ve sicil
lerine göre emeklilik işleminde kanuna aykırı bir durum olma
dığı anlaşılmış ve takdir hakkının kullanılmasında da bir isabet
sizlik görülmemiştir.

Belirtilen bu sebeplere binaen yapılan tasarrufun iptaline 
mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

407 20 . 6 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

Vasfi Gerger
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Aydmer
Konya Milletvekili 

Ahmet Gürkan

Sözcü 
Edime Milletvekili 
Fahir Giritlioğlu

Ankara Milletvekili 
Nihat Berkkan

Antalya Senatörü 
Mehmet llkuçan

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu
Bolu Milletvekili 

Turgut Çulha
Ağn Milletvekili 

Kerem özcan

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Fuat Ak

Afyon K. Milletvekili 
Şevki Güler

Tabiî Senatör 
Muzaffer Yurdakuler

(Dilekçe sayısı : 76)
• > 9 < '



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D Î V A N I  

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

-3T Sayı : 9 3**- 
Tevzi tarihi 

5 . 7 .1963 Cuma

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özü : Sayıştay da memur iken 5434 saydı Kanu
nun 39/B  maddesi gereğince emekliye şevki üzerine idari kaza 
merciine başvurduğunu, Sayıştay Başkanlığınca sicil dosyasının 
Danıştaya gönderilmesinin temini ve göndermiyenlerin tecziye
sini talebetmektedir.)

Sayıştay Başkanlığı cevabi yazısında : 533 parça evrak ih
tiva eden sicil dosyasının Danıştaya 11 . 3 . 1961 tarihinde 
gelen 2 . 3 .  1961 tarihli yazı ile istenilmiş ve 19 . 4 . 1961 
tarihinde gönderilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Sayıştay cevabına göre talep vaktinde 
yerine getirilmiş olduğuna göre komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

408 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Eskişehir’e naklinin yapılmasını istemek
tedir.)

Sağlık Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi yazısında : Sicil 
durumu dolayısiyle nakline imkân olmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Komisyonumuz çalışma ve salâhiyetle
rini düzenliyen 140 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyonu
muzun idari tasarrufa müdahale yetkisi olmadığından dilekçi
nin talebi hakkında bir işlem yapılmasına imkân olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

3172/44230,
3309/60750 - 7.4 .1961

Dr. HAŞAN BAYKAL 
Sağlık Merkezi Çocuk Hasta
lıkları Mütehassısı

Etimesgut - ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3215/44237 - 4.4 .1961

HÎLMÎ DİLEK
Sıhhiye Sağlık sokak No: 39/A

ANKARA

409 17 . 4 . 1968
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3203/44402 - 6 . 4 .  1961

AYŞE BERRAK 
Tunusbağ Adliye caddesinde 
No: 2 de Şükrü Şengclnezdinde

Üsküdar - İSTANBUL

3204/44414 - 6 . 4 .  1961

TALİP DERELİ 
Alibey mahallesi Yeni çeşme 
sokak No: 4

ÇANKIRI

3154/44186 - 4.4.1961

OSMAN ARAZ 
60 hane namına 
Komaser köyünde

PASİNLER

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(D ilekçen in  özii : K ocasından tahsis edilecek em ekli m aaşın ın  
'ta h sis in in  gecik tiğ inden  bahsile çabuklaştırılınası ta leb inden  iba
re ttir .)

içişleri Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi yazısında : Di
lekçinin nüfus kaydmdaki mübayenet sebebiyle tahsisin gecik
tiğini, mübayenet giderildiğinde maaşının tahsis edileceğini bil
dirmiştir.

Gereği düşünüldü : ilgili makamlarca talep yerine getiril
miş olduğu cihetle komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

410 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Çankırı'dan geçm ekte olan 151 OOO voltluk 
enerji nakil hattından şehre bir kol uzatılarak Çankırı'nın da 
istifade ettirilmesi talebinden ibaret lir.)

Gereği düşünüldü : Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile büyük şe
hirlerin ışıklandırılma işlerinin ele alınıp plâna bağlanmış ol
ması sebebiyle dilek hakkında komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

411 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : 1959 yılında köylerinde faaliyette bulunan 
17 numaralı Toprak Tevzi Komisyonunun tevziatı usulsüz yap
tığından bahsile, kendisiyle ihtiyacı miktarında tarla verilmedi
ğini, sulu diye susuz tarla verildiğini beyanla hakkın yerine ge
tirilmesini talebetmektedir.)

imar ve iskân Bakanlığı cevabi yazısında : Keyfiyetin tah
kik ettirilerek gereğine tevessül olunmak üzere Erzurum Vali
liğine yazıldığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi ile ilgili Bakanlıkça 
icabına tevessül olunduğundan komisyonumuzca aynca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

412 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3153/44201 - 4 .4  . 1961

HİMMET ATA ve arkadaşları 
Halı ve Kilim Kooperatifi

ŞARKIŞLA

2785/60537 - 4.3.1961

FEYZULLAH KESKİN 
Zabıta Nezarethanesinde 
55 liklerden

NEVŞEHİR

2730/60573 - 11.3.1961

CEMAL ATAYMAN 
Hedik caddesi Serin sokak 
No: 11 7. Durak

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özü .* Tümsiibank tarafından % 51 sermayesi 
verilmek suretiyle tesis edilen Halıcılık Şirketindeki sermayele
rinin akıbetinden haberdar edilmeleri talebinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi yazısında : Tüm- 
sübankın halen Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasına 
inkılâbetmiş olup Türkiye Emlâk Kredi Bankasının nezaretin
de tedrici tasfiyeye tâbi tutulması sebebiyle dilekçilerin mezkûr 
bankaya müracaatları gerektiği yolunda kendilerine tebligat 
yapıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

413 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Hürriyetin iadesi ve mecburi ikamet kay
dının kaldırılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yeni kanun çıkmış ve istek yerine gel
miş olduğu cihetle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

414 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Yurt dışına gönderilerek tedavisi talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin yurt içinde tedavisine 
tevessül edilip netice alınamadığı tesbit edilmeden yurt dışma 
gönderilmesine kanuni imkân olmadığından komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
Yenimahalle - ANKARA

415 17 . 4 . 1968
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2799/43054 - 11.3.1961

HÜSEYİN KAYA 
Değirmen caddesi Selimiye 
mahallesi No: 56

BURSA

3304/44657 - 11. 4. 1961

HİDAYET ÇER tBAŞI 
Trabzon caddesi örnek Otelinde 
Arzuhalci

ERZİNCAN

3166/44325 - 5 .4 .  1961

OSMAN NURİ ÖZBEK 
Cemiyet îdai’e Hevetei Başkanı 
Nöbethane caddesi Tepegöz 
Ap. 35/1 K at: 3

Sirkeci - İSTANBUL

(Dilekçenin özii : İşçi Sigortaları liuraa Ilst. Baştabibi liuşil 
Durusoy’un fena tutumu dolayısiyle başka yere nakli talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Bursa’dan başka yere naklini 
talebettiği Dr. Raşit Durusoy’un dürüst, vazifesine düşkün ve 
muhitinde sevilen bir idareci olduğu anlaşılmakla komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

416 17 . 4 . 1963

(D ilekçen in  özü : E rzin c a n  zelzelesinde y ık ıla n  3 d ü kkâ n ın ın  
yerine arsa verilm esi ta leb inden  ib a re ttir .)

İçişleri Bakanlığı yazısında : Dilekçinin yıkılan gayrimen- 
kullerine ait tapu ve vergi kayıtlarını belediyeye vermediği ve 
dolayısiyle yıkılan şehirde tapu ve vergiye kayıtlı gayrimen- 
kulü olmadığı anlaşıldığından kendisine yeni şehirde arsa veril
mediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin mülkiyetine sahip bu
lunduğu gayrimenkullere ait vesaiki hâmil olmaması halinde 
Hukuk Mahkemesine müracaatla tescil talebinde bulunması 
mümkün olduğu cihetle dilek hakkında komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

417 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Şehir dışına nakillerine belediyece karar 
verilen inek ahırlarının muvakkaten yerinde bırakılması talebin
den ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı bu hususta alâkalı cevabi yazısında nakil 
işinin tehirine imkân olmadığını, ICA Yardımından kendilerine 
kredi temini için Tarım Bakanlığınca hazırlanan projenin Ma
liye Bakanlığına gönderildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabı muvacehesinde 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (a) fıkrası hük
müne göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

418 17 . 4 . 1063



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1468/27894 - 6 .4 .1 9 6 1

MEHMET KAL AMAN
Paşabalıçc Beyaz Erguvan 
caddesi No: 1 Kahvehanede

Beykoz - İSTANBUL

3130/44122 - 3 .4 .1 9 6 1

ALİ ÇIKIT 
Kuzgun köyünde

KaraisalI - ADANA

— 5 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : İ t  nüfuslu bir aile reisi olan dilekçe sahibi 
aile içinde geçimine yardımcı olabilecek aile ferdi olmaması sebe
biyle kendisine bir yardım yapılması, işe yerleştirilmesi veya top
rak verilmesi talebinde bulunmaktadır.)

İmar ve îskân Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin kö
yünde 4753 sayılı Kanun tatbikatına henüz başlanmadığını ve 
bu sebeple,

Kendisine münferiden tahsis yapılamıyacağını Bakanlıkça 
maddi yardım yapılamıyacağını, 693 sayılı Maliye Bakanlığı 
tamimi gereğince icarla toprak verilmesi için bulunduğu mahal 
mâliyesine müracaatı lüzumunun kendisine duyurulduğunu,

bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibine mevcut kanunlar mu
vacehesinde hususi bir muamele tatbikine imkân olmadığı ci
hetle dileği hakkında yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

419 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : 35 yıldan beri babası tarafından imar ve 
ihya edilen işgallerindeki tarlalarının 17 dönümlük kısmının Hâ
zineye tescili ile Bekir Çağlayan’a. kiralanmasının uygunsuz ol
duğundan bahsile mezkur tarlanın kendisine kiralanması talebin
den ibarettir.)

Maliye Bakanlığından alman bu işle alâkalı cevabi yazıda : 
Bahis konusu araziyi kiralamaya talip kimselerin aile nüfus 
adedi ile tarla mevcutlarının tahkik ve tesbiti neticesinde Mus
tafa Çakıt’m 7 nüfuslu ve 30 dekar arazi sahibi, llyas Çakıt’ın 
10 nüfuslu ve 490 dekar 7 ar müşterek tarla sahibi, Bekir Çag- 
layan’ın 8 nüfuslu ve 5 dekar arazi sahibi olduğu, Ali Çağıt’ın 
ise çiftçilikle iştigal etmeyip Adana’da mukim ve sebze hali 
No: 40 numarada ticaret meşgul, 1 No: lı Vergi Dairesinde 
10 - 2051 hesap No: sı ile kaydı bulunduğu anlaşılarak mezkûr 
tarlanın, duru u en uygun olan, Bekir Çağlayan’a kiralandığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Yapılan işlemde kanun ve nizamlara 
aykırı bir cihet olmadığından komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

420 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3124/44128 - 3 .4 .1963

CAHİT KÖRÜNÇ
Gez mahallesi Orman Fidanlık
Lojmanları No: 27

ERZURUM

3222/60732,
3123/44133 - 3 .4 .1961

MUZAFFER TEKOÖLU 
Camiikebir mahallesi 
Sığır Tüccarı

SİVEREK

(Dilekçenin özü : Erzurum PTT Başmüdürlüğü yaya dağıtı
cısı iken hakkında açılan mahkemenin A f Kanunu şümulüne gi
rerek düşmüş olması neticesinde vazifesine iadesi gerektiği halde 
bu husustaki talebinin reddedilmesinin usul ve kanuna aykırı 
olduğu belirtilerek tâyininin yapılması talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı bu husustaki 6 . 5 .  1961 tarih ve 
17/2 - 2964 - 5564 sayılı cevabi yazısında : Dilekçinin bölge ha
rici başka bir merkezde çalıştırılmak sureti ile tekrar hizmete 
alınmasının PTT Gn. Md. Prs. Komisyonunca uygun görüldüğü 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talep yerine gelmiş olduğu cihetle ko
misyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

421 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : 1§ Bankasınca kendilerine kredi verilme
mesinin keyfî ve yolsuz olduğu cihetle eşit muameleye tabi tutul
malarının temini talebinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığından alman bu konu ile alâkalı cevabi ya
zıda : Bankaların müşterileri ile olan kredi münasebetlerini 
usul ve mevzuatları dairesinde serbestçe yürütmek yetkisine 
sahip bulundukları, bu mevzuda Hükümetçe müdahalede bulu
nulmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Kendilerine eşit muamele yapmadığını 
bildirdikleri Türkiye tş Bankasının sermayesi aksiyonlara bö
lünmüş bir anonim ortaklık olması sebebiyle kredi muamelele
rini kendi yönetmelikleriyle düzenlemek yetkisinde bulunduğu 
anlaşıldığından, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

422 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3081/44032 - 30 . 3 .1061

Beyaz Çimento Sanayii vo Ma
den İşletmeleri ve Ticaret 
Anonim Şirketi

T A R S U S

3305/44653 - 1 1 .4  .1961

EKREM ÇELİK
Yalıköy Ekmekçi Bayırı No: 39

Beykoz - tSTANBUL

(Dilekçenin özü : Beyaz çimentonun ıslahat kotalarından çı
karılması ve şirkete uygun vadeli, az faizli kredi temini talebin
den ibarettir.)

Ticaret Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi mütalâasında : 
1961 ilk altı aylık ithal kotasına 25 000 dolârlık bir kontenjan 
konulmuş olduğunu ve 1961 yılı ikinci altı aylık ithalât prog
ramının hazırlığı sırasında beyaz çimentonun ithal listelerine 
alınıp almmıyacağınm, sanayici ihtiyaçları göz önünde bulundu
rulmak suretiyle yeniden tetkika tâbi tutulacağı, kredi mevzu
unda bir fon tesisi için Hükümetçe çlışılmakta olduğu bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 1. Filhakika Ticaret Bakanlığı nezdin- 
de vâki tetkikata göre, dokuzuncu ithal kotalarından beyaz 
çimentonun çıkarılmış ve onuncu kotaya da dâhil edilmemiş 
olduğu, ancak onuncu kotada alâkalı sekiz bakanlıktan müte
şekkil kurula verilen salâhiyete müsteniden 13 . 3 .1963 tari
hinde çıkarılan sirküler ile ihtiyaç noksanını karşılamak üzere
1 500 - 2 000 ton beyaz çimentonun ithaline izin verildiği an
laşılmış olmak,

2. Kredi temini mevzuunda komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem bulunmamakla dilek hakkında bir muamele tâyinine ma
hal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  İ r -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

423 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Sıhhi durumundan dolayı mâlîden emekli
ye sevk edildiğinden bahsile kendisine yapılacak toptan ödeme
nin çabuklaştırılması ve bir iş verilmesi talebinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığı yazısında : Kendisine 5 .4 .1961 
tarihinde 3 851,53 T. L. toptan ödeme yapıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin birinci talebi esasen yerine 
gelmiştir.

Kendisine uygun bir iş verilmesi yolundaki talebi ise komis
yonumuzun yetkisi dışında kalmaktadır. Bu bakımdan dilekçi 
hakkında yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar 
verildi.

Karâr No. Karar tarihi

424 17 . 4 . 1963
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dilekçe sahibinin adı ve adresi
Dilekçenin tarih ve No. su ile

1682/27029 - 8 . 2 . 1961

HAŞAN ÖZ AT 
Demirciler caddesi Kunduracı 
H ayrettin E r oğlu eliyle

SÖKE

6338/53777 - 24 . 8 . 1961

ALİ ALKAN 
Abdurrahmanağa mahallesi 
Cami sokak No: 14

ERZURUM

3149/44327 - 5 .4 .1 9 6 1

ŞEYHO VARDI 
Niyazi mahallesi Tahtalı 
Minare sokak No: 2

MALATYA

(Dilekçenin özü : Kuşadası Orman Bölge Şefliğinde seyis 
iken haksız yere istifaya zorlandığını ve mecburen istifa ettiğini 
beyanla tekrar vazifeye alınmasını talebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında Tarım Bakanlığından 
alınan bilgiye ve işin mahiyetine göre ve 140 sayılı Kanun ge
reğince komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

425 17 . 4 . 1903

(Dilekçenin özü : Dilekçi 8 .9 .1961 tarihli dilekçesinde 
özette; Karayolları ve Demiryolları idaresine başvurup iş istedi
ğini ve kendisine iş verilmediğini bildirmekte ve bir iş verilme
sini veya nakdî yardım yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Şahısların işe alınmaları idari organla
rın tasarrufları çerçevesinde bulunmakla dilekçi hakkında ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

420 17 . 4 . 1903

(Dilekçenin özü : Sıhhi durumu sebebi ile işten ayrılmış ol
duğundan bahsile ve, halihazır sıhhi durumu çalışmasına mâni 
teşkil etmediği cihetle, kendisine bir iş verilmesi talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Çalışma Bakanlığı ile yapılan yazışma 
sonunda adı geçenin bir işe yerleştirilmesi için teşebbüse geçil
diği ve îş ve İşçi Bulma Kurumu ile temasını kesmemesi için 
kendisine tembihatta bulunulduğu anlaşılmış olduğundan ko
misyonumuzca ayrıca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

427 17 . 4 . 1903



-  d -
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3147/44324 - 5 .4  . 1961

HÜSNÜ ZAİM ve arkadaşları 
Barsak İşçileri Sendikası Başkanı 
Ordu caddesi Yılmaz Han

Bayazıt - İSTANBUL

3144/44310 - 5 .4 .1961

YÜCEL NERGİZ
Ordu caddesi Selimpaşa sokak
No: 24/1

Aksaray - İSTANBUL

3146/44218 - 4 .4 .1 9 6 1

ALİ TÜRKMEN 
Halidere köyünde

Gölcük - İZMİT

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçenin özü : Bar sakların imlenerek yurt dışına satılması 
■ve bıı surette yurda döviz girmesinin sağlanması, E t ve Balık 
Kurumunun istihsal ettiği barsakları işlenmemiş olarak yurt içi 
piyasasına satmasının durdurulması talebinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığından bu hususla alâkalı olarak alman ce
vabi yazıda : Sendika ile yapılan müşterek toplantıda haklı 
görülen bu isteklerin yerine getirilmesi yolunda gerekli kara- 
nn  alınmış ve tatbikine geçilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talep yerine gelmiş olduğu cihetle ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

428 17 . 4 . 1963

(Dilekçe özü : Devlet memurları ile ilgili kanunlardaki bâzı 
noksanların demokratik anlayışa göre tadili mümkün olup olma
dığının mucip sebepleriyle açıklanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Meri kanunlarının tatbikatta aksaldık 
yaratan kısımlannın tadili, Anayasa hükümlerine göre, Hükü
metin, veya milletvekillerinin teklifi ile mümkün olduğu ve 
komisyonumuz, çalışmalanmızı düzenliyen 140 sayılı Kanun 
hükümlerine göre istişari mütalâa vermek yetkisinde olmadığı 
cihetle, bu hususta yapılacak bir işlem bulunmadığına oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Kaçar tarihi

429 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Askerde hastalanan ve tedavi edilmeden 
terhis edilen oğlu İbrahim Türkmen’in hastalığa orduda müptelâ 
olmuş bulunması sebebiyle yurt içinde veya yurt dışında tedavi 
ettirilmesinin temini talebinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçenin 
bünyevi olan Şizofreni hastalığına müptelâ olduğu, gayrikafoili 
tedavi olan hastalığının tedavisi için gerekli tedaviye tabi tu
tulduğunu ve bilâhara ordudan ihracedildiğini, halen tedavisi 
için yapılacak bir işlem bulunmadığını bildirmiştir.



Dilekçenin taırih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5796/52320 - 3 .8 .  1961

NECATİ TAMER 
öğretmen

îneirliova - A YD TN

5175/50614 - 7 . 7 .  1961

MUSTAFA TÜRKMEN ve ar
kadaşları
Çeşme mahallesinden

GÖLHÎSAR

-  lö  —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Gereği düşünüldü : Dilekçinin oğlu, İbrahim Türkmen’de 
meydana gelen Şizofreni hastalığının şu veya bu sebeple mey
dana gelmeyip doğrudan doğruya bünyevi hastalıklar meya- 
nında bulunması sebebiyle hastalığın zuhurunda idarenin bir 
mesuliyeti olamıyacağı,

Hastanın, halihazır tıbbi imkânlar muvacehesinde gayrika- 
* bili tedavi olması sebebiyle yurt dışına şevkinde bir fayda mü
lâhaza edilmediği cihetle komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

430 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : irticai mahiyette görülerek müsadere olu
nan kitaplarının kendisine iadesi talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin evinde ya
pılan aramada elde edilen kitapların irticai mahiyette olmadık
ları tesbit edilerek kendisine iade edilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilek yerine gelmiş bulunduğu cihetle 
komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal olmadığı
na oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

431 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Gölhisar Hükümet Konağı inşaat mahalli
nin tâyininde yapılan isabetsizlik ve yolsuzluk olayının tahkiki 
talebinden ibarettir.)

İmar ve İskân Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi yazısın
da : Olay hakkında Yüksek Soruşturma Kurulunca da tahki
kat açılmış ve 29 . 9 . 1960 tarihinde men’i muhakeme kararı 
verilmiş olduğu ve binanın inşa edileceği arsa mahallinin seçi
minde halihazır şartlarla ilçenin inkişaf şartlarının dikkate 
alınmış olduğu bu bakımdan bir isabetsizliğin bahis konusu ola- 
mıyacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Yapılan işlemde bir usulsüzlük mevcud- 
olduğu yolundaki iddianın vâridolmadığı kanaatine varıldığın
dan dilekçe hakkında yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

432 17 . 4 . 1963



-  11 -

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

7173/55629 - 23 . 9 . 1961

A H M E T  S Ö Z E N  
Nüfus Memuru

Akşehir - K O N Y A

6664/53871 - 25. 8.1961

B A K İ  U Ğ U R LU  
Fab. İnş. Bakım  Rossamı

H E R E K E

6336/53751 - 2 4 . 8 .  1961

Ç E V R İY E  E R Ö Z D E N  
Keçecipiri mahal leşi Okmeydanı 
caddesi No: 89

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özü : Sicilindeki «Nüfus müdürlüğü yapamaz» 
kaydının yeniden tetkiki ve 35 liralık kadro ile Ereğli Tahrirat 
Kâtipliğine tâyini talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin nüfus mü
dürü adayları listesinin altıncı sırasında bulunduğunu kadro 
inhilâlinde sırası gelince müdürlüğe tâyininin yapılacağını bil
dirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis konusu ettiği sicilin
deki, nüfus müdürlüğü yapamaz, kaydı kaldırılmış olduğu ve 
müdürlüğe tâyininin kadro münhaline bağlı bir keyfiyet bu
lunduğu cihetle hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

433 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Yevmiyesinin artırılması talebinden iba
rettir.)

Sanayi Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçenin kıdem taz
minatını almak suretiyle 15 . 1 . 1962 tarihinde fabrikadan 
ayrıldığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi fabrikadan ilişiğini kesmek su
retiyle iddiasından vazgeçmiş olduğundan komisyonumuzca 
hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

434 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Evvelce almakta iken evlenmesi sebebiyle 
kesilen dul maaşının yeniden bağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin aynı zamanda Maliye 
Bakanlığına vâki müracaatı üzerine kendisine 1 . 7 .  1956 ta
rihinden muteberen maaş bağlanmış olduğu Bakanlık yazısın
dan anlaşılmış olduğundan komisyonumuzca ayrıca bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
Hasköy - İSTANBUL

435 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3075/43950 - 29 . 3 .1961

AHMET YILMAZ 
PTT karşısında Yazıcı Lûtfii 
Yener eliyle 
Yeşilbük köyünde

TRABZON

2665/42847 - 7.3.1961

MEHMET TAŞER 
Sinan mahallesinde

DEMÎRCÎ

2661/42835 - 7 .3  .1961

NURİ ÖZEN ve arkadaşları 
Pertek köyünde

NİĞDE

(Dilekçenin özü : Romatizma kol ağrısı ve bunun neticesi 
olarak zuhura gelen kamburlaşma hastalığının Avrupa'da teda
visinin yaptırıl ması talebinden ibarettir.)

Adı geçenin durumu hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının 18 . 7 . 1961 tarih ve 12648 sayılı cevabi yazısında :

Dilekçinin tedavisinin sağlanıp sağlanamıyacağmın tesbiti 
için Trabzon Nümune Hastanesine muhatap bir yazının kendi
sine gönderilerek bu yazı ile hastaneye müracaatı tembih edil
diği halde hastaneye uğramadığının anlaşıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibi Ahmet Yılmaz’m hastalı
ğının halihazır durumu ile bunun tedavisi mümkün olup olma
dığı, mümkün ise nerede tedavi edilebileceği anlaşılmadıkça bir 
muamele yapılamıyaçağmdan komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

436 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Demirci İlçesi özel İdare Tahsildarı iken 
1959 yümda vâki istifasının tazyik altında yapıldığından bahsile 
tekrar tavzifi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Şahısların Devlet hizmetine tâyinleri 
keyfiyeti idari makamların yetkilerine tevdi edilmiş bir husus 
olmakla bu konuda komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

437 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Köydeki gölün memba kanalları temizlen
mek suretiyle suyunun artırılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bayındırlık Bakanlığınca yapılan ince
leme sonucunda; göl seviyesi indirilmek suretiyle membaa ve
rimlerinin artmadığı anlaşıldığından, bugünkü şartlar muvace
hesinde yapılacak kanal temizliğinin de müspet bir sonuç ver- 
miyeceği cihetle köyün sulama suyu ihtiyacının temini yolunda 
yapılacak başka bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi

K arar No. K arar tarihi

438 17 . 4 . 1903
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5173/50555, 7168/26962, 
4748/4748, 3710/3710, 
4024/4024, 8425/8425, 
1562/1562, 7031/7031, # 
7878/7878 - 7 . 7 .  1961

Z E K İ  B İL İM  
Ycdikule İm ralıor caddesi 
Aşçı Abdurrahmaıı eliyle

Aksaray - İS T A N B U L

6327/53753 - 24 . 8 .4961

I IA S A N  K A P T A N O & L U  ve 
arkadaşları Ba lıkçı

K U Ş A D A S I

(Dilekçenin özü : İstiklâl Savaşında aldığı yaradan dolayı 
mâlûl kaldığından bahsile mâlûliyet maaşı bağlanmasını istemek
tedir.)

Millî Savunma Bakanlığı yazısında : Dosyasında mevcut 
raporlannın incelendiği «Fizyolojik ihtiyarlık teşhisli ve malu
liyetini gerektiren bir durum yoktur.» kararlı îzmir Hastanesi 
ve Bilateral tngünal cidar zafı her üst lob ve perihiler sahada 
fibröz Tbc. bakiyesi teşhisli B. K. î. B/40 - F/2, A/54 - F / l  ka
rarlı raporlarında belirtilen ârızalannın harbde aldığı yara
larla ilgili olmayıp bünyevi olduğu, bu sebeple mâlûliyet maaşı 
bağlanmasına kanuni imkân görülememiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin dilekçesinde iddia ettiği şe
kilde harbde aldığı bir yaradan mütevellit mâlûliyetinin tesbiti 
mümkün olmamamış bulunduğundan komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

K a ra r No. K a ra r  tarih i

Dilekçe özeti ve komisyon karan

439 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Söke ilçesi sınırları içindeki Karine - De- 
ringöl dalyanının 1 . 3 .  1964 tarihine kadar 3 sene müddetle 
ve 480 OOO lira ücretle balık avlama hakkı müsteciri Eyüp Sdbri 
özbaş’m kendilerine dalyan sınırları dışında avlanma müsaadesi 
vermediğinden bahsile avlak mahallinin kendilerine serbest bıra
kılması talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Olayın mahallinde in
celettirilmiş olduğunu, mukaVele ahkâmına göre, dalyanın 
Tuzla Boğazı ile Yorgan Denizi arasına kadar uzandığını, bu 
bölgede kurulan tesisler dolayısiyle nizamlarına uygun olarak 
müstecirlerin 2 mil açığa kadar avlandıklarını, bunun dışın
daki yerlere müdahale etmediklerini, dilekçe sahiplerinin ise 
dalyan mıntakasına girmekte olduklarını, sahilde her zaman 
dinamitle avlandıklarını, dinamitten ölen balık kokularının 
dalyana köpek balığı hücumuna sebebolduğunu, bu halin ise 
müstecire ve millî servete zarar verdiğini, dilekçilerin ellerin
deki vasıtaların ancak sığ sularda avlanmaya müsaidolduğu 
için derin sularda avlanamadıklarından daima dalyana tecavüz 
ettiklerini ve müstecire ait balıklan avladıklannı, bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığının açıklaması muva
cehesinde dilek sahiplerinin dileği incelemiş ve vâki şikâyetin 
vâridolmadığı kanaatine varmıştır. Aynca 820 sayılı Kanunun
2 nci maddesi hükmü gerek, dalyan hudutlan dâhilinde ve ge
rek haricindeki Hâzineye ait voli mahallerinden Hükümetçe
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Dilekçenin tarih ve No. su ile

dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti vc komisyon kararı

bilmüzayede ahara ferağ veya icar edilmedikçe bilumum ba
lıkçılar hiçbir ücret veya ondalık vermeksizin usul ve teamüle 
tevfikan istifade edebileceklerini ve dalyan hudutları dâhilinde 
ve muayyen zamanlarda dalyanın avlusu cihetindeki Hâzineye 
ait voli mahallerinden istifade hakkının münhasıran dalyan 
sahibi ve müstecire aidolacağmı âmir bulunmaktadır.

Bu durum muvacehesinde dilekçilerin mesnetsiz olan talep
leri hakkında komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

440 17 . 4 . 1963

6674/61577 - 2 5 . 8 .  1961

B E K İ R  Ö ZG E N
Asliye 5. Hukuk Mahkemesi
Zabıt Kâtib i

A N K A R A

(Dilekçenin özü : 30 lira asli maaşlı kadroya tâyini talebinden 
ibarettir.)

Adalet Bakanlığı yazısında : Dilekçiye 1 . 5 .  1962 tarihin
de 450 liralık kadro tahsis ve tebliğ edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilek yerine gelmiş olduğundan komis
yonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına oy 
birliği ile karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

441 17 . 4 . 1963

6328/53750 - 24 . 8 . 1961

MAHMUT DEMİR ve arkadaş
ları
Koçlıisar mahallesinde

K IZILTEPE

(Dilekçenin özii : Dilekçe Sahipleri 10 . S . 1901 tarihli di
lekçede özette : 1 nci Cihan Harbini mütaakıp muhaceret sure
tiyle yurda gelip Kızıltepe’ye yerleştirilmiş ve kendilerine 200 er 
dönüm susuz toprak verilmiş olduğunu, 1900 tan evvel Kmlte- 
pe'de faaliyete geçen 21 numaralı. Toprak Tevzi Komisyonunun 
ilk iş olarak bunlara ait arazinin 3/4 ünü ellerinden alıp tevzi 
ettiğini; T. Tevzi Komisyon B aşk anının bu usulsüz muameleyi
9 800 liralık bir maddi menfaat karşılığında- yaptığını, ilgili 
merciler nezdinde yaptıkları teşebbüslerine cevap dahi alamadık
larını bildirerek, haklarının geri verilmesini ve Toprak Tevzi Ko
misyon Başkanı Nuri Gül hakkında kanuni takibat icrasını taleh- 
etmektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahiplerinin haklarını aramak 
üzere idari, ve gayrimeşru maddi menfaat sağladığını iddia et
tikleri komisyon başkanı hakkında da adlî kaza organlarına 
müracaat edebilecekleri cihetle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin I - a fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

442 17 . 4 . 1962
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Dilekçenin tarih ve No, su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2725/42253 - 25 . 2 . 1961

T IA L İT  A T A K A N  
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü Raportörlerinden 
S. No: 10526

A N K A R A

3083/43935 - 29 . 3 . 196.1

Av. M U H İT T İN  K I L I Ç  
Baro Başkanı

A N K A R A

2666/42825 -

M U H A R R E M  K U K U D A L İ-  
O Ğ LU
Ortahisaı* Çizmecioğlu 
sokak No: 39

T R A B Z O N

(Dilekçenin özü : Adana Muvazzaf İtiraz Komisyonu rapor
törlüğünden şimdiki vazifesine tâyininin usulsüz olması sebe
biyle eski vazifesine iadesi talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığı mütalâasında : ilmi kifayeti ve idari se
bepler muvacehesinde hakkında yapılacak bir işlem olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi idari bir tasarrufa mü
dahaleyi gerektirdiği icra organının ise bu husustaki kanaati 
menfi olduğu cihetle komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

443 17 . 4 . 1968

(Dilekçenin özü : Vergi reformu kanunları hakkmdaki temen
nilerini belirtmektedir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanun muvacehesinde temen
nilerle ilgili olarak komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına oy birliği karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

444 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Doğu - Karadeniz bölgesinde Ünye - Hopa 
şeridi üzerindeki halkın geçim şartlarının düzenlenmesi gayesiyle 
bir rapor tanzimi hususunda görevlendirilmesi talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Talep çeşitli konuların incelenmesini 
gerektirecek geniş bir mevzuu içine aldığından bu yoldaki mü
racaatın evvelemirde Sanayi Bakanlığı ile diğer ilgili bakan
lıklara yapılması gerekmekte olduğundan, komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

445 17 . 4 . 1903
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2738/60579,
2795/43110 - 13 . 3 .1961

MUSTAFA AK 
M. S. B. Tf. Dairesi Baş. lığı
13 No: lı Lv. Tf. Krl. Siv. 
Müfettiş

ANKARA

5821/39139,
2676/42695 - 9 . 12  .1960

AHMET N. DEÖİRMENDERE 
Bilûmum İnşaat Mütaahhidi 
P. K. 330

2675/42837 - 7 . 3 . 1961

TEVFİK ÇAVUŞ 
Üvezpmar köyünde

Yalova - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özü : Top. Kd. Yzb. iken sıhhi durumu dolayı- 
siyle (5434/47 göre raporla) emekliye sevk edilmiş olduğundan 
bahsile ve halen ifa etmekte olduğu görev faal 8b. görevi ol- 
malda tekrar Sb. olarak tavzifi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Mevcut kanunlar muvacehesinde dilek
çinin talebinin yerine getirilmesi mümkün olamıyacağı cihetle 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin I - d fıkrası gereğince ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

446 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Mütaahhidi bulunduğu Kaman - Çiftlikbala 
köyü köprüsüne ait iş bitirme belgesinin verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Bayındırlık Bakanlığınca dilekçinin ta
lebinin yerine getirilmesi hususunda gerekli muamele yapılmış 
olduğundan komisyonumuzca ayrıca yapılacak bir işlem olma
dığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

447 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Yalova Kaplıca İşletmesindeki Çınar Oteli 
büfesinin kendisine kiralanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Talep doğrudan doğruya idari bir tasar
rufu ilgilendirdiği ve bu salâhiyet de idari mercilere ait bulun
duğu cihetle bu hususta komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

448 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2669/42843 - 7.3 .1961

HÜSEYİN BEKTAŞ ve arka
daşları
Mukuf köyünde

Şeteri
Pülüm ür - TUNCELÎ

2668/42842 - 7.3 .1961

HAŞAN ÇİÇEK ve arkadaşları 
Kiihtaran köyünde

Pülüm ür - TUNCELİ

2667/60548 - 7 .3 .  1961

ETHEM ERCİYES ve arka
daşları
Kuzayca köyünde

Şefaatli - YOZGAT

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçenin özü : Kendilerine toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Komisyonumuzun idari tasarruf yetkisi 
olmadığından dilek hakkında bir işlem yapılmasına mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

449 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Kendilerine toprak verilmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Keyfiyetin imar ve îskân Bakanlığınca 
ele alınmış olduğu ve bu sebeple komisyonumuzca aynca bir 
işlem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

450 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Hâzineye ait 30 000 dönüm arazinin tevzi 
edilerek kendilerinin de topraklandırilmaları talebinden ibaret
tir.)

Gereği düşünüldü : Keyfiyetin îmar ve îskân Bakanlığınca 
ele alınmış ve takibedilmekte olduğu anlaşıldığından komisyo
numuzca ayrıca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

45İ* 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6304/6304 - 28. 1 . 1963

AHMET KARAÇÖP 
Leylekpmar mahallesi sokak 
No: 18 hane No: 54

AĞRI

6657/61593 - 26 . 8 .1961

ABDULLAH BUÇKUN 
Amuşa köyünde
Ceylânpınar - Viranşehir - URFA

2716/42978 - 10.3 .1961

HİKM ET UÇAK 
İstanbul caddesi Emniyet Ma
rangoz Fabrikası evi No: 128

A N K A R A

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özü : 1932 yılında muhacir olarak yurda geldi
ğini, iskân için (> kişi birlikte müracaat ettiklerini ikisinin iskâna 
tabi tutulmuş olduğunu ve kendisine vaktinde müracaat etme
miş olvıası sebebiyle arazi verilmediğini beyanla toplu yapılmış 
olan müracaatının dikkate alınarak arazi verilmesini istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı husus için Devlet Şûrası 
nezdinde teşebbüse geçerek dâva ikame etmiş bulunduğu ve 
dâvanın devam etmekte olduğu îmar ve İskân Bakanlığının 
cevabi yazısından anlaşılmakla 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin I.a fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

452 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Toprak Tevzi Komisyonunca kendisine ve
rilmiş olan 115 dönümlük arazisinin, bizzat ekmediği gerekçe
siyle, elinden alınmak istendiğini ve bu husustaki mahkemenin 
devam ettiğini belirterek elinden alınmış olan tapusunun kendi
sineı iade edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Keyfiyet halen Viranşehir Asliye Hukuk 
Mahkemesince İncelenmekte olduğundan 140 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin l.a  fıkrası gereğince komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

453 17 . 4 . 1963

(Dilekçinin özü : Ankara Belediyesinde çalışırken vâki yol
suzluk neticesi işine son verilmesi sebebiyle aç ve perişan oldu
ğundan bahsile hakkında yapılan tahkikat neticelenmiş ise bir an 
evvel işe alınması talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçinin hırsızlıktan 
sanık olarak hakkında tahkikat açılarak işine son verildiği, su
çu sabit görülmekle beraber 134 sayılı Af Kanununa göre hak
kında adlî takibatın durdurulduğu bildirilmiştir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2724/42325 - 27 .2 . 1961

ALI BAŞEĞMEZ
Güllük mahallesi Baysal sokak
No: 27

ESKİŞEHİR

2726/42074 - 21.2 .1961

İHSAN YALÇINTEPE 
T. C. DD Yolları İstanbul 
Ambarında Ambar Şefi

İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabi yazısına göre dilekçi 
hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy 
birliği ille karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

454 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü: Eskişehir Şeker Fabrikasında marangoz 
iken fabrika inşaat işlerinin sona ermesi dolayısiyle işten çıka
rıldığın), 5 sene devamlı çalışmış bir işçi olması sebebiyle kam-, 
panya işçisi addedilemiyeceğinden tekrar işe alınması gerektiği
ni ifade ile isteğinin yerine getirilmesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İşin mahiyetine göre dilekçe sahibi hak
kında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy bir
liği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

455 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : DDY 7 nci İşletme Müdürlüğünce hakkın
da verilen tecziye kararının kaldırılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İdari makamlarca o makamların çalış- 
malannı düzenliyen yönetmelik hükümlerine müsteniden verilen 
tecziye kararlan aleyhine yapılacak itirazların hangi mercilere 
yapılabileceği, aynı yönetmeüikte tasrih edilmiş bulunduğu ci
hetle ve işin mahiyeti itibariyle komisyonumuzca bir muamele 
yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

456 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2727/42949 - 9 .3 .  1961

T AHİR SOMAK 
Kunduracı EminYazgan eliyle 
Azizler köyünde

Sivas] ı - UŞAK

2729/42947 - 9 .3 .  1961

ŞÜKRÜ BALCI 
Cumhuriyet caddesi Meteoroloji 
sokak No: 46/1

Antakya - HATAY

6126/53186 - 15.8 .1961

MUSTAFA YAŞAR 
Millî Emlâk Memuru Şevket 
öztiirk eliyle

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özü : Zirai donalım kur umundan almt§ olduğu iiç 
inçlik motopompun (> inçlik motopomp ile değiştirilmesi talebin
den ibarettir.)

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Değiştirilmesi istenen 
motopompun teknik elemanlar tarafından yapılan muayenesin
de, usun müddet kullanılmak suretiyle birçok parçalarının aşın
mış ve bâzı kısımlarının tamir edilmiş olduğu, mezkûr moto
pompun bu hali ile geri alınabilmesi için komple motor değişme
si gerektiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre ve işin mahiye
ti itibariyle komisyonumuzca yapılacak bir işlem oümadığma oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

457 17 . 4 . 1963

(Dilekçenin özü : Hatay Beden Terbiyesi Bölge Müdürü iken 
istifaya icbar edildiğinden bahsile memuriyetinin iade edilmesi 
talebindi n ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Zimmet suçu Af Kanunu muvacehesin
de ortadan kalkmış olmasına rağmen 17 546 lira 75 kuruş tu
tarındaki zimmet devam etmekte ve bunun tahsili için C. Sav
cılığınca takibat icra edilmekte olduğuna göre dilekçi hakkın
da komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

458 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Devletin çeşitli vazifelerinde görev yaptığım, en 
son Osmaniye Devlet Orman İşletmesinin Erzin Orman Bölgesin
de Depo Memuru iken kendi isteğiyle emekliye sevk edildiğini, 
hizmet müddetinin 40 sene 7 ay bir gün olduğu halde 26 sene 
.9 ay hizmet nazarı itibara alınarak II sene 5 ay bir günlük hiz
metleri hesaba katılmaması, yüzünden 162,00 lira emekli maaşı 
bağlanmasına sebebolunduğu Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne 
yaptığı müracaatta yapılan muamelenin düzeltileceği bildirilmiş

İSLAHİYE
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6133/53338 - 17.8 .1961

NECMÎ ÜSTÜNTÜRK 
Nişanca Kocadede Bakkal zade 
sokak No: 60

Fatih - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ise de bir sonuca varılamamış olup hakkının tanınmasını taleb
ediyor.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : Maaşlı hizmetinin 
5434 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi uyarınca Sandığa 
devri sırasında bir senelik hizmetinin noksan devredildiği, Millî 
Mücadeleden dolayı verilmesi icabeden 3 sene 4 ay 1 gün itibari 
hizmetin karşılığının ödenmesi için de bütçelerinde gerekli tah
sisatın olmadığından gerekli paranın Sandığa ödenemediği, 
mezkûr hizmetlerin Emekli Sandığınca devralınması yoluna gi
dildiğinden hakkının kendisine teslim edileceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.-

Karar No. Karar tarihi

459 17 . 4 . 1968

(Dilekçi : Fatih Kocadede Bakkalzade sokak No: 60 ta mu
kim Zehra Özliirk tarafından kendisinin evlât edinildiğini ve bu 
husus İstanbul 10 ncu Hukuk Mahkemesince talep yerinde görü
lerek Fatih Noterliğinde evlâtlık mukavelesi tanzim ve imza edi
lip sicili nüfusa tescili yapıldığı, bilâhara Zehra Üstiintürk’ün 
vefatından sonra diğer mirasçılar tarafından açılan dâvada 
Zehra Üstünlürk’ün evlât edinme muamelesi anında, aklen mâ- 
tid olduğumlan verilen kararın muteber olamıyacağı, iddiasiyle 
iptali talcbedihnis İstanbul 12 nci Hukuk Mahkemesince 960/115 
numaralı dosya ile aleyhte cereyan ederek 8 . 6 .  1961 tarihinde 
mahkemesi 2 nci Hukuk Dairesine, sevk edilmiş hüküm tasdik 
edilerek kesinleştiği bildirilmiştir. Bu hal ise kendisini son derece 
müteessir ettiğinden hakkının korunmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

400 17 . 4 . 1903
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5950/52621 - 8.8.1961

ÖMER LÜTFÎ ÖZKÖK 
Tapu Sicil Muhafızı

ÇANAKKALE

6088/53020 - 14 . 8 .1961

MAHMUT FÎDAN ve arkadaş
ları
Değirmen Köyü İhtiyar Kurulu 
ve Azalan

AKŞEHİR

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Tapu ve Kadastro Teşkilâtında çok verimli eleman 
olduğunu, hiçbir sebep yok iken Genel Müdürlük tarafından 
emekliye sevk edildiğini, yapılan bu haksız tasarrufun iptali ile 
eski görevine iade edilmesini talebelmektedir.)

Devlet Bakanlığının cevabi yazılannda : Adı geçen hakkın- 
daki emeklilik muamelesinin iptali için 61/2341 dosya numarası 
ile Danıştaya dâva açmış olması ve hizmet süresinin 33 yılı geç
miş bulunması hasebiyle tekrar vazifeye alınmasına imkân ol
madığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

461 17 . 4 . 1963

(Dilekçiler : Değirmen Köyü Tüzel kişiliği adına Muhtarı 
Fidan tarafından Yahsiyan özel kişiliği adına Muhtarı Nuri Sarı 
aleyhine açılan suya ait intifa payının tebdili dâvasının yapılan 
muhakemesi sonucunda dâvalarının reddedildiğini; verilen ka
rart Temyiz ederek, 6ncı Hukuk Dairesinin esas 1018, karar 4804 
ile 7 . 4 . 1958 tarihinde ittifakla bozduğunu, zühul ve hata 
yüzünden sâdır olan bu kararın tashih edilmesini ve Heyeti Vmu- 
miyeyi hataya düşürenler hakkında gerekli işlem yapılmasını 
talebetmektedirler.)

Temyiz ilâmı münderecatına göre : Taraflar arasında ev
velce cereyan eden 48/523 sayılı dâva neticesinde verilen hü
küm Temyiz Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesince tasdik edi
lerek kesinleştiği aynı müddeabihe taallûk eden dâvanın reddi 
iktiza ederken yazılı olduğu üzere hüküm verilmesi yolsuz, Tem
yiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına ka
rar verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

462 17 . 4 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5956/52659 - 8.8.1961

SIRRI İNAL
Cemiler çekeceği mahallesi
Kiraz sokak No: 8

GİRESUN

5953/52745 - 9 .8 .1961

TEVFİK SAKARYA 
Doğan] ı Köyü Eğitmeni

YEŞİLHİSAR

(Dilekçi': 17 Şubat 1961 tarihimle, Giresun İli Savunma Uz
manlığı ç/örerine atandığını, 13 Haziran 1961 de 310 saydı Ka
rarname ile re’sen emekliye sev'k edildiğini, dört aylık hizmet cet
veli Emekli Sandığınca istenmediğinden emekli maaşının bağlan
madığını bıı h ususta ihmali görülenler hakkında gerekli muame
lenin yapılması talebinden ibarettir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 3 
Aralık 1957 tarihinde emekliye sevk edildiğini ve 1 Ocak 1958 
tarihinde 488,50 lira maaş bağlandığı, 17 Şubat 1961 tarihinde 
de Giresun îli Sivil Savunma Uzmanlığında vazife aldığı bu se
beple Bakanlıkça yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) 
fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  23 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

463 17 . 4 . 1908

(Dilekçi : Yeşilhisar Doğanlı köyü eğitmeni olduğunu, 22 yıl
dan beri bu görevde bulunduğunu, son derece meşakkatli olan 
bu Vazifeyi seve seve yaptığını, hernedense bu hizmetlerine karşı
lık eğitmenlere emeklilik hakkı tanınmadığından zor durumda ol
duklarını, beyanla bu bâriz haksızlığın giderilmesi için yeni bir 
kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılannda : Eğitmenlere 
emeklilik hakkının tanınması için yeni bir kanun teklifinin ha
zırlandığı ve ilgili komisyonlardan müspet olarak geçtiği Meclis 
Heyeti Umumiyesince de kabul edilerek kanuniyet kesbeylediği 
takdirde taleplerinin yerine gtirilmiş olacağı,

3238 sayılı Kanunun 5 nci maddesine müsteniden her yıl Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilen eğitmenler 263 sayılı Kanunun 
şümulüne girmediğinden ücretlerin zamlı olarak ödenmesine im
kân görülemediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

464 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5977/52740 - 9.8 .1961

MESTURE HAYRETİ 
Koska caddesi Sebat Ap.
No: 52/10

Lâleli - İSTANBUL

6119/52252 - 3 .8 .1961

HİDAYET ENGİN 
E. K. 1. Umumi Muhasebe 
Memuru

ZONGULDAK

5988/52791 - 9 .8 .1961

MUSTAFA ÇAYBAŞ1 
Demirtaş mahallesinde

ULA

(Dilekçi: İstanbul - Lâleli Koska Caddesi Sebat Ap. No. : 52/10 
da ikamet ettiğini, kocası (2 400) T. L. değerinde kaçak saat ge
tirdiği iddiasiyle mahkemeye verildiğini, İstanbul Birinci Ağır 
Ceza Mahkemesince (beş sene) hapsine 12 550 lira ağır para ceza
sına ve 3 yıl sürgün edilmesine karar verildiği, yoksul ailesinin 
perişanlığına son verilmesi için özel af kanununun çıkarılmasını 
arzu ve talebediyor.)

Gereği düşünüldü : Eşinin 1918 sayılı Kanuna muhalefetten 
sanık olarak İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesince 5 sene 
ağır hapis 12 550 lira para cezası ve 3 yıl sürgün cezasına çarp
tırıldığından 113 - 134 - 218 sayılı Af Kanununun şümulü dışın
da bırakılmış olduğundan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

465 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Yedek subaylık görevini ifa ettikten sonra kendi is
teği ile temdüli olarak Orduda kaldığını, terhisinden sonra ifa et
tiği hizmetlerin sivil memuriyette sayılmadığını, bu bâriz haksız
lığın giderilin esini ve temdit sürelerinin de terfi müddetlerine 
sayılması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

466 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Muğla ili TJla ilçesinin Demirtaş mahallesinde ika
met ettiğini, Birinci Cihan Harbine iştirak ederek üstün başarılar 
gösterdiğini çok yaşlı olduğunu, kendisine vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanması için askeri hastanelerden birine sevk edile
rek raporun verilmesi hususunda gerekli işlemin yapılması tale
binden ibarettir.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçenin 
mâlûliyetini gerektiren ânzalan 551 sayılı Kanunun emraz cet-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5946/52634 - 8.8.1961

MUSTAFA TAŞÇI 
PTT Teknisyeni

ÇORUM

3135/60655 - 23 .3.1961

HÜSEYİN BAYRAK 
Yeni Karadeniz Otelinde 
Yomralı

Dilekçe özeti ve komisyon karan

velindeki derecelerden en dûnuna dahi girecek derecede bulun
madığından müstediye bu yönden Bakanlıkça maaş tahsis edilme
sine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) 
fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

467 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Erkek sanat enstitüsü mezunu olup 18 sene PTT hiz
metimle teknisiyen olarak çalıştığını, barenı dışı ücretli kadrolar
da ve askerlikte geçen hizmetlerinin aylıklı kadrolardaki ter file
rine eklenmediği için mağdur olduğunu, subay ve öğretmenlerde 
olduğu gibi kulem ve intibak hakkının tanınmasını talebetmekte
dir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Askerlik hizmeti
nin, gerekse ücretli kadrolarda geçen müddetlerin aylıklı kad
rolardaki terfilerde hesaba katılmasına mevzuat müsait olmadığı 
bu taleplerin yeni bir kanun mevzuu olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (D) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

468 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : Toprak Tevzi Komisyonunca 1942 yılında 824,08 
lira bedel mukabilinde borçlanma suretiyle 1 nci derecede Hazine 
namına ipotekli olarak tapuya tesçil olunan 7 59<i metrekareden 
ibaret araziyi 15 yıl hüsnüniyetle tasarrufunda bulundurduğunu, 
bilâhara komşusu Mehmet Bayrak isminde bir şahıs bu yerin ken
disine âidolduğnnu iddia ederek aleyhine dâva açtığını, duruşma 
sonunda dâvayı kazandığım, ve neticeten, Temyizce de tasdik et
tirerek, sözü edilen yerine maliki olduğunu, halbuki yapılan mua
melenin yanlış olup bu arazi ile Mehmet Bayrak'in hiç alâkası ol
madığını, evvelce ödemiş olduğu bedelin bugünkü rayiç kıyas edi
lerek verilmesi Ialehedilmektedir.)
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ANKARA

6134/53339 - 17.8.1961

OSMAN ŞEVKÎ SÜSOY 
Mehmetpaşa mahallesi Tokmak 
sokak No: 12

TOKAT

Dilekçe özeti ve komisyon karari

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : Mülga Toprak Tev
zi Komisyonu tarafından 3 parça halinde ve 824,08 lira mukabi
linde verilen arazinin ipotekli olarak namına tapuya tescil etti
rildiği, bilâhara Mehmet Bayrak isminde bir şahıs bu yerin ken
disine aidolduğunu beyan tapu iptal dâvası açtığını, Hüseyin 
Bayrak bu durumdan Hâzineyi haberdar etmediğinden dâva 
aleyhine tecelli ettiğini, bu karar Temyizce de tasdik edilerek 
kesinleştiğinden mevzuubahis arazinin davacıdan geri alınması
na imkân olmadığı gibi bu araziye mukabil arazi veya bugünkü 
rayice göre bedelinin verilmesinin mümkün olamıyacağı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(C) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

469 17 . 4 . 1963

(Dilekçi : 1 . 3 .  1935 yılından 3 : 4 .  1939 yılma kadar 5 
nci Devre Siirt Milletvekilliğini ifa ettiğini, buradaki geçen hiz
met süresinin memuriyet hizmetine eklenerek tekaütlük işleminin 
bu yönden tesbitiyle, 1939 yılında milletvekilliği tahsisatı alan 875 
Hra üzerinden emekli aylığı bağlanmasını, ve emekli ikramiyesinin 
de bu tahsise esas olan 875 lira üzerinden verilmesini talebetmek- 
tedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazıların
da : Adı geçen 1683 sayılı Kanuna tabi bir vazifeden Siirt Mil
letvekilliğine seçilerek 1 . 3 .  1935 - 3 . 4 .  1939 yılları arasın
da milletvekilliğinde bulunduğundan 1683 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesi gereğince bu hizmetin fiilî hizmet sayıldığı, borçlanma
sına lüzum olmadığı,

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 58 nci 
maddesi hükmü bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce millet
vekilliğinde bulunmuş ve ayrılmış olanlar hakkında uygulandığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) 
fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

K^rar No. Karar tarihi

470 17 . 4 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6345/6345 - 14.7 .1959

HİKMET CANTÜRK

Espiyc - GİRESUN

2798/42991 - 10.3.1961 
(S. No: 1)

İSMAİL SARGIN 
Toptancı Hal No: 37 de
Şevki Giirsoy eliyle

ANKARA

2796/43069 - 11.3 .1961 
(S. No: 2)

MEHMET NURİ SARI 
Dede mahallesi Paşalar sokak 
No: 28

ESKİŞEHİR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Giresun Espiye ilçesinde ikamet ettiğini, her yıl 
yaylaya gittiklerini rc dönüşlerinde köylerindeki evlerini tamir 
etmek için para ile kereste aldığını, yolda orman erleri tarafın
dan yakalanarak mahkemeye sevk edildiğini, duruşma sonunda 
7 gün hapis ve 50 lira para cezasına çarptırıldığı, 113 - 134 sa
yılı A f Kanunundan faydalanmadığını, haksız olarak verilen hu 
cezanın özel af ile ortadan kaldırılmasın) talep etmektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında: Orman Kanununa 
muhalefetten sanık Hikmet Cantürk’ün Espiye Sulh Ceza Mah
kemesinde yapılan duruşması sonunda 6831 sayılı Kanunun 108/1 
maddesi gereğince 7 gün hapis ve 50 lira ağır para ve ayrıca 
aynı maddenin son fıkrası uyarınca 106 lira ağır para cezaları 
ile mahkûmiyetine dair verilen karar 26 . 5 . 1959 günlü hü
küm Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesinin 26 . 6 . 1961 tarihili ilâmı 
ile kesinleştiği, hapis ve para cezalarının 11 . 11 . 1961 tari
hinde infaz edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (D) 
fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

471 17 . 4 . 1963

(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Büro
sunda iken haksız olarak işine son verildiğinden bahsile tekrar 
tavzifi talebinden ibarettir.)

(Hakkında verilen 3 ay memuriyetten mahrumiyet cezasının 
tekrar tavzifine mâni bir hüküm olmadığından bahsile vazifeye 
alınması talebinden ibarettir.)
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2718/42979 - 10.3 .1961 
fo No: 3)

HANİFE ŞULE 
Esnaftan Ömer Şule eliyle 
►Soğanlı köyünde No: 119

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Eşi Mahmut Sulaoğlu'nun 1 nci Cihan Harbinde askere gi
dip akıbeti meçhul kaldığından kendisine şehit yetimi maaşı 
bağlanması talebinden ibarettir.)

Ca.vkara - TRABZON

2717/42916 - 8 .3 .1961 (Ankara E çak Fabrikasında çalışırken haksız olarak işine son
(S. No: 4) verildiğinden bahsile tekrar işe alınması talebinden ibarettir.)

ALİ ÇETİNKAYA 
Ertürk mahallesi No: 65

Altındağ - ANKARA

3208/60735 - 6 .4 .1961 (Haksız vergi cezası tarhiyatına itirazla cezanın kaldırılması
(S. No: 5) talebinden ibarettir.)

FEHMİ ÜNAL
Rıhtım caddesi Velialemdar
Han No: 521

.. • -’ “y  ■

Galata - İSTANBUL

6673/54250 - 28.8.1961 (13 . 7 . 1959 tarihinde ilk öğretim denetmeliğinden keyfî
(S. -No: 6) olarak öğretmenliğe verildiğini ifade ile hakkının korunması ta-

ABDULLAH ÖZEN hU ndm
Saltak mahallesi 158. sokak No: 1

DENİZLİ

6672/54253 - 28.8 .1961 
(S. No: 7)

SÜLEYMAN KUĞU 
Tersane caddesi Sırmalı sokak 
Oı.n Han Kat 3, No: 4

Galata - İSTANBUL

(Görele'deki tapulu arsasının belediyece 21 seneden beri is
timlâk edilmediğini buna rağmen de ifraz talebinin menfi cevap- 
landırddığını, Devlet Şûrasının belediye kararına terviç ettiği
ni,

Tekel idaresine olan bir borcundan dolayı % 10 faiz he- 
sabedilerek tahakkuk ettirilen 5 000 lira faizin defaten alınmak 
istendiğini ifade ile her iki haksızlığın giderilmesi talebinden 
ibarettir.)
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6670/54257 - 28 . 8 .1961 
(S. No: 8)

KEMAL ÇİLİNGİROGLU 
Nafıa Makinisti

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

GAZİANTEP

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Muhtelif vazifeler gördükten sonra Gaziantep vali şoförlüğü
ne girdiğini 14 valiye hizmet ettiğini ve büâhara hissi sebep
lerle Nafıa makinistliğine nakledildiğin, 7ü lira ücretli olan bu 
kadronun da ilga edilmek suretiyle işine son verildiğini, İnkı
lâptan sonra 17 lira yevmiye ile 27 sene ücrette geçen hizmet
lerinin semeresini görebilmesi için tekrar ücretli vazifeye tâyin 
edilmesi ve aradaki fâsılalann da hizmetten sayılması talebinden 
ibarettir.)

6325/53669 - 22 . 8 .1961 
(S. No: 9)

ALİ BOZGAÇ
1. Ordu Topçu Kumandanlığı 
İkmal Subayı Top. Bnb.

İSTANBUL

(Asta müessir fiil suçundan 6 nci Tüm. Mahkemesince hak
kında verilen 8 günlük oda hapsi cezasının 113 ve 134 sayılı A f 
kanunları fümuidine girmekte olduğu halde M. S. Bakanlığına 
vâki müracaatına, suçun işlendiği tarih ile yİ/' Kanununun çhktığı 
tarihte aynı rütbede olması hasebiyle aftan faydalanmasına rağ
men nasbinin tashih edilemediği şeklinde, cevap verildiğini bil
dirmekte ve 1957 olun binbaşılık nasbinin 1956 olarak düzeltilme
sini istemektedir.)

3214/44408 - 6 .4 .  1961 
(S. No: 10)

OSMAN ÖZBERK ve arkadaş
ları
Bağcı Müstalısılları Ev ve İp
letme Binaları Yaptırma Ko
misyonu Başkanı

ÜRGÜP

(Ürgüp’te bağcı müstahsıUanna Ziraat Bankasınca inşa etti
rilmekte olan 200 meskenin inşaatındaki yolsuzluğun önlenmesi 
talebinden ibarettir.)

Ticaret Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi yazısında: İşin 
usul ve mevzuata uygun olarak yapıldığının mütaaddit müfet
tişler vasıtasiyle tesbit edilmiş olduğunu ve dolayısiyle bir yol
suzluk iddiasının varit olamıyacağını, bağ'cı müstahsıllarına 
kendileri adına bir kontrol mühendisi koymaJlarmı, arzu eden 
ortakların yapılan evi Ziraat Bankasına devretme veya inşaatı 
yarım olarak teslim alarak bakiyesini tamamlama haklarının 
tanınmış olduğunu bildirmiştir.

3129/44135,
6113/53184 - 15 . 8.1961
(S. No: 11)

TALHA AR1KAN 
Cumhuriyet caddesinde 
Arzuhalci

(Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesi hük
müne göre icra eylediği dâva vekilliği meslekinden haksız olarak 
mencdildiğini belirterek meslekini icraya müsaade edilmesini ta
lep etmektedir.)

ÇEKEREK
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3127/44132 - 3 .4 .1961 
(S. No: 12)

ALİ AYNACI 
35. sokak 16 kapı

TARSUS

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Halisiz olarak ahara devredilen gayrimenkulunun kendisine 
iadesi için, tesis edilen usulsüz tasarrufun iptali talebinden iba
rettir.)

2722/42687 - 6 . 3.196.1.
(S. No: 13)

MEHMET ALI İPEK 
Karabayır mahallesi Kusunlaı 
yolu üzeri No: 101

Kayag - ANKARA

o678/54399 - 13.8.1961 (Emeklilik intibakının 800 lira olması gerekirken 600 lira ol-
(S. No: 14) duğundan bahsile intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

İSMAİL KAVAS 
Azot Sanayii T. A. Ş. Şantiye 
ve Montaj Müdürlüğü U. Mu
hasebe Başmemuru

KÜTAHYA Sanayi Bakanlığı cevabi yazısında : intibak tarihlerini ve
buna esas alınan hizmetlerini açıklıyarak yapılan işlemde usul
süzlük olmadığını ifade etmektedir.

(Hâzineye ait araziye tesahup eden Kâzım ve Mustafa Kma- 
cı’nın haksız tasarruflarına müdahale edilmesi talebinden ibaret
tir.)

406/406 - 17 .11.1961 (Nasbinin tashihi talebinden ibarettir.)
(S. No: 15)

TAHtR ÖZDEMlR
J. Geııel K. Karargâhı 
Baş. Çvş. S. 1318

ANKARA

4401/4401 - 9 .8 .1962  (Zamanında terfi ettirümediğinden bahsile nasbinin düzeltil
ip. No: 16) mesi talebinden ibarettir.)

YUSUF ULAŞ
II. Kademe Kd. Baş. Çvş.
Vilâyet J. K. lığında

ANKARA
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3307/44644 - 11.4.1961 (Kaçak ihbar ikramiyesinin verilmesi talebinden ibarettir.)
(S. No: 17) ’

KERÎM DENİZ .
Miralay Nazımbey caddesi No: 12

Küçükmustafapaşa - İSTANBUL *

3097/43986,
4806/4806 - 30 . 3 .1961 
(S. No: 18)

SAADET ÖZMEN 
Nuruosmaniye Mengene Han 
No: 69

Çağaloğlu - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Tarım Iiakanhğı Devlet Üretme Çiftlikleri Merkez Atelyesi 
Mtaba-şm ilçen haksız olarak istifaya icbar edildiğinden bahsile 
mesullerin tecziyesi talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin talebi kaza organları
nın tetkik ve intaca yetkili olduğu mevzular meyanında bulun
duğundan komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi 1 nci bendinin (a) ve (b) fıkraları hükmü
ne göre komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy bir
liği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

472 17 . 4 . 1963

3076/44028 - 30 . 3 .1961 
(S. No: 19)

ALİ RIZA ERDİNÇ 
Yelkenciler caddesi No: 32/1

Galata - İSTANBUL

(Vazifede ölen eşi müteveffa Komiser Nihat Özmen’in vazife 
mâlûlü sayılması yolunda karar ittihazı talebinden ibarettir.)

Başkanvekili Sözeli Sözcü Kâtip
Aydın Milletvekili Edirne Milletvekili Bolu Senatörü Niğde Milletvekili

R. özarda F. Oiritlioğhı S. Uzunhasanoğlu O. D. T üzün
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6455/6455 - 7 .2 .1963

İSMAİL. MUNGAN 
Avukat

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

MARDİN

9132/9132,
7558/7558 - 1.11.1959

ZEKİYE b e r k o k  
Mektep sokak No: 2

Moda - Kadıköy - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin konusu : Millî Savunma Bakanlığının emirleri ile 
dilekçede tafsilâtı ve kanuni mesnetleri ile izah olunduğu üzere, 
avukatlık sıfatı dahi nazara ahnmıyarak yedek subaylık hakkının 
tanınmadığından şikâyete dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık, mezkûr idari tasarrufun 1076 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (b) fıkrasına uygun bulundu
ğunu belirtmiştir.

Bakanlıkla dilekçi arasında kanun tatbikatından doğan an
laşmazlığın halli ise idari yargı yerine ait bulunmaktadır.

Belirtilen bu sebepten dolayı vâki müracaat üzerine 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci bendinin (c) fıkrası kar
şısında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

473 18 . 4 . 1963

(Dilekçenin konusu : 9 ncu Dönem Kayseri Milletvekili iken,
10 ncu Dönemde de aynı yer milletvekilliğine seçilmiş olup kan
ser ameliyatı için o târihteki Meclis Başkanının bilgisi tahtında 
alelacele Londra’ya gitmiş ve orada ölmüş olan kocası General 
İsmail Berkok'tan kendisine ve yetimlerine ödenmesi gereken 
yıllık tahsisatın ödenmesi konusunda yaptığı müracaatların, di
lekçe eski komisyonlarınca, eşinin, mücerret; Meclise iltihak ede
memiş ve Yüksek Meclisçe mazereti hakkında bir karar verilme
miş olduğu gerekçelerine dayanılarak reddedilmesindeki isabet
sizlikten şikâyete ve müteveffanın seçimler sonuçlandıktan ve tu
tanağını dahi aldıktan sonra, esasen devam etmesi gereken me
busluk sıfatı da taayyün etmiş olduğuna göre, bir şekilden iba
ret olan yemin merasimine katılamamış olmasının bu sıfatı ve 
mazeret durumunu bertaraf etmiyeceği cihetle, seçimler henüz 
sonuçlanmadan ölmüş olan Zonguldak Milletvekili Maksut Çivi 
ailesine ödendiği gibi kendisine de bu tahsisatın ödenmesi isteği
ne dairdir.)

incelenen dosya münderecatına göre, dilekçinin aynı konu
da yaptığı müracaatlar hakkında 2 defa karar verilmiş ve ke
sinleşen bu kararlarla isteğinin reddedilmiş bulunulduğu anla
şılmıştır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin cevabi 
yazısında da : 10 ncu Dönem Kayseri Milletvekilliğine seçilip 
seçim mazbatasını almış olan General İsmail Berkok’un Meclise 
iltihak edemeden 11 . 5 . 1954 tarihinde öldüğü için 1955 yılı 
tahsisatının verilemediği, bu yazıya bağlı diğer yazışma örnek
lerinde de ölüm sebebi ile, bu Devrenin ilk içtima tarihi olan
14 . 5 . 1954 tarihinde Meclise iltihak edemediği, tazminata 
müstahak olan karısına (dilekçiye) 13 800 lira ölüm tazminatı 
ödenmiş olduğu bildirilmekte ve .306 sayılı Meclis Kararında 
aynen; «Mebus intihabedilen bir zatın mebusluk tahsisatına 
istihkakı Meclise iltihakı ile meşruttur. Yalnız Meclis kararı ile 
müeyyit mazerete müsteniden gelmemek fiilen iltihak addolu
nur.» denilmekte ve Meclis Başkanlık Divanının, dilekçinin 
vâki müracaatı ile ilgili olarak, Dilekçe Komisyonundan yazı
lan tezkere üzerine verdiği 1 . 6 .  1957 tarihli kararında da : 
Adı geçen Generalin 10 Mayıs 1954 te Londra’da vefat etmiş 
olması ve 10 ncu Devrenin ilk toplanışının 14 Mayıs 1954 te 
akdedilmiş bulunulması muvacehesinde mazeret sebebi ile Mec
lise iltihak edememesi bahis mevzuu olamıyacağmdan eşi Ze
kiye Berkok’un bu husustaki talebinin kabulüne imkân olma
dığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hükümleri o tarihte mer’i 1613 sayılı, 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin tahsisat ve harcırahları hakkın- 
daki Kanunun birinci maddesini değiştiren 1757 numaralı Ka
nunun 2507 sayılı Kanunla tadil edilen birinci maddesinin son 
fıkrası ölen mebusların maaşa müstahak dul ve yetimlerine an
cak ölüm tazminatı verilmesini âmir bulunmaktadır.

Nitekim dilekçiye de bu kanun hükmü gereğince 13 800 lira 
tazminat ödenmiş bulunulmaktadır.

Bunun dışında ayrıca bir istihkak ödeneceği hakkında her 
hangi bir kanun hükmü mevcut değildir. Dilekçinin emsal gös
terdiği şahsın dul ve yetimlerine de aynı tazminatın ödenmiş 
olduğu anlaşılmıştır.

ölümden önce alanmış olan yıllık tahsisatın geri almamıya- 
cağı hakkındaki hükmün ise, bu tahsisatın, dul ve yetimlere 
intikal edeceği mânasına alınması mümkün değildir. Olsa olsa 
bu yeni bir tesis konusu olabilir.

Kaldı ki, dilekçinin eşi Onuncu Dönemin ilk toplantı tarihi 
olan 14 Mayıs 1954 ten önce ölmüş bulunduğuna göre tahsisata 
hak kazanmış olması da bahis mevzuu değildir.

istek hakkında bu sebeplerden dolayı komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

474 18 . 4 . 1963



Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

R. öeardü

—  M  -

Sözcü 
Bolu Senatörü

& Ueunhusanoğlu

Kâtip 
Niğde Milletvekili 

O> D% Tmün

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. GiritlieğlU

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut

(Dilekçe Sayısı : 99)



Dönem : 1

>© M. M.
Toplantı: 2

D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

-sC Sayı: 10 S»- 
Tevzi tarihi

17 .7  .1963 Çarşamba

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1861/29662 - 13.2.1961

M. RIFKI CÜLAL
İstiklâl Okulu Öğretmeni İsken
der mahallesi Doğan sokak 
No: 10

İSPARTA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Kanuna aykırı surette yeniden inşa ettirdiği du
varın altındaki delikten pis suları kendi bahçesine salıveren kom
şusu hakkında ikame eylediği dâvanın aleyhine neticelendiğini, 
bu husustaki hükmün Medeni Kanun ile Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununa mugayir olmasına rağmen, maalesef Yarpıtayca da 
tasdik edilmiş bulunduğunu beyanla, dosyasının mahallinden 
celp ve tetkik edilerek hakkının korunmasına ve bahis mevzun 
hükmü veren hâkimin de başka bir yere naklini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr su mecrasının kapatılması hali
kındaki dâva mahkemece hükme raptedilmiş olmasına naza
ran, aynı dâva konusunun teşriî organ tarafından da aynca 
incelenerek bir karara bağlanması mümkün ve caiz olamıya- 
cağına ve esasen bu gibi niza ve ihtilâflann tetkik ve halli ka
za merciine ait bulunmasına ve dilekçi, zikredilen hüküm mü
nasebetiyle, sebep mevcudolduğu takdirde, kanun yollanna 
başvurabileceği gibi, mahallî sulh hâkimine taallûk eden talep 
ve şikâyetinden dolayı da Adalet Bakanlığına müracaatta 
bulunabileceğine göre, bu hususlar hakkında beyan edilen nok
talardan komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal olma
dığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

475 15 . 5 .1963



_ 2 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1863/29661,
/7178 - 13;2 .1961

ABDÜSSELÂM GÜVEN 
Yukarı Habip Efendi mahallesi 
Dere sokak No: 1

ERZURUM

750/28218 - 19.1 .1961

GÜNER ARSLAN ve arkadaş
ları
Varlık mahallesi Yardım sokak 
Nö: 8

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresince yapılan intibak 
muamelesinin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yönetim 
Kurulunca reddedilerek, emekli muafında tadilât icrasına lü
zum olmadığına karar verilmiş bulunduğu ve bu kararın ise yol
suz ve kanuna aykırı olduğu cihetle kaldırılması ve idarenin 
intibak işlemine göre emekli aylığının tadili icabcdeccğini be
yanla, gereğinin bu yolda yapılması hususunun sağlanmasını is
temektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, Emekli Sandığı Yönetim 
Kurulunca son defa ittihaz edildiğini beyan ettiği karara ma
tuf itirazı önce Maliye Bakanlığına bildirilmesi ve mezkûr Ba
kanlığın muamelesi aleyhinde olduğu takdirde, bundan dola
yı da idari kaza merciine dâva ikamesi lâzımgeleceğinden, vâki 
talebinin bu sebeplerden komisyonumuzca tetkik mevzuu yapı- 
lamıyacağına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

476 15 . 5 .1963

(Dilekçiler : Gerek evlerinin istimlâk edilmiş olması gerekse 
sel felâketine uğramış bulunmaları hasebiyle kendilerine kiraya 
verilmiş olan Varlık muhallerindeki evlerin, ahiren göçmenlere 
tahsisi hakkında Bakanlar Kurulunca karar ittihaz edilmiş ol
duğu ileriye sürülerek, tahliye edilmesi taraflarına tebliğ edil 
miş ve bu hal ise birçok bakımlardan son derece mağduriyetlerini 
mucip bulunmuş olduğundan bahsile, ikametlerinin devamı hu
susunun sağlanmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığından alınan 29.3.1961 
gün ve Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Şb. 1 4400/3361 sayılı 
cevabi yazıda, Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğünce in
şa ettirilmiş olan mezkûr evlerin, iskân hakkına sahip, göç
menlere, 2510 sayılı Kanun hükümleri dairesinde- tefviz ve 
temliki hususunun Bakanlar Kurulunca, 7 . 11 . 1960 tarihinde 
5/470 sayı ile karar altına alındığı anlaşılmasına ve idari bir 
tasarruf mahiyetinde olan mezkûr karar münasebetiyle huku
ki muhtel olmuş bulunanların kaza merciine müracaat haklan 
mevcudolmasma mebni, dilekçilerin vâki talepleri hakkında 
zikredilen sebepten komisyonumuzca bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

477 15 . 8 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5937/26708 - 20.12 .1960

KORKUT EFE 
Posta Kutusu No: 78

KUŞADASI

2048/29876 - 15 . 2 .1961

İ£>MET ÇELEPClOĞLU 
Büyük Sanayi 2. cadde No: 43

ANKARA

3006/28399 21.1.1961

OSMAN KOÇTÜRK
Et, Bahk~Kurumu Araştırma
Teknoloji Müdürü

ANKARA

(Dilekçi : 20 . 8 . 1960 tarihinde yarbaylık rütbesi üzerinden 
yapılan emeklilik izleminin düzeltilerek kendisinin albay olarak 
tekaüde sevkı lâzmıgeleceğini beyanla, hakkında bu yolda mua
mele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile Millî Savunma Bakanlığı 
arasında bu hususa mütaallik olarak tekevvün etmiş bulunan 
ihtilâfın tetkik ve halli idari kaza merciine aidolduğundan 
vâki talebin bu sebepten komisyonumuzca inceleme konusu 
yapılamıyacağına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

478 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü ile aktetdiği mukavele mucibince ihzar ve tevdi ettiği akümü- 
lâtörler, fennî şartnamesinde gösterilen evsafı haiz bulunmalarım 
rağmen, mezkûr Genel Müdürlükçe tesellüm edilmiyerek teminat 
akçasının irat kaydolduğundan ve bu durum dolayısiyle yapıl
ması gereken ikinci ihale bedeliyle miiessesesi aleyhine bir fark 
husule gelirse bu farkın da kendisine tazmin ettirilmesi cihctirıe 
gidileceği şüphesiz bulunduğundan bahsile, lâzımgelen kolaylığın 
gösterlmesi ve bu suretle zarardan korunması hususunun alâka
lılara tebliğini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi ile idare arasında bu konuya 
mütaallik olarak tekevvün etmiş bulunan ihtilâfın tetkik ve 
halli kaza merciine ait olduğundan, vâki talebin bu sebepten 
komisyonumuzca inceleme konusu yapılamıyacağına oybirliğiy
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

479 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü tarafından 
kendisine verilen (dikkati çekme) cezasının isabetsiz ve gayri- 
âdil olduğunu, çünkü, bu cezaya çarpılmayı gerektiren usulsüz 
ve kanunsuz bir hareketinin asla sebk etmediğini beyanla, iktiza
sının tâyin ve takdir edilmesini istemektelir.)

Gereği düşünüldü : Kuruma ait talimatnamenin 52 nci mad
desine istinadettirilmiş olduğu anlaşılan (dikkati çekme) key
fiyetinin inzibatî mahiyette bir ceza olmadığı umum müdürlü
ğün mezkûr evrak arasındaki 4 . 2 .  1961 gün ve 150 Bayıh ya-



/

Dilekçenin tarik ve No. su ile
dilekçe sahibinin adi've adresi

1856/29664 - 13 . 2 .1961

SÜLEYMAN DOKUR 
Orta mahallede mukim

ÇARŞAMBA,

2095/41837,
2096/41835 18.2.1961

ORUÇ YEYLAL 
Ceza Evinde mahkûm

KARS

4 -
Dilekçe özeti ve komisyon-karan

asında bildirilmekte olmasına ve bununla beraber dilekçi, şa
yet bu' yoldaki muamelenin inzibatî vasıfta bir ceza olduğu 
noktasında ısrar ederse, usulü dairesinde kanunun tâyin ettiği 
mercie müracaatla itiraz hakkını kullanabileceğine göre, mu
maileyhin vâki isteği hakkında zikredilen sebeplerden komis
yonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına oybirliğiyle 
karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

480 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Kardeşi Mustafa Dokur’u taammüden öldürmekten 
maznun Adem Köse’yi bu fiile teşvik edenlerin de meydana çtka- 
nUnasmt ve adi geçen halikındaki tahkikat ve muhakemenin bir 
an:önce neticelendirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü.: Adalet Bakanlığından alınan cevabi ya
zıda : Adı geçen suçlunun müşahade altına alınmış olduğu 
Adlî Tip Müessesesince cezaya ehil görüldüğü ve duruşmanın da 
10 . 4 . 1961 tarihîne muallâk bulunduğu bildirilmektedir.

Diğer taraftan dilekçinin, müşevvik ve mahreklerin mevcudi
yetine mütedair olan beyan ve iddiasını, âmme dâvasına müda
hale suretiyle mahkemeye karşı dermeyan etmesi gerekir.

Mahkemelerin vazife ve salâhiyetlerine müdahale caiz olmıya- 
cağına göre, müstedinin yukarda zikredilen her iki noktaya mâ- 
tu f  talebinin Komisyonumuzca tetkik mevzuu yapılmasına kanu
nen imkân yoktur.

Bu. sebeplere binaen mezkûr talep hakkında muamele tâyini
ne mahal olmadığına, oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

481 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Meşrut an tahliye müddetinin hesabında yanhşhk ya
pılmakta olduğundan bahsile, bu yanlışlığın kanun hükümleri dai
resinde düzeltilmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Meşrutan tahliye müddetinin af sebebiy
le yapılan indirmeden sonra kalan ceza üzerinden hesaplanma
sı lâzımgeleceği ve dilekçi hakkında bu yolda uygulanan işlemde 
isabetsizlik görülemediği, Adalet Bakanlığından alınan cevabi 
yazıda bildirilmekte olmasına ve dilekçinin bu konuda görevli 
yargı yerine başvurması lâzungeleceğine göre vâki talep hakkın-



_  5 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ye adresi

1985/29615 13.2.1961

SABRI BULUT 
İstasyon mahallesi

DURSUNBEY

1763/29428 - 9 .2 ,  1961

MERYEM ŞENCAN 
Cemil köyünde

ÜRGÜP

Dilekçe özeti ve komisyon karan

da Komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına oy 
birliğiyle karar verildi.

„ Karar No. Karar tarihi

482 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Sebepsiz olarak işinden çıkarıldığım beyanla, tekrar 
eski yerine alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine tevdi edilen vazife
yi yapmamış olmasından dolayı 280 lira ihbar tazminatı verilmek 
suretiyle işinden çıkarılmış olmasında kanuna aykırılık bulun
madığı Sanayi Bakanlığından cevaben bildirilmekte olmasına 
göre bu hususta Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve mumaileyhin bu işten çıkarma keyfiyetinden 
dolayı aynca alâkalı kaza merciine de müracaat edilebileceğine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

483 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Harb malulü olarak babasmdanikendisine maaş bağ
lanmış olmasına göre tütün ikramiyesinden de istifade ettirilmesi 
lâzımgcleceğini ve Millî Savunma Bakanlığına bu hususta yaptı
ğı müracaata, kanunen tütün ikramiyesi verilemiyeceği yolunda 
cevap alındığı, halbuki emsalinin bu ikramiyeden faydalanmakta ol
duklarını beyanla, aynı ikramiyeden kendisinin de faydalanması 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yalnız şehit ailelerine hasredilmiş olan 
tütün ikramiyesinin dilekçi gibi mâlûl yetimlerine de teşmil edi
lebilmesi keyfiyeti, yeni bir kanun teklifi mevzuu ila ilgili oldu
ğundan, vâki talep hakkında bu sebepten Komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

484 15 . 5 . 1963



-  6 -

8081/8081 - 17 .12 .1959

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ABDÜLBAKÎ YAZICIOĞLU 
Yenimahallede mukim

TEKMAN

1523/29046 - 4 .2 .1961

FEYZULLAH ELEYAZ 
Terzi Selâhattin Dündüz 
yanında

' VAN

Dilekçi : Tekman Hâkim Muavini Nâzım Aksoy tarafından 
verilen ve üç ay müddette icrayı■ vekâletten men’ine mütedair bu
lunan kararın kaldırılmasını v'e bir men’i müdahale dâvasının ni
yeti sırasında davalılara hakarette bulunduğu iddiasiylc hakkın
da, yapılan ve uzun zamandanberi devam etmekte olan tahkikatın 
da bir an önce neticelendirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İcrayı vekâletten men’ine mütedair ola
rak verilen karara karşı dilekçi tarafından ileriye sürülen itira
zın Erzurum Ağır Ceza Mahkemesince varit görülmiyerek red
dedildiği ve hakaret suçundan dolayı tevessül edilen bir tahkika
tın ise mevcut olmadığı Adalet Bakanlığından alman cevabi ya
zıda bildirilmekte olmasına göre vâki talep hakkında Komisyo
numuzca muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

485 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Ergani Bakır İşletmesinde uzun yıllar çalışarak ne
ticede mâlûl bir duruma düştüğü ve maluliyeti sağlık kurulu ra- 
poriyle de sabit bulunduğu halde, İşçi Sigortalan Kurumu Heye
ti Sıhhiye sine e kendisinin mâlûl sayüamıyacağı yolunda karara 
r'arılmı$ olduğu ve bu şekildeki kararın hakikata, muadelet ve hak
kaniyete uygun olmadığını beyanla, kaybettiği çalışma gücü dere
cesine göre maluliyetinin tesbit olunarak hakkının verilmesi husu
sunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talebinden dolayı önce 
Çalışma Bakanlığına ve ihtilâfın devamı halinde de yetkili kaza 
merciine müracaatta bulunması lâzımgeleceğinden bu hususta 
Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

486 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1340/6768 - 11 . 8.1960

AHMET ERTÜRE 
Güllük mahallesi Baci sokak 
No: 44

ESKİŞEHİR

9565/9565 - 13 . 4.1960 '

MEHMET KARACA 
Şeker Fabrikası Su İşletmesi 
işçi Ali Yılaşan yanında

Etimesgut - ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Devlet Demiryolları idaresinde memur bulunduğu 
sırada bir kazaya uğnyarak nıâlûl kaldığım ve 21 . 12 . 1950 tari
hinde dilekçe ile müracaat ederek halikında vazife mâlfdlüğü esa
sına e/öre muamele yapılmasını istediği halde bu müracaatının her 
nedense nazara alınmadığını beyanla, durumunun incelenerek ka
nuni iktizasının ifasını istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Ulaştırma Bakanlığından alman cevabi 
yazıda : Dilekçinin vazife kazası geçirdiğine dair resmî bir kayıt 
ve malûmatın mevcudolmadığı, esasen vazife esnasında mâlûl 
kaldığı tesbit ve tevsik edilse dahi bu durumun 31 . 12 . 1960 
tarihine kadar Emekli Sandığına duyurulmamış olması sebebiyle 
hakkında vazife malûlü muamelesinin tatbikine imkân bulunma
dığı bildirilmekte olmasına ve bu husustaki ihtilâfın tetkik ve 
halli kaza merciine ait bulunduğuna göre, vâki talep hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

487 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Kız kardeşi Sultun’ın bâzı şahıslar tarafından hür
riyeti tahdit v< aynı zamanda fuhşa teşvik edilmekle beraber gay- 
l itabiî nutkun net# de mâruz bırakılmakta olduğunu ve jandarma 
karakol kumandanının da fail vc müşevvikleri himaye ettiğini 
beyanla, kanuni iktizasının bir an önce yapılması hususunun sağ- 
I an masın ı iste m ektedir.)

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığından alman 10. 4 .1961 
gün ve Ceza İşleri Umum Müdürlüğü 13422 sayılı cevabi yazıda; 
dilekçinin suçlu olarak gösterdiği kimseler hakkmda C. Savcılı
ğınca yapılan tahkikat sonunda delil kifayetsizliğinden dolayı 
ademitakip karan  verildiği ve adı geçen Sultan’da fiilî İivate 
asarma Taşlanmadığının Adlî Tabiplikçe bilmuayene tesbit edil
miş bulunduğu ve jandarma karakol kumandanının, kendisine 
vâki isnat sebebiyle vâki müracaatı üzerine, savcılıkça âmme dâ
vası açıldığının anlaşıldığı bildirilmekte olmasına göre, vâki ta 
lep hakkmda zikredilen sebeplerden Komisyonumuzca bir mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

488 15 . 5 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3138/44399,
3138/43655 - 25 . 3 .1961

AHMET TURAN TUNCER 
PTT Memuru

ERZURUM

2505/42496 - 1 . 3 .1961

HÜSEYİN DEMÎRTAŞ ve ar
kadaşları
Altunhüseyitı köyünde Muhtar 

'KEŞAN

2293/42130 - 23 . 2.1961

NİYAZI BREN 
Sulh Hâkimi

MARAŞ

(Dilekçi : PTT idaresi Sivas Başmüdürlüğü memurlarından 
iken haksız ve kanunsuz olarak Erzurum’a nakledildiğini ve bu 
arada terfiinden mahrum bırakıldığı gibi .1958 yılına ait temettü 
hissesinin de verilmediğini ve hakkında reva görülen bu muamele- 
lerin şahsi kin v'e garezden neşet ettiğini beyanla, bilcümle hakla
rının verilmesini ve nalcil kararının da kaldırılmasını istemekte
dir.

Gereği düşünüldü : Ulaştırma Bakanlığından alınan cevap- 
ta, dilekçinin Sivas’tan Erzurum’a naklinde bir yolsuzluk görü
lemediği bildirilmekte olmasına ve mumaileyh, ihtilâf konusu 
olan bu hususla sair cihetler hakkında kaza merciine müracaat- 
da muhtar bulunmasına göre, vâki talebin zikredilen sebepten 
Komisyonumuzca tetkik mevzuu yapılaınıyacağına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

489 15 . 5 . 1963

(Dilekçiler : Köylerinde ilkokul binası ve öğretmen evi temin 
edileceğini beyanla, en kısa zamanda bir öğretmen gönderilmesini 
istemektedirler.

Gereği düşünüldü : Millî Eğitim Bakanlığından alınan ceva- 
ba nazaran dilekçilerin talep ve teklifleri Tunceli Valiliğine in
tikâl ettirilmiş olmasına göre bu hususta Komisyonumuzca mu
amele tâyinine mahal bulunmadığına oy birliğiyle karar ve
rildi

Karar No. Kazar tarihi

490 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Sıhhi, aihvi ve çocuklarının tahsil durumu itiba
riyle halen bulunduğu Maraş’ta vazife görmesine imkân olmadı
ğımı belirterek, Adana, Tarsus, Mersin veya İstanbul, İzmir gibi 
yerlerden birine naklen tâyinini istediği halde, Adalet Bakanlı
ğınca bu haklı isteğinin nazara alınmadığından bahsile, gereği
nin müstacelen yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istediği yerlerde münhal 
bulunmadığı için naklinin yapılamadığı Adalet Bakanlığından



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve.adresi

738/28219 - 19 . L.1961

MUSTAFA ÎMAMOĞLU 
Ulucaıılar caddesi No: 22

ANKARA

— 9 —
Dilekçe özeti ve komisyon kararı

alınan cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve esasen tâyin ve 
nakil gibi özlük işleri, Yüksek Hâkimler Kuruluna tanınan hak 
ve yetkiler cümlesinden bulunmakla teşriî organın böyle bir ta 
sarruf tesis etmesine hukuken imkân görülememesine binaen, 
vâki istek hakkında komisyonumuzca bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

491 15 5 . 1963

(Dilekçi : Bayındırlık Bakanlığında memur bulunduğu sıra
la bâzı suiistimalleri ihbar etmiş olmasından dolayı önce vekâlet 
emrine alınmış, sonradan da emekliye ayrılmış bulunduğunu, ge
rek bu muamelenin yolsuzluğunu, gerekse sözü edilen suiistimal
lerin tahkiksiz bırakılmış olduğunu ileri sürerek Devlet ve Hü
kümet büyüklerine ve ilgili Bakanlığa yaptığı mütaaddit müra
caatların ne gibi bir işleme tâbi tutulduğu hakkında kendisine_ 
bilgi verilmediğini beyanla, durumunun ve ihbar mevzumıun in
celenerek gereğinin tâyin ve takdir edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ihbar ettiği hususlardan hiç
birinin vâki ve vâridolmadığının Teftiş Kurulunca yapılan t et 
kik ve tahkik sonunda anlaşıldığı ve kendisinin bâzı suihalle- 
rinden dolayı önce bakanlık emrine alınarak muahharen 6435 
.sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci bendine tevfikan emek
liye sevk edildiği ve teşkilâtta tekrar tavzifine kanunen imkân 
görülemediği; Bayındırlık Bakanlığından alınan cevabi yazıda 
bildirilmekte olmasına ve kendi bünyesi içindeki şahıslara raci 
ihbarı usulüne tevfikan tahkik ve tetkik ettiren mesul bakan
ak bunu vârit görmediğini ve tekrar tavzif cihetine de gide- 
miyeceğini kesin bir ifadeyle belirtmiş bulunmasına ve idare Hu
kuku esaslarına göre Bakanlığın tekrar tavzif hususuna icbar 
edilmesi de caiz olamıyacağına ve esasen dilekçi hakkmda mu- 
ahharan kanun hükümleri dairesinde emeklilik muamelesinin 
tesis ve tatbik edilmiş olduğu anlaşılmasına mebni, mumailey
hin her iki noktaya mâtuf talep ve şikâyeti hakkmda komisyo
numuzca bir muamele tâyinine mahal bulunmadığına oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

492 15 . 5 . 1963
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829/28521 - 23 .1.1961

NEDİME ERTÜNGÜ 
Ortaokul Tarih, Coğrafya 
öğretmeni

Aydınlıkevler - ANKARA

3133/44121 - 3.4.1961

AHMET KARATEKE
Söğütlü köyünde

Havsa - EDİRNE

2984/43864 28 . 3 .1961

MUSTAFA YÖRÜK 
Kuzu Limited 371 No: lıı 
bosap sahibi

UZUNKÖPRÜ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: Sıhhi mazeretine binaen Aydınlıkevler Ortaoku
lundan alınarak, evinin bulunduğu Bahçelievler semtine veya bu 
semte yahn her hangi bir okula naklinin yapılmasını istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü: Öğretim yılının sona ermekte olduğu ve 
esasen son kanaat döneminde öğretmen değiştirmenin, öğret
menlerin zararına olacağı cihetle, tecviz edilemiyeceği ve bu 
sebeplerden dilekçinin isteği veçhile nakline imkân görüleme
diği; Millî Eğitim Bakanlığından alman cevabi yazıda bildi
rilmekte olmasına, nakil ve tâyin yetkisi de kanunun bakanlı
ğa tanıdığı haklar cümlesinden bulunmasına göre vâki talep 
hakkında bu bakımlardan Komisyonumuzca muamele tâyinine 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

493 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Birinci Cihan Harbinden itibaren bütün savaşlara 
iştirak ettiğini, bugün çok muhtaç bir durumda olduğunu, ken
disine bakacak kimsesi bulunmadığını beyanla nakdî yardımda 
bulunulmadım istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin bu hususta içtimai yardım 
veya hayır müesseselerine veya mahallî belediye dairesine mü
racaatta bulunması lâzımgeleceğine Devlet bütçesinden yardım 
keyfiyeti ise ancak bir kanun mevzuu olabileceğine göre vâki 
istek hakkında zikredilen sebeplerden komisyonumuzca mua
mele tâyinine mahal bulunmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

494 15 . 5.1963

(Dilekçi: Kuzu Yetiştirme ve Üretme Şirketine olan borcunu, 
iiç bin lira kalıncaya kadar ödediği halde, hakkında onbir bin 
lira üzerinden icra takibi yapılmakta olduğunu ve bu takip ne
ticesi rnerhun gayrimenkul hissesinin yok pahasına satılacağını 
beyanla, bakiye borcunun taksite bağlanması için mezkûr şirket 
nezdinde tarassutta bulunulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: tera dairesi marifetiyle takibedilmekte 
olduğu anlaşılan bakiye alacağın îcra ve îflâs Kanunu hüküm-
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leri dairesinde taksite bağlanması, takibi yapan mezkûr icra 
dairesinden veya bu dairenin tabi bulunduğu icra tetkik mer
ciinden usulüne uygun şekilde istenebileceğine göre, dilekçinin 
vâki talebi hakkında komisyonumuzca bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

495 15 . 5.1963

(Dilekçi: Eski Malatya Nahiye, Müdürü Hüseyin Şükriıoğlu- 
nun memuriyet vazifesini kötüye kullanmakta olduğunu beyan

la, hakkında lâzım gelen kanuni muamelenin yapılmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü: Bahis mevzuu suçtan dolayı adı geçen 
müdür hakkında mahallî idare heyetince verilen meni muha
keme kararının Danıştay 2 nci Dairesince tetkik edilmekte ol
duğu içişleri Bakanlığından alınan cevabi yazıdan anlaşılma
sına göre vâki şikâyet hakkında bu bakımdan Komisyonumuz
ca bir muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

496 15. 5.1963

(Dilekçi : Motorlu Taşıt ve Garaj İşçileri Sendikası üyesi 
olarak Mustafa Doğan’ın, Bayındırlık Bakanlığınca tâyin edil
diği bildirilen yerde henüz işe başlattırılmamış olduğunu beyan
la, gereğinin bir arı önce yapılması hususunun sağlanmasını is
temektedir.)

Gereği düşünüldü Bayındırlık Bakanlığından alınan 
31.3.1961 gün ve Zatişleri Müdürlüğü 60/Y - 1753 sayılı ce
vabi yazıda; adı geçen Mustafa Doğan’a, Hava Meydanları 
ve Akar Yakıt Tesisleri inşaat Reisliği emrine yevmiye ile tâ 
yin edilmiş olduğu şifahen tebliğ kılınmış bulunmasına rağ
men görevine başlamadığı bildirilmekte olmasına ve bu itibarla 
idareye atfı mümkün bir kusur mevcut bulunmamasına mebni, 
vâki talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1391/28355 - 21.1.1961

İb r a h im  p e r t e l l I
Sendika idare Heyeti Başkam 

ANKARA

6562/6562, 7.198/7198, 7302/7302, 
7389/7389 - 6 . 10 . 1959

MUSTAFA KAYNAR 
Eski Malatya Alaca Kapı 
mahallesi

MALATYA

497 15.5 .1963
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3137/43598 - 23 .3  .1961

KENAN AKDOĞU 
Fermeneciler caddesi Seyhan 
Nakliyat Limited Şirketinde 
Memur

Galata - İSTANBUL

2213/42034 - 21. 2.1961

İHSAN TANYEL
Göğüs Hastalıkları Hastanesi
İdare Memuru

KASTAMONU

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Türk Hava Kurumuna ait bir parayı zimmetine 
geçirmiş olanların suç ortağı sayılarak 32 000 lira gibi büyük 
bir parayı mütesellilen ödemeye mahkûm edildiğini, halbuki bu 
husustaki hükümde hata bulunduğundan mahkeme dosyasının 
incelenmesi ve bahis mevzuu hatanın meydana çıkarılması lâ- 
zımgeleceğini, daha önce bu yolda yaptığı müracaat üzerine 
Adalet Bakanlığının sadece icra dosyasını tetkik ederek neticede 
yolsuz bir muameleye raslanamadığı yolunda cevap verdiğim, 
bu kere maaşından başka ev hissesine de haciz konulduğunu ve 
satışın derdest bulunduğu vc mezkûr para hakkında takip hu
kuku noktasından da zamanaşımı hâsıl olduğu halde bu cihetin 
nazara alınmadığını beyanla, hacizlerin kaldırılmasını ve satı
şın geri bırakılmasını veya bahis mevzuu borçtan affını istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin hükme matuf iddiasından 
dolayı kanun yoluna ve müruruzaman taallûk eden beyanından 
dolayı da takibi yapan icra dairesinin tabi olduğu tetkik mer
ciine mtiracaatte bulunması lâzımgeleceğine ve diğer taraftan 
mahcuz ev hissesi, îcra ve îflâs Kanununun haczi kabil olmı- 
yan mal ve eşyayı gösteren 82 nci maddesinin şümulü içine 
girdiği takdirde, bu hisse üzerindeki haczin kaldırılması da 
keza icra tetkik merciinden istenmek icabedeceğini ve şahsi 
haklar özel af mevzuuna giren hususlardan olmamasına meb- 
ni, müstedinin bu noktalara ilişkin olarak ileriye sürmüş oldu
ğu isteklerin zikredilen sebeplerden dolayı komisyonumuzca 
tetkik mevzuu yapılamayacağına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

498 15 .5.1963

(Dilekçi : Kastamonu Göğüs Hastalıkları Hastanesi İdare 
Memuru olduğunu ve terfi süresini fazlasiyle ikmal ettiği halde 
kadrosuzluk dolayısiyle daha üst dereceye yükselt itemediğini be
yanla, muktazi kadronun ihdas edilerek terfiinin sağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 
alınan cevabi yazıda : Dilekçinin terfi edeceklere mahsus tablo
nun başında bulunduğu ve 500 liralık bir kadro elde edildiği 
vakit hemen terfii cihetine gidileceği bildirilmekte olmasına ve 
yeni bir kadro ihdası keyfiyeti ise kanun mevzuu bulunmasına 
göre vâki istek hakkında zikredilen sebeplerden komisyonu-
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1453/29058 - 4.2 .1961

AHMET KIRKGÖZ 
İstiklâl mahallesi Ertuğrulbey 
sokak Erdcmir Ap. Kat 3 
Daire 9

ESKİŞEHİR

. 60737/3210 6.4.1961

MEHMET UYGUR
Sağlık Merkezi Sağlık Memuru

KALECİK

Dilekçe özeti ve komisyon karan

muzca muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

499 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Hava Üsteğmeni iken, eski Hava Kuvvetleri Ku
mandanı Tekin Arıburnu’nun şifahi emriyle sebepsiz ve kanun
suz olarak ordudan çıkarıldığını ve bu hususta müracaatta bu
lunulduğu makamlardan da, aradan 8 ay geçmesine rağmen, bir 
cevap alamadığını beyanla, tekrar tavzifini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yedek Hava Üsteğmeni bu
lunduğu sırada müteselsil sicil üstleri taarfından tanzim edilen 
sicile binaen Bakanlıktan onay alınmak suretiyle terhis edil
diği, eski Hava Kuvvetleri Kumandanı Tekin Anburnu’nun bu 
hususta hiçbir emir ve tesiri olmadığı, gerek dilekçi, gerekse eşi 
taraflarından bu konu ile ilgili olarak yapılan evvelki müra
caatların muhtelif tarihlerde cevaplandmlmış olduğu; Millî 
Savunma Bakanlığından alınan 28 Mart 1961 gün ve personel 
2474/3922 sayılı cevabi yazıda bildirilmekte olmasına ve askerî 
şahısların zatişlerine mütaallik bu gibi ihtilâflardan dolayı an
cak, idari kaza merciine müracaatta bulunmalan lâzımgeleceği- 
ne göre vâki istek hakkında bu sebeplerden dolayı komisyonu
muzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

500 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Sağlık memurları hakkında da bir intibak kanunu 
çıkarılmasını, bunların vazife ve salâhiyetlerini tâyin eden yönet
meliğin bir an önce çıkarılmasını, askerlikte ve erbaşlıkta geçir
dikleri müddetlerin kıdem ve emekliliğe sayılmasını ve bu su
retle emsalleri ile kendi aralarında maaş vc kıdem bakımından 
mevcudolan fark ve adaletsizliğin giderilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, ileriye sürdüğü istekler, kıs
men yeni bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili ve kısmen de idari 
makam ve mercileri »ı inceliyerek kesinbir neticeye bağlaması
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7953/7953 - 7 .12  ,1959

HÜSEYİN NİL 
Fotoğrafçılar Derneği Başkanı

İZMİR

2299/42210,
2300/42211 - 24 . 2 :1961

ŞÜAYİP KAYA
Sedirler caddesi Müşki mahallesi
No: 186

KONYA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

!âzımgelen hususlara taallûk etmekte bulunduğundan, bunlar 
hakkında zikredilen sebeplerden dolayı komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

501 15 . 5 . 1963

(Dilekçi: Şahsını ilgilendiren dâva dosyalarının İzmir Sulh 
ve Asliye Ceza mahkemelerince bir an önce muamele mevkiine 
konularak intacedilmesi hususunun sağlanmasını ve bu dâvalar 
münasebetiyle mâruz kalınan haksızlıkların da giderilmesini is
temektedir.)

Gereği düşünüldü: Adalet Bakanlığından alınan 8 . 4.1961 
giin ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 13210 sayılı cevabi yazı
da, dilekçi Hüseyin Nil’e aidolup İzmir Sulh ve Asliye Ceza 
mahkemelerince ruiyet edilen ceza dâvalarına mütaallik ka
rarlarda ve Cumhuriyet Savcılığınca takibedilmekte olan hâ
diseler hakkındaki işlemlerde usul ve kanuna aykın ve binaen
aleyh şikâyet mevzuu ittihaz edilebilecek bir cihet görüleme
diği bildirilmekte olmasına ve esasen adlî makam ve mercilere 
intikal eden hususlar?, teşriî organın müdahalesi caiz olamı- 
yacağına binaen vâki talep hakkında zikredilen noktalardan 
Komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığına oy
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

502 15 .5  .1963

(Dilekçi: Haricen satmaldığı evden tahliyesine dair mahkeme
ce verilen hükmün icrası halinde ortada kalacağını, kendisinin 
de bir subay bahası olduğunu beyanla, hakkının korunmasını, 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Tahliyeye mütaallik hükmün infazına 
başlandığı sırada dilekçinin aidolduğu icra dairesine müraca- 
atla mehil istemekte muhtar olmak üzere vâki talebi hakkında 
Komisyonumuzca bir muamele yapılmasına mahal bulunmadı
ğına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

603 15.5.1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile .
dilekçe*1,sahibinin adı ve adresi

163/40590 - 11. 1. 1961

SAMİ ALAN
Bahçelievler III. Durak No: 16 

ANKARA

2195/42093,

3654/45117 - 17 . 4 .1961
Hü s e y in  s ü p ü r g e c i
Orman Bolse Kâtibi

HAVRAN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Konya'da yapılan tanm temsilcileri seçiminin 
tesir altında cereyan ettiğini ve bu suretle tarım dâvalarına 
hakkı ile vâkıf kimselerin seçilmelerine imkân bırakılmadığını 
beyanla, bu hususa ilgi gösterilmesini ve geleceğe muzaf olsa 
da haksızlığa mâni olacak tedbirlerin şimdiden alınmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin beyan ve iddiası, 158 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesine göre Tanm Bakanlığı tarafından 
Konyada içtimaa davet edilen tarım temsilcilerini tarafsız ola
rak kullanmadığına mütedair bulunmasına ve bu gibi iddiala
rın tetkik merci, aynı kanunun 23 ncü maddesinde de göste
rildiği üzere, Yüksek Seçim Kurulu olmasına mebni, bu husus
ta zikredilen noktadan Komisyonumuzca bir muamele tâyinine 
mahal olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

504 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Havran Asliye Hukuk Mahkemesindeki milyarlık 
dâvasının bu mahkemece aleyhinde hükme bağlandığını, birçok 
kanuni noksanları bulunmasına rağmen, mezkûr hükmün Yargı- 
tuyca da tasdik edildiğini Adalet Bakanlığınca idari yönden ya
pılan tahkikatın bir semere vermediğini, sözü geçen dâvanın 
mevzuu ile sabık iktidar mensuplarından Inr şahsın ilgili bulun
masının, muhakeme ve hükme tesir icra etmiş olabileceğini be
yanla, dosyasının mahallinden celp ve tetkik olunarak hakkının 
korunmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Mahkeme hükümlerinin yasama organı 
tarafından incelenmesi kanunen mümkün ve caiz olamıyacağı- 
na ve sebep mevcudolduğu takdirde dilekçinin, şâir kanun yol
larına başvurmakta muhtar bulunmasına göre, vâki talebin 
zikredilen noktalardan komisyonumuzca tetkik mevzuu yapıla- 
mıyacağma oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

505 15 . 5 .1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2^69/42401 - 28 . 2 . 19G1

HİDAYET ERTÜRK ' 
Yedieylıil mahallesi Gürleyen 
sokak No: 9

TURGUTLU

1444/26672 - 6 .2 .1961

ZEKlR BİLİM 
Hamdibey köyünde *

Demirköy - KIRKLARELİ

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi: Eski Sulh hâkimlerinden olan ölü kocası. A rif Hik
metten kendisine dul aylığı bağlanması gerekeceğini beyanla, 
hakkında bu yolda işlem yapılmasmı istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin kocası Arif Hikmet’in fiilî 
hizmetinin 13 sene, 2 ay, 26 günden ibaret olduğu için yetim
lerine aylık bağlanamayıp 2 940 lira tazminat ödendiği ve 
müteveffanın aidatla geçen hizmetinin ise emeklilik hesabına 
katılmasına kanunen imkân bulunmadığı ve bu itibarla da 
dilekçiye dul maaşı tahsisi cihetine gidilemediği Adalet Bakan
lığından cevaben bildirilmekte olmasına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na ve dilekçinin isterse kaza merciine aynca müracaat edebi
leceğine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

506 15.5.1963

(Dilekçi : Yugoslavya’dan muhacir sıfatiyle yurda getirmiş 
olduğu (7 500) lira değerindeki eşyanın, bâzı şahıslar tarafın
dan, hile ve desise ile ve eşinin saflığından faydalanmak sure
tiyle evinden götürülmüş olduğu, bu şahıslar hakkındaki ceza 
dâvasının da, çıkarılan af kanunları gereğince, mahkemece düşü
rülmüş bulunduğunu beyanla, sözü geçen eşyanın, bahsi geçen 
kimselerden alınarak kendisine teslimi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sözü geçen af kanunları dilekçinin Hu
kuk Mahkemesine müracaatla, mezkûr eşyayı ya aynen veya 
bedelen icabedenlerden talep ve dâva etmesine engel teşkil etmi- 
yeceğinden, mumaileyhin bu yola usulü dairsinde başvurmakta 
muhtar olmak üzere, vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına oy birliği ile karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

507 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1439/41197 - 17.1.1961

MUZAFFER BEYAZLIOĞLU
Ismailağa mahallesi Atatürk 
caddesi No: 51/1

KARAMÜRSEL

9330/9330 - 12 .2  .1960

HÜSEYİN KIRMIZIGÜL 
Çark caddesi Gökçe sokak 
No: 65

SAKARYA

(Dilekçi : ölü babası İsmail Fuat’a Kavala’daki müteveffa 
ana ve babasından intihal ettiğini ancak, 1956 yılında öğrenebil
miş oldukları gayrimcnkullere mukabil, yurdumuzun her nere
sinde olursa olsun, mal verilmesini ve bu malların da babasının 
mirasçıları adına tapuya tescilini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sözü geçen gayrimenkullerin 10 Hazi
ran 1030 tarihli Ankara îtilâfnamesi gereğince Yunan Hükü
metinin mülkiyetine geçip geçmediği ve geçtiği takdirde bun
lara mukabil Türkiye’de mal tahsisi gerekip gerekmiyeceği hu
susunun incelenmesi ilgili bakanlıklara vs icabında kaza mer
ciine aidolduğundan, vâla talebin bu noktadan komisyonumuz 
ea tetkik mevzuu yapılamıyacağına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

508 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Adapazarı Ordudonatım 4 ncü Kademe Tamirha
nesinde görevli iken, iki gün hapis cezası almış olmasından do
layı işinden çıkarıldığını ve çok mağdur bir durumda olduğunu 
beyanla, tekrar eski görevine alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında belirli bir suçtan do
layı takibat yapılmakta iken yürürlüğe giren 113 ve 134 sayılı 
Af kanunları gereğince mezkûr takibatın tadil edildiği ve ilgili 
talimatname hükümlerine göre bu gibi kimselerin tekrar işe 
alınmalarına imkân bulunmadığı, Millî Savunma Bakanlığının 
cevabi yazısında bildirilmekte olmasına ve müstedinin işe alın
ması hususunda idareyi icbar etmekte hukukan caiz bulunma
masına mebni, vâla talep hakkında zikredilen sebeplerden ko
misyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

509 15 . 5 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2,ı 69/42101 - 28 . 2 . 19G1

HİDAYET ERTÜRK 
Yedicyliil mahallesi Gürleyen 
sokak No: 9

TURGUTLU

1444/26672 - 6 . 2 .  1961

ZEKİR BİLİM 
Hamdibcy köyünde'

Demirköy - KIRKLARELİ

— 16 -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilclcçi: Eski Sulh hâkimlerinden olan ölii kocası. A rif Hik
metten kendisine dul aylığı bağlanması gerekeceğini beyanla, 
hakkında bu yolda işlem yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin kocası Arif Hikmet’in fiilî 
hizmetinin 13 sene, 2 ay, 26 günden ibaret olduğu için yetim
lerine aylık bağlanamayıp 2 940 lira tazminat ödendiği ve 
müteveffanın aidatla geçen hizmetinin ise emeklilik hesabına 
katılmasına kanunen imkân bulunmadığı ve bu itibarla da 
dilekçiye dul maaşı tahsisi cihetine gidilemediği Adalet Bakan
lığından cevaben bildirilmekte olmasına göre vâki talep hak
kında Komisyonumuzca muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na ve dilekçinin isterse kaza merciine ayrıca müracaat edebi
leceğine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

506 15 .5.1963

(Dilekçi : Yugoslavya'dan muhacir sıfatiyle yurda getirmiş 
olduğu (7 500) lira değerindeki eşyanın, bâzı şahıslar tarafın
dan, hile ve desise ile ve eşinin saflığından faydalanmak sure
tiyle evinden götürülmüş olduğu, bu şahıslar hakkındaki ceza 
dâvasının da, çıkarılan af kanunları gereğince, mahkemece düşü
rülmüş bulunduğunu beyanla, sözü geçen eşyanın, bahsi geçen 
kimselerden alınarak kendisine teslimi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sözü geçen af kanunları dilekçinin Hu
kuk Mahkemesine müracaatla, mezkûr eşyayı ya aynen veya 
bedelen icabedenlerden talep ve dâva etmesine engel teşkil etmi- 
yeceğinden, mumaileyhin bu yola usulü dairsinde başvurmakta 
muhtar olmak üzere, vâki isteği hakkında komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal bulunmadığma oy birliği ile karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

507 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1439/41197 - 17.1.1961

MUZAFFER BEYAZLIOĞLU 
tümailağa mahallesi Atatürk 
caddesi No: 51/1

KARAMÜRSEL

9330/9330 - 12.. 2 . 1960

HÜSEYİN KIRMIZTOÜL 
Çark caddesi Gökçe sokak 
No: 65

SAKARYA

(Dilekçi : Ölü babası İsmail Fuat’a Kavala’dahi müteveffa 
ana ve babasından intikal ettiğini ancak, 1956 yılında öğrenebil
miş olduklan gayrimcnkullere mukabil, yurdumuzun lıer nere
sinde olursa olsun, mal verilmesini ve bu malların da babasının 
mirasçıları adına tapuya tescilini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sözü geçen gayrimenkullerin 10 Hazi
ran 1930 tarihli Ankara îtilâfnamesi gereğince Yunan Hükü
metinin mülkiyetine geçip geçmediği ve geçtiği takdirde bun
lara mukabil Türkiye’de mal tahsisi gerekip gerekmiyeceği hu
susunun incelenmesi ilgili bakanlıklara vs icabında kaza mer
ciine aidolduğundan, vâki talebin bu noktadan komisyonumuz 
oa tetkik mevzuu yapılamayacağına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

508 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Adapazarı Ordudonatım 4 ncü Kademe Tamirha
nesinde görevli iken, iki gün hapis cezası almış olmasından do
layı işinden çıkarıldığını ve çok mağdur bir durumda olduğunu 
beyanla, tekrar eski görevine alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkında belirli bir suçtan do
layı takibat yapılmakta iken yürürlüğe giren 113 ve 134 sayılı 
Af kanunları gereğince mezkûr takibatın tadil edildiği ve ilgili 
talimatname hükümlerine göre bu gibi kimselerin tekrar işe 
almmalanna imkân bulunmadığı, Millî Savunma Bakanlığının 
cevabi yazısında bildirilmekte olmasına ve müstedinin işe alın
ması hususunda idareyi icbar etmekte hukukan caiz bulunma
masına mebni, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden ko
misyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

509 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

>316/42118 - 2 2 . 3 .  1961

MtvMDl U DAVUTüOLr 
ismet paşa Pazar veri Ada 
sokak No: :!

ANKARA

2384/42240 • 25 . ‘S . 1961

VUSUF GÖNÜLLÜ 
Belediye arkasında 
Odun Deposu

MALATYA

1 «34/29030 - 4 . 2 .  1961

MAKK1 SIK IC I 
Hürriyet evi eri karşısı No: 8

MERSİN

(Dilekçi : Kanunun tâyin ettiği doksun günlük süre içinde, 
anmış olduğu dâvanın, Danıştay 6 net Dairesince müddet müru
rundan dolayı reddedilmesinde isabet olmadığı gibi, vâki tashi
hi karar talebinin de vâridolmasına rağmen keza reddi c ih e tim  
gidilmesi de yolsuz bulunduğunu beyanla, dosyasının sözü ge
ren daireden celboltınarak incelenmesini re neticede mezkûr 
kararların düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Kaza merciinden sâdır olan kararların 
ancak kanun yoluna müracaat suretiyle düzeltilmesi istenebi
leceğine ve teşriî organın bu gibi hususlara müdahale etmesi 
kanunen caiz ve mümkün olamıyacağına binaen dilekçinin vâki 
talebinin zikredilen sebeplerden komisyonumuzca tetkik mev
zuu yapılamıyacağma oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

510 15 . 5 .1963

(Dilekçi : Yapmış olduğa icra takibatının istinadeltiği vesi
kalar m tarih vc münderecatına göre kendisinin birinci dereci 
vc sırayı işgal etmesi lâzınıgelirken, Yargıtay İcra ve. iflâs 
Dairesinin bu cihetin aksine olarak ittihaz ettiği bozma karan 
üzerine mahallî icra tetkik mercii tarafından başka bir alacağı 
nm kendisine takaddüm ettirildiğini beyanla, bu baptaki karar
ların incelenerek hakkının korunmasını istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Mahallî icra tetkik mercii tarafından 
hacze iştirak derecesinin tâyinine mütedair olarak bozmadan 
sonra verilen karar kazai mahiyette olmak hasebiyle teşriî or
ganın müdahale edeceği hususlardan bulunmamasına mebni 
dilekçinin vâki talebinin bu sebepten komisyonumuzca tetkik 
mevzuu yapılamıyacağma oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

511 15 . 5 .1963

(Dilekçi : Devlet Demiryolları Mersin Liman Başmüfettişli
ği emrinde 1 nci sınıf memur olarak çalışmakta iken, Umum 
Müdürlükte müteşekkil komisyonun yanlış bir görüş ve takdiri 
üzerine işinden çıkarılmış olduğu, kendisiyle isnadolunan fiil 
hakkında takibat icrasına mahal bulunmadığı yolunda mahalli 
C. Savcılığınca verilen karara pek geç muttali olmasına rağmen 
tekrar tavzifi hakkında müracaat etmiş ise de kabul olunmadı
ğını, idare memurlarının Devlet Şûrasına müracaat hakları bu-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2553/42567 - 2.3.1961

A1IMET TAKA 
Atatürk caddesi No: 186

ESKİŞEHİR

Dilekçe özeti ve komisyon karan

Ilınmadığını beyanla durumun Kurucu Meclisçe incelenerek tek
rar vazifeye alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Hususi hukuk hükümlerine tabi olan 
Devlet Demiryolları İdaresi mensuplannın bu idare aleyhine
adliye mahkemelerine başvurarak haklarım aramaları mümkün 
ve caiz olmasına göre vâki talep münasebetiyle komisyonu n 
ca bir muamele tâyinine mahal bulunmadığına ve dilekçinin 
usulüne tevfikan sözü geçen kaza merciine ayrıca müracaatta 
muhtariyetine oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarih'

512 15 . 5 .1963

(Dilekçi : Eskişehir Hava Kuvvetleri Hastanesinde makinist 
olarak çalışmakta iken bir isnada mâruz kaldığından mahkemeye 
verildiğini ve neticede bercat ettiğinden tekrar eski görevine 
alınması lâzım,geleceğini beyanla, hakkında bu yolda işlem yapıl
ması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müteferrik müstahdem bu
lunduğu sırada askeri eşyayı zimmetine geçirmek suçundan 
tevkif edilerek mahkemeye sevk edildiği ve bu arada P. 109 
Talimatının 26 nci maddesi gereğince işine son verildiği ve bu 
maddeye nazaran kendisinin tekrar tavzifi hususunda idarenin 
takdir hakkı bulunduğu ve mamafih mevcut kadro imkânsızlığı 
hasebiyle de eski görevine alınamayacağı Millî Savunma Bakan
lığının 3 . 4 .  1961 gün ve Personel 1606/3922 sayılı cevabi yazi 
sın da bildirilmekte olmasına ve tekrar tâyinine Bakanlığın ic
bar edilmesi de idare hukuku esaslanna aykın düşeceğine ve 
fakat dilekçinin yetkili kaza merciine müracaat etmesi müm
kün ve caiz bulunmasına göre mumaileyh tarafından ileriye 
sürülen istek hakkında bu sebeplerden komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

513 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile

' dilekçe sahibinin adı ve adresi

1560/41606 • 7 .2.1961

AZMÎ ÎLYASOĞULLARI 
Yenimahalle 5. Durak Oğuzlar 
sokak No: 26

ANKARA

1987/29249 - 16.2 .1961

SEY FİİÇÖ Z
Hızırçavuş mahallesi Merdivenli 
yokuş No: î>

Haliçfeneri • Balat - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Yugoslav Hükümeti tarafından millileştirilen Türk 
nıal, hak ve menfaatlerinin tazminine mütedair olup her iki taraf 
meclislerince tasdik olunarak kesinleşmiş bulunan anlaşmanın bir 
an önce tatbik mevkiine konulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu Anlaşma gereğince Yu
goslav Hükümeti tarafından ödenmesi taahhüdedilen tazmina
tın hak sahiplerine ne şekil ve şartlar altında tevzi olunacağını 
tesbit etmek üzere yakında kurulacağı Dışişleri Bakanlığı tara
fından bildirilen komisyonun bu hususta ittihaz edeceği karara 
intizar etmek lâzımgeleoeğinden dilekçinin vâki talebi hakkın
da komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına 
oybirliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

514 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Gümrük Muhafaza Memuru iken emekliye sevk 
edildiğini ve halen çalışacak durumda öldüğündün tekrar tavzifi 
lâzımgeleceğini beyanla, hakkında bu yolda muamele ifası husu
sunun teminini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin meslek yaş haddinden dolayı 
emekliye sevk edildikten sonra, Adlî Tıp Müessesesince (25) 
lira kadro maaşla bir göreve tâyin olunması üzerine, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Teşkilâtında tekrar tavzifi yolunda müra
caatta bulunmuş ise de is’afına imkân görülemediği; sözü ge
çen Bakanlıktan alınan cevabi yazıdan anlaşılmasına ve bu 
tâyin keyfiyetine idarenin icbar edilmesi de hukukan caiz ola- 
mıyacağına göre, dilekçi tarafından ileriye sürülen istek hak
kında komisyonumuzca zikredilen sebeplerden muamele tâyi
nine mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

515 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2091/41840 - 20 . 2 . 19C1

SALİII BAHÇALI 
Çiftçi

OSMANİYE

2'>71/42661 - 6 .3 .  1961

MEHMET YILDIZ 
Hâmidiye mahallesi 2. Çıkmaz 
sokak No: 8

Ereğli - KONYA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi: Zirai Donatım Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü 
eski muhasebecisi Muhittin Alhncı’nm temsilcilik hesaplarından 
zimınstine geçirdiği 7 295 liranın bu kere dört bin lira masraf 
ilâvesi suretiyle kendisinden (11 295) lira olarak ikinci defa 
istenmekte olduğunu beyanla, bu dört bin liranın alınmamasını 
ve bakiye borcunun taksite bağlanmasını ve teminat olarak ver
mek istediği hürriyet tahvilleri mukabilinde tarla satışının geri 
bırakılmasını ve bu yoldaki teminatı kabıd etmiyenler hakkında 
da kanuni takibat yapılmasını istemhektedir.)

Gereği düşünüldü : Zirai Donatım Kurumu Umum Müdür
lüğünden alman 10 Nisan 1961 gün ve 344/8995 sayılı cevabi 
yazıda; dilekçinin bahis mevzuu ettiği paranın, mahkemece 
bizzat kendisinden tahsile hükmedilen para olduğu ve bu bap
taki ilâmın Temyizen tasdik edilerek katileşmesi üzerine icraya 
konulduğu bildirilmekte olmasına ve teminat mukabilinde ic
ranın ve dolayısiyle satışın geri bırakılıp bırakılmıyacağı husu
sunun takdiri mahalli icra dairesine veya icra tetkik merciine 
ait bulunmasına ve bu gibi adlî makam ve mercilere intikal 
eden ihtilâflara teşriî uzvun müdahalesi caiz olamıyacağma ve 
dilekçi Hürriyet Tahvillerinin teminat olarak kabul edilmediği 
noktasına taallûk eden iddiasmdan dolayı da aynca merciine 
müracaatta muhtar bulunmasına mebni, mumaileyhin vâbı ta
lebinin zikredilen sebeplerden komisyonumuzca tetkik mevzuu 
yapılamıyacağma oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

516 15 . 5 . 1963

(Dilekçi: Ereğli Asliye Hukuk Mahkemesince, tapu ile muta
sarrıf bulunduğu iki kıta tarlanın köy merası addedilerek, sözü 
geçen tapuların iptali cihetine gidilmesinde isabet göremediğini 
beyanla, keyfiyetin incelenmesini re hakkının korunmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi, aleyhindeki hüküm münasebe
tiyle ancak kanun yoluna müracaat edebileceğine ve mahke
me hükümlerine teşriî uzvun müdahalesi caiz olamıyaoağma bi
naen, vâki talebin zikredilen sebeplerden komisyonumuzca tet- 
lrik mevzuu yapılamıyacağma oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

517 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2506/42442 - 28 . 2 .196.1

N lT fİY E  ZORLU
Gazi mahallesi Şeııol caddesi
Dilmen sokak No: 3

ANKARA

(Dilekçi: Kocasının askere gitmeden önce taksitle satın aldığı 
otomobilin bir taksitinin vaktinde ödenememiş olmasından dola- 
Hi mezkûr otomobile haciz konulmuş ve bu suretle maişet vası
la! an ellerinden alınmış olduğunu beyanla, haczin kaldırılması
nı. ve otomobil bedelini eskisi gibi nıukassatcn tediyesi hususunun 
sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ileriye sürdüğü istek alâkalı 
icra dairesince incelenmesi gereken hususlardan olduğu cihetle 
bu bapta komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal bulun
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

518 15 . 5 . 1963

1727/29049 - 8 .2  . 1961

H TH BM  K A K S L IG iL
Feftiadiye mahallesi ’Bevdağı 
sokak N o:  3 0 / C

.MALATYA

(Dilekçi : Belediyede geçen ve kısmen de borçlanmaya tabi tu
tulan hizmetinden dolayı kendisine emekli aylığı bağla uması lâ- 
zrmgeleceğini beyanla, bu yolda muamele ifası hususunun sağ
lan masını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin daha önce aynı husus hak 
kında yaptığı müracaat üzerine icra kılınan tetkikattan, borç
lanma muamelesini vaktinde ikmal edememesi ve bu muamele 
dışında kalan hizmetinin de yeter derecede olmaması hasebiyle 
kendisine emekli maaşı bağlanamadığı anlaşılmış olmasına ve 
mumaileyhe, buna rağmen maaş tahsisi talebinde ısrar etmekte 
bulunmasına göre, işbu talebinden dolayı kaza merciine ayrıca 
müracaatta muhtar olmak üzere, Komisyonumuzca bir muamele 
tâyinine mahal olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

519 15 . 5 . 1963

3057/43642 - 24 . 3 . 1961

FIÎIIM Î 'Y IL D IR A N  
Toprak Mahsulleri Of i.- i
M ”:x,ivivi

ANKARA

(Dilekçi : Toprak Mahsulleri Ofisinde müşavir olarak müs
tahdem bulunduğu sırada, sabık ve sâkıt idarenin keyfi ve ka
nunsuz bir emriyle vazifeden uzaklaştırıldığını, 27 Mayıs inkı
lâbını mütaakıp yaptığı müracaat üzerine memuriyetinin iade 
edildiğini, fakat 1959 yılı iptidasından tekrar tavzif edildiği 
7 . 1 .  1961 tarihine kadar olan haklarının verilmediği gibi, bu 
iki tarih arasındaki müddetin fiilî hizmetine ilâvesinden dı imti
na olunmakla bulunulduğunu beyanla, balıis mevzuu haklarının 
verilmesini ve açıkta kaldığı müddetin de diğer fiilî hizmetlerim 
eklen meşini istemektedir.)
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

135/40843 - 13 .1 . 1961

A D İL  İL İ)İN Ç
Millî Bir l ik  Komitesi Dilekçe 
B ürosunda  Daktilo

ANKARA

2291/42152,
2292/42153 - 23 . 2 .1961

SELÂHATTİN GÜNAY 
Orta mahalleden

Adüleevaz - BİTLİS

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talep ve iddiasına mevzu 
teşkil eden hususların incelenmesi alâkalı ve yetkili kaza mer 
cüne aidolduğundan vâki talebin zikredilen sebepten komisyo
numuzca bir muameleye tabi tutulmasma mahal olmadığına 
oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

520 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Maaşlı bir kadroya geçeceğinden vc emekli kesene
ğinin mebde aylık derecesi üzerinden kesilmek istendiğinden bah
sile, muldazasının Maliye Bakanlığından sorularak neticesine gö 
re karar verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin maaşlı bir kadroya henüz 
geçmediği ve bu itibarla da kendisine raci bir ihtilâfın filhal 
tekevvün etmemiş bulunduğu anlaşıldığından vâki talebi hak
kında zikredilen sebepten Komisyonumuzca muamele tâyinine 
mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

521 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Askerliğini yaparken gözlerinden mâlûl kaldığını 
Millî Savunma Bakanlığına yaptığı müracaat üzerine bu Bakan
lıktan verilen cevapta, mâlûliyetinin 551 sayılı Kanundaki dere
celerden birine girmemekte olduğu ileri sürülmekte ise de sözii 
geçen 551 saydı Kanun, 5434 sayılı Kanunun 133 ncu madde 
siyle ilga edilmiş olduğu cihetle artık tatbik olunamıyacağım 
beyanla, kendisine de emsalleri gibi mâlûl aylığı bağlanması hu
susunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıkla dilekçi arasındaki ihtilâfın 
tetkik ve halli kaza merciine aidolduğundan vâki talep hakkın
da Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal bulunmadığı
na oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

522 15 . 5 . 1963
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1427/29018 - 4 . 2 . 1 9 6 1

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ESAT ŞERAN 
Burhaniye mahallesinde

İSLÂHİYE

.Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Murisinden kendisine ve diğer mirasçılarına inti
kal eden gayrimenk ullerin şagili elinden alınarak, tapudaki ka
yıtlara göre bugünkü rayici üzerinden Hâzineye devredilmesi 
hususunun sağlanmasını ve Urfa vilâyetine bağlı Akziyaret na
hiyesi müdürünün bit gayrimenknllcre taallûk eden beyanının 
da hiçbir esasa isnadetmemekte olmasından dolayı, hükümsüz 
sayılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin fuzulen vâki olduğunu beyan 
ettiği işgal sebebi ile 5917 sayılı Kanuna tevfikan mahallin en 
büyük mülkiye âmirine veya salâhiyetti mahkemeye, sözü geçen 
gayrimenkullerin Hâzinece temlik edilmesi yolundaki talebin
den dolayı da Maliye Bakanlığına müracaatta bulunması lâzım- 
geleceğinden, her iki cihet hakkında Komisyonumuzca bir 
muamele tâyinine mahal olmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

523 15 . 5 . 1963

1624/29156 6 . 2 .  1961

SÜLEYMAN KEMALOĞLU 
Hanık köyünde

KARAYAZI

( Dilekçi : öteden beri nizasız ve fasılasız bir şekilde tasarruf 
edegelmekte oldukları gayrimenkullerine, İzzet Söylemez ve ar
kadaşları tarafından vâki müdahale ve tecavüzün önlenmesi hak
kında ikame etmiş oldukları dâvanın, Karayazı Mahkemesince, 
onbir seneden beri intaçedilmiyerek sürüncemede bırakıldığını 
beyanla, Erzurum Mahkemesine naklini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin nakli dâva hakkında, ‘ Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen usul ve şerait dâhi
linde kanuni merenne müracaaata bulunması lâzımgeleceğinden, 
bu hususta Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal ol
madığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

524 15 . 5 . 1963

1751/29290 - 7 . 2 . 1961

HACI VURAL
Sarıkaya köyünde

Yunak - KONYA

(Dilekçi : İpotek senedine nıüstenidolup icra marifetiyle ta- 
kibedilmelite bulunan alacağını borçluların suiniyetle ödeme
mekte olduklarını beyanla, bu alacağının kısa zamanda tahsili 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bahis konusu alacağın mahallî icra dai
resince gayrimenkul rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takib- 
edilmekte olduğu dilekçinin istidası münderecatından anlaşıl
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1860/29586 13 ,2.1961

BURHAN ERDOĞMUŞ 
Yücel e Okulu eski Başöğretmeni

GÖRELE

1860/29670 - 4 .2 .1961

MURAT GÜNGÖR 
Güney mahallesi No: 25

Osmancık - ÇORUM

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

masına ve icra tetkik merciinin ref’i itiraza mütedair olan ka
darının temyiz edilmiş olması, îcra ve îflâs Kanunu hükümle
rine göre, satıştan başka icra muamelelerini durduramıyacağma 
ve müstedi, alâkalı icra dairesine müracaatla, takibin devamını 
istemekte muhtar bulunmasına mebni, vâki talep hakkında 
zikredilen sebeplerden komisyonumuzca muamele tâyinine ma
hal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

525 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Birtakım haksız isnatlara mâruz tutularak hak
kında yine bu isnatlara müsteniden indî ve haksız şekilde karar
lar alınmış bulunmasından son dcrecc mağdur duruma düşürül
düğünü beyanla, hukukî ve kanuni gereğinin müstacclen yapıl
masını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi hakkındaki dosyalan mahallin
de inceliyen müfettişlerin vermiş olduklan raporlarda beyan 
edilen sebeplere göre mezkûr dosyaların 1609 sayılı Kanuna 
tevfikan C. Savcılığına intikal ettirilmesi lâzımgeldiğinden bu 
yolda muamele yapıldığı ve vilâyetçe müstedi hakkında uygu
lanmış olan vekâlet emrine alınma işleminin de uygun görül- 
miyerek kaldırıldığı; Millî Eğitim Bakanlığının bu husustaki 
cevabi yazısından anlaşılmış ve adlî makama intikal etmiş olan 
bir meseleye teşriî uzvun müdahalesi caiz olamıyacağma mebni. 
vâla talep hakkında komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
almadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

526 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Astsubay sınıf okulu bitirme sınavında başarı gös
teremediği ileri sürülerek bu okulla olan ilişiğinin kesilmesinde 
isabet bulunmadığını ve bu muameleden son derece mağdur ol
duğunu beyanla, durumunun incelenerek tekrar orduya alınması 
h muşunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin Astsubay Yönetmeliğinin 16 
nci maddesinin (b) fıkrasına tevfikan işleme tabi tutulduğu ve 
bu baptaki muamelede kanuna ve mezkûr yönetmelik hüküm-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3 2 9 0 /2 2 7 7 6  - 14 .  10 .  1960

İSM AİL ÖZBOYACI
Sümer Boz Fabrikası Dokuma 
İJ 'Vİzyonıı No: 1859

K AYS10İÎI

1858/20621 13. 2. 1961

ŞÜKRÜ DOĞAN
19 Mayıs mahallesinde

Kozlu - ZONGULDAK

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

lerine aykırılık görülemediği Millî Savunma Bakanlığından 
alman cevapta bildirilmekte olmasına ve bu muameleden hu
kukunun muhtel olduğunu iddia eden dilekçi, usulü dairesinde 
ndolduğu kaza merciine müracaatta muhtar bulunmasına meb- 
n, vâki talep ve şikâyet hakkında komisyonumuzca muamele 
tâyinine mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

527 15 5 . 1963

(Dilekçi : Çalışmakta olduğu Kayseri Pamuklu Sanayii Mü- 
essesesinde kendisinin ve iş arkadaşlarının birçok haksızlıklara 
mâruz kaldıklarını beyanla, bunların önlenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Sanayi Bakanlığından alman cevapta, 
haksızlık iddiasının vâridolmadığı ve dilekçinin bu kabîl şikâ
yetleri itiyat haline getiren bir kimse olduğu bildirilmekte ol
masına ve esasen iş akdine müessir bir ihtilâf mevcut, bulun
duğu takdirde bu hususta kanunun gösterdiği mercie müracaat 
lâzımgeleceğine mebni, vâki şikâyet hakkında komisyonumuzca 
muamele tâyinine mahal bulunmadığına oy birliği ile karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

528 15 5 . 1963

(Dilekçi : Hâzineye aidolup, tarafından imar ve ihya edile 
rek bahçe haline getirilen dokuz dönüm arazinin de Yusuf Kırırn 
adındaki şalısın ikame eylediği dâva üzerine bunun adına tapu 
ya bağlanmasında isabet olmadığını beyanla, mezkûr dokuz dö 
niimlük yerin kendisine iadesi hususunun sağlanmasını istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, mahkemece başkası adına 
tescili hüküm altına alınmış olan bahis konusu dokuz dönüm
lük arazi hakkındaki iddiasını aidolduğu kaza merciine derme 
yan etmesi lâzımgeleceği ve bu gibi hususlara teşriî organın 
müdahalede bulunması caiz olmadığı cihetle, vâki talebin 
zikredilen sebepten komisyonumuzca tetkik mevzuu yapılamı- 
yacağma oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

529 15 . 5 .1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1 8 4 8 /2 4 1 5 6  - 1 4  . 2 . 15)(>I

HÜSEYİN GÜZEL ve arka
daşları
Kıırtkozlu köyünde

H I N I S

1 /10827  - 24 . 6 .  1060

ÖMER ERDEM 
(Jlugazi mahallesi Sokul lıı 
sokak No: 1)

SAMSUN

2 3 6 3 /6 0 5 0 2  - 2 . 2 . 1 9 6 1

İSMAİL HAKKI KAR AT AYLI
Bahçelievler  14. sokak No: 10

Bahçelievler - ANKARA

(Dilekçiler : Ilının kazasının Kurt kozlu köyündeki tapuhı 
arazileri üzerinde, bu köyde rukubulnn deprem münusehetiyh 
yeni, bir köy kurulmasına teşebbüs edilmiş olduğu re bu hareke 
fin mülkiyet haklarını ihlâl ıİliğini beyanla, sözü ejteen arazi 
lire bıı yolda vâki müdahalenin önlenmesini istemekledirler.)

Gereği düşünüldü : İmar ve İskân Bakanlığından alman 
7.2.1961 gün ve 2038 özel sayılı cevabi yazıda; sözü geçeıı 
arazinin gerek jeolojik, gerekse mülkiyet bakımından İlkba
harda yeniden tetkika tabi tutulacağı ve bu hususta şimdilik 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmekte olduğundan vâki 
talep hakkında komisyonumuzca da muamele tâyinine mahal 
bulunmadığına ve dilekçilerin icabında kaza merciine müra
caat edebileceklerine oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

530 15 . 5 .1963

(Dilekçi : Gezici vâiz iken. 5131 sayılı Kanunun 39 nen mad
desinin (b) fıkrasına tevfikan haksız yen emekliye sevk edildi
ğini beyanla, hu tasarrufun iptalini ve fıkrar tavzifini islemek
ti dir.)

Gereği düşünüldü : Başbakanlıktan alman cevabi yazıya 
göre dilekçi hakkmdaki emeklilik işlemi kaldırılarak kendisi 
tekrar tavzif edilmiş bulunduğundan vâki talep hakkmda bu 
balamdan komisyonumuzca muamele tâyinine mahal olmadığı
na oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

531 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Emekli, dul ve yetim maaşlarına. % 35 nisbetinde 
zam yapılmasını derpiş eden tasarının aynen kanunlaştır d'masını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu tasan aynen kabul edil
mek suretiyle kanunlaşmış olmasına göre vâki talep hakkmda 
komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

532 15 . 5 . 1963



960/5759 - 3 .8 .  1960

ZEYNEP DEMtREL 
Ardiç sokak No: 13

Bostancı - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

—  28 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi: 6785 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesinin an
tidemokratik hükümleri ihtiva etmekte olduğundan bahsile ilga
sını ve bu maddenin kendisi hakkında tatbiki sırasında muhtel 
olan hukukunun da korunmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: İlgaya mütaallik talep yeni bir kanun 
teklifi mevzuu ile ilgili bulunmasına, İmar ve İskân Bakanlığın
dan alınan cevaba nazaran da dilekçinin bahis mevzuu ettiği 
parselin durumu, tekrar yapılacak etüt sırasında nazara alınaca
ğına göre, vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden komis
yonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliği 
ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

533 15 . 5 . 1963

1442/29035 - 4 .2 .1961

MELİHA AKGÜN 
Ccvizliyalı sokak No: 36

Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçi: işçi Sigortaları Kurumu İstanbul sağlık tesislerin
den Bakırköy Doğumevi ve Dispanserinde terzi olarak çalışmak
ta iken, usul ve kanuna uymıyan bir şekilde istifaya mecbur 
edildiğini, sonradan mahalli C. Savcılığınca, kendisine isnadolu- 
nan fiilden dolayı ademi takip kararı verilmiş olmasına rağmen, 
bu kurarın ve tekrar işe alınması hakkında vâki mütaaddit müra
caatlarının Kanımca nazara alınmadığını, ortada süratle telâfisi 
gereken büyiik bir haksızlık bulunduğunu beyanla, eski görevine 
iadesi hususunun teminini istemektedir.

Gereği, düşünüldü: İş verenle işçi arasında tekevvün eden 
bu kabil ihtilâflann tetkik ve halli, özel kanunla teşekkül et
miş bulunan iş mahkemelerine aidolduğundan vâki tallep hak
kında yalnız bu sebepten komisyonumuzca muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına ve dilekçinin usulü dairesinde mezkûr 
kaza merciine ayrıca müracaatta veya idari yönden Çalışma Ba
kanlığına başvurmakta muhtariyetine oy birliği ile karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

534 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1520/29055,
1450/29056 - 6.2.1961

SEYFETTİN DURMAZ 
Ceza Evinde hükümlü

BURSA

1862/27060 - 14.2 . 1961

HAMDI ACAR 
Yeşil Tulumba sokak 
No: 40 - Kat: 2

Aksaray - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Bursa Ayır Ceza M ah kem esin ce  halikında verilmiş 
olan hükümde isabet bulunmadığını, bu sebeple delillerin yeni
den tesbit ve tetkik edilmezi ve şahitlerin de dmlnmesi lâzım- 
(jeleceğini ve bu hususların ancak hükmüm yazılı emirle bozul
ması halinde imkân dâhiline girebileceğini beyanla, gereğine bu 
yolda tevessül olunması için alâkalılara icabeden emir vc tali
matın verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Kanuni sebeplerin mevcudiyeti halinde 
yazılı emir yoluna başvurmak yetkisi Adalet Bakanlığına ait 
bulunmasına ve teşriî organdan, bu gibi hususlara müdahale ve 
tavassut etmesi istönemiyeceğine göre, dilekçinin ileriye sürdü
ğü istek hakkında Komisyonumuzca muamele tâyinine mahal 
olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

535 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Kilis Tekel İdaresi muhasibi iken Gaziantep Te
kel Başmüdürünün şahsi iğbirarından dolayı haksız ve kanun
sun olarak emekliye sevk edildiğini beyanla, emekli aylığının 65 
yaşına kadar vazife görmüş gibi tadilini ve bahis mevzuu hak
sız tasarruf dolayısiyle de kendisine muhik bir tazminat veril
mesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Tekel Genel Müdürlüğünün evrak ara
sındaki 21 . 1 . 1961 günlü yazısında; dilekçi hakkında tesis 
edilen emeklilik işleminde kanuna aykırılık bulunmadığı nokta
sında ısrar ve diğer taraftan da tazminat ödenmesine ve emekli 
maaşının tadiline imkân olmadığı beyan edilmekte olmasına ve 
bu bakımdan müstedinin her iki cihete taallûk eden talep ve 
iddiasından dolayı, alâkalı kaza mercüne müracaatla dâva ika
me etmesi lâzımgeleceğine binaen, bu hususlar hakkında zikre
dilen sebepten Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal 
olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

536 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

960/27509 - 2 5 . 1 .1 9 6 1

BAYRAM (İÜNGÖK
T. O. Ziraat Bankası 
Moınıını S. 111S7

BOYABAT

1436/26883 - ( i . 2 . 1961

t. TEVFİK ÖZKAN 
Fakir Köy Çocukları Okutma 
Barındırma ve Yaşatma Der
neği Başkanı

ULUKIŞLA

Dilekçe özoti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Kendisinden tahsil edilmekte ulan okul tazmina
tının ya af kanunlarının şümulü içinde mütalâa edilmesini ve
ya her ay maaşından kesilmekte olan miktarın asgari hadde in
dirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : 113 ve 134 sayılı Af kanunlarının taz
minat gibi Hâzinenin şahsi haklan cümlesinden olan alacaklara 
şümulü bulunmamasına ve her ay dilekçinin maaşından kesil
mekte olan miktann asgari hadde indirilmesi mümkün olup ol
madığı cihetinin incelenmesi de salahiyetli mercie aidolmasına 
mebni vâki talep hakkında zikredilen sebeplerden Komisyonu
muzca "muamele tâyinine mahal bulunmadığına oybirliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

537 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : TJlulaşla Belediyesi ile Fakir Köy Çocuklarını 
Okuluıa, Barındırma ve Yaşatma Derneği arasında yapılan on- 
iki sene müddetli mukavele üzerine, eski belediye binasının 
('sinema binası olarak) tamirat ve tadilâtına başlanmışsa da 
(eski eserler bozuluyor) şeklinde yapılan ihbar neticesinde in
şaatın durdurulmuş olduğunu beyanla, devamına müsaade edil
mesi hususunun sağlanmasın ı istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Millî Eğitim Bakanlığının Başbakanlık
tan gönderilen cevabi yazısına nazaran, tarihî ve mimarî değeri 
bulunan Ulukışla Kervansarayının on metre yakınma sinema 
binası yapılmasına gerek Asarı Âtika Nizamnamesi , gerekse 
6785 sayılı îmar Kanunu ile bunun sureti tatbikini gösteren 
tüzük ve yönetmelik hükümlerince imkân bulunmadığından ta
lep hakkında muamele tâyinine mahal olmadığına ve müstedi- 
nin dilediği takdirde aynca kaza merciine de müracaatte bulu
nabileceğine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

538 15 . 5 . 1963
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4243/47364 - 18.5 . 1961

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

CEMAL AT ES
Karanfilyolu Toprak sokak No: l 

EDİRNE

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Edirne Toprak ve İskân Müdürlüğünde çalışmak
ta iken yaş haddi sebebiyle işine son verilmiş olup bu idareden 
alacaklı bulunduğu tatil yevmiyelerinin mütaaddit müracaat
larına rağmen ödenmediğinden şikâyet etmektedir)

Gereği düşünüldü : ilgili Bakanlıktan alman cevaba naza
ran mezkûr alacağın ödendiği anlaşılmıştır. Bu bakımdan mü
racaat üzerine başkaca işlem tâyinine mahal kalmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

539 15 . 5 . 1963

4244/47377 - 18 .5 . 1961 (Dilekçi : Asistanlığı ile ilgili olarak Danıştay da, açmış ol
duğu idari dâvanın çabuklaştırılmasını istemektedir.)

M. NECATİ LLCAZ 
42 tıci P. A. Baş.Tbb

UZUNKÖPRÜ

Gereği düşünüldü : 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının 132 nci maddesinin kesin ifadesi muvacehesinde talep 
üzerine, yasama organı olarak yapılacak bir işlem bulunmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

540 15 . 5 . 1963

4259/47378 - 18 . 5 .1961 (Dilekçi : Askerlik vazifesini yaparken, tatbikat sırasında 
yaralanıp çürüğe çıkarılmış olduğundan tedavi altında bulun
durulması sebebiyle kanuni süresini geçirmiş olduğu için vazife 
mâl (diyeti aylığı bağlanmadığından şikâyet etmektedir)

MEIIMET TEKİN 
Emniyet Şube 5. Md. Muame
lât Memuru Ahmet Duran eliyle

IZMÎR

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümlerine ve dilekçi
nin bu konuda doğan anlaşmazlık sebebiyle idari yargı yoluna 
başvurması mümkün bulunduğuna göre, vâki şikâyeti üzerine 
bu yönden Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

541 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4261/47428 - 20 5 . 1961

EDÎFE SEVDİM 
Berııe köyünde mukim

BAYBURT

3499/45109 - 17 . 4.1961

M. LEVENT
Aydmlıkevler Baraj caddesi 
No: 78

ANKARA

4262/47328 - 18.5 .1961

ŞEKÜRE GÖKKUŞU 
Yahşıfabılı mahallesi Maarif 
caddesi No: 27

EDİRNF

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Pilot teğmen iken vazife sırasında 1952 senesinde  
şehiden vefat etmiş bulunan oğlundan dolayı kendisine maaş 
bağlanmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabı yazısında : Dilekçi, oğ
lunun ölümü tarihinde oğlunun babası olmıyan başka bir şahıs
la evli bulunduğu için kendisine aylık bağlanamıyacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin kanuni 
bir hakkın muhtel kılındığı iddiasında bulunduğu takdirde gö
revli yargı yerine başvurması gerektiğine göre vâki istek üze
rine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

542 15 . 5 . 1963

(Dilekçi: Ankara’nın Aydmlıkevler semtinde, Baraj Caddesi 
vc tratuvar üzerinde (2724 ada, 5 parselde) kaçak ve ruhsatsız 
olarak yapılmış olan dükkânların yıkım kararına rağmen cl’an 
yıktırılmadığından şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü: İlgili Bakanlık cevabına nazaran, mez
kûr dükkânlar hakkındaki vıkım kararı ile ilgili dâvanın Da
nıştay 6 nci dairesinin 59/2744 numaralı dosya ile İncelenmek
te bulunduğu anlaşıldığından, şikâyetin 140 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi muvacehesinde inceleme ve görüşme konusu yapı- 
lamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

543 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Şehit düşen oğlu pilot, teğmen Gürsoy Gök’den ken
disine aylık bağlanmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında Dilekçinin evli 
olması hasebiyle aylığa müstahak bulunmadığı, şehidin aylığa 
müstahak babasının ise gerekli belgelerle müracaat ettiği tak
dirde aylık bağlanacağı ve ayrıca 6725 sayılı Kanunla da 20 
bin liralık tazminat ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve dilekçinin buna
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4258/47305 - 18 5 .1961

CEMAL DEMlR 
Uzunderc bucağının Avşin 
köyünde

TORTUM

4264/47430 - 20 . 5 .1961

ALI RIZA SALMAN 
Rızaiye mahallesi îzzetpaşa 
sokak No: 41

ELÂZIĞ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

rağmen kanuni bir hak iddiasında bulunduğu takdirde görevli 
yargı yerine başvurması gerektiğine göre, talebin Komisyonu
muzca inceleme konusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

544 15.5.1963

(Dilekçi: İstiklâl Savaşında yaralanmış olup o tarihten beri 
mâlûl ve halen muhtaç bir durumda bulunduğundan, mâlûli
yet veya vatani hizmet aylığı bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin mâlûliyet aylığı talebini ilgili 
ve yetkili idari makamlara yapması lâzımdır. Nitekim Gerekli 
işleme de tevessül edilmiş bulunulduğu anlaşılmıştır.

Vatani hizmet aylığı bağlanması ise yeni bir kanun teklifi 
mevzuu olup Komisyonumuzun böyle bir kanun teklifi serdine 
yetkisi yoktur.

Belirtilen bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine Ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

545 15.5.1963

(Dilekçi: Kürt isyanına gedikli üstçavuş olarak katılıp ya
ralanarak sakat kalmış olduğundan lüzumlu muamelesinin icra
sını ve hafif bir hizmete alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Millî Savunma Bakanlığınca, ordu te
şekküllerine sivil personel tâyini yapılmadığından dilekçiye 
bir görev verilemiyeceği bildirilmiştir. Gerek bu durum gerek
se mâlûliyeıt hak ve iddiasının görevli idari makamlara yapıl
ması lâzımgelmekte bulunmasına göre vâki müracaat üzerine 
Komisyonumuzca bir işlem yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

547 15 .5 .1963



_ 34 -

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4253/47264 - 18. 5. I%1

NECMİYE ÇAKA 
(Tmurbey köyünde Öğretmen

(«enılik - H1MİSA

Dilekçe üzeli ve komisyon kararı

(Dilekçi: İlkokul öğretmeni olarak vazife görmekle iken ta
hıl fl ağıt romatizma için verilen ilâçlar vc hatalı bir tedavi yü
zünden viicııdu ııd ak i etlerin dökülmesi sebebiyle Hükümetin 
yardımları ile Paris'le tedavi altına alındığını vc halen tama
men iyileşmeye yüz Iuttuğuna ve ilişik raporda du görüleceği 
üzen lo ayhk bir tedavi daha gördükten sonra sapasağlam bir 
hah geleceğini, ancak; karnini ishı süresi geçtiği için mâlîden 
emekliye sevk edileceğini belirterek bu hastalığının tıbbi bir 
lıata neticesi olduğu ve henüz 23 yaşında mesleke ve memlekete 
faydalı olabileceği göz önüne alınarak emekliye sevk muamele
sinin önlenmesini istemektedir.)

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında: Müddeti hiz
meti 5 yıl olduğu için 788 sayılı Memurin Kanununun 84 ncü 
maddesi ile ancak 1 yıl hastalık izni alabilecek durumda olan 
dilekçinin sıhhi izinleri toplamı bu süreyi doldurduğundan 
5434 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince mâlûlen emekli
ye sevkı hususunda emir verilmiş bulunulduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü: Mevcut kanun hükümlerine ve dilekçi
nin sağlık durumu düzeldikten sonra mevzuat hükümleri dai
resinde tekrar istihdam edilebilmesi mümkün bulunduğuna 
göre, vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

546 15 . 5 .1963

4267/47309 18.5. 1961 (Dilekçi : l!>~>s yılımla istifanı ayrılmış bulunduğu öğretnu it
lik ııuslıl:in< lıkrar tâyinini islemektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık işarına, dosya durumuna na
zaran dilekçinin tekrar vazifelendirilmesi cihetine gidilmediği 

KEMAL ERDOĞAN anlaşılmıştır. Tâyin tasarrufu idarenin hak ve yetkileri cüm-
Malmüdürü nezdinde leşinden bulunmaktadır.

Belirtilen bu sebeplere binaen, vâki müracaat üzerine ko- 
KULU misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

548 1 5. 5 .1903
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4270/47447 - 20 . 5 .196]

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

BURHANETTİN GÜRMEN 
İstiklâl mahallesi İnan 
sokak No: 12

ANKARA

5903/47327
4274/47327 - 18 . 5 . 1961

HÜSEYİN COŞKUN 
Soğuksu mahallesinde

Kilimli - ZONGULDAK

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Istifacn ayrılmaya icbar edilmiş bulunduğu PTT 
meslekine, bilciimlc hakları ile birlikte tekrar alınmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü: Bakanlıktan alman cevaba nazaran; PTT 
Genel Müdürlüğü Personel Komisyonunca dilekçinin tekrar 
hizmete alınmasına karar verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Vâki müracaat üzerine gerek bu bakımdan, gerekse tâyin 
yetkisinin idareye ait bulunmuş olması bakımından yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

549 15 . 5 .1963

(Dilekçi : Vatani hizmetini ifa çimekte iken, Kore'de yara
lanmış vc sakat kalmış vc bu durumu raporlarında da belirtil 
mis olduğu halde mâl illiyet aylığı bağlanmadığından ve Kore 
Bürosunda bir albay tarafından dövüldüğünden şikâyet etmek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Dosyada bulunan yazılara göre, dilek
çinin, mâlûliyet iddasını kanuni süreyi geçirdikten sonra yap
mış olduğu ve yatırıldığı hastaneden sağlam olarak taburcu 
edilidği ve ârızasının dereceye ginnediği ve vazife ile ilgili 
bulunmadığı için kendsine aylık bağlanamadığı anlaşılmıştır. 
Vâki müracaat üzerine gerek bu bakımlardan gerekse bu an 
laşmazİığın idari yargı yerince halli iktiza etmekte bulunması 
bakımından müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem bulunmadığına, dövülme iddia ve şikâyetinden dolayı da 
dilekçinin kovuşturmaya yetkili, ilgili ve görevli mercilere 
başvurması lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

550 15 . 5 .1963
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4515/48123 2.6.1961

BAYRAM KORO
Atik Mustafapaşa mahallesi
Hamam sokak No: 11

Fatih - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4400/47707 - 29.5 .1961

Türk Demiryolları Derneği 
. İdare Heyeti

ANKARA

4516/48115 - 2 .6 .1961

ABDULLAH TORUN 
Burnıalı mahallesi Şükrüoğlu

AFYON

(Dilekçenin kon usu : İstanbul Emlâki Milliye sinden satın- 
aldığı 2 parsel arsadan birinin hataen Millî Emlâk uhdesine 
aidiyeti iddia olunduğundan bu hatanın düzeltilmesine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına nazaran; hatanın, 
4353 sayılı Kanun hükümleri dairesinde ıslahı için ilgili valili
ğe talimat vermiş bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan mü
racaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

551 15 . 5.1963.

(Dilekçi : Çok ağır vc yorucu bir hizmet görmekte olan De
miryolları aktif hizmetler personelinin hak ve menfaatleri ile 
ilgili, ilişik broşürde 7 madde halinde gösterilen durumların hal
ledilmesini istemekledir.)

Gereği düşünüldü : Mezkûr dileklerden bir kısmının yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili ve bir kısmının da görevli ve 
yetkili yargı ve idare mercilerince halli gerekmekte bulunmuş 
olmasına binaen vâki müracaatın bu bakımlardan komisyonu
muzca incelenip görüşülemiyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

552 15 . 5 . 1963

(Dilekçenin konusu : 3 yaşındaki küçük oğlu Şükrii’yü öldü
renlerin bulunarak adalete teslim edilmesi ve takibat safhasın
dan bilgi verilmesine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığından alman cevabi ya
zıya göre; icabeden soruşturmalann yapıldığı ve hâdise faille
rinin araştırılması için zabıta makamlanna emir verilmiş ve 
aynca da takibedilmekte bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu bakımdan müracaat ve şikâyet üzerine komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

553 15 5 ,  1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4519/48131 - 2 . G . 1961

HAMDI GÜVEN 
Yenicami sokak No: 32/2

ADAPAZARI

4527/48057 1.6.1961

II. ZlYA GÖLEL 
İrak Kültür Merkezinde 
Etüdyen

ANKARA

4528/48056 - 1 .6 . 1961

ŞEVKİ ERDOĞAN ve arkadaş
ları
Çeltik mahallesinde

İPSALA

(Dilekçenin konusu : inkılâp hareketini mütaakıp gönderil
diği askerî kaymakamlık görevine ait yolluğun ödenmemesinden 
şikâyete dairdir.)

Gereği düşünüldü : Düşülen ihtilâf ve yazışmalar sebebiyle 
ödenmesi geciken harcıraha ait düyun evrakının hazırlanıp 
livan vizesine sunulmuş olduğu anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında şikâyet üzerine komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

554 15 5 . 1963

(Dilekçenin konusu : Hakkındaki cezai ehliyetsizlik kararının 
kaldırılmasını icminen akademik bir sağlık kurulunda muayene, 
ettirilmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Alınan bilgiye nazaran, dilekçinin gerek
li sağlık muayenesinin yaptırılarak raporunun kendisine veril
diği anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında, müracaat üzerine artık yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

555 15 . 5 . 1963

(Dilekçenin konusu : Meriç nehrinin bir kolunun Yunandılar 
tarafından kapatılması sonunda, çeltik mahsullerinin harabolmuş 
bulunması sebebiyle uğradıkları bu zararın tazmin ettirilmesi is
teğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Gerek tazmin konusunda ve gerekse taş
kınların önlenmesi hususunda gerekli teşebbüse geçilmiş olduğu 
anlaşılmıştır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan artık işlem tâyinine ma
hal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

556 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4196/47064 - 15.. 5.1961

MEHMET SOYDAŞ 
Güven Nakliyat ve T. Evi

FÎNÎKE

6254/6254 - 22 .1.1963

RIZA YURDAY 
Ihtiyarettin mahallesi Balıklı 
Çeşme karşısı No: 11

KONYA

( Dilekçenin konusu : Müstahsil Ali Karakaya’nın İstanbul 
M ey va hali 57 numarada kabzımal şebabettin Varnah adına gön
derilen mal bedeli olan 577 liranın a-dı gecen Sahabe t tin’d.en ve
yahut hal müdürlüğündeki teminat nidan tahsil olunup gönderil
mesine ve hal hakem heyetinin hilafı kanun ve Sahabet h'n'i il t iza
nı en verdiği karardan şikâyete dair.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen komisyon
cu Şahabettin Vamalı tarafından hal müdürlüğüne yapılan mü
racaat üzerine hakem heyetince verilen 2 . 3 .  1961 tarihli ve 21 
sayılı bir kararla; faturalar kimin namına tanzim edilmiş ise sa
tış tutarlarının o şahsa ödenmesi icabedeceğinin kararlaştırıldığı 
faturayı tanzim edenlere, müstahsıla ödenmek üzere para gön
derilmesinde bir mahzur görülmediğinin anlaşıldığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve 80 sayılı Kanun
da bu kanun tatbikatından doğan anlaşmazlıklar için yargı ye
rine gidilemiyeceği hakkında bir hüküm bulunmamış olmasına 
binaen bu anlaşmazlığın mahallî görevli yargı yerine ait bulun
duğundan vâki şikâyetin Komisyonumuzca inceleme ve görüşme 
konusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

557 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : 19 senelik Devlet memuru olduğunu, son çıkan ka
nun gereğince 20 yılını ikmal etmiyen Devlet memuruna emekli 
maaşı bağlan amıyacağı kabul edildiğinden emekli hakkım iktisab- 
cdcbilmesi için Devlet hizmetlerinden birisinde görevlendirilmesi 
için gerekli muamelenin yapılmasını talebediyor.)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazılarında : 
Adı geçen Konya - Seydişehir Sağlık Merkezi depo ve ambar me
muru iken 17 . 10 . 1958 yılında istifaen görevinden ayrıldığı.

Bakanlığın merkez teşkilâtında durumuna uygun münhal 
memuriyetin olmadığı taşra teşkilâtındaki memuriyetlere, tâyin 
yetkisi 5442 sayılı II idaresi Kanunu gereğince mahallî valilik
lere ait bir keyfiyet olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

558 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5991/52808 - 10. S . 1961

DURSUN UYGUR 
Boreknt, köyiindo

Ardanuç - ARTVİN

8185/8185, 4265/4265, 
7514/7514 - 3 .5 .1963

MUSTAFA APAYDIN 
Derebaşı köyünde

Pazar RÎZK

(D ilekç i : A l ir in  - A rd a n u ç  kazası B ereke t köyünde ikam et 
<11 iğini, A r iv in  O rm an İşle tm esinde  19~>1 yılından  beri ça lıştığ ı
nı. Inıruda devam  edeyelen yo lsuzlukları, Basbaketnhğa, Z iraa t 
H akanlığına. Orman l 'm u m  M ü d ü rlü ğ ü n e  re A r tv in  Valiliği ili 
İslı h m  B a şm ü d ü rlü ğ ü m  y a n lı olarak ihbarda b u lu n d u ğ u n u , 
ko n u yu  in e ıh m ık  iizen  f/öudcrilen m ü fe ttiş  hâdiseyi o b jek tif 
olarak teshil ı l ım  eliği için yapm ış o lduğu ihbarın sonuç verme  
eliğini, yapılan  yo lsuzlukların  bariz o lduğunu  beyanUt tecrübeli 
bir m ü fe ttiş in  e/iinderilmesini ve tahkika t anında kend isin in  de 
hn lum lıılru lm asın  ı tedobe-diyor.)

Tarım Bakanlığının cevabi yazılarında : Muhbir Dursun 
Uygur’un şikâyetleri tevali etmiş ve evvelce müfettiş Süheyl 
Kunt’un yapmış olduğu tahkikata itirazda bulunduğundan 1961 
yılında durum yeniden bir başka orman müfettişine tetkik et
tirilmiş, muhbirin şikâyet ve iddialarının mesnetsiz, asıl ve esas
tan âri olduğu belirtilmiştr.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol 
uıadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

559 15 . 5 .1963

(D ilekçi : lleden 80 yeisini do ld u rm u ş o lup B ir in c i Cihan n a i 
binde K a fka s ('< ]>hesinde birçok m uharebelere iştirak ederek ya  
redandığ/ını, b*1 husustaki evrakı m üsb ıten in  H ızı - Pazar .1 s 
herlik S u besivd ı o lduğunu  beyanla kulelisine vatani h izm e t te r
tib inden meıas bağlanm asını talebe eliyor.)

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Vatani 
hizmet tertibinden maaş, savaşlarda emsallerine nazaran üs
tün başarılar gösterdiği kayıtları ile sabit olanlara bağlandı
ğını, yardım yapılmadığı takdirde zarurete düşecek durumda 
bulunmaları halinde özel bir kanunla bağlandığını,

Dilekçini]’ Bakanlığa bir müracaatı olmadığı gibi yapılmış 
bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

500 15 . 5 .1903
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5973/52619

AYŞE UĞURLU 
Sultanmurat mahallesi No: 633

Yenidoğan - ANKARA

1579/1579 - 9 .1 .  1962

SÜLEYMAN AVCI 
Tabakhane mahallesi Hamam 
sokak No: 15

ÇANKIRI

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Dedesinin Birinci Cihan Harbinde emsallerine na
zaran üstün basanlar gösterdiğini, bu yüzden vatani lıizmel ter
tibinden ciizi miktarda maaş bağlandığını, fakat ninesinin vefatı 
üzerine bağlanan bu paranın kesilmesi yüzünden son derece mağ
dur olduğunu, beyanla bu haksızlığın giderilmesi irin dedesin
den kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını ta
lebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Gerek 
mülga vc gerekse halen yürürlükte bulunan emekli kanunla- 
nnda dededen toruna maaş bağlanacağına dair bir hüküm ol
madığı,

Adı geçen hakkında adlî, idari vc askerî yargı mercilei’in- 
ce daha önce verilmiş bir karar bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

561 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Birinci Cihan Harbine, İstiklâl Savaşına katıldığını, 
yurdun kurtulması için son derece gayretler sarf ettiğini, mu
harebelerin hitamında hayatını bedenen çalışmak sureti ile te
min ettiği bir sırada gözlerini kaybettiğini, 1958 yılında da sel 
felâketine uğrıyarak evinin yıkıldığını, aç ve perişan bir durum
da olduğundan eski hizmetlerinin nazarı itibara alınarak vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmasını talebetmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Vatani 
hizmet tertibinden maaş, savaşlarda emsallerine nazaran üstün 
başarılar gösterdiği harb tarihi kayıtlan ile sabit olanlara yar
dım yapılmadığı takdirde zârurete düşecek durumda bulunma- 
lan  halinde özel bir kanunla bağlandığı,

Dilekçinin yapılmış bir müracaatı olmadığı gibi yapılmış 
bir işlem de bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

562 15.5.1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6107/53063 14.8 .1961

ALÎ RIZA BOZKURT 
Y/b.

Sanyahşl - Ş. KOÇHÎSAR

2168/42418, 4503/47714, 
5057/49550 -21 6 .1961

GAZİ ÎLİK
İstiklâl mahallesi Konuk sokak 
Uğrak Hanında No: 20

ESKİŞEHİR

(Dilekçi: Balkan Harbi, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Sa
vaşına katılarak muhtelif yerlerinden yara aldığım, orduda 19 
sene 3 ay hizmet ederek ayrıldığını, 20 hizmet yılını ikmal ede
mediği için tekaütlük hakkım kazanamadığını, emsallerine na
zaran üstün başarılar gösterdiğine dair evrakı miisbitenin mev
cut olduğundan kendisine vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasını taleb etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması için savaşlarda emsallerin
den üstün basanlar gösterenlerin Harb Tarihi kayıtlan ile sa
bit olanlara yapıldığı bu kayıtlan mevcut iken yardım yapıl
mayıp da zarurete düşecek olanlara özel bir kanunla maaş bağ
landığı, dilekçi Ali Rıza Bozkurt’un Bakanlığa yapılmış bir 
müracaatı olmadığı gibi yapılmış bir işlem de bulunmadığı bil
dirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

563 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Babasının Çanakkale muhaberelerinde şehit düştü
ğünü, ayağının birini kaybettiği için çalışamadığını, perişan bir 
durumda olduğundan babasından şehit maaşı bağlanmasını ta
lebe tmekt e dir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi vazılannda: 3107 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci maddesiyle 5434 sayılı Kanunun 117 
nci maddesi gereğince babasının şehit olduğu tarihten 19 ya
şını doldurduğu 1934 yılına kadar maaş bağlanması için mü
racaatı olmadığından bu husustaki vâki olan isteğinin, Hazine 
lehine zaman aşımına tâbi olduğundan, 5434 sayılı Kanunun 
74 ncü maddesi gereğince maaş bağlanmasına imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

564 15.5 .1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5998/52806 - 10 8 . 1961

OSMAN EFE KÖSELER 
Cankurtaran Şadırvan sokak 
No: 49

Sultanahmet - İSTANBUL

5994/52907 -11 8.1961

MUSTAFA AĞIRMAN 
Karacaviran köyünde

KIRŞEHİR

Dilekçe, özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: Birinci Cihan Harbine katıldığını, düşmanlara 
amayı vermeden döğüştüğünü şimdi ise 71 yaşında yoksul bir 
vatandaş olup hayatını idame ettirebilmesi için vatani hizmet 
tertibinden kendisine nıaaş bağlanmasını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında: Vatani 
hizmet tertibinden maaş, savaşlarda emsallerinden üstün fev
kalâde hizmetlerde bulunanların Harb Tarihi kayıtlan ile sa
bit olanlara yardım yapılmadığı takdirde zarurete düşecek 
durumda bulunmaları halinde özel bir kanunla bağlandığı di
lekçinin yapılmış bir müracaatı olmadığı gibi yapılmış bir 
işlem de olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

565 15 . 5 .1963

(Dilekçi: Millî Mücadelede kahramanlıklar yaptığını, ve bu 
olaylar sırasında yaralandığını, bu hususata ait raporların Mülî 
Savunma Bakanlığı tekaüt şubesinde bulunduğunu kendisine 
mâlûl maaşı bağlanmasını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılannda : Dilekçi
nin askerî hastanede iki defa yaptmlan muayenesine ait ra
porlarında tesbit edilen sakatlığı 551 sayılı Kanunun emraz 
cetvelinde yazılı 6 nci dereceden hiçbirine girmediği, Danıştaya 
açmış olduğu dâvalan kaybettiğinden hakkında yapılacak bir 
işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

566 15 . 5 .1963
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dilekçe sahibinin adı ve adresi
Dilekçenin tarih ve No. su ile

2482/42595 13.3.3961

ALTUN ERKOO 
fîumo köyünde

Posof - KARS

5960/52642 • 8.8.1961

FİKRET ÜNAL 
2 nci P. Tüm. Kh. B1 Eri 
Tüm. Lv. Şube Yazıcısı

ADAPAZARI

(Dilekçi: Birinci Cihan Harbine, İstiklâl Savaşlarına katıla
rak iistün fedakârlıklar yaptığım ve 30 Mayıs 1.926 tarih vc 869 
numaralı İstiklâl Madalyası ile taltif edildiğini, şimdi ise yaşı
nın ilerlemiş olması ve kalabalık aile efradını geçindirecek kud- 
retle bulunmaması hasebiyle kendisine vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanmasını vc Kars vilâyeti merkezinde Hazine malı 
arsalardan bir evlik yerin verilmesini talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilek
çiye vatani hizmet tertibinden maaş bağlanabilmesi için girmiş 
olduğu harblerde emsallerine nazaran üstün başarılar göster
diğine dair evrakı müsbiteler ile almış olduğu nişan ve madal
ya taltifname, takdirnamelerin asıl veya tasdikli birer suret
lerinin Bakanlığa gönderilmesinin icabettiği, kendisine tebliğ 
edildiği, bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

567 15 . 5 .1963

(Dilekçi : Adapazarı 2 nci P. Tüm. Kh. Bl. eri olduğunu 
1956 - 1957 öğretim yılında Malatya - Akçadağ İlk öğretmen 
Okulunun son sınıf öğrencisi iken İskenderun’a yaptıkları bir 
gezi esnasında kazaen arkadaşının göz nahiyesinin yeırala'nması- 
nc sebeholduğıınu, bu olay sonunda okul idaresi kendisini 7 
dersten sınıfla bıreıktığını, ayrıca ela Millî Eğitim Bakanlığınca 
6 Mart 1958 tarih ve 510 sayılı kararı ile okuldan tard edildiğini, 
bu yüzden çok mağdur olduğundan ikmale kalmış olduğu ders
lerden kendisine bir hak verilerek hariçten imtihana girmesini 
talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : Malatya Ak 
çadağ îlk  öğretmen Okulu son sınıf parasız yatılı ve bitirme 
imtihanlarında bütünlemeli öğrenci iken okul tarafından düzen
lenen gezi sırasında kin beslediği bir arkadaşı ile kavga ederek 
arkadaşının başının muhtelif yerlerinden ve bilhassa gözünden 
ağır surette yaralanmasına sebebolduğu için Okul Disiplin Ku
rulunca îlk  Öğretmen okulları disiplin yönetmeliğinin 5 Mad. 
(G) fıkrası gereğince okuldan ilişiği kesildiği, Bakanlıkça da
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5997/32853 10.8 . 19G1

HAŞAN KIRKPINAR 
Cedit mahallesi Çıkmaz sokak 
No: 57

İZMİT

6082/53042 14.8.1961

İSMAİL DALGIÇ 
Kemalpaşa mahallesi Topçu 
sokak No: 70

SÖKE

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

tasdik edildiğinden ve Elbistan Asliye Ceza Mahkemesinden al
mış olduğu ilâm ile de suçlu olduğu sabit görüldüğünden tek
rar okula alınması mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

568 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : Personel yüzbaşısı olan oğlunun müptelâ olduğu 
hastalıktan kvrtulamıyarak öldüğünü, kendisinin hastalıklı, ve 
iş yapamıyacak dcrecede yaşlı olması dolayısiyle oğlundan ken
disine maaş bağlanması için biitiin yardımların yapıldığı halde, 
evrakları halen Emeldi Sandığında muamele için sıra beklediği
ni 3 nüfus aile efradının açhktan kurtulması için en kısa za
manda emekli maaşı bağlanmasını talebetmektcdir.)

T.C. Emekli Sandığından alman cevabi yazıda : Mehmet 
Kırkpmar’m babası Haşan Kırkpmar’a mütefevvanm 15 sene 4 
ay hizmetine ve 700 lira vazife aylığına nazaran Müdürler Ku
rulunun 20.3.1962 tarihli 1994 sayılı karan ile 1.5.1961 tarihin
den itibaren 116.25 lira yetim aylığı tahsis edildiği bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

569 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : 1.4.1950 tarihinden 8.8.1952 tarihine kadar iki yıl 
beş aylık hizmetini mütaakıp çalıştığı Söke Jâletepe ilkokulun
dan askere gittiğini, terhisinden sonra 1957 yılında Söke Bele
diyesi Fen İsleri kadrosuna kâtip tâyin edildiğini 1.3.1961 yılı
na kadar burada çalıştığım, 6 sene 10 aylık hizmetinin karşılığı 
Emekli Sandığına kesildiğini, işinden çıkarıldıktan sonra bu se- 
senekleri alamadığım beyanla mağduriyetine son verilmesini 
talebediyor.)

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alman cevapta : 
Emekli Sandığında teraküm eden 669.25 lira kesenekten ikraz
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6094/53187 15 . 8 .1961

TİMUR EREN 
İlköğretim Müfettişi 
M. Ali Eren eliyle

Ereğli ■ KONYA

6083/53069 - 14.8.1961

SABAHATTİN SUNGUROÖLU 
inşaat ve Tesisat Mütaahhitleri 
Derneği Başkanı

İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

borcu 360 lira tenzil edilerek bakiye kalan 309.25 lira 5.9.1961 
tarih ve 43677 sayılı ödeme emri ile hak sahibine ödendiği bil
dirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

570 15 , 5 . 1963

(Dilekçi : 1900 günii Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin 
yaptığı nümayişe kendisi de iştirak ederek polisler tarafından 
yakalandığını, şiddetle dövülmesi sonucunda hastalandığını uzun 
zamandan beri tedavi ile meşgul olduğu halde iyileşmediğini, 
Türkiye'de tedavisine imkân olmadığından Avrupa’da tedavisi 
için gerekli muamelenin yapılmasını talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : Ankara Gazi 
Eğitim Enstitüsü parasız yatılı öğrencisi iken 27 Mayıs 1960 
tan önce yapılan bir gösteri yürüyüşünde yaralandığını, uzun 
xaman tedavi edilmiş ise de şifa bulmadığından ücreti Başba
kanlıkça ödenmek suretiyle İsviçre’ye gönderildiğini tedavisi
nin yapılarak yurda döndüğünü halen de tahsiline devam et
mekte olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

571 15 . 5 . 1963

(Dilekçi : 2490 sayılı Kanunun değiştirilmesi sırasında ken
dilerinin de çağırılmasını, bu hususta etiid vc tetkiklerinin bu
lunduğunu beyanla, çağırıldığı tçkdirde faydalı olacağını bildir
mekledir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında 2490 sayılı Kanu
nun tadili tasansı Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmakta 
olduğundan İstanbul inşaat ve Tesisat Mütaahhitleri Derneği
nin 2 . 8 .  1961 gün ve 49 sayılı yazısı gereğinin yapılacağı 
bildirilmiştir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

72(»7/72(i7,
6091/53023 - 14. 8..19(51

M U S T A F A  T O Y D E M İR  
A stsubay  K d. Baş. Ç vş.J. <ic- 
ıu:l K. lığı L oj. Bşk. da

ANKARA

5972/52647 8 . 8 .  1961

KA DR t  YAMAN 
Yeşil caddesi No: 70

BURSA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

572 15 . 5 . 1963

(D ilekç i : N asb in in  28 Ocak IM S  olarak d ü ze ltilm esin i ve  
te r file r in in  dc buna  f/öre y ü rü tü lm e sin i, uğram ış o lduğu  haksız
lığ ın  g iderilm esi için (/erekli m uam elenin  in tacın ı ta lebediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yaslarında : Adı geçen astsu
bay 28 Ocak 1943 tarihinde Astsubay Çavuş nasbedildiğini, o 
tarihte terfi işlemleri 1961 sayılı J. Efradı Kanunu ve Jandar
ma Erat Muameleleri hakkmdaki Talimatname esaslarına göre 
yapıldığı bu talimatnamenin 76 nci maddesi terfi için asgari 
bekleme süresinin 4 sene olduğundan 28 Ocak 1947 tarihinde 
Çavuşluğa yükseltildiği, 8 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe giren 
6300 sayılı Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi bu kanun geçici maddeler eklenmesi hakkmdaki Kanunun 
geçici 4 ncü maddesi gereğince 30 Ağustos 1953 olan Kıdemli 
Başçavuşluk nasbi 30 Temmuz 1953 e yürütüldüğü bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

578 15 . 5 . 1963

(D ilekçi : B ir in c i Cihan H arb ine iştirak  ederek m u h te lif  
cephelerde m u v a ffa k iy e tle  çarp ıştığ ın ı ve em m ilerine nazaran  
ûstiin  görevler y a p tığ ın ı, bu esnada m u h te lif  yerlerinden  yaralar 
ald ığ ın ı, yaşıtın ı çok ilerlem iş o lduğundan , geçim in i sağlam ak  
ım aciyle va tan i h izm et ter tib inden  maaş bağlanm asını talebedi- 

yor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması için savaşlarda emsallerin
den üstün başarılar gösterenler Harb Tarihi kayıtlan ile sabit 
olmaları kendilerine yardım yapılmadığı takdirde zarurete dü
şecek durumda bulunmaları halinde, özel bir kanunla bağlan
dığı.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Dilekçinin Bakanlığa yapmış bir müracaatı olmadığı gibi 
yapılmış bir işlemin de mevcut bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

574 15 . 5 . 1963

(B ile k r i : 1961 y ılın d a  eşin in  tra fik  kazasında ve fa t e ttiğ in i  
13 y ıll ık  öğretm en o lduğu  için  em ekli maaşı bağ lanm ıyarak 3 700 
lira  toptan ödeme ya p ıld ığ ım , dört çocuk sahibi o lup ilko ku l çu- 
ğ ında  olan dört ya vru su n u n  D evlet eliyle oku ttu ru lm a sın ), fuleb- 
td iy o r .)

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : İlkokul ça
ğında olan 2 çocuğunun Eskişehir İli Korunmaya Muhtaç Ço
cukları Koruma Derneği tarafından Mahmudiye Yetiştirme 
Yurduna yerleştirildiği ve talebin yerine getirildiği bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(a) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

575 15 . 5 . 1963

6098/53264 - 16 . 8 . 196.1

(İÜ LZA D H  KAÇAM AK 
ö m c ra ğ a  m ahallesi S aray  
sokak N o: 3

■RSKÎŞKIIİR

6106/53048 - 1 4 .8 .1 9 6 1  (D ilekç i : 1955 y ılın d a  E dirne Jan d a rm a  E r  O ku lunda  va 
tan i va zifesin i ya parken  sağ gözüne kasa tura  isabet ederek sa
ka t ka ld ığ ın ı, vazifeden m iiteve llid o ld u ğ u n u  tevs ik  ederek m âlûl 
maaşı bağlanm ası için m üracaat e ttiğ in i, fa ka t m üspet bir sonuç  

A L İ OSM AN (îÜ L E N B A Y  alam adığını lu ya n la  m a ğ d u riy e tin in  önlenm esi irin  gerekli mâ-
M eydan K arak o lu  c iv a rın d a  lû l maaşının bağlanm ası hususunda  gerekli işlem in yap ılm asın ı
K ahveci A hm et E rc a n  eliyle ta lebediyor.)

E L Â Z IĞ  İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Hâdisenin 1955
yılında vukubulduğü, müracaatın ise 1958 yılında yapıldığına 
göre 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinde tasrih olunan 1,5 
yılı geçirmiş olmasından yapılacak bir işlem olmadığı gibi, mâ- 
lûliyetinin görev esnasında, ve kendi suni taksiri olmıyarak 
vukubulduğuna dair ne kıtasında ne de askerî hastaneden alın
mış bir rapor bulunmadığı bildirilmiştir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti vc komisyon kararı

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

576 15 . 5 . 1963

B aşk an  B aşkanvekili Sözcü K â tip
I J r fa  S en a tö rü  A y d ın  M illetvekili B olu  S en a tö rü  N iğde M illetvekili

V. Gerger B. özarda S. Uzunhasanoğlu O. Tüziin

(Dilekçe sayısı : 116)



Dönem : 1

M. M
Toplantı : 2

D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  
G E N E L  K U R U L U  

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

Sayı: 1 1 

Tevzi tarihi

18 .7  . 1963 Perşembe

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahihinin adı ve adresi

6303/53776, 7715/7715, 
2323/524(1 - 2 8 . 9 .19(50 
N E V Z A T  TÜ ZÜ N K A N  
(5 neı so k a k  N o : 55

B ah ce liev le r - A N K A R A

D ilekçe özeti ve kom isyon  k a ra r ı

( D ilekçe oze ti : A n k a ra  H u k u k  F a kü lte sin d en  m ezun  o ld u 
ğ u n u , ('! ene ve Ü n iversitesinde o ku d u ğ u n u , Y a rg ıta y  Ü yesi o ld u 
ğ u  b ir sırada sebepsiz olarak 5434 sa y ılı K a n u n u n  39 ncu m a d 
desi (b )  f  ıkrası gereğince re ’sen em ek liye sevk ed ild iğ in i, beyanla, 
bu haksız ta sa rru fu n  ip ta lin i tuleb e tm ek ted ir .)

Adalet Bakanlığı; emekliye sevk için her hangi bir sebep 
göstermemiştir.

Gereği düşünüldü : Adı geçenin incelenen siciline, emekli
ye şevkinde kanuni ve makbul bir sebep bulunuîmamasma bina
en bu haksız tasarrufun iptaline, hakkında yeni bir tasarrufta 
bulunancaya kadar emekli aylığının mahfuz bulundurulmasına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

577 20 . 6 . 1963
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(»015/52976 - 14.8.1961 
REFET ACEROL 
Halitağa sokak No: 51/5

Kadıköy - İSTANBUL

663/663, 608/608 
6929/55004 - 4 .12 . 1961

IIAYRİ DEMİROK

Meşrutiyet caddesi N o: 46

Yenişehir - ANKARA

(D ilekçe özü : 1946 ta rih in d en  1955 tarih ine kadar h â k in d ik
l, a p liğ im , is t i fa  ederek a vu ka tlık  ya p tığ ın ı, yen id en  m esleke dön
m ek için  vâ k i m üracaatı üzerine A d a le t B akan lığ ı A y ırm a  M ec
lisince re t cevabı verild iğ i, itira z ı ü zerine  A y ırm a  M eclisi G enel 
K u ru lu n c a  24 . 2  . 196:1 ta rih  ve 795 sayılı kararı ile it ira z ın ın  
ekseriye tle  re d d ed ild iğ in i beyanla, m esleke dönebilm esi iç in  A y ı r 
m a M eclisi Genel K u ru lu n u n  bu ■kararının ka ld ırılm ası ta leb in 
d en  ib a re ttir .)  '

Adalet-Bakanlığından celbedilen dosyanın tetkikinden, hiz
metinden istifade edileceğine kanaat getirilemediğinden, mes
leke alınamıyacağı mucip sebebine istinadedildiği görüldü : 

Gereği düşünüldü : Tetkik olunan dosya ve siciline göre 
tetkikinden Ayırma Meclisi kararının kanuni sebebe istinadet- 
mediği, takdir hakkının objektif esaslara dayanmadığı anlaşıl
dığından dilekçinin mesleke alınamıyacağı hakkmdaki kararın 
kaldırılmasına, Üyeden Mehmet îlkuçan’m muhalif oyuna kar
şılık oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

578 20 . 6 . 1963

(D ilekçen in  özeti : 30 seneyi aşan m em u riye t h a ya tın ın  g a ye t  
tem iz geçtiğ in i, 4 d e fa  takd irnam e a ld ığ ın ı, D evlet Ü retm e Ç i f t 
lik le r i Genel M ü d ü rlü ğ ü  L eva zım  İş le r i M ü d ü rü  iken  h a kk ın d a  
yap ılan  haksız işlere itira z e ttiğ i için  M erkez A te ly e s i A r ş iv  işle
rinde  görevlen d irild iğ in i, bu görevden de henüz 50 yaşın d a  ik e n  
k e y f î  ve in d î m ülâhazalarla  17 . 6 . 1961 ta rih inde  5434 say ılı 
K a n u n u n  39 n cu  m addesi ( b)  fık ra s ı gereğince em ek liye  sevk  
ed ild iğ in i beyanla , bu haksız ta sa rru fu n  ip ta lin i, eski m em u r i
ye te  iadesin i ta leb e tm ek ted ir .)

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya göre dilekçinin emek
liye sevk işleminde bir kanunsuzluk, kullanılan takdir hakkın
da bir isabetsizlik görülmediğinden Üyeden Sırrı Uzunhasan
oğlu ve Turgut Çulha’nın muhalif, Ahmet Gürkan’m müsten
kif oylarına karşılık çoğunlukla dileğin reddine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

579 20 . 6 . 1963



6018/5300,
3896/3896 - 1 4 .8  .1961 
C E M A L  ÇEKEM OĞLTJ 
A n d e lip  so k a k  N o : 5

Y eşilköy  - İST A N B U L

(D ilekçe özü : Çalışkan vc iy i  s ic illi b ir m em u r o lduğu  halde, 
hiçb ir k a n u n i sebep g ö ste rihneksizin , hasta lık ta n  raporla iz in li  
b u lu n d u ğ u  bir sırada gareze m ü sten iden , k e y fî  olarak em ekliye  
sevk ed ild iğ in i beyanla, bu  haksız ta sa rru fu n  ip ta lin i ta lebetm ek
ted ir .)

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığından celbedilerek ince
lenen dosya muhteviyatına göre dilekçi hakkında tesis edilen 
muamelede bir gayrikanunilik ve takdir hakkının kullanılma
sında da bir isabetsizlik görülemediğinden talebin reddine Üye 
Ahmet Gürkan’ın çekinser oyuna karşılık oy birliği karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

580 20 6 . 1963

B aşkan 
U r la  S en a tö rü  

V . Gerger

C. B aşk an ın ca  S. Üy< 
/ /  A y d ın  er

Sözcii 
K din ıe  M ille tvek ili 

F . G iritlioğ lu

A n k a ra  M ille tv ek ili
N. B erkka n

Sözcü 
Bolu S en a tö rü  

S. t 7zunhasanoğlu

Bolu M illetvekili 
T. Çulha

Z o n g u ld ak  M illelvek lii 
A. F. Ak

A fyon K. M illetvekili
S. Güler

K o n y a  M ille tv ek ili 

A . Gürl;an

A n ta ly a  M ille tvek ili 

M. i l k  uran

A ğrı M illetvekili 

K. Özcan

Tabiî S en a tö r 

M. Yurdakul et

644/644, 2322/42224,
675/28234 - 1 9 . 1  . 1961

S A D İ Y A V E R  A T A M A N

Ç a p a  A k k o y u n lu  so k a k  N o : 39

İST A N B U L

(D ilekç i : 27 M ayıs İn k ılâ b ın ı m ü ta a k ıp , İs ta n b u l B eled iyesi 
K onser va t livarındaki vaz ife sine , h içb ir sebep gösterilm ek sizin , 
m ücerret, sa k ıt ik tid a r  vek ille r in d en  S eb a ti A ta m a n ’ın kardeşi 
b u lu n m u ş o lm asından dolayı son ver ilm iş b u lu n d u ğ u n d a n  bahis 
ve ş ik â ye t ederek, 25 senelik  m ü d d e ti h izm e ti sa r fın d a  eserler 
verm iş, şe re fli vc m ü sp e t çalışm aları ile ta n ın m ış b ir kim se o lup  
sa k ıt ik tid a r ın  se yy ia tın d a  her h ang i b ir suretle  iş tira k i olamaya
cağı g ib i, kardeşin in  n ü fu zu n d a n  da en u fa k  bir is tifa d e  cihe
tine (gitmemiş b u lu n d u ğ u n d a n , m ü ta a d d it m üracaatlarına  rağm en  
bu d u ru m u  hiç ta h k ik  ve te tk ik  (d ilm ed en  çoluk çocuğu ile m ağ
d u r  b ir d u ru m d a  b ırak ıld ığ ın d a n , fe r d in  hak ve h ü rr iy e tle r in i 
tem ina t a ltın d a  b u lu n d u ra n  yen i A nayasan ın  bu tem ina tından  
fa yd a la n d ırılm a s ın ı is tem ek ted ir .)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul Belediyesi 
Konservatuvarı Folklor Tatbikatı Topluluğu Şefi iken, 16 . 6 . 
1960 ta vazifesine son verilen ve: (D) cetvelinde 3656 sayılı



B a şk a n  
Uri'a S n a tö rii 

V. Gerger

Aııkaıa Milletvekili 
N. Berkkan

Kanunun 19 ncu maddesindeki bir hizmette ücretle çalışmakta 
bulunan dilekçinin durumuna uygun bir kadro bulunmadığı 
için yeniden tâyini cihetine gidilemediği bildirilmektedir.

Başkanlıktan sevk olunan bu işlemli dilekçenin evvelemirde, 
komisyonumuzca incelenip incelenmiyeceği konusu görüşülmüş 
ve dilekçinin bağlı bulunduğu teşekkül ve statü bakımından 
incelenip karara bağlanması iktiza ettiği sonucuna varıldıktan 
sonra;

Gereği düşünüldü : İncelenen dosyaya ve Bakanlıkla yapı
lan yazışmalara nazaıan dilekçinin görevinden kanuni ve haklı 
hiçbir sebebolmadan uzaklaştırılmış bulunduğu anlaşılmıştır.

İdarenin bilcümle tasarruflarının objektif hukuk ölçü ve 
esaslarına, maddi vakıalara dayanması, keza, yapılan hatalı 
idari muamelelerin her halli kârda ıslahı idare hukuku esasların
dan bulunmaktadır.

Dilekçinin bu haksızlığın bertaraf edilmesi için yaptığı mü- 
taaddit müracaatlarının da neticesiz kaldığı görülmüş ve ida
renin bu tarzı hareketinin hukuken izahı ise gayrimümkün bu
lunmuştur.

Belirtilen bu sebeplere binaen dilekçinin müktesep durumu
na uygun bir göreve tâyini hakkaniyet prensibi iktizasından 
olmakla gereğinin İçişleri Bakanlığınca yerine getirilmesine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

581 4 . 7 .  1963

K â tip  
K ü ta h y a  S e n a tö rü  

O. C. Erkut

B o lu  M ille tv ek ili 
A. Çakmak

B alık es ir S en a tö rü  

//. Oğuzbeyoğlu

Zonguldak Milletvekili 
A. F. Ak

Konya M illetvekili
.1. (H ırkan

Ağrı Milletvekili 
K. özcan

C. B aşkan ınca  S. Üye
II. Ay diner

A n ta ly a  M illet vek ili 
M. İIkııçan.

(Dilekçe sayısı : 12)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı : 1 2 ^
Tevzi tarihi 

23 . 8 . 1963 Cuma

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5911/26609 - 19.12.1960 (D ilekçi : E r tu ğ r ıd  Sancağı ta hrira t kâ tib i m ü sevvid isan isi
(S. No: 1') İmhası öli'ı M u sta fa  D u rm u ş’tan  kend isine çalışm aya m âni sağlık

du ru m u n a  binaen, 5434 sa y ılı K a n u n u n  74 ncü m addesine te v f i 
ENVER KEÇELİOÖLU kan maaş bağlanm asını is te m e k te d ir .)
ördekkasap mahallesi Akko-
vunlu .sokak No: 36

Çapa - İSTANBUL

4765/49021 - 14 . 6 .1961 • <D ilekçi : Orman am ena jm ân  çalışm alarına fo to g ra m e tr i m e
(S. No: 2) todu ile ballanabilm esi için IFolanda’ya  kursa  gönderilecekler iç in

açılacak im tihana  kabu l edilm em iş b u lu n u ld u ğ u n d a n  ve itira z ı
ERTUĞRUL ÖZSOY nın nazara a lınm adığ ından  şik â ye t e tm e k te d ir .)
Orman Genel Müdürlüğü 5. Ş.
Mrl. Muavini

ANKARA

4778/48833 - 12.6.1961 (D ilekçi : 4753 sa y d ı Ç iftç iy i T opra k la n d ırm a  K a n u n u  h ü 
(S. No: 3} küm ler in d i n fayda la n d ırıln ıa d ığ tn d a n  ş ikâ ye t e tm ek led ir .)

DURMUŞ ARIKAN
Ulupmar köyünde

Çavdır - BURDUK



4780/49043 - 14.6 .1961 
(S. No: 4)

BEDİ KARAGÖZ
Yusufpaşa mahallesi Ferahiye 
sokak No: 23

URFA

_  2 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4892/49413 - 20.6 .1961 
(S. No: 5)

FERİT ERSOY
Ege mahallesi Ekmekçi sokak
No: 10

BALIKESİR

4899/49410 - 20.6.1961 (Dilekçi : Tütün kaçakçılığından mahkûm olan kocasının 13 î
(S. No: 6) sayılı A f Kanunundan faydalanması iktiza edip itmediği cihe

tinin incelenerek bildirilmesini istemekledir.)
FATMA BAŞAN 
Kocakovacık köyünde

Keleş - BURSA '

4744/48031 - 1 .6.1961 (Dilekçi : Diyarbakır lisesinde yatılı ve parasız olarak okuyan
(S. No: 7) çocuğu için kendisine kabili tatbik olmıyan 5750 sayılı Kanuna

dayanılarak çocuk zammı verilmediğinden şikâyet etmektedir.)
M. TEVFlK AYHAN
Tapu Sicil Memuru

AĞIN

4908/49388 - 20. 6 . 1961 
(S. No: 8)

ALI ULVİ DARIK 
(Al 309 D. li ve D.D.Y 
S. : 10411)
3550 sokak No: 17

(Dilekçi : Emeklilik müddeti hizmeti 24 sene 8 ay 23 güne ba
liğ olduğu 6 aylık sene küsuratının da vahide iblâğı kanuni bir za
ruret bulunduğu halde bu yolda muamele yapılmıyarak emekli 
aylığından mahrum edildiğinden şikâyet etmektedir.)

(Dilekçi : Murisinden kalan terekenin tesbif, taksim ve satışı 
konusunda diğer verese tarafından yapılan müracaatlar üzerine 
cereyan eclen adli muamelenin usul kanununa aykırı yapılmış ol
duğundan ve hâkimin diğer vârisi iltizam ettiğinden bahis ve şi
kâyet ederek durumun ve bununla ilgili dosyaların bir adliye mü
fettişine tahkik ettirilmesini islemektedir.)

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi ; 1325 tarihinden heri, hayatını kazanamıyaeak de
recede çalışamaz ve mâlûl bir durumda bulunduğu müsbit belge
leri ile sabit ve 1683 sayılı mülga Tekaüt Kanununun hükümleri 
de müsait bulunmuş olmasına rağmen babası yüzbaşı emekli ölü 
('unıa Galipoğlu’ndan kendisine yetim maaşı bağlanmadığından 
şikâye t e ( inek tedir.)

Kuruçeşme - İZMİB
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4228/47356 - 18 . 5.1961 (Dilekçiler : Dcğirmentaşı namı ile mâruf yayla üzerindeki
(S. No: 9) kadim intifa haklarını mesnetsiz olarak kaldıran 79 numaralı

Toprak Tirsi Komisyonu kararının iptal <dilmesini istemektedir.)
ALÎ ÇAĞLAR ve arkadaşları 
Muhtar. Yanlıca köyü

TRABZON

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

4614/48409 - 6 . 6 .  1961
(S. No: 10)

MUSTAFA TOKSOY 
ICı rklcepenekli köyünde

(Dilekçi': Devlet Demiryolları Balabanlı mıntakası taş oca
ğında, daimî aınclc olarak çatışmakta iken geçirdiği kaza netice
sinde ayağını kaybetmiş bulunduğu halde maaş bağlanmadığı gibi 
tazminat da verilmediğinden şikâyet etinektedir.

TRAKYA

4631/48691 -8 . 6 . 1961 
(S. No: 11)

EMİN DEMİREL
Atatürk mahallesi Hastane 
caddesi No: 6

BALIKESİR

ıDilekçi. : Jandarma gedikli başçavuşu iken vc bu rütbedeki 
terfi süresini ikmal etmiş ve yaş badelinin dolmasına da 27 gün 
kalmış bulunduğu bir sırada terfi ettirilmeden terhis edilmiş, bilgi 
ve ehliyeti bakımından 4 sene 1 ay daha çalıştırılmış bulunulduğu 
halde  emeklilik müddetinin hesabında bu 4 küsur sene ile Millî 
Mücadelede gecen hizmetlerinin nazara alınmadığından şikâyet 
etmektedir.)

(Dilekçi : 19 yıllık müddeti hizmetine ve Emekli Sandığı Sağ
lık Kurulunca dahi onanmış bulunan maluliyet raporuna rağmen, 
kanuni hakkı olan emekli aylığının bağlanmadığından şikâyet et
mektedir. )

BANDIRMA

4638/48690 - 8 .6  . 1961
(S. No: 12)

OSMAN OKAN 
Pazar caddesi No: 10

4238/47101 - 20.5.1961 ( Dilekçiler : tskânen kendilerine tahsis edihn arazileri de el-
(S. No: 13) Itrinden alınmak suretiyle yapılan toprak dağıtımından şikâyet

ilmekte ve gerekli tahkikatın yapılarak bu dağıtımın bozulmasını
ABDULLAH TANDOöAN vc istemektedirler.) 
arkadaşları 
Güney mahallesinde 
Beykent köyünde

KURTALAN



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4237/47102 - 18.5.1961 (Dilekçi : Tarsus İşçi Evleri Yapı Kooperatifi mütaahhidi
(S. No: 14) olup, ıneskûr inşaatı- pencere seviyesine kadar çıkarmış olduğu

halde ödenmesi gereken istihkakın diğer bir şahsa ödenmiş olma- 
KÂZIM TATAROÖLU sından şikâyet etmektedir.)
Şehit Isak mahallesi 253. 
sokak No: 17

TARSUS

4239/47367 - 10,5.196] (Dilekçi : İnşa etliği binanın bir katının kaçak olduğundan
(S. No: 15) bahsile belediyece yıkılmasnlâ karar verildiğinden şikâyet itmek

tedir.)
MAHÎR ULGUR 
Saraçlar Çarşısı Kanaat Pas
tırmacısı No: 19

KASTAMONU

4254/47306 - 18.5 .1961
(S. No: 16)

ERTUĞRUL ERDURAK 
Rüzgâr sokak No: 1

Topkapı - İSTANBUL

(Dilekçi : 31 . 5 .1956 tarihinde hatalı bir teşhis yüzünden 
mâliden emekliye sevk edilmiş olup, sonradan sivil nıenıur olabil
mesi için sevk edilmiş bulunulduğu Haydarpaşa Niimune Hasta
nesinden verilen rapor ile; kendisinde felç olmadığı siyatik tesiri 
ile ve haksız olarak emekliye sevk olunduğu anlaşıldığı halde ordu 
sivil kadrolarında istihdamı irin yaptığı’müracaat!erin dahi is’af 
edilmemiş bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek uğradığı mağ
duriyetin telâfisi vc '42 numaralı Kanuna yöre emekliye sevk edil
mesini istemektedir.)

4269/47307 - 18.5.1961 (Dilekçi : Çalışmakta olduğu işten haksız olarak ayrılmaya
(S. No: 17) icbar edilmiş bulunulduğundan bahsile asıl işine iade edilmesini

istemektedir.)
HAKKI ASLAN 
Derince mahallesi İstanbul cad
desinde Hürriyet Fırını sahibi 
eliyle

İzmit - KOCAELİ



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4517/48122 - 2 .6 .  1961 
(S. No: 18)

İSMAİL AK 
Avukat
Reşatbey 115. sokak No: 62

(Dilekçenin kovuşu : Mückkillerine ait tapulu yerlerine mah
kemece konulan ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için vali
likçe mahkemey< başvurulmuş olduğundan bahsile, muhakeme so
nucuna kadar bu yerlerin dağıtımının durdurulması isteğine dair
dir.)

ADANA

4518/48112 - 2 .6  .1961
(S. No: 19)

NECDET ÇOLAKOĞLU 
Petrol Ofis Bölge Müdür 
Muavini

(Dilekçenin konusu Mülga Millî Korunma dairesince yapıl
mış olan tâyin işleminin iptali ile, bu dairede geçen hizmetlerinin 
memuriyet hizmetine eklenmesine mütedairdir.)

İZMİR

4520/48310 - 5 . 6 .1961
(S. No: 20)

MUAMMER AKTULGA 
Kodoman caddesi Mercan Ap. 
No: 9

Osmanbey - İSTANBUL

(Dilekçenin konusu : Süvari Kıdemli Yüzbaşı iken, Emniyet 
1 mum Müdürlüğü emniyet müfettişliği vazifesi ile vazifelendi
rilmiş ve hu vazifede iken bir müsademe esnasında aldığı yarala
rın tesiri İh 1. 6.  1954 tarihinde emekliye sevk edilmiş bulunul
duğundan bahsile, hu müfettişlik hizmetini gördüğü sırada askerî 
rütbesinin üzerinde bulunmuş olması hanclnyle askerî cihetten 
emekliye sevkı gerekirken son görevi üzerinden emekliye sevk edil
diği nden şikâyet.)

4208/60972, (Dilekçenin konusu : Hava yedek subayı olarak orduya iuti-
4082/46851 - 15 . 5.1961 sabı tmiş olup, 31 Mart 19,77 tarihinde asteğmenliğe ve 31 Keısm
(S. No: 21) 1957 tarihinde de teğmenliğe nasbedilerek taltif ve takdir görmek

suretiyle vazife görmekte olduğu halde terhisi cihetine gidilmekte.
NEVZAT GÜNAYDIN olduğundan şikâyetle bunun durdurulması isteğine dairdir.)
Hava Harb Okulu Eğt. Ted.
Şb. Plân ve Program Sb.

Güzelyalı - İZMİR



Dilekçenin tarih ye No. su ile
dilekçte sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karari

5170/50533 - 6.7 .1961
—....... . ■ —... ........ . ........................... - ---- - —.. ............—
(Dilekçiler : Kanunen müstahak bulundukları halde vazife

(S. No: 30) malûlü saydmadıklanndan şikâyet etmektedirler.)

HAŞAN KESKİN
Yeniceova

Cihanbeyli - KONYA

5244/50756 - 10. 7 .1961 (Dilekçiler : Kanunen müstahak bulundukları halde vazife
(S. No: 31) malûlü saydmadıklarından şikâyet etmektedirler.)

MAHMUT GÜVEN
Karatepe köyünde

ESKİŞEHİR

\

5550/51726 - 26.7 .1961 (Dilekçi : Kanunun maksadına aykırı bir şekilde ve umumi
(S. No’: 32) bir fayda mevcudolmadığı halde yapılan bir kamulaştırma işle

minden şikâyet etmektedir.)
HÜSEYİN ALTINTAŞ
Camiikebir mahallesi

Koyulhisar - KONYA
.

5340/51069 - 14. 7.1961 (Dilekçi : tstanbul posta ve paket gümrüğü muhasebecisi
(S. No: 33) iken Maliye Bakanlığı tarafından sınıf tenzili mahiyetinde, me

muriyetinin nakli hakkında yapılan muameleden şikâyet ederek
A. NEVZAT KEŞŞAFOĞLÜ durumunun tetkik ve tahkik ettirilerek lâyık olduğu vazifeye
Maltepe - Gülsuyu caddesi tâyininin sağlanmasını istemektedir.)

Kartal - İSTANBUL

2780/2780 - 27.7.1962 (Dilekçi : Ramazan Karacalar aleyhine açılmış olan okul taz
(S. No: 34) minat dâvasından dolayı kendisi hakkında tazminata hükmedil-

inek suretiyle mağduriyeti cihetine gidilmemesi için ilişik sağlık
ERTAN KARACALAR kurulu raporunda görülen hastalık durumuna binaen, keyfiyetin
Bornova Kalkan sokak No: 16/A Bornova Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesini istemektedir.)



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4944/49464.
6484/6484 - 20 . 6 . 1961 
(S. No: 35)

SIRRI ŞENOL
DSÎ Genel Müdürlüğü İçmesu- 
ları Dairesi Reisliği Tahakkuk 
Şefi

Kavaklıdere - ANKARA

(Dİlekci : Kars Hususi Muhasebe Teşkilâtında 17,5 lira maaşla 
çalışmakta ikin Arpaçay tdarei Hususiyi muamelâtını (H izan  
konmak maksadiyle kendisinin adı geçen l;azamn IH lira maaşlı 
memurluğunu tâyin kıl turnasından duyan d sene (i aylık nıaas fark
larının öd e n inesin i istem ek t edir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belirtil
miş olan vâki dilek ve şikâyetlerinin, yargı yerlerince incelenip 
karara bağlanmış veya İncelenmekte bulunulmuş olduklan anla
şıldığı veya bu mercilerce incelenmesi gerektiği cihetle, 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin a, b, ve c fıkralan 
muvacehesinde komisyonumuzca inceleme ve görüşme konusu 
yapılamıyacağma oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 9 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

582 15 . 5 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi

6483/54045 - 28.8 .1961 
(S. No: 36)

MEHMET SÖNMEZ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

EREĞLÎ

6484/54046 - 25 . 8 .1961
(S. No: 37)

MAHMUT BÎNAY 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

EREĞLÎ

6485/54047 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 38)

NİYAZİ ŞENSOY 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi îplik Teknisyeni

EREĞLÎ

6486/54048 : 25 . 8 . 1961 
(S. No: 39)*

ETHEM KARS 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

EREĞLÎ

6487/54049 - 25. 8 .1961 
(S. No: 40)

RECEP KURTULUŞ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

EREĞLÎ

6488/54050 - 25 . 8.1961
(S. No: 41)

MEHMET ALPAY 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Elektrik Bakım 
Teknisyeni

EREĞLÎ

6489/54051 - 25.8 . 1961 
(S. No: 42)

MUSTAFA KOÇAK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

EREĞLÎ

6490/54052 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 43)

ALÎ GÜVEN
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi îplik Teknisyeni

EREĞLÎ

6391/54053 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 44)

MUSTAFA AKTUNÇ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Md. Plân Bürosu 
Başmemuru

EREĞLÎ

6492/54054 - 25.8 . 1961
(S. No: 45)

BETAŞ NURAL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Bakım 
Teknisyeni

EREĞLÎ

6493/54055 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 46)

NEŞET ONAR 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Terbiye Teknisyeni

EREĞLÎ

6494/54056 - 25 . 8.1961
(S. No: 47)

BASRÎ AKDUR 
Sümerbank Yünlü Sanayii Mü
essesesi îsparta Fabrikası San
tral Teknisyeni

ÎSPARTA

6495/54057 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 48)

ABDÜLBAKİ SONGÜR 
Sümerbank Yünlü Sanayii Mü
essesesi Fabrikasında Sevk ve 
Tesellüm Memuru

ÎSPARTA

6496/54058 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 49)

ŞÜKRÜ LAÇÎN 
Sümerbank Yünlü Sanayii Mü
essesesi îsparta Fabrikası İp
letme Şef Teknisyeni

ÎSPARTA

6497/54059 - 25.8.1961 
(S. No: 50)

CEVDET SUNGUR 
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi Plân Bürosu Memuru

Taşköprü - KASTAMONU

6498/54060 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 51)

BAHRÎ ÇATAN 
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi Dizel Teknisyeni

Taşköprü - Kastamonu

6499/54061 - 25 . 8 .1961
(S. No: 52)

EMİN İNAL
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi îşletme Teknisyeni

Taşköprü - KASTAMONU

6500/54062 - 25 . 8.1961
(S. No: 53)

TEVFİK KARTAL 
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi Veznedarı

Taşköprü - KASTAMONU
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6501/54063 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 54)

AHMET UÇAR 
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi Ticaret Memuru

Taşköprü - KASTAMONU

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6502/54064 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 55)

MUZAFFER AĞRI 
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi Personel Başmemuru

Taşköprü - KASTAMONU

6503/54065 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 56)

MEHMET KERİ 
Sümerbank Kendir Sanayii 
Müessesesi İşletme Teknisyeni

Taşköprü - KASTAMONU

6504/54066 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 57)

KADRİ BUDAK 
Sümerbank Kendir Sanayii Mü
essesesi Sosyal Hizmetler Şefi

Taşköprü - KASTAMONU

6505/54067 * 25. 8.1961 
(S. No: 58)

AHMET KARTAL 
Sümerbank Kendir Sanayii Mü
essesesi İşletme Muhasebe Şefi

Taşköprü - KASTAMONU •

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi

6506/54068 - 25.8 . 1961
(S. No: 59)

HAKKİ ÖRER 
Sümerbank Hereke Fabrikası 
İplik Teknisyeni

HEREKE

6507/54069 - 25 . 8.1961 
(S. No: 60)

İBRAHİM GÜNGÖR 
Sümerbank Hereke Fabrikanı 
Alım Memuru

HEREKE

6508/54070 - 25.8 . 1961 
(S. No: 61)

BEKİR GÜNGÖR 
Sümerbank Hereke Fabrikası 
Puvantörü

HEREKE

6509/54071 - 25 . 8.1961 
(S. No: 62)

NAZIM GÜR
Sümerbank Hereke Fabrikası 
Boya Terbiye Teknisyeni

HEREKE

6510/54072 - 25 . 8.1961
(S. No: 63)

NURİYE PEKKAYA 
Sümerbank Hereke Fabrikası 
Muhaberat Daktilosu

HEREKE

6511/54073 - 25.8.1961 
(S. No: 64)

ŞERAFETTİN BÜKE 
Sümerbank Hereke Fabrikası 
Dokuma Teknisyeni

HEREKE

6512/54074 - 25.8 . 1961
(S. No: 65)

İDRİS ÇINAR 
Sümerbank Hereke Fabrikası 
Dokuma Teknisyeni

HEREKE

6513/54075 - 25.8 . 1961 
(S. No: 66)

AKİF GİRGİN
Sümerbank Hereke Fabrikası 
İşletme Muhasebe Şefi

HEREKE

6514/54076 - 25 . 8.1961 
(S. No: 67)

EDİP KAYA
Sümerbank Hereke Fabrikası 
Dokuma Teknisyeni

HEREKE

6515/54077 - 25 8 .1961 
(S. No: 68)

NİYAZİ AR İKA N 
Sümerbank Hereke Fabrikası 
İplik Teknisyeni

EREĞLİ

6516/54078 - 25 . ö . 1961 
(S. No: 69)

SAADET GİRGİN 
Kâğıt Fabrikaları İşletme 
Bürosu Daktilosu

İZMİT

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi
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6517/54079 - 25 . 8.1961
(S. No: 70)

KENAN OKÇU
Seka İşletmeleri Mekanik
Atölye Teknisyeni

İZMİT

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6518/54080 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 71)

MUZAFFER BAŞTÜRK 
Seka İkmal Dairesi Teknisyeni

İZMİT

6519/54081 - 25 . 8.1961 
(S. No: 72)

RUHÎ TENGİZ
Seka işletmeleri ölçü Aletleri
Teknisyeni

İZMİT

6520/54082 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 73)

İBRAHİM ÖZÜLKÜ 
Santral Türübün Dairesi 
Teknisyen Yardımcısı

Dilekçenin tarih ve No su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

İZMİT

6521/54083 - 25.8.1961 
(S. No: 74)

ŞEVKET TONGUR
Seka Birinci Kâğıt Fabrikası
Teknisyen Yardımcısı

İZMÎT

6522/54084 - 25.8 . 1961 
(S. No: 75)

NİHAT YANIK
Seka Atelyesi Teknisyeni

ÎZMÎT

6523/54085 - 2 5 :fl. 1961
(S. No: 76)

NURETTİN NARİN
Seka Santral Kazan Daireni
Teknisyeni

İZMİT

6524/54086 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 77)

MEHMET METİN
Seka Santral Kazan Dairesi
Teknisyeni

tZMlT

6525/54087 - 25.8.1961
(S. No: 78) ;

CELÂLETTİN ORTUNAY 
Seka Santral Kazan Dairesi 
Teknisyeni

İZMİT

6526/54088 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 79)

SAADETTİN ÖRNEK 
Seka Santral Kazan Dairesi 
Teknisyeni

ÎZMÎT

6527/54089 - 25 . 8.1961 
(S. No: 80)

İHSAN ERÜMAL 
Seka Sel.F. B. Teknisyeni

İZMİT

6528/54090 - 25. 8. 1961 
(S. N o :'81)

MUSTAFA ÖNCEL 
Seka Elektrik Ately e 
Teknisyeni

ÎZMÎT

6529/54091 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 82)

A Ll DEMİRÖREN 
Kocaeli Bölgesi Kontrolörü

İZMÎT

6530/54092 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 83)

MUSTAFA KlRRAŞ 
*Seka işletmesi 1. Kâğıt Fabri
kası Teknisyeni

tZMlT

! Dilekçenin tarih ve No. su ile
j dilekçe sahibinin adı ve adresi

6531/54093 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 84)

REMZİ ERENAY
Seka Makin a Bakım Teknisyeni

tZMlT

6532/54094 - 25 . 8 .1961
(S. No: 85)

ZEKERİ YA GÜL 
Seka işletmeleri Santrali 
Kaftan Dairesi

İZMÎT

6533/54095 - 25.8.1961
(S. No: 86)

MUSTAFA FERE 
Seka Kuvvet Santrali

İzmit - KOCAELİ

6534/54096 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 87)

HAŞAN ELGÜR
Seka Makitıa Bakım Hesap Mm.

İZMÎT
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«535/54097 - 25 . S . 1961
(S. No: 88)

NAZİM EREN 
Seka işletmeleri Klor - Alkali 
Fab. işletmesi Teknisyeni

İz m ît

Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi  ̂ dilekçe sahibinin adı ve adresi

«536/54098 - 25 . S . 1961 
(S. No: 89)

MEHMET PEŞEN
Seka İşletmeleri Klor •Alkali
h’ab. işletme Teknisyeni

İz m ît

6537/54099 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 90)

HAŞAN ERDOĞAN 
Seka İşletmeleri Klor - Alkali 
Fab. işletme Teknisyeni

İZMÎT

6538/54100 - 25.8 . 1961 
(S. No: 91)

KÂZIM GÖNENÇ 
Seka İşletmesi Türbün 
Teknisyeni

IZMlT

6539/54101 - 25.8 . 1961
t (S. No: 92)

MEHMET KILIÇ 
Klor - Alkali Fab. 
Sağlık Memuru

' (.540/54102 - 25 . 8 .1961
| (S. No: 93)

! HÜSEYİN ÇELİKEL 
! Sek m Elektrik Teknisyeni

İZMÎT

6541/54103 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 94) ■

OSMAN ÇENGELKÖY 
Seka İşletmesi Taşlıdeğirmeıı 
Teknisyeni

İZMÎT

6542/54104 - 25 . S .1961
(S. No: 95)

SELÂHATTİN ÜNLÜ 
Darphane ve Damga Matbaası 
Çelik Sertleştirme Atölyesi Şefi

İSTANBUL

6543/54105 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 96)

HAYRI YÜMLÜER
Darphane ve Damga Matbaası 
Çiııkoğrafhano Atelyesi Şefi

İSTANBUL

6544/54106 - 25 . 8 .1961
(S. No: 97)

BAHATTİN GÜNEŞKUTER 
Darphane ve Damga Matbaa--. 
Kalıp Atelyesi Şefi

İSTANBUL

6545/54107 - 25 .8 . 1961
(S. No: 98)

AHMET EVGİNER 
Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünde İşçi Bordroları 
Tahakkuk Kâtibi

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6546/54108 - 25 . 8 .1961
(S. No: 99)

ESAT BÜYÜKDOĞAN 
Kitap Basma Atelye Şefi

İSTANBUL

6547/54109 - 25 .8 . 1961 
(S. No: 100)

IIASAN KONUK 
Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğü Makinisti

İSTANBUL

6548/54110 - 25 . S . 1961 
(S. No: 101)

ZEKERİ YA DİZER 
Darphane ve Damga .Matbaası 
Mürettiphane Atelyesi Şefi

İs t a n b u l

6549/54111 - 25.8.1961 
(S. No- 102)

KÂZIM AKZAMANEH
Darphane ve Damga Matbaası 
Galvone Atelyesi Şefi

İSTANBUL

6550/54112 - 25.8 . 1961 
(S. NTo: 103)

OSMAN TAMLAR
Darphane ve Damga Matbaası
Ustabaşılarmdan

İs t a n b u l

6551/54113. - 2*.8 . 1961
(S. No: 104)

NURİ AR İNÇ
Darphane ve Daıuga Matbaası 
Müdürlüğü Çarkhane Atelyesi 
Şefi

İSTANBULİZMİT
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6552/54114' - 25 . 8 .1961 
(S. No: 105)

KEMAL BARAK

Darphane ve Damga Matbaası 
Muhasebe Müdürlüğünde Memur

İSTANBUL

6553/54115 - 25.8 . 1961 
fS. No: 106)

NÜZHET YÜKSEKTEN 
Darphane vc Damga Matbaası 
Pııl Kısmı Atelye Şefi

İs t a n b u l

6554/54116 - 25.8 . 1961 
(S. No: 107)

MEHMET ALI YAMAÇ 
Darphane ve Damga Matbaası 
Pul Kısmı Atelye Şefi

İSTANBUL

6555/54117 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 108)

Hü s e y in  s u n e r

Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Saraeiye 
Dairesi Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6556/54118 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 109)

ELMAS ATASOY 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Kundura 
Teknisyeni

6557/54119 - 25 . 8.1961 
(S. No: 110)

HULÜSt ÖZKI
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Model ve 
Saya Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6558/54120 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 111)

İBRAHİM SOYKAN 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile j
dilekçe sahibinin adı ve adresi j

6559/54121 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 112)

SELÂHATTlN ÖZDOĞAN 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Debagat . 
Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6560/54122 - 25.8 .1961 
(S. No: 113)

RIZA ÇAĞATAY
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Krom 
Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6561/54123 - 25.8 .1961 
(S. No: 114)

KÂZIM ÖZTÜRK 
Sümerbank Deri ve Kundura 

I Sanayii Müessesesi Yardımcı 
i işletmeler Büro Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6562/54124 - 25.8 .1961 
(S. No: 115)

HAMDI ÇAĞATAY
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Kundura 
Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6563/54125 - 25.8.1961 
(S. No: 116)

ŞERİF ÖZER
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Kösele 
Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6564/54126 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 117)

NÎHAT ÖZER
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Saraeiye 
Dairesi Teknisyeni S. No: 200

Beykoz - İSTANBUL

6565/54127 - 25 . 8.1961 
(S. No: 118)

ŞEREF ERENGÜL 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğü 
Plân Bürosu Kalite Kontrol 
Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL 

6566/54128 - 25.8.1961-

HAŞlM TAMER 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Debagat 
Krom. Teknisyeni

Beykoz - İSTANBULBeykoz - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6567/54129 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 120)

TALÂT TAMER 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Makin a 
Bakım Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6568/54130 - 25.8 . 1961 
(S. No: 121)

MEHMET SERİLEN 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Kundura 
Teknisyeni

Beykoz - İSTANBUL

6569/54131 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 122)

HAYRI GÜLER 
Sümerbank Deri ve Kundura 
Sanayii Müessesesi Deri Tek
nisyeni iken Sosyal Hizmetler 
Servisi Başmemuru S. No: 217

Beykoz - tSTANBUL

6570/54132 - 25.8 .1961
(S. No: .123)

ZlNNUR DÜNDAR 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Servisinde 
Daktilo

MALATYA

6571/54133 - 25.8 .1961 
(S. No: 124)

HALİL ALPASLAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Yardımcı İşletmeler 
Şefi

MALATYA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6572/54134 - 25.8 .1961 
(S. No: 125)

EYÜP PEKMEZCİ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Atelye Teknisyeni

MALATYA

6573/54135 - 25.8 .1961 
(S. No: 126)

! ALİ RIZA DOĞANı
Sümerbank Pamuklu Sanayii 

i Müessesesi Atelye Hesap Memuru

MALATYA

6574/54136 - 25.8 . 1961 
(S. No: 127)

MUİN SELÇUK 
i Sümerbank Pamuklu Sanayii 
; Müessesesi Atelye Marangoz 
Teknisyeni

MALATYA

I

6575/54137 - 25.8 .1961 
(S. No: 128)

CELÂL TEMlZKAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6576/54138 - 25.8 .1961 
(S. No: 129)

AHMET HtLMİ HAMEK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Md. lüğü Plân 
Bürosu Uzmanı

MALATYA |

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6577/54139 - 25 . 8 .1961
(S. No: 130)'

VASFİ ÇİLİNGİR 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Boya Apre Tek
nisyeni

MALATYA

6578/54140 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 131)

MUSTAFA ÇAKMAK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6579/54141 - 25 . 8.1961 
(S. No: 132)

YUSUF BAKSAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi memurlarından

MALATYA

6580/54142 - 25.8 . 1961
I  (S. No: 133)

: İb r a h im  b a z m a n
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

MALATYA

| 6581/54143 - 25.8 .1961 
(S. No: 134)

|

İYUNUS ÖZZEYBEK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Uzmanı

MALATYA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

«582/54144 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 135)
NAZIM SONIŞIK

Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Elektrik 
Teknisyeni

MALATYA

6583/54145 - 25.8 . 196J 
(S. No: 136)

FİKRİ BİLGİÇ
Sümerbank Pamuklu Sanayii
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6584/54146 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 137)

M. NACİ TÜRKAR 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Hesap 
Memuru

MALATYA

(Dilekçelerin özeli : İş ve İşçi Sigortaları kumullarının tatbi
katından önce, daimi kadrolu is ncrl-erinde, saat ücreti reyeı yev
miyeli olarak vc prim ödemeksizin geçmiş hizmetlerinin de borç
landırılmail; suretiyle emeklilik hizmetleri ile birleştirilmesi isli
ğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belir
tilmiş olan vâki dilek ve şikâyetlerinin, yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulunduğu cihetle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyonu
muzca inceleme konusu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

583 15 . 5 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile , Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi j dilekçe sahibinin adı ve adresi

6352/53914 - 25 . 8 . 1961 
(vS. No: 150)

ÖMER DEMlREL 
»Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi İşletme Bürosu 
Hesap Memuru

KAYSERİ

6353/53915 - 25.8 .1961 
(S. No: 151)

ABDURRAHMAN BAKANYIL- 
DIZ
Sümerbank Bez Fabrikası 
Muhaberat Servisi Daktilosu

KAYSERİ

6354/53916 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 152)

HAŞAN ŞAHİN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Ambar 
Memuru

KAYSERİ

6340/53902 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 138)

HALİT TÜRKMENOĞLU 
Bedenen ve Fikren Çalışanlar 
Demeği Başkanlığı İstasyon 
caddesi No: 43

Bakırköy - İSTANBUL

6341/53903 - 25 . 8.1961 
(S. No: 139)

ŞABAN GÖNCÜ 
Sümerbank Kayseri Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Merkez 
Bürosu Memuru

KAYSERİ

6342/43904 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 140)

NECATİ DEMİRER 
Sümerbank Kayseri Bez Fab
rikası Plân Bürosu Uzmanı

KAYSERİ

6343/53905 - 25.8 .1961 
(S. No: 141)

RIZA StM
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Boya Terbiye Tek
nisyeni

KAYSERt

6344/53906 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 142)

İb r a h im  ö z g ö r e n
Sümerbank Bez Fabrikası 
Dokuma Teknisyeni

KAYSERİ

6345/53907 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 143)

HAMİT OĞUZCU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müdürlüğü Oto Teknisyeni

KAYSERİ

6346/53908 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 144)

ABlDlN DA VER 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Dokuma Teknisyeni

KAYSERt

6347/53909 - 25 . 8.1961 
(S. No: 145)

M. ABÎDlN DAVER 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Makina Takım Teknisyeni

KAYSERt

6348/53910 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 146)

VESİKA NAKlPLER 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Sosyal Hizmetler Memuru

KAYSERİ

6349/53911 - 25.8 .1961 
(S. No: 147)

ALI RIZA ALTINDtL 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Terbiye Teknisyeni

KAYSERİ

6350/53912 - 25.8 .1961 
(S. No: 148)

HALtL KOÇER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii
Müessesesi inşaat Bakım Tek
nisyeni

KAYSERİ

6351/53913 - 25.8 .1961 
(S. No: 149)

MEHMET UZUNEFE 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Atelye Hesap 
Memura

KAYSERİ

6355/53917 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 153)

RIFAT GÜLTEKÎN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Mamul Ambar 
Memuru

KAYSERİ

6356/53918 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 154)

AHMET DEMÎRAĞ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Atelye Teknisyeni

KAYSERİ

6357/53919 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 155)

ABDÜLBAKt ALTINOK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Bez Fabrikası 
İnşaat Bakım Şefi

KAYSERİ
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6358/53920 - 25 . 8.1961 
(S. No: 156)

HÜSEYİN ZEKİ GÜNEŞ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Miiessesesi İşletme Bürosu Me.

KAYSERİ

6359/53921 - 25.8.1961 
(S. No: 157)

OSMAN GÖKSU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi İşletme Bürosu 
Hesap Memuru

KAYSERİ

6360/53922 - 25 . 8.1961 
(S. No: 158)

ALİ TANRIKUT 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi İşletme Bürosu 
Başmemuru

KAYSERİ

6361/53923 - 25.8.1961 
(S. No: 159)

VEFİK KOZOL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Boya - Terbiye 
Teknisyeni

KAYSERİ

6362/53924 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 160)

ADİL ÖZEGELI 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Alım 
Memura

KAYSERİ

6363/53925 - 25 . 8.1961 
(S. No: 161)
MEHMET KAVAFOÖLU 
Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi Mağazası Şefi

KAYSERİ

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6364/53926 - 25 . 8.1961 
(S. No: 162)
M. ŞÜKRÜ KARAKILIÇ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Bez Fabrikası İn
şaat Bakım Hesap Memuru

KAYSERİ

6365/53927 - 25.8.1961 
(S. No: 163)

tBRAHİM SEZGİN 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Sosyal Hizmetler Memuru

KAYSERİ

6366/53928 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 164)

KADİR OĞUZ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Sosyal Hizmetler 
Servisi Memuru

KAYSERİ

6367/53929 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 165)

OSMAN AKSAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Başveznedan

KAYSERİ

6368/53930 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 166)

SADETTİN OKANDAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi, Santral Şefliği 
Teknisyeni

KAYSERİ

6369/53931 - 25.8.1961 
(S. No: 167)

A. SADRETTİN ÖZER 
Kayseri Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Meslekî Yetiştirme 
Başöğretmeni

KAYSERİ

6370/53932 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 168)

ALİ ÜLGEN
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Personel Memuru

KAYSERİ

6371/53933 - 25.8 .1961 
(S. No: 169)

HİLMİ GÜNEŞ 
Sümerbank' Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaı*et Memuru

KAYSERİ

6372/53934 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 170)

EKREM BAMYALI 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Personel Başmemuru

KAYSERİ

6373/53935 - 25.8 .196]
(S. No: 171)

FAHRETTİN KAYADENİZ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Makina Bakım Şefi

KAYSERt

6374/53936 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 172)

ALİ FİKİRLER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Su 
Teknisyeni

KAYSERİ

6375/53937 - 25.8 .1961 
(S. No: 173)

NİYAZİ PAŞAOĞLU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

KAYSERt

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi
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Dilekçenin tarih ve. No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6376/53938 - 25 . 8.1961 
(S. No: 174)

ÖMER İKİLER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Memuru

KAYSERİ

6377/53939 - 25 . 8.1961 
(S. No: 175)

MEHMET ÖZGÜNEŞ 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Memuru

KAYSERİ

6378/53940 - 25 . 8.1961 
• (S. No: 176)

AHMET ÖNDER 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Enerji Santrali Hesap Memuru 

KAYSERİ

6379/53941 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 177)

KAMİL ODABAŞI 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni 

KAYSERİ

6380/53942 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 178)

SÜLEYMAN ERGENÇ 
Sümerbank Bez Fabrikası Boya 
Terbiye Teknisyeni

KAYSERİ

, Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6382/53944 - 25. 8.1961 
(S. No: 180)

DURAN GÜRGENÇ 
Sümerbank Bez Fabrikası 
Bekçibaşı

KAYSERİ

6383/53945 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 181)

MEHMET PAMUK 
Demir, Çelik işletmeleri Gaz 
ve Teshin Müdürlüğünde 
Teknisyen Yardımcısı

KARABÜK

6384/53946 - 25 .8  .1961 
(S. No: 182)

NECATI DOĞAN 
T. C. D. Ç. işletmeleri Gaz 
ve Teshin Müdürlüğü 
Teknisyen Yardımcısı No: 1669

KARABÜK

6385/53947 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 183)

İBRAHİM ORAL 
T. C. D. Ç. İşletmeleri Gaz 
ve Teshin Müdürlüğü 
Teknisyen Yardımcısı

KARABÜK

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi

6387/53949 - 25 . 8 .1961 
| (S. No: 185)

İSMAİL IŞIK YAPICI 
Sümerbank Yünlü Sanayii 

j Müessesesi Defterdar Fabrikası 
i Elektrik Teknisyeni

Eyüp - İSTANBUL

6388/53950 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 186)

ENVER ÖZYÜKSEL 
Sümerbank Defterdar Fabrikası 
Gayrimamul Ambar Başmemunı

İSTANBUL

6389/53951 - 25.8 . 1961 
(S. No: 187)

SAlM SOMER
Sümerbank Defterdar Fabrikası 
iplik Kısım Şefi

İSTANBUL

6390/53952 - 25 . 8 .1961
(S. No: 188)

İHSAN KRÖZTüRK 
Sümerbank Defterdar Fabrikası 
Elektrik Teknisyeni

İSTANBUL

6381/53943 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 179)

MELEK TEKBAŞ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Ambar 
Memuru

KAYSERİ

6386/53948 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 184)

SAİT UŞAKL1GİL 
Sümerbank Defterdar Fabrikası 
İplik Fabrikası

İSTANBUL

6391/53953 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 189)

ŞEVKET PEKSÜ 
! Sümerbank Bursa Merinos 
i Yünlü Sanayii Müessesesi 
Boyahane Teknisyeni

BURSA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6392/53954 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 190)

HİLMİ ÖTÜGEN 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi Plân 

Bürosu Şefliği Organizasyon 
îşlcri Uzmanı

BURSA

6393/53955 - 25.8 .1961 
(S. No: 191)

MEHMET ÖZİPEK 
Sümerbank Yünlü Sanayii 
Müessesesi Merinos Fabrikası 
Kazan Teknisyeni

BURSA

6394/53956 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 192)

HAYRETTİN TÜZÜN 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi Mekanik 
Atelye Teknisyeni

BURSA

6395/53957 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 193)

TAHÎR BELEN 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi Tek 
Büküm Teknisyeni

BURSA

CJ96/53958 - 25. 8 .1961 
(S. No: 194)

MUSTAFA ÜLKEN 
Sümerbank Merinos Yünlü Sa
nayii Müessesesi Personel Şef
liği Aylık Personel İşleri Mua
melât ve Sicil Başmemuru

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6397/53959 - 25.8 .1961 
(S. No: 195)

NAZİF SÜSOY 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayi Müessesesi Plân 
Bürosu Şefliği Plân ve 
Program Uzmanı

BURSA

6398/53960 - 25.8 .1961 
(S. No: 196)

HÜSEYİN BERK 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi Tesisat 
Klima Başteknisyeni

BURSA

6399/53961 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 197)

HALİT CANBEK 
Sümerbank Merinos Fabrikası 
Makina Enerji Makina 
Bakım Teknisyeni

BURSA

6400/53962 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 198)

MUAMMER ALNIAK 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi Hammadde 
Alım İşleri Baş Me. S. 38

BURSA

6401/53963 - 25 . 8.1961 
(S. No: 199)

! FEHMİ ATLIMAN 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi Plân 
Bürosu Mesleki Yetiştirme 
Uzmanı

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6402/53964 - 25 . 8.1961 
(S. No: 200)

RIDVAN ALTINTAŞLI 
Sümerbank Merinos Yünlü 
Sanayii Müessesesi işletme 
Muhasebesi Memuru

BURSA

6403/53965 - 25 . 8.1961 
(S. No: 201)

SAlME KÂHYA 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Muhasebe 
Memuru

İSTANBUL

6404/53966 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 202)

BAHATTlN ULUÖZ 
Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi Gümrük ve Nak- 
liya Müdür Muavini

Bahçekapı - İSTANBUL

6405/53967 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 203)

HALÎL KURAR 
J  Sümerbank Merinos Yünlü 
| Sanayii Müessesesi inşaat 
Bakım Marangozhane Teknisyeni

BURSA

6406/53968 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 204)

CELÂL ÖZKÖNÜ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Atelye Teknisyeni

BURSA BURSA Bakırköy - İSTANBUL



— 21 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6407/53969 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 205)

FAÎK FADILLIOĞLU 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Yardımcı 
İşletme Teknisyeni

İSTANBUL

6408/53970 - 25 . 8.1961 
(S. No: 206)

AHMET AYGÖL 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Teknisyeni

İSTANBUL

6409/53971 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 207)

YAHYA ÖZÜLÜP 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi İplik Teknisyen 
Yardımcısı

Bakırköy - İSTANBUL

6410/53972 - 25 . 8. 1961
(S. No: 208)

OSMAN OLŞEN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni 
Yardımcısı

İSTANBUL

6411/53973 - 25 . 8.1961 
(S. No: 209)

YAHYA CAN
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Yardımcı İşletme 
Şefliği Makina Ressamı

Bakırköy - İSTANBUL

! Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6412/53974 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 210)

ŞABAN DÜZEL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Hesap 
M emunı

Bakırköy - İSTANBUL

6413/53975 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 211)

İZZETTİN BERKSOY 
Sümerbank Terbiye Şb.si 
Teknisyen Yardımcısı

Bakırköy - İSTANBUL

6414/53976 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 212)

MÜNÜR TÜRKMAN 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Hesap 
Memuru

6415/53977 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 213)

FAHRETTİN TURAY 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Dokuma 
Teknisyeni

İSTANBUL

6416/53978 -.25 . 8.1961 
(S. No: 214)

FÎRUZAN MUNGAN 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğü 
Plân Bürosu Uzmanı

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6417/53979 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 215)

MÜNİME BEKTAŞ 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Ticaret 
Şefliği Gayrimamul Ambar 
Memuru Muhasip

İSTANBUL

6418/53980 - 25.8 .1961 
(3. No: 216)

RAŞİT GÜREN
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Yardımcı İşletme 
Teknisyeni

İSTANBUL

FİTNAT DENİZERİ

Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayi Müessesesi Hesap 

ı Memuru

İSTANBUL

6420/53982 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 218)

SEYFİ BAŞEĞMEZER

Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Yardımcı İşletmeler 
Rev. Şefi

İSTANBUL

İSTANBUL
6419/53981 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 217)



Dilekçenin tarih ve No. su ile ı Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi | dilekçe sahibinin adı ve adresi

6421/53983 - 25.8.1961 
(S. No: 219)

NURETTİN KARAKAYA
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
•Sanayii Müessesesi İplik 
Teknisyeni

İSTANBUL

6422/53984 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 220)

MUZAFFER YAKUT 
Sümerbank Yünlü Sanayii 
Miiosscsosi Bünyan Fabrikası 
Müdürlüğü Muhaberat Ser
visinde Daktilo

Bünyan - KAYSERl

6423/53985 - 25 . 8 .1961 
fS. No: 221)

KENAN ÇAĞLAR 
Sümerbank Yün Sanayii 
Müessesesi Bünyan Fabrikası 
Muhasebe Şefi

Bünyan - KAYSERİ

0424/53986 * 25 . 8 . 1961 
(S. No: 222)

OSMAN GERÇEK 
Sümerbank Yünlü Sanayii
Müessesesi Bünyan Fabrikası 
Muhasebe Memuru

Bünyan - KAYSERl

6425/53987 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 223)

MAHSUR SİCİM

Sümerbank Yünlü Sanayii 
Müessesesi Bünyan Fabrikası 
Yıkama. Boya, Tefrik Teknisyeni

Bünyan - KAYSERî

6426/53988 - 25.8.1961 
(S. No: 224)

HACIALİ TUĞRUL
Sümerbank Yünlü Sanayii 
Müessesesi Bünyan Yünlü 
Fabrikası Personel Baş. Me.

Bünyan - KAYSERl

6427/53989 - 25 . 8 .1961
(S. No: 225)

HACI DİNÇ
Sümerbank Yünlü Sanayii 
Müessesesi Bünyan Fabrikası 

j Ambar Başmemuru

Bünyan - KAYSERl

6428/53990 - 25.8.1961 
(S. No: 226)

FİKRET GÜRKAN 
Sümerbank Yünlü Sanayii 
Müessesesi Bünyan Fabrikası 
Muhasebe Başmemuru

Bünyan - KAYSERl

6429/53991 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 227)

AHMET COŞKUNER 
Sümerbank Yünlü Sanayii 
Müessesesi Bünyan Fabrikası 
İplik Teknisyeni

Bünyan - KAYSERl

6430/53992 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 228)

HALİT TÜRKMENOĞLU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Teknisyeni

Bakırköy - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vc adresi

6431/53993 - 25.8.1961 
(S. No: 229)

MİTHAT BAYMAN 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu
Sanayii Müessesesi Müdürlüğü 
Plân Bürosu Teknisyeni

Bakırköy - İSTANBUL

6432/53994 - 25 . 8.1961 
(S. No: 230)

NUMAN ENGÜR 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Dokuma 
Teknisyen Yardımcısı

Bakırköy - İSTANBUL

6433/53995 - 25.8.1961 
(S. No: 231) .

REMZİ ACET
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi İşletme Muhasebe 
Uzmanı

Bakırköy - İSTANBUL

6434/53996 - 25 . 8.1961 
(S. No: 232)

HADİ COPGİL
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Müessesesi işletme 
Muhasebe Şefi

Bakırköy - İSTANBUL

6435/53997 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 233)

NAZİKE ERZlK 
| Sümerbank Pamuklu Sanayii 
.Müessesesi Personel Şefliği 
| Tahakkuk işleri Memuru

; Bakırköy - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

6436/53998 - 25.8.1961 
(S. No: 234)

TEVFİK SAYAN 
Sümerbank Bakırköy Pamuklu 
Sanayii Personel Şefi

Bakırköy - İSTANBUL

6437/53999 - 25.8.1961 
(S. No: 235)

HATİCE TEKMEN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Personel Tahakkuk 
Memuru

Bakırköy - İSTANBUL

6438/54000 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 236)

HÜSEYİN GÜLER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6439/54001 - 25 . 8.1961 
(S. No: 237)

OSMAN AKSOY 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Hesap 
Memuru

MALATYA

6440/54002 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 238)

ETEM TÜRKER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Boya Apre 
Teknisyeni

MALATYA

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçilerin özeti : î§ ve İşçi Sigortaları kanunlarının tatbi
katından önce, daimi kadrolu iş yerlerinde, saat ücreti veya yev
miyeli olarak vc prim ödemeksizin geçmiş hizmetlerinin de borç
landırılmak suretiyle emeklilik hizmetleri ile birleştirilmesi iste
ğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belir
tilmiş olan, vâki dilek ve şikâyetlerinin, yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulunduğu cihetle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyonu
muzca inceleme konusu yapılamıyacağma karar verildi.

584 15 . 5 . 1963
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6441/54003 - 25 . 8 .1961
(S. No: 239)

ALİ ÖZMUTLU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Teknisyenlerinden

MALATYA

6442/54004 - 25 . S . 1961 
(S. No: 240)

SADIK GÖKÇEOĞLU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6443/54005 - 25.8 . 1961 
(S. No: 241)

İb r a h im  b u l u ç
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müdürlüğü Plân Bürosu 
Teknisyeni

MALATYA

6444/54006 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 242)

BASRl KONAL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Şeflerinden

MALATYA

6445/54007 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 243)

RIFAT GEÇKİNER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müesseses Santral Teknisyeni

MALATYA

6446/54008 - 25 . 8 . .1961 
(S. No: 244)

HAŞAN DAĞ
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6447/54009 - 25 . 8 .1961
(S. No: 245)

KÂZIM AKSEL 
\ Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6448/54010 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 246)

ALÎ DEVELIOĞLU

Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6449/54011 - 2 5 .8 . 1961 
(S. No: 247)

HAMDI HOŞKANLI 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Teknisyeni

MALATYA

6450/54012 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 248)

ULVİYE ANIL 
Sümerbank İplik Fabrikası 
Personel Memuru

ERZİNCAN

6451/54013 - 25.8.1961 
(S. No: 249)

NAZMI NEBOL 
Sümerbank İzmir Basma Sa
nayii Müessesesi Dokuma Ma
kina Bakım Teknisyeni

IZMlR

6452/54014 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 250)

BURHANETTlN KIRAL 
Sümerbank Basma Sanayii 
Dokuma Teknisyeni

NAZİLLİ

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
j dilekçe sahibinin adı ve adresi

6453/54015 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 251)

AHMET AKGÜN 
Sümerbank Basma Sanayii 
Personel Memuru

NAZİLLİ

6454/54016 - 25 . 8.1961 
(S. No: 252)

MUSTAFA SUNGUR 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Personel Memuru

NAZİLLİ

6455/54017 - 25.8.1961 
(S. No: 253)

AHMET GÖNENÇ 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Mensucat işletme 
Bürosu Hesap Me.

NAZÎLLl

6456/54018 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 254)

RUHİ PAŞAOĞLU 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi iplik Teknisyeni

NAZİLE!

6457/54019 - 25 . 8 . 1961
(S. No: 255)

ZIYA YÜCEIŞIK 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Mensucat işletme 
Bürosu Memuru

NAZİLLİ

6458/54020 - 25 . 8 .1961
(S. No: 256)

ABDULLAH SELÇUK 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Telefon Santral 
Teknisyeni

n a z il l i



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6459/54021 - 25 . 8 .1961
(S. No: 257)

ŞABAN PÎKSUN 
Sümerbank Basına Sanayii 
Müessesesi îplik Mensucat 
Makina Bakım Teknisyeni

NAZÎLLİ

6460/54022 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 258)

HAYRÎ KARAOĞLU 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Atelye Teknisyeni

NAZÎLLÎ

6461/54023 - 25 8 . 1961 
(S. No: 259)

MEHMET UYGUN 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Atelye Teknisyeni

NAZÎLLt

6462/540.24 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 260)

HALÎT ZENGÎN 
Sümerbank Nazilli Basma 
Sanayii Müessesesi Kazan 
Teknisyeni

NAZÎLLÎ

6463/54025 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 261)

ŞÜKRÜ SAĞUN 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

NAZÎLLÎ

6464/54026 - 25 . 8 .1961
(S. No: 262)

OSMAN SEYHAN 
Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Mensucat Makina 
Bakım Teknisyeni

NAZÎLLÎ

I Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6465/54027 - 25 . 8 .1961 
(S. N: 263)

MUSTAFA ONAR 
Sümerbank Ereğli Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Makina 
Bakım Teknisyeni

EREĞLÎ

6466/54028 - 25 . 8 . 1961 
ı (S. No : 264)

| ARÎF ERGEN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Malzeme Ambarı 
Başmemuru

EREĞLÎ

6467/54029 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 265)

EMÎN YENGEL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Hesap 
Başmemuru

EREĞLÎ

6468/54030 - 25 . 8 .1961 
j (S. No: 266)

I FUAT KINAY 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 

( Müessesesi Müdürlüğü Plân 
Bürosu Teknisyeni 

1 EREĞLÎ
I
! 6469/54031 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 267)

MEHMET FERAH 
Sümerbank Pamuklul Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

EREĞLÎ

6470/54032 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 268)

MUHSİN ERTAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Teknisyeni

EREĞLÎ

| Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6471/54033 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 269)

HAYRETTİN BAŞARAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Merkez Büro 
Başmemuru

EREĞLÎ

6472/54034 - 25 .12 . 1961 
(S. No: 270)

FAÎK ÖZAYDEMÎR 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Memuru

EREĞLÎ

6473/54035 - 25 . 8.1961 
(S. No: 271)

AZÎZ YILDIRIM 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Elektrik Bakım 
Teknisyeni

EREĞLÎ

6474/54036 - 25 .8  .1961 
(S. No: 272)

ADEM GÜNAY 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

EREĞLÎ

6475/54037 - 25 . 8 .1961
(S. No: 273)

HÜSEYÎN KISAKOL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

EREĞLÎ
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6476/54038 - 25. 8.1961 
(S. No: 274)

YUSUF KAYA 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Hesap 
Memuru

EREĞLİ

6477/54039 - 25.8.1961 
(S. No: 275)

NEDİM ÖZBAYRAK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Personel Başme
muru Hesap Memuru

EREĞLİ

6478/54040 - 25. 8.1961 
(S. No: 276)

NİYAZİ KOYUNCU 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Personel Memuru

EREĞLİ

6479/54041 - 25 . 8.1961 
(S. No: 277)

CEMAL İNCEKARA 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Personel Memuru

EREĞLİ

6480/54042 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 278)

ŞABAN MIZRAK 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Santral Baştek- 
nisyeni

i--------------------------------------
6481/54043 - 25.8.1961
(S. No: 279)

AKİF ŞENER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Elektrik Bakım 
Teknisyeni

EREĞLİ

| Dilekçenin tarih ve No. su ile
| dilekçe sahibinin adı ve adresi

6482/54044 - 25 . 8.1961 
(S. No: 280)

NACİ KOÇAK
Sümerbank Pamuklu Sanayii
Müessesesi Makina Bakım Şefi

EREĞLİ

6585/54147 - 25. 8 .1961 
(S. No: 282)

MUSTAFA ÖZGÖRGÜLÜ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Makina Bakım 
Teknisyeni

MALATYA

6586/54148 - 25.8.1961
(S. No: 283)

IHSAN İNELİ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Servisi 
Memuru

MALATYA

6587/54149 - 25 . 8.1961 
(S. No: 284)

HAMDI VURAL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Servisi 
Memuru

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6588/54150 - 25.8.1961 
(S. No: 285)

KADRİ ŞENDlL 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Servisi 
Memuru

MALATYA

6589/54151 - 25.8.1961 
(S. No: 286)

HAŞAN TÜZÜN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Ticaret Sevk ve 
Tesellüm Memuru

MALATYA

6590/54152 - 25. 8.1961 
(S. No: 287)

NUSRET BERÇMEN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6591/54153 - 25.8.1961 
(S. No: 288)

ARtF GÜNAL
Sümerbank Pamuklu Sanayii
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

MALATYA

6592/54154 - 25 . 8.1961 
(S. No: 289)

BURHAN ARKAN 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Dokuma Teknisyeni

EREĞLİ MALATYA MALATYA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

6593/54155 - 25 . 8 .1961 
(S. No: 290)

ABDÜLKADİR BÜYÜKTAŞ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Savunma Memunı

MALATYA

6594/54156 - 25.8.1961 
(S. No: 291)

YUSUF TÜTÜNCÜ 
Sümerbank Pamuklul Sanayii 
Müessesesi Personel Memuru

MALATYA

6595/54157 - 25.8.1961 
(S. No: 292)

NURİ BİLDİK
Sümerbank Pamuklu Sanayii
Müessesesi Personel Şef Muavini

MALATYA

6596/54158 - 25.8.1961 
(S. No: 293)

NURİ TUNÇER 
Sümerbank Pamuklu Sanayii
Müessesesi İşletme Muhasebesi 
Şefi

MALATYA

6597/54159 - 25 . 8 . 1961 
(S. No: 294)

NlHAT DİLMAÇ 
Sümerbank Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Arşiv Memuru

(Dilekçelerin özeti: İş ve İşçi Sigortalan kanunlarının tatbi
katından önce, daimî kadrolu iş yerlerinde, saat ücreti veya yev
miyeli olarak ve prim ödemeksizin geçmiş hizmetlerinin de borç
landırılmak suretiyle emeklilik hizmetleri ile birleştirilmesi iste
ğinden ibaretir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belirtil
miş olan, vâki dilek ve şikâyetlerinin, yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulunduğu cihetle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyonu
muzca inceleme konusu yapılamıyacağına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

MALATYA 685 15 . 5 . 1968



Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi

4034/46795 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 295)

ALI BEK
Demiryol Fabrikalarında

SİVAS

4035/46796 - 11.5 . 1961 
(S. No: 296)

AHMET GÖKDOÖAN 
Demiryol Fabrikasında

SİVAS

5047/50033 - 27. 6 . 1961 
(S. No: 297)

SEFER GÜZEL 
Yol Sürveyanı Devlet De
miryolu Kısım 362

UŞAK

4036/46805 - 11. 5 .1961 
(S. No: 298)

NEŞET GÖKÇELER 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

4037/46806 - 11. 5.1961 
(S. No: 299)

ZEKÎ ALTINAY 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

4038/46807 - 11. 5 .1961 
(S. No: 300)

İSMAİL DÎNÇER 
Demiryolu Fabrikasında

4039/46808 - 11. 5 .1961 
(S. No: 301)

HALÎL ÇELÎKAG 
' Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

SÎVAS

4040/46809 - 11.5 .1961 
(S. No: 302)

ABDURRAHMAN BOZPOLAT 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

4041/46810 - 1J .5 .1961
(S. No: 303)

HAYRETTİN YAZANKILIÇ 
Demiryolu, Fabrikasında

SÎVAS

4042/46811 - 11.5 .1961 
(S. No: 304)

M. ALÎ EŞME 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

4043/46812 - 11. 5 .1961 
(S. No: 305)

AHMET TOYTEPE 
Demiryolul Fabrikasında

SÎVAS

4044/46813 - 11.5 .1961 
(S. No: 306)

DOĞAN URUT 
Demiryolu Fabrikasında

4045/46814 - 11.5 .1961 
(S. No: 307)

RÎFAT KALIPÇI 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

4046/46815 - 11. 5 .1961 
(S. No: 308)

H. FEHMÎ AYHAN 
I  emiryolu Fabrikasında

SÎVAS

3954/46470 - 6.5.1961 
(S. No: 309)

YUNUS PEKER 
4. İşletme Şube 42 de 
Yedek Yol Çavuşu

SÎVAS

4047/46816 - 11.5 .1961 
(S. No: 310)

İSMAİL SÖZÜTOK 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS

SÎVAS

4048/46817 - 11. 5 .1961 
(S. No: 311)

MUSTAFA MERDOÖAN 
i Demiryol Fabrikasında

SÎVA*

4049/46818 - 11.5.1961 
i (S. No: 312)
I
MEHMET BACANAK 
Demiryolu Fabrikasında

SÎVAS
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4050/46819 - 11.5 .1961 
(S. No: 313)

MUSTAFA AKTAŞ 
Demiryolu Fabrikasında

SİVAS

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4051/46820 - 11.5 . 1961 
(S. No: 314)

MESTAN ÖVÜNÇ 
DD Yolu Fabrikasında

SİVAS

4052/46821 - 11. 5.1961
(S. No: 315)

MECİT İZ
Devlet Demiryolu Fabrikasında 

SİVAS

4053/46822 - 11.5 .1961 
(S. No: 316)

\U SUF EMtRHAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında

SİVAS

4054/46823 - 11.5.1961 
(S. No: 317)

TEVFİK HASTAOĞLU 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

SİVAS

4055/46824 - 11. 5 .1961
(S. No: 318)

MUZAFFER ÖZPINAR 
Devlet Demiryolu Fabrikasmda

SİVAS

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4056/46825 - 11.5.1961 
(S. No: 319)

NEŞET KARABULUT 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

SİVAS

4091/46837 - 11.5 .1961 
(S. No: 320)

CİHAT ALPAY
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4092/46838 - 13.5.1961 
(S. No: 321)

AHMET KURÇ
Devlet Demiryolu Fabrikasında 

ANKARA

4093/46839 - 13.5 .1961 
(S. No: 322)

CEMAL KUŞKONMAZ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4094/46840 - 13.5 . 1961 
(S. No: 323)

ADNAN CİHANGİR
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4095/46841 - 13.5.1961 
(S. No: 324)

KAMİL ÇALIŞBEKTAŞ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4096/46842 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 325)

ALİ ÇAKIR
Devlet Demiryolu Fabrikasında 

ANKARA

4097/46843 - 13 . 5 . 1961 
(S. No: 326)

CEMAL SARIDOĞAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4098/46844 - 13 . 5 . 1961 
(S. No: 327)

SÜLEYMAN MAKAR 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

'4099/46845 - 13 . 5 . 1961
I (S. No: 328)

! YILDIRIM BAYKAL 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4100/46846 - 13 .5 . 1961 
(S. No: 329)

NECATİ SUNGUR
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4101/46847 - 1 3 .5 . 1961 
i (S. No: 330)

RÎFAT TUNÇER
Devlet Demiryolu Fabrikasında

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ANKARA



— 30 —

4102/46848 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 331)

MEHMET USLU
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4103/46849 - 13 . 5 .1961
(S. No: 332)
UEŞAT ERTAT
Devlet Demiryolu Fabrikasında

ANKARA

4104/46941 - 11. 5 . 1961 
(S. No: 333)

HAYRETTİN DOYUM 
T. C. DD Umumi Kâtiplik 
Teksir Atelyesinde Ustabaşı 
No: 44410

ANKARA

4105/46942 - 11. 5 .1961 
(S. No: 334)

MUTTALİP EKtCl
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StYAS

4106/46943 - 11. b. 1961
(S. No: 335)

NEBÎ ÜNSAL
Devlet Demiryolu Fabrikasında 

SİVAS

4107/46944 - 11. 5 .1961 
(S. No: 336)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4108/46945 - 11.5.1961 
(S. No: 337)

•NURETTİN YAZGAN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StVAS

4109/46946 - 12.5 .1961 
(S. No: 338)

KERİM GÜLCEMAL 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StVAS

4110/46947 - 12.5.1961
(S. No: 339)

ASIM GÜNAYDIN
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StVAS

4111/46948 - 12.5 .1961 
(S. No: 340)

NEŞET ÇtVtÇAKAN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StVAS

4112/46949 - 12.5 . 1961 
(S. No: 341)

MUSTAFA DURAL
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StVAS

j 4113/46950 - 12.5 . 1961 
l'S . No: 342)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

MUHARREM ÖNDEli j  MUSTAFA KÖMÜJîLÜOG LU
Devlet Demiryolu Fabrikasında , Devlet Demiryolu Fabrikasında

SİVAS ' SİVAS

41.14/46951 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 343)

SELÂHATTİN İBAR 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Ventil Şubesi Âmiri

Mithatpaşa - SAKARYA

4115/46952 - 12.5 . 1961
(S. No: 344)

HAMDI IŞIN
Devlet Demiryolu Fabrikasında 

StVAS

4116/46953 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 345)

A. MECİT TOY
Devlet Demiryolu Fabrikasında

StVAS

4117/46954 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 346)

SAtT ATA YURTI
i  Devlet Demiryolu Fabrikasında 

StVAS

6772/54537 - 31. 8 . 1961 
(S. No: 347)

BEYZAT TAŞKIRANLAK 
T. C. DD 3. işletmeden Emekli 
Yol Çavuşu 25328 Sicilli

Bayındır istasyonu

6773/54538 - 31 . 8 . 1961 
(S. No: 348)

YUSUF UZAN 
Bayındır Kıırt mahallesi 
istasyon caddesi No: 4

Bayındır istasyonu



Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi

6774/54544 - 31. 8 .1961 
(S. No: 349)

HALİL SEÇ
T. C. DD 3. İşletmede
Yol Çavuşu

Bayındır İstasyonu

6775/54547 - 31. 8.1961 
(S. No: 350)

MUSTAFA SEÇ 
Bayındır Canlı köyünde

BAYINDIR

6776/54563 - 31. 8.1961 
(S. No: 351)

MEHMET KARAYAZIC1 
T. C. DD 3. İşletmede 
Yol Çavuşu

Bayındır İstasyonu

6777/54564 - 31. 8.1961 
(S. No: 352)

NADİR DURAK 
T. C. DD 3. İşletmede 
Yol Çavuşu

Tire İstasyonu

6778/54608 - 1.9.1961
(S. No: 353)

ALİ SEZGİNALP 
T. C. DD 3. İşletmede 
Yol Başçavuşu 
Karpuzlu İstasyonu

16779/54609 - 1.9.1961 
I (S. No: 354)

| SÜREYYA ÖZDEN 
T. C. DD 3. İşletmede 
Yol Başçavuşu 
Karpuzlu İstasyonu

BAYINDIR

6880/54745 - 5.9.1961 
(S. No: 355)

MUSTAFA AVCI 
Gaziemir Tk. 3131 
Geçit Bekçisi

Gaziemir - İZMİR

6881/54746 - 5 .9 .  196.1 
(S. No: 356)

KÂMİL İLKILIÇ 
T. C. DD -3.' İşletmede 
Yol Başçavuşu 
llkkurşun İstasyonu

6882/54748 - 5.9.1961 
(S. No: 357)
MEHMET İLKILIÇ 
Gaziemir Tk. 3131 
Yol Başçavuşu

Gaziemir - İZMİR

6883/54749 - 5.9.1961 
(S. No: 358)
SÜLEYMAN ÇOLAK 
Gaziemir Tk. 3131 Yol Bekçisi 

Gaziemir - İZMİR

6884/54754 - 5.9.1961 
(S. No: 359)
HALİL KOCADENMEZ 
T. C. DD 3. İşletmede 
Yol Çavuşu 
llkkurşun İstasyonu

ÖDEMİŞ

7104/56176 - 7 .10.1961 
(S. No: 360)
SAİM ÇEVİRGEN 
T. C. DD Tavşanlı Buharlı 
Lokomotif Deposunda Ustabaşı 

TAVŞANLIÖDEMİŞ

(Dilekçelerin özeti: Devlet Demiryolları İşçileri Emekli San
dığıyla tâbi olup, sonradan vazifeleri icabı T. C. Emekli Sandığına, 
devredilmiş olmaları sebebiyle 2,28 sayılı Kanun şümulüne gir
mekte iseler de; mezkıır kanunda; 1950 yılında devirleri yapılmış 
olan emsalleri gibi bütün hak ve mevduatları ile adı geçen san
dığa devredilecekleri hakkında bir sarahat bulunmadığı için, 
emeklilik hakları ikiye bölünerek emsallerine nazaran % 50 nis- 
betinde eksik emekli aylığı almak durumuna düşmüş oldukların
dan bahsile; Devlet Demiryolları İşçileri Sandığında geçen hiz
metleri ile mevduatlarının da Emekli Sandığına aktarılabilmesini 
teminen zikrolunan kanuna bir madde eklenmesi isteğinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belirtil
miş olan, vâki dilek ve şikâyetlerinin; yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulundukları cihetle; 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyo
numuzca inceleme konusu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

BAYINDIR 586 15 . 5 . 1963
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4118/46955 - 12 . 5 . 1961 
(S. No: 361)

NURİ SONER
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Şef Montör

Mithatpaşa - ADAPAZARI

4119/46956 - 12.5 .1961 
(S. No: 362)

KEMAL KALELİ
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 50446

SİVAS

4120/46950 - 12.5 .1961 
(S. No: 363)

BAHRÎ GÜNGÖR
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 41002

SÎVAS

4121/46958 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 364)

MAZHAR AKINCI
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 49584

SİVAS

4122/46959 - 12 . 5 .1961
(S. No: 365)

MEHMET EFE
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 31938

SİVAS

4123/46960 - 12. 5 .1961
(S. No: 366)

REMZİ SAYAR
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 19786

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

SİVAS

4124/46961 - 12.5 .1961 
(S. No: 367)

YAKUP ÖZGÖCER
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 26279

SİVAS

4125/46962 - 12.5 .1961 
No: 368)

FUAT ALTINTAŞ
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 29614

SİVAS

4126/46963 - 12.5 .1961 
(S. No: 369)

ZÎYA BİRİNCİ
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 50151

SİVAS

4127/46964 - 12.5.1961 
(S. No: 370)

ALÎ OLCAY
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 37800

SİVAS

4128/46965 - 12.5 .1961 
(S. No: 371)

FETHÎ USLU
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 30188

SİVAS

4129/46966 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 372)

ŞÜKRÜ TÜFEK
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 41044

Dilekçenin tarih ve No. su ile
( dilekçe sahibinin adı ve adresi

SİVAS

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4130/46967 - 12.5.1961 
(S. No: 373)

SEYİT DEMÎREL
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 35108

SİVAS

4131/46968 - 12.5 .1961 
(S. No: 374)

İHAMDI TANIK 
J  Devlet Demiryolu Fabrikasında 
'S. No: 25719
I

SİVAS

j 4132/46969 - 12 .5 . 1961 
j (S. No: 375)

AHMET ER
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 32584

SİVAS

4133/46970 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 376)

İBRAHİM ETEM TOKATLI 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 61879

SİVAS

4134/46971 - 12.5 .1961
(S. No: 377)

MUSTAFA TOKSABAY 
! Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 18161

SİVAS
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4135/46972 - 12.5 .1961 
(S. No: 378)

BAHADIR HAYRAN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 26260

StVAS

4136/46973 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 379)

VELÎ ÖNCEL
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 27564

SÎVAS

4137/46974 - 12.5 . 1963 
(S. No: 380)

KEMAL BÎRLÎKDOĞAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 43575

SÎVAS

4138/46975 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 381)

ALÂADDÎN SAYAN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 38620

SÎVAS

4139/46976 - 12 . 5 . 1961 
(S. No: 382)

ÎDRÎS ATALAY
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 48237

SÎVAS

4140/46977 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 383)

SAMÎ ÇAMOĞLU
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 43080

SÎVAS |

. Dilekçenin tarih ve No. su ile
; dilekçe sahibinin adı ve adresi

4141/46978 - 12 . 5 .196.1 
(S. No: 384)

MUSTAFA ÜNAL
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 50081

SÎVAS

4142/46979 - 12.5.1961
(S. No: 385)

ŞÜKRÜ CEYLAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 32969

SÎVAS

4143/46980 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 386)

FEVZÎ ZENGÎN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 44666

SÎVAS

4144/46981 - 12.5 . 1961 
(S. No: 387)

NECMÎ ÎNCE
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 13248

SÎVAS

4145/46982 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 388)

MEHMET OETÎNGÖZ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 38075

SÎVAS

4146/46983 - 32 .5 . 1961 
(S. No: 389)

EBUBEKÎR PASÎNLÎ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 49997

SÎVAS

| Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4147/46984 - 12.5 . 1961 
(S. No: 390)

ÎHSAN GÜNTEKÎN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 43078 .

SÎVAS

4148/46985 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 391)

KÂZIM UYSAL
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 61878

SÎVAS

4149/46986 - 12.5 . 1961 
(S. No: 392)

H. ÎBRAHÎM YORULMAZ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 49941

SÎVAS

4150/46987 - 12.5.1961 
(S. No: 393)

MİTHAT KOYUTKAN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 50556

SÎVAS

4151/4988 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 394)

EMÎN YAZICI
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 23610

SÎVAS

4152/46989 - 12 . 5 .1961
(S. No: 395)

MUHARREM VURAL 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. -No: 23690

SÎVAS
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4153/46990 - 12.5 . 19G1 
(S. No: 396)

ENVER ÖZNER
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 15266

4154/46991 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 397)

D. ALİ SİPAHİ
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 36999

SİVAS

4155/46992 - 12 . 5 .1961 
(S. No: 398)

FEVZİ BOZTAŞ
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 19855

SİVAS

4156/46993 - 12.5 .1961 
(S. No: 399)

HÜSEYİN BAYRAKTUTAR 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 28944

StVAS

4157/46994 - 12.5 .1961 
(S. No: 400)

NEŞET AKKAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 16132

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4158/46995 - 12. 5 .1961 
(S. No: 401)

BURHAN EROL
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 15269

SİVAS

4159/46996 - 12.5 .1961 
(S. No: 402).

tBRAHİM BALKU
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 46219

StVAS

4160/46997 - 12.5 .1961 
(S. No: 403)

AŞİR SARIOĞLU
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 27223

SİVAS

4161/46998 - 12. 5 .1961 
(S. No: 404)

MUSTAFA YALÇINTEMEL 
! Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 14954

SİVAS

4162/47069 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 405)

RİFAT AYKANAT
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Cer Teslim Alma Md. lüğünde 
Sı No: 15904

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4163/47070 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 400)

RÜŞTÜ ÜNAL
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Cer Teslim Alma Md. lüğünde
S. No:

StVAS

4164/47071 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 407)

SAMİ TOPATEŞ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Kazanhane Şube Âmiri 
S. No: 23524

ESKİŞEHİR

4165/47072 - 13.5 .1961 
(S. No: 408)

TALİP ÇETİNKOL 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Kazanhane Şubesi Ustabaşı 
No: 22172

ESKİŞEHİR

4166/47073 - 13.5 .1961
(S. No: 409)

NİYAZİ ŞENLEN 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Şube Amiri S. No: 14068

ADAPAZARI

4167/47074 - 13 .5 .1961 
(S. No: 410)

MUSTAFA DEVRİMER 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Şube Amiri S. No: 18224

SİVAS

StVAS StVAS ADAPAZARI



Dilekçenin tarih ve No. su ile j Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe 6ahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı vc adresi

4168/47075 - 13 . 5 .1961 
es. No: 411)

AHMET EDİZDOĞAN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Ovup Âmiri S. No: 6436

ADAPAZARI

4169/47076 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 412)

D. ALÎ ÖZTRAK 
Devlet Demiıyolu Fabrikası 
Ez. 2. Şube Âmiri

ADAPAZARI

4170/47077 - 13.5.1961 
(S. No: 413)

HALlT SARVAN 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Müdürlüğünde S. No: 14217 
Şube Âmiri

ADAPAZARI

4171/47078 - 13 . 5 .1961 
S No: 414)

RECEP ALAZ 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Hz. 2. Grup Amiri 
•S. No: 22363

ADAPAZARI

4172/47079 - 13.5.1961 
(S. No: 415)

KENAN AYSUN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 19926

SÎVAS

4173/47080 - 13 . 5 .1961 
fS. No: 416)

MEHMET ERTUNÇ
Devlet Demiryolu Fabrikasında
Ustabaşı S. No: 25646

ADAPAZARI

^174/47081 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 417)

MUSTAFA KOLCA 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Şube Âmiri S. No: 13145

ESKİŞEHİR

4175/47082 - 13.5 .1961 
(S. No: 418)

CELÂL IŞIK
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Kazanhane Grup Amiri 
S. No: 13816

ESKİŞEHİR

4176/47083 - 13.5 . 1961 
(S. No: 419)

FETHİ KIRELLİ 
Devlet Demiryolu Vagon Fab
rikası Bakımevi S. 1. Ustabaşı 
S. No: 26930

SAKARYA

4177/47084 - 13 .5 . 1961 
(S. No: 420)’

M. EMİN ELÖVER
Devlet Demiıyolu Fabrikasında
Hz. Şube Âmiri

ADAPAZARI

4172/47085 - 13 . 5 .1961
(S. No: 421)

SELÂHATTİN TALAYMAN 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Şube Amiri

ADAPAZARI

4179/47086 - 13 . 5.1961
(S. No: 422)

MUHUTTİN ÖZÜGÜL 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Atelye Grup Âmiri 
S. No: 22251

ADAPAZARI

4180/47087 - 13.5.1961 
(S. No: 423)

İSMAİL ALTINDAĞ 
Devlet Demiryolu Atelye 
Grup Âmiri

ADAPAZARI

4181/17088 - 13.5 .1961 
(S. No: 424)

ŞÜKRÜ KESKİNER 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Revizörlük Âmiri

ESKİŞEHİR

4182/47089 - 13 .5 . 1961 
(S. No: 425)

LÜTFÎ YEDÎGÜN
Devlet Demiryolu Fabrikasınde
S. No: 37564

ADAPAZARI

4183/47090 - 13 .5 . 1961 
(S. No: 426)

İBRAHİM ALPAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
Grup Âmiri S. No: 1041

ESKİŞEHİR

4f84/47091 - 13 5 .1961
fS. No: 427)

CELÂL KURT
Devlet Demiryolu Fabrikası
Grup Ustabaşı S. No: 28012

ESKİŞEHİR
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4185/47092 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 428)

MUAMMER ÜZİN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 30428

StVAS

4186/46836 - 13 . 5 .1961 
(S. No: 429)

NAİL BAHADIR
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 27176

ANKARA

4187/47136 - 15 . 5 .1961 
(S. No: 430)

HALİL KORKUSUZ
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 26135

SİVAS

4188/47138 - 15.5 .1961 
(S. No: 431)

SÜLEYMAN SÜĞLÜN 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 40978

SİVAS

4189/47141 - 15.5 .1961 
(S. No: 432)

HAŞAN İPEK
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Desinatör S. No: 53454

ADAPAZARI

4190/47143 - 15 . 5 .1961
(S. No: 433)

ŞEMSETTİN ŞENER 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 34249

SİVAS

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4191/47144 - 15 . 5 .1961 
(S. No: 434)

| h . DEHRİ SAYIL 
Devlet Demiryolu Revizörlük 
Atelyesi Ustabaşısı 
S. No: 15439

ESKİŞERİR

4192/47146 - 15 . 5 .1961 
(S. No: 435)

KADİR SAKAKLI 
Devlet Demiryolu Lokomotif 
Deposunda Ustabaşı 
S. No: 29976

ESKİŞEHİR

4280/47335 - 16.5 .1961 
(S. No: 436)

SALİH GELİŞİN 
Devlet Demiryolu İmar ve 
İnşaat 2. Grup Müdürlüğünde 
Atelye Şefi

ANKARA

4281/47336 - 16.5 .1961 

AZİZ TÜZE
Devlet Demiryolu Fabrikası 
S. No: 13402

SİVAS

4282/47337 - 16. 5.1961 
(S. No: 438)

HACI ÖZEL
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 50476

SİVAS

4283/47338 - 16.5 .1961 
(S. No: 439)

FEVZİ YELUTAŞ 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Depoda

ANKARA

! Dilekçenin tarih ve No. su ile
: dilekçe sahibinin adı ve adresi

4284/47339 - 16.5 .1961 
(S. No: 440)

VEHBİ GÜNSOY
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 25733

SİVAS

4285/47340 - 16 . 5 .1961 
(S. No: 441)

İBRAHİM ÖZKAYA 
Devlet Demiryolu Buharlı De
poda Ustabaşı S. No: 980

ANKARA

4286/47341 - 16. 5 .1961 
(S. No: 442)

AHMET ARSLAN 
Devlet Demiryolu Sürveyam 
S. No: 31260 Takım 4344

ERZİNCAN

42Ö7/47342 - 16.5 . 1961 
(S. No: 443)

ALİ OSMAN KOPARAL 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Desonatör S. No: 37534

ADAPAZARI
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Dilekçenin tarih ve No su ile I Dilekçenin tarih ve No. su il*)
dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi

4298/47354 - 17 . 5 .1961 
(S. No: 454)

A. RIZA DOMANİÇ
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Md. lüğü Y. 65, Şb. Âmiri 
S. No: 39798

ESKİŞEHİR

4299/47360 - 17.5 .1961 
(S. No: 455)

IIALlT ÜNSAL
Devlet Demiryolu Fabrikası
Y. 65, Şb. Âmiri S. No: 12583

ESKİŞEHİR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4288/47343 - 16.5.1961 
(S. No: 444)

MEHMET NECMETTİN ARIK 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Grup Amiri

Mithatpaşa - ADAPAZARI

4289/47344 - 16.5.1961 
(S. No: 445)

HÜSMEN FIÇICIOĞLU 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Şube Âmiri

ADAPAZARI

4290/47345 - 16 . 5 .1961 
(S. No: 446)

FUAT ÖZEK
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Desinatör S. No: 31662

ADAPAZARI

4291/47346 - 16.5 .1961 
(S. No: 447)

SÜLEYMAN UNUTULMAZ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
S. No: 14198

SlYAS

4293/47348 - 17.5 .1961 
(S. No: 449)

ŞABAN DEMÎREL 
Devlet Demiryolu Iş. Md. lüğü 
Şb. 42, Şef kısım 313 te 
Yol Sürveyam

SÎVAS

4294/47349 - 17 . 5 .1961 
(S. No: 450)

CEMÎL GEYNE 
Devlet Demiryolu Fabrikası
34. Şb. S. No: 5951 
Şube Âmiri

ESKİŞEHİR

4295/47350 - 17 . 5 .1961 
(S. No: 451)

FEVZİ ÇELÎK
Iş. 4. Kısım 424 te Yol
Sürveyam S. No: 28324

SÎVAS

4296/47351 - 17 . 5 .1961
(S. No: 452)

YUNUS PEKER
Iş. 4. Şb. 42. Kısım 423 te
\o l Başçavuşu S. No: 1634

SÎVAS

4301/47433 - 16.5 .1961 
(S. No: 456)

N. NABÎL GEDÎZ 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Lokomotif Deposunda 
Şb. Âmiri S. No: 295

ESKİŞEHİR

4302/27434 - 18.5 .1961 
(S. No: 457)

BAHADDÎN ERMAN 
Devlet Demiryolu 2. İşletme 
Buharlı Lokomotif Depo Şefi

ANKARA

4303/47435 - 18.5 .1961 
(S. No: 458)

BAHADDÎN TANAÇAN 
Devlet Demiryolu Umum Mii- 

ı dürlük Cer Dairesi Teslim Alma 
i Müdürlüğünde Şef S. No: 301
I
1 ESKİŞEHİR

4292/47347 - 16.5 .1961 
(S. No: 448)

ALİ BURGUCU
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 19327

SİVAS

4297/47353 - 17.5 .1961 
(S. No: 453)

I MEHMET ERCANLAR 
; Devlet Demiryolu Fabrikası 
| Atelye Şube Amiri 
S. No: 20705

ESKİŞEHİR
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Dilekçenin tarih ve No. sa ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

4304/47436 - 18 . 5.1961 
{S. No: 459)

ALİ RIZA KOÇ 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlüğü Cer Dairesi Teslim Alma 
Müdürlüğünde Şube Âmiri 
S. No: 22141

ESKİŞEHİR

(Dilekçelerin özeti: Devlet Demiryolları işçileri Emekli San
dığına tabi olup, sonradan vazifeleri icabı T. C. Emekli Sandığına 
devredilmiş olmaları sebebiyle 228 saydı Kanun şümulüne gir
mekte iseler de; mezkûr kanunda; 1950 yılında devirleri yapılmış 
olan emsalleri gibi bütün hak ve mevduatları ile adı geçen san
dığa devredilecekleri hakkında bir sarahat bulunmadığı için, 
emeklilik hakları ikiye bölünerek emsallerine nazaran % 50 nis- 
betinde eksik emekli aylığı almak durumuna düşmüş oldukların
dan bahsile; Devlet Demiryolları işçileri Sandığında geçen hiz
metleri ile mevduatlarının da Emekli Sandığına aktarılabilmesini 
teminen zikrolunan kanuna bir madde eklenmesi isteğinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belirtil
miş olan, vâki dilek ve şikâyetlerinin; yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulundukları cihetle; 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyo
numuzca inceleme konusu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

587 15 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4305/47437 - 18 . 5 .1961 
(S. No: 460)

RIZA ÖKMENGÎL 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlük Cer Dairesi Cer Teslim 
Alma Müdürlüğünde Memur 
S. No: 39304

ESKİŞEHİR

4306/47438 - 18.5 .1961 
(S. No: 461)

YUSUF DİNÇER 
Devlet Demiryolu Umıını Mü
dürlük Cer Dairesi Cer Teslim 
Alma Müdürlüğünde Şube 
Amiri S. No: 30486

ESKİŞEHİR •

4307/47439 - 18 . 5 . 1961 
(S. No: 462)

MUSTAFA POYRAZ 
Devlet Demiryolu Fabrikasında
34. Şb. de Amiri S. No: 13107

ESKİŞEHİR

4308/47440 - 18 5.1961 
(S, No: 463)

NECİP SAVAŞKAN
4. işletme 42. Şb. Kısım 431 de 
Sürveyan

StVAS

4309/47441 - 18 . 5 .1961 
(S. No: 464)

SÜLEYMAN KUMAL 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlük Cer Teslim Alma Mü
dürlüğünde Memur
5. No: 37575

ESKİŞEHİR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4310/47442 - 18 . 5 .1961 
(S. No: 465)

NURİ YERÇtL 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlüğü Cer Dairesi Cer Tes
lim Alma Müdürlüğünde Tes
lim Alma Şefi S. No: 2351

ESKİŞEHİR

4311/47450 - 18 . 5.1961 
(S. No: 466)

MUHARREM KAVRAYICI 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlük Cer Dairesi Cer Teslim 
Alma Müdürlüğünde Şb. Âmiri 
S. No: 19850

ESKİŞEHİR

4312/47454 - 18.5.1961 
(S. No: 467)

HlLMl ŞİMŞEK 
Devlet Demiryolu imar ve 
inşaat Atelyesi Atelye Şefi

ESKİŞEHİR

4313/47458 - 18.5 .1961 
(S. No: 468)

MUHtTTlN TtFTtKOÖLU 
Devlet Demiryolu imar ve 
inşaat Atelyesi Şb. Âmiri

ESKİŞEHİR

4314/47560 - 18,5.1960 
(S. No: 469)

RAMÎZ PAKEL
Devlet Demiryolu Fabrikasında
Kaynak Şube Âmiri

ESKİŞEHİR

I Dilekçenin tarih ve No. su ile
ı dilekçe sahibinin adı ve adresi

4315/47562 - 18. 5.1961 
(S. No: 470)

ŞÜKRÜ TOPRAK
4. Iş. Müdürlüğü Şb. 42. Şef
Yol Sürveyam

StVAS

4316/47563 - 18.5.1961 
(S. No: 471)

NASUH ÇELlKYAY 
Devlet Demiryolu 3. işletme
Cer Servisinde Revizörliik 
Amirliği Atelyesi Grup Âmiri 
S. No: 13643

IZMtR

4317/47566 - 20. 5 .1961 
(S. No: 472)

IHSAN SEVGÜL 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Kısım 930 da Şb. Amiri 
S. No: 14176

ESKİŞEHİR

5046/50034 - 27.6.1961 
(S. No: 473)

NECMİ ALKAN 
Devlet Demiryolu Revizörliik 
Amirliğinde Ustabaşı 
S. No: 35504

HAYDARPAŞA

5042/50024 - 27 . 6 .1961 
(S. No: 474)

MEHMET ERDOÖMUŞ 
Takım 4142, Yol Başçavuşu

ZlLE
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Dilekçenin tarih vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5043/50028 - 27.6 .1961 
(S. No: 475)

KEMAL ÖZESEK 
Devlet Demiryolu Revizörlük 
Amirliğinde Revizör Şefi 
S. No: 36871

HAYDARPAŞA

5044/50031 - 27 . 6 . 1961 
(S. No: 476)

SELÎM ARDA
DDY İnşaat Bölge Kısım 12 Şef 

BİLECİK

5045/50030 - 27 . 6 .1961 
(S. No: 477)

RECEP ÖZDER 
Devlet Demiryolu Takım 
4151. Yol Başçavuşu

TURHAL

5041/50010 - 27 . 6 . 1961 
(S. No: 478)

İHSAN KURMEN 
Devlet Demiryolu Sürveyam 
Kısım 363 te S. No: 16112

UŞAK

5040/49274 - 26 . 6 .1961 
(S. No: 479)

MEHMET ÖZKAR 
Devlet Demiryolu Çamlık 
Kısım Şefi S. No: 12236

Çamlık İstasyonu

4398/47715 .- 26.6.1961 
(S. No: 480)

KÂZIM GEDİK 
Devlet Demiryolu 2. İşletme 
21. Şb. Yol Çavuşu 
S. No: 23724

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4399/47716 - 24 . 5 .1961 
(S. No: 481)

FAİK ERKAN
Devlet Demiryolu Fabrikası
Termin Bürosunda S. No: 61941

ESKİŞEHİR

4438/47958 - 29.5 .1961 
(S. No: 482)

KARABEK SAYAN 
Devlet, Demiryolu Şb. 13.
Kısım 131 de Yol Başçavuşu 
20. No: 20961

ESKİŞEHİR

4439/47970 - 29 . 5 . 1961 
(S. No: 483)

YAŞAR YILDIZLAR 
Devlet Demiryolu Şb 13.
Kısım 131 de Yol Sürveyaııı 
S. No: 6870

Gar - ESKİŞEHİR

4440/47979 - 29.5 .1961 
(S. No: 484)

SABRI KOÇTÜRK
4. işletme Müdürlüğü Şb. 42 
Şefliği Kısım 423 Şefliğinde 
Yol Siirveyanı

SİVAS

4441/47980 - 29 . 5 . 1961 
(S. No: 485)

BAHADDİN CANER 
Devlet Demiryolu Fabrikasında 
Şb. Âmiri S. No: 36999

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4442/47981 - 29 . 5 .1961 
(S. No: 486)

RECEP BAHRİ HANDEMİR 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
Müdürlüğü Y. 65. Şb. de 
Desinatör S. No: 50168

ESKİŞEHİR

4443/47983 - 29.5 . 1961 
(S. No: 487)

I

FERHAT ŞAHİN 
Devlet Demiryolu Şb 13.
Kısım 131 de Yol Sürveyam

i
Gar - ESKİŞEHİR

4444/47984 - 29.5 . 1961 
(S. No: 488)

MUSTAFA ITGENSOY 
Devlet Demiryolu 1/2 Tarım 
Sürveyam S. No: 6149

Gar - ESKİŞEHİR

4483/48030 - 30 . 5 .1961 
(S. No: 489)

SÜLEYMAN SAYGIN 
Devlet Demiryolu Yol Çavuşu

Dinar İstasyonu

4484/48033 - 31.5 .1961 
(S. No: 490)

İBRAHİM KEFAL 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
976. Şb. Âmiri No: 298

A N K A R A A D A P A Z A R I ESKİŞEHİR



-  41 —

4485/48034 - 31. 5 .1961 
(S. No: 491)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

14490/48040 - 31 . 5 .1961 
İ (S. No: 496)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

MUSTAFA K1ZILDAG 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
976. Şb. Âmiri S. No: 32902

ESKİŞEHİR

4486/48031 - 31. 5 .1961 
(S. No: 492)

HAŞAN KARAKUŞ 
Devlet Demiryolu 6. İşletme 
Müdürlüğü Şb. 63 Şefliği ve 
Kısım 634. Şefliğinde 23424 
Zatişleri Sicil Sayılı Sanatkâr 
İşçi

Gar - ADANA

4487/48036 - 31. 5 .1961 
(S. No: 493)

RAŞİT FENERCİ
Devlet Demiryolu Fabrikası
976. Şb. de Ustabaşı No: 25606

ESKİŞEHİR

4488/48038 - 31.5.1961 
(S. No: 494)

OSMAN KURUHAN 
Devlet Demiryolu Kısım 3343. 
Yol Çavuşu 12259 Yol 
Sürveyanı

DAZKIRI

4489/48039 - 31. 5 .1961
(S. No: 495)

HÜSEYİN SAYIN 
Devlet Demiryolu 3. İşletme 
Kısım 3345 No: 16910

DAZKIRI

! HAMİT BIÇAK
! Devlet Demiryolu 6. İşletme 
Müdürlüğü Şb. 63 Şefliğinde 
Yol Sürveyanı S. No: 19146

Gar - ADANA

4491/48049 - 31.5 . 196J 
(S. No: 497)

ARÎF ŞERBETÇİ
Devlet Demiryolu Takını 3413
İşçisi Sieil 33892

ÇİVRİL

4492/48050 - 31.5 . 1961 
(S. No: 498)

HALÎL İLTER
Devlet Demiryolu 3. İşletme 
Şb. 33 Kısım 334 Takım 3341 
Yol Sürveyanı Çavuşu

Bozkurt İstasyonu

4493/48051 - 31. 5 . 1961 
(S. No: 499)

ÎSMAİL TEKİN 
Devlet Demiryolu Şb. 13 
Kısım 131 Yol Sürveyanı 
S. No: 8747

Gar - ESKİŞEHİR

4534/47993 - 1.6.1961 
(S. No: 500)

X. NACİ AKYILDIZ 
Devlet Demiryolu 2. işletme 
2/12 Tesisat Şefi No: 28816

A N K A R A

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4535/47994 - 1.6.1961 
(S. No: 501)

BAYRAM DURMUŞ ÖZLÜ 
Devlet Demiryolu 2. İşletme 
2/16 Eenıniyct Tesisat Şefi 
Montörü 40427

ANKARA

4536/47995 - 1.6.1961 
t S. No: 502)

! M. KEMAL GÖKMENLER 
Devlet Demiryolu Bölge 2/12 
Atelye Şb. Âmiri S. No: 26213

ANKARA

4537/48117 - 1 .6 .  1961 
(S. No: 503)

HALÎL HULUSİ KALKANCI 
Devlet Demiryolu 3. işletme 
Müdürlüğü emrinde 25924 
Yol Başçavuşu

ÇİVRİL

4538/48124 - 1.6.1961 
(S. No: 504)

MUZAFFER ÇELMEN 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlük Cer Dairesinde Tekniker

ANKARA

4539/48121 - 1 .6 .  1961 
(S. No: 505)

HAMİT ÖZKÖPRÜLÜ
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlük Cer Dairesinde Atelye 
Şb. Âmiri

A N K A R A



4540/48126 - 1.6.1961 
(S. No: 506)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4566/48325 - 3.6.1961 
(S. No: 511)

A. SAİM ÖĞÜTÇÜ 
Devlet Demiryolu Umum Mü
dürlük Cer Dairesinde Tekniker

ANKARA

4541/48127 - 1.6.1961 
(S. No: 507)

AHMET KAYA 
Devlet Demiryolu 6. İşletme 
Müdürlüğü Şb. 63 Şefliği 
Kısım 634 Şefliğinde Yol 
Başçavuşu 23561

Gar - ADANA

4542/48128 - 1.6.1961 
(S. No: 508)

MUSA ARDA
Devlet Demiryolu Başçavuşu 
Şb. 63 Şefliğinde 6. İşletme 
S. No: 18882

ADANA

4544/48033 - 1 .6.1961 
(S. No: 509)

HÜSMEN GENÇLER 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
29066

ESKİŞEHİR

4565/48322 - 3 .6 .1961 
(S. No: 510)

AHMET ÇİFTÇİ
Devlet Demiryolu 4. İşletme
Şb. 42 de Yol Başçavuşu 29301

SİVAS

SIRRI KARADOĞAN 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Lokomotif Deposunde Şube 
Âmiri S. No: 2369

ESKİŞEHİR

4567/48330 - 3.6.1961 
(S. No: 512)

M. SALİH ÖLÇEN 
Devlet Demiıyolu 6. İşletme 
6/16 Mekanik Emniyet Tesisatı 
Şefi 46924

ADANA

4568/48332 - 3.6.1961 
(S. No: 513)

RAMAZAN SU
Devlet Demiryolu Takım 3423
Yol Bek. 46117 Sınıf 1 Yol
Çavuşu

KEÇİBORLU

4569/48333 - 3.6.1961 
(S. No: 514)

MEHMET CENGİZ 
Devlet Demiryolu Takım 3422 
Yol Bekleme 25626 Sınıf 1 
Yol Çavuşu

KEÇİBORLU

4570/48337 - 3.6 .1961 
(S. No: 515)

ABDURRAHİM ÖZAY 
Devlet Demiryolu Fabrikası 
979 Şb. de Şef Âmiri 
S. No: 13228

ESKİŞEHİR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4571/48345 - 3.6.1961 
(S. No: 516)

MUSTAFA TAKA 
Demiryolu 3. İşletme Takım 
3423 Çavuşu 12184. Sınıf 1. 
Kısım Şefi

KEÇİBORLU

4572/48346 - 3.6.1961 
(S. No: 517)

i HALİL İBRAHİM METİN 
| Devlet Demiryolu Takım 3422 
Çavuş 12268. Sınıf 1. Kısım 
Şefi

KEÇİBORLU

4573/48347 -3 .6 .1 9 6 1  
(S. No: 518)

SÜLEYMAN ÖZKÖK 
Devlet Demiryolu Şb. 13, Kısım 
131 de Yol Sürveyam 9698

Gar - Eskişehir

4574/48375 - 5 . 6.1961 
(S. No: 519)

İBRAHİM ERTEM
Devlet Demiryolu Kısım 341
Şefi 25013 Tekniker Kısım Şefi

DİNAR

4575/48376 - 5 .6.1961 
(S. No: 520)

MUSTAFA AYTUN 
Devlet Demiryolu 341 Şefliğin
de Başçavuş 22732

DİNAB
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı vo adresi

4576 - 48377 - 5.6.1961 
(S. No: 521)

İBRAHİM DEMİR
Devlet Demiryolu Şb. 33 to 
Yol Başçavuşu 20226

NAZİLLİ

4577/48378 - 5.6.1961 
(S. N o: 522)

NİHAT SEVER
Devlet Demiryolu Elektrik 
Şefliğinde Şube Âmiri 5434

HAYDARPAŞA

4578/48379 - 5.6.1961 
(S. No: 523)

H. İBRAHİM ERMİŞ 
Devlet Demiryolu Genel Mü
dürlüğü Cer Dairesi Atelye 
Şb. Âmiri No: 25295

ANKARA

4579/48387 - 5.6.1961 
(S. No: 524)

HAŞAN YÜKSEL
Devlet Demiryolu Fabrikasında
Ustabaşı No: 31616

ESKİŞEHİR

4580/48389 - 5 . 6.1961 
(S. No: 525)

HAYRETTİN ÖĞRETMEN 
Devlet Demiryolu Gar Elek
trik işleri Şefliğinde Başrevizör 
33093

H A Y D A R P A Ş A

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4581/48399 - 5 . 6 .1961 
(S. No: 526)

VELİ DEMİRÖZ
Devlet Demiryolu Takım 3341 
Çavuşu 22734 Yol Başçavuşu

EVCİLER

4583/48402 - 5.6.1961 
(S. No: 527)

FETHİ SEZGÖR 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Dezci Tornalıane Şb. Âmiri

HAYDARPAŞA

4584/48403 - 5 .6  .1961 
(S. No: 528)

ALİ ÖZASLAN
Devlet Demiryolu Lokomotif
Deposunda Şube Âmiri 7637

HAYDARPAŞA

4585/48404 - 5. .6 .1961 
(S. No: 529)

EMİN SAMAĞA 
Devlet Demiryolu 1. işletme 
Buharlı Deposunda Şube 
Amiri 16538

HAYDARPAŞA

4586/48411 - 5.6.1961 
(S. No: 530)

HALÎL TÜMER
Devlet Demiryolu Kısım 342 
Şefliğinde 23308 Yol Sürveyam

B U R D U R

| Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4587/48412 - 5.6.1961 
(S. No: 531)

MUSTAFA SEZGİN 
Devlet Demiryolu Yol
Başçavuşu

Çiftehan istasyonu

4588/48415 - 5 .6.1961 
(S. No: 532)

A. HALIM ÖZ.
Devlet Demiryolu 1. işletme 
Buharlı Depo 26098 Şb. Âmiri

HAYDARPAŞA

4589/48416 - 5 . 6 . 1961 
(S. No: 533)
İs m a il  v a r d a r

Devlet Demiryolu Şube 33. 
12196 Kısım Şefi

NAZİLLİ

4590/48417 - 5.6.1961 
(S. No: 534)

FAHRETTİN BOYUNEĞMEZ 
Devlet Demiryolu Grup Âmiri

HAYDARPAŞA 
4618/48384 - 5 .6 .1961 
(S. No: 535)

KEMALETTlN SEÇKlN 
Devlet Demiryolu Buharlı Lo
komotif Deposunda S. 16685 
Şube Âmiri

ESKİŞEHİR

4663/47737 - 5 .6 .1961 
(S. No: 536)

AHMET ALI ERDlM 
Devlet Demiryolu Buharlı Lo
komotif Deposunda Şube 
Amiri S. No: 14704

Halkapınar - IZMtR



— 44 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4G64/47739 - 7 .6  . 1961 
(S. No: 537)

MUSTAFA ÎŞÇÎMEN 
Devlet Demiryolu Buharlı Depo 
Başrevizör 39670

Halkapmar - ÎZMÎR

4669/48614 - 7.6.1961
I (S. No: 542)

I KEMAL TOY 
| Devlet Demiryolu 1. İşletme 
j Elektrik İşleri Şefliğinde 
Ustabaşı S. No: 42654

HAYDARPAŞA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
' dilekçe sahibinin adı ve adresi

4665/47740 - 7 .6 .  1961
(S. No: 538) .

TEVFÎK GÖKSU 
Devlet Demiryolul Buharlı 
Depoda Revizör Şefi 14764

ÎZMÎR

4666/48606 - 7.6.1961 
(S. No: 539)

OSMAN KATIRCI 
Devlet Demiryolu Elektrik 
İşlerinde 54246

HAYDARPAŞA

4667/48609 - 7 .6 .  1961 
(S. No: 540)

MEHMET YÖNEY 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
İmar ve İnşaat Atelye Şube 
Âmiri 5844

HAYDARPAŞA

4668/48613 - 7 .6 .  1961 
(S. No: 541)

NURETTİN ÖZKAŞ 
Devlet Demiryolu Elektrik 
İşlerinde Ustabaşı 44964

HAYDARPAŞA

4670/48618 - 7 .6  .1961
(S. No: 543)

MUSTAFA ÎNCE 
Devlet Demiryolları 1. İşletme 
Elektrik İşleri Şefliğinde 
34514

HAYDARPAŞA

4671/48622 - 7 .6 .  1961 
(S. No: 544)

SELÂHADDÎN MUŞTA 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Depo Ustabaşısı

ADANA

4672/48623 - 7 . 6 . 1961
(S. No: 545)

MEHMET GÜRKAŞ 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Depoda Lokomotif Ateşçisi

ADANA

4673/48628 - 7.6.1961 
(S. No: 546)

ENVER TÜZÎN 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Depo Şef Revizörü 
S. No: 28464

HAYDARPAŞA

Dilekçenin tarih ve No. su İle
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4674/48629 - 7.6.1961 
' (S. No: 547)

MUSTAFA ULAŞ 
Devlet Demiryolu İmar ve 
İnşaat Atelyesi Şube Âmiri

HAYDARPAŞA

4675/48630 - 7.6.1961
(S. No: 548)

SELÂHADDİN KARABULUT 
Devleet Demiryolu Buharlı 
Lokomotif Deposunda/Ustabaşı 
S. No: 15870

HAYDARPAŞA

4676/48631 - 7.6.1961 
(S. No: 549)

BEDRÎ ÖVÎNÇ 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
îmar ve İnşaat Atelye Şube 
Âmiri 8061

HAYDARPAŞA

4677/48637 - 7 .6  . 1961 
(S. No: 550)

SÜLEYMAN TOPTAŞ 
Devlet Demiryolu Sınıf 1.
Yol Çavuşu 46948

Sütlâç İstasyonu

4678/48679 - 8 .6  . 1961 
(S. No: 551)

MÜNEVVER TOPAÇ 
Devlet Demiryolu 3. İşletme 
Tesisat Servisi

Halkapınar - ÎZMÎR
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Dilekçenin, tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4679/48681 - 7 .6 .  1961 
(S. No: 552)

BURHANEDDİN GÜLERMAN 
Devlet Demiryolu Elektrik 
Revizörlüğiinde Başrevizör 
49216

HAYDARPAŞA

4680/48682 - 7 .6 .  1961 
(S. No: 553)

MUZAFFER AKYAR 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Depoda Ustabaşı 28606

HAYDARPAŞA

4681/48683 - 7 . 6 .  1961 
(S. No: 554)

İSMAİL KULA
Devlet Demiryolu Revizörlük
Amirliği S. 1. Revizör 66680

HAYDARPAŞA

4682/48684 - 7 .6 .  .1961 
(S. No: 555)

MUAZZEZ ATADİL 
Devlet Demiryolu Revizörlük 
Amirliği Atelye Grup. Âmiri 
18268

HAYDARPAŞA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4683/48681 - 7.6.1961 
(S. No: 556)

HÜSEYİN TEZOLER 
Devlet Demiryolu Revizörlük 
Amirliği Atelye Şube Âmiri 
40751

HAYDARPAŞA

4684/48686 - 7.6.1.961 
(S. No: 557)
ALİ HİZAN
Devlet Demiryolu Revizörlük 
Amirliği Atelye Şube Amiri 
22145

HAYDARPAŞA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4681/48687 - 7 .6  .1961 
(S. No: 558)

NİYAZİ YILMAZKOL 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
îmar ve înşaat Atelyesi 
Atelye Şube Âmiri 43693

HAYDARPAŞA

4686 48751 - 9.6.1961 
(S. No: 559)
ALÎ RIZA BABACAN 
Devlet Demiryolu Kısım 341 
Yol Bekçisi 64953

Dinar İstasyonu

D em iryo lları İşç ileri E m e k li San-( D ilekçelerin  özeti : D evlet 
(lığına ta b i olu,>, sonradan va zife le ri icabı T. ('. E m ek li Sand ığ ın a  
devred ilm iş obuaları sebebiyle 228 sayılı K anun  şü m u lü n e  g ir 
m ekti' iseler de; m ezkû r ka n u n d a ; 1.950 y ılın d a  d ev ir leri yap ılm ış  
olan em salleri gibi bü tü n  hak ve m evdua tla rı ile adı (/ecen san 
dığa devred ilecekleri ha kk ın d a  bir sarahat bu lunm ad ığ ı için , 
em eklilik  h a k la n  ik iye  bölünerek em sallerine nazaran c/c 50 nis- 
betinde eksik  em ekli ay lığ ı alnıak d u ru m u n a  düşm üş o ld u k la r ın 
dan bahsile; D evlet D em iryo lları İşç iler i San d ığ ın d a  geçen h iz 
m etleri ile m evd u a tla r ın ın  da E m e k li San d ığ ın a  aktar dahiline sin i  
ten ıinen  zik ro lu n a n  ka n u n a  bir m adde eklenm esi isteğ inden  iba
re ttir .)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belirtil
miş olan, vâki dilek ve şikâyetlerinin; yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulundukları cihetle; 140 sayılı Kanunun 5 
maddesinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyo
numuzca inceleme konusu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

588 15 . 5 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi

47*23/48879 - 12. 6 .1961 
(S. No: 571)

HAYRI ERŞAN 
Devlet Demiryolu Motorlu 
Tren Deposunda Ustabaşı 
S. No: 1363

Haydarpaşa - İSTANBUL

4724/48880 - 12.6 . 1961 
(S. No: 572)

ZÜLFİKÂR ÖKTEN

4687/48762 - 9.6.1961 
(S. No: 560)

YAŞAR ULUKAN
T. C. DD 6. îşletme Tesisler
Servisi Memuru No: 22177

Gar - ADANA

4688/48763 - 9.6.1961 
(S. No: 561)

ŞABAN DEDE
T. C. DD Elektrik İşleri Şefliği 
Ustabaşısı No: 31646

ADANA

4689/48764 - 9.6.1961 
(S. No: 562)

NURİ YOLGEÇEN 
Revizörlük Amirliği Tesisat 
Memuru No: 60119

HAYDARPAŞA

4690/48801 - 10 . 6 . 1961 
(S. No: 563)

AHMET ÖZ ATA
Devlet Demiryolu 3415 Takım
Yol Bekçisi S. No: 33484

DÎNAR

-I, 1)1/48802 - 10. 6. 1961 
fS. No : 564)

AHMET ERKANLI 
Devlet Demiryolu Takını 3435 
tc Yol Başçavuşu S. N o: 26951

ÎSPARTA

4692/48803 - 10 . 6 .1961 
(S. No: 565)

İHSAN ÖZEN
Devlet Demiryolu Şb. 34 
Şefliği Takım 3435 te Yol 
Sürveyam 16100

4693/48804 .- 10. 6.,1961 
(S. No: 566)

HÜSEYİN ÜNAL
Devlet Demiryolu Takııu 3435
te Yol Başçavuşu No: 35781

tSPARTA

4694/48805 - 10 . 6.1961 
(S. No: 567)

ASAF KÜLAHÇI 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Mototren Deposu Makinist 
No: 50320

Haydarpaşa - İSTANBUL

4695/48812 - 10 . 6 .1961 
(S. No: 568)

ALt ÖZDAMAR
Devlet Demiryolu Takım 3433
te Yol Bekçisi Sınıf 1.
No: 33469

Kuleönü istasyonu

4696/48813 - 10.6 .1961 
(S. No: 569) ,

OSMAN KÖKOĞLU '
Devlet Demiryolu Takım 3434 
Sınıf 1. de Yol Başçavuşu 
S. No: 25631

EĞRİDİR

4697/48811 - 10.6 .1961 
(S. No: 570)

HALÎL AĞRILI 
Devlet Demiryolu 4. İşletıuo 
Müdürlüğü Şb. 42 Şef. Kısmı 
423 Şefliği Takını 4236 Çavuşu 
S. No: 22487

1 Devlet Demiryolu Mototren 
Deposu Depo Şefi S. No: 26876

HAYDARPAŞA

4725/48881 - 12.6 .1961 
(S. No: 573)

ALÎ DOĞAN
Devlet Demiryolu Takım 3433 
Yol Başçavuşu S. 12254

Kuleönü İstasyonu

4726/48882 - 12 . 6.1961 
(S. No: 574)

MEHMET ŞENSOY 
Devlet Demiryolu Telgraf Şefi 
Ali Şeıısoy eliyle S No: 27099

ADANA

4727/48833 - 12.6.1961 
(S. No: 575)

M. NECATÎ GÜNDÜZ ÖZ 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Haydarpaşa Motorlu Tren 
Deposunda Makinist 59053

tSPARTA StVAS HAYDABPAŞA
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4728/48893 - 12 . 6.1961 
(S. No: 576)

SADETTİN SEZER 
Devlet Demiryolu Revizörlük 
Amirliği Atelye Şb. Amiri 
S. No: 20393

HAYDARPAŞA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4729/48894 - 12 . 6 .1961 
(S. No: 577)

HÜSEYİN DEMİRCİ 
Devlet Demiıyolu 6. İşletme 63. 
Şb. 634 Kısım Yol Sürveyanı 
S. No: 13847

ADANA

4730/48895 - 12 . 6.1961 
(S. No: 578)

İSMAİL TURAN
Yol Çavuşu S. No: 25764

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Çapalı İstasyonu

4731/48896 - 12 . 6.1961 
(S. No: 579)

RÎFAT ERCENGlZ 
Devlet Demiryolu Karkamıs 
Deposunda Şef Revizör 
S. No: 48295

KARGAMIŞ

4732/48897 - 12.6 .1961 
(S. No: 580)

ZAFER DENİZGEZ 
Devlet Demiryolu Buharlı 
Depoda Ustabaşı S. No: 37739

4733/48898 - 12.6.1961 
(S. No: 581)

M. ARİF AFŞER 
Devlet Demiryolu 6. İşletme 
Karkamış Deposunda Atelye 
Şb. Amiri S. No: 23606

KARGAMIŞ

4785/49032 - 13.6 .1961 
(S. No: 582)

A. HIFZI YAZAN
Devlet Demiryolu Fabrikasında
S. No: 26340

SİVAS

4786/49035 - 13 . 6 .1961 
(S. No: 583)

KÂZIM AKKUŞ 
Devlet Demiryolu Çivril Büyük 
mahalle S. No: 34708 Takım 
3413 te Amele

Çivril İstasyonu

4787/49055 - 13 . 6 .1961 
(S. No: 584)

MUSTAFA ERDEM 
Devlet Demiryolu Sınıf 1. Yol 
Çavuşu S. No: 25715 Çal 
Baklan Kuyucak köyü

Çal - BAKLAN

4788/49056 - 13 . 6 . 1961
(S. No: 585)

TEVFİK ÇAKANIŞIK 
Devlet Demiıyolu Kargamı*

. Deposunda Ustabaşı S- No: 14338

Dilekçenin tarih ve No. su .ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4789/49057 - 13.6 . 1961 
(S. No: 586)

MEHMET CENGİZ 
Devlet Demiryolu Yol 
Başçavuşu S. No. 35728

Germencik İstasyonu

4790/49058 - 13.6.1961 
(S. No: 587)

MEHMET ÇALLI 
Devlet Demiryolu Takım 3432 
Çavuşu Sınıf 1. Yol Çavuşu 
S. No: 33475

Bozanönü İstasyonu

4817/49086 . 14 . 6.1961 
(S. No: 588)

ALİ DEMİRCİ
Devlet Demiıyolu Kısım 342
de Yol Başçavuşu S. No: 26026

BURDUR

4818/49087 - 14 . 6 .1961
(S. No: 589)

İSMAİL ÖZKAYA 
Devlet Demiryolu 3. İşletme 
Şb. 33 Kısım 331 de Yol 
Sürvoyan; S. No: 1223?»

NAZİLLİ

4819/49118 - 14 . 6 .1961 
(S. No: 590)

MEHMET DİZDEMİR 
Devlet Demiryolu 3. İşletme 
Yol Başçavuşu S. No: 22743 
Levazımda

Haydarpaşa - İSTANBUL KARGAMIŞ Kocabaş İstasyonu
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4820/49141 - 14 . 7 . 1961 
(S. No: 591)

HÜSEYİN EKMEKÇİ 
Devlet Demiryolu Yol 
Başçavuşu S. No: 17516

Kalecik - DENİZLİ

4821/49149 - 15. 6 . 1961 
(S. No: 592)

HAYDAR GÜRÇAY 
3. İşletme Alsancak Şb.
S. No: 22733 Yol Çavuşu 
Torbalı kazası Tepeköy ma
hallesi İst. geçidinde 14 
sayılı ev

AYDIN j

4822/49150 - 15.6 . 1961
(S. No: 593)

BEHÇET TURASAY 
Devlet Demiryolu Motorlu 
Tren Deposu S. No: 37875

HAYDARPAŞA

4823/49151 - 15. 6 .1961 
(S. No: 594)

İBRAHİM BELEK 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Şb. 2 Kısım 3 Şefliği 
S. No: 27997

Haydarpaşa - İSTANBUL

4824/49152 - 15.6 .1961
(S. No: 595)

FEHMİ KUTLU
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Şb. 2 Kısım 3 Şefliği 
S. No: 7686

Haydarpaşa - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4825/49153 - 15. 6 .1961 
(S. No: 596)

HAŞAN CİNEMRE 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Şb. 2 Kısım 3 Şefliği 
S. No: 16420

Haydarpaşa - tSTANBUL

4826/49154 - 15.6 .1961 
(S. No: 597)

ÎDRÎS GÜNORAL 
Şb. 2 Kısım 3 Şefliği 
Sicil No: 15862

Haydarpaşa - İSTANBUL

4827/49155 - 15.6.1961 ‘
(S. No: 598)

HÜSEYİN SARUHAN 
Devlet Demiryolu Şb. 2 Kısım 
3 Şefliği S. No: 8767

Haydarpaşa - tSTANBUL

4828/49156 - 15.6 .1961 
(S. No: 599)

HÜSAMETTİN AÇKALMAZ 
ı Devlet Demiryolu Motorlu 
' Tren Deposu S. No: 37874

HAYDARPAŞA

4829/49261 - 16 . 6 .1961 
(S. No: 600)

DÜNDAR ARAL
Devlet Demiryolu Fabrikası
Desinatör S. No: 35555

ESKİŞEHİR

14830/49262 - 16 . 6.1961 
(S. No: 601)

MEHMET AKMAN 
Devlet Demiryolu Yol 
Başçavuşu S. No: 24677

Dinar İstasyonu

4831/49270 - .17 . 6 .1961 
(S. No: 602)

MEHMET YILDIRIM 
I Devlet Demiryolu Sınıf 1.
Yol Başçavuşu S. No: 27050

i

Kocabaş - DENİZLİ

14832/49276 - 16 . 6 .1961 
(S. No: 603)

ERTUĞRUL SEVÎMKAN 
Devlet Demiryolu Takım Fab- 

j rikasında Montör Emeklilik 
İS. No: 24-465-96
j

ESKİŞEHİR

4833/49278 - 16.6 .1961 
(S. No: 604)

İSMAİL DEMİRKOL 
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
112 Şefliği S. No: 6270

Haydarpaşa - tSTANBUL

j Dilekçenin tarih ve No. su ile
j dilekçe sahibinin adı ve adresi

4834/49320 - 16.6 .1961 
(S. No: 605)

HİMMET BARIŞ 
Devlet Demiryolu Yol 
Sürveyam S. No: 25142

Torbalı î*ta#yonu
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4958/49640 - 2 2 .6 . 1961 
(S. No: 611)

5146/50457 - 4 .7 .1961  
(S. No: 616)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4881/49426 - 19.6.1961 
(S. No: 606)

İSMAİL YÜKSEL
Devlet Demiryolu Takım 3416
Çavuşu 53656 Yol Bekçisi

Karakuyu İstasyonu

4882/49427 - 19.6.1961
(S. -No: 607)

AHMET ŞAYKAN
Devlet Demiryolu Takım 3416
Yol Geçit Bekçisi S. No: 67171

Karakuyu İstasyonu

4933/49547 - 20. 6.1961 
(S. No: 608)

M. Alil KARAMAN 
Devlet Demiryolu Böceli 
İstasyonu Yol Sürveyanı 
No: 112255

Aydın hattı Böceli

4956/49585 - 21.6 . 1961 
(S. No: 609)

HÜSAM ETTİ N A RAYIC T
Devlet Demiryolu 1. İşletme 
Şb. 2. Kısım 3. Şefliği No: 9766

Haydarpaşa - İSTANBUL

4957/49641 - 22.6.1961 
(S. No: 610)

MUIILİS KONCA
Devlet Demiryolu Deposunda
Revizör Şefi No: 41522

BİLECİK

MUSA KOPUK 
Devlet Demiryolu Aydnı hattı 
Böceli İstasyonu Geçit Bekçisi 
S. No: 57239

•  BÖCELt

4959/49711 - 23.6.1961 
(S. No: 612)

HAŞAN KARADAĞ 
Devlet Demiryolu 1. İpletme 
Şb. 2. Kısım 3. Şefliği 
S. No: .18397

Haydarpaşa - İSTANBUL

4996/49758 - 24 . 6 .1961 
(S. No: 613)

ALİ KÜÇÜK
Devlet Demiryolu 1. İpletme 
Şb. 2. Şef Kısım 112 
S. No: 24589

PENDİK

5084/50135 - 29. 6. 1961 
(S. No: 614)

FAZIL TAK
Devlet Demiryolu 3. İşletme 
Sandıklı Takım 3412 de Yol 
Çavuşu

ÇİVRİL

5085/50180 - 30 . 6 . 1961 
(S. No: 615)

AHM ET ZİYA TÜRK ER
Devlet Demiryolu Kısım 363 te 
Yol Sürveyanı S. No. 16906 
Durak mahallesi İstasyon Ge
çidi karşısı No: 15

UŞAK

İHALİT ERDOĞMUŞ 
Devlet Demiryolu Çivril - Sun- 

! gurlu Yol Bekçisi S. No : 65882
SUNDURLU

! 5147/50458 - 4 .7 .  1961
!
| ALİ TOPER
j Devlet Demiryolu Yol Başça- 
j vuşu S. No: 16904 Marlık 
| İstasyonu
i TToAKI

j5204/50624 - 7 .7 .  1961 
! (S. No: 618)
|
; HÜSEYİN SEZGİN 
J Devlet Demiryolu 6. İşletme 
| 63. Şb. 604. Kısım 6344 Takım 
i Yol Başçavuşu 19155

ADANA
i
: 5248/49598 - 21 . 6 . 1961 
i (S. No: 619)
!
I SÜLEYMAN BASA L 
j Devlet Demiryolu Yedek Yol 
Başçavuşu 16924 

I ZİLE

I 5307/49588 - 11 .7 .1961
! (S. No.: 620)
I
İ MAHMUT EREN 
! Devlet Demiryolu Takım 4153 
I Yol Başçavuşu
i ZİLE
İ

5308/50908 - 12 .7 . 1961 
1 (S. No: 621)

i KÂZIM DENİZ 
Devlet Demiryolu Fabrikala
rında Desinatör S. No: 39286

ESKİŞEHİR



Dilekçenin tarih ve No su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5426/51202 - 18 . 7 .1961
(S. No: 622)

NURİ ALTUĞ 
Devlet Demiryolu tnal istas
yonu Yol Başçavuşu 
S. No: 16895 Ulubey Emirler 
mahallesi No:10

İnay İstasyonu

5427/51201 - 18 . 7 .1961 
(S. No: 623)

TEYFİK ÖRER 
367 sokak No: 12

ADANA

5425/51200 - 18 . 7 .1961.
(S. No: 624)

İBRAHİM GÜROL 
Devlet Demiryolu İnay İstas
yonu Yol Çavuşu S. No: 16825 
İstasyon mahallesi No: 10

EŞME

5470/51431 - 21.7 .1961 
(S. No: 625)

VELİ AKKUŞ 
Devlet Demiryolu 3. İşletme
35. Şb. Kısım 354 Çavuşu 
S. N o: 25616 Kİ. 74 Tk. 3443

SANDIKLI

5524/51478 - 22 . 7.1961 
(S. No: 626)

BAYRAM KARADUMAN 
3. İşletme Kısım 312 de 
S. No: 22747 Yol Başçavuşu

Alsancak - İZMİR

— 50 -
Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5525/51557 - 24 . 7 .1961 
(S. No: 627)

HÜSEYİN SEVİMLİ 
Devlet Demiryolu Sandıklı 
İstasyonu Takım 3542 Yol 
Başçavuşu Sicil N o: 16877

•  SANDIKLI

5526/51558 - 24 . 7 .1961 
(S. No: 628)

HULUSİ GÜRPINAR 
Devlet Demiryolu Yol 
Başçavuşu S. No: 25763

SANDIKLI

5527/51562 - 24.7 .1961 
(S. No: 629)

İb r a h im  e r o ğ l u
3. İşletme 35. Şb. 354 Kısım 
S. No: 25620 Yol Başçavuşu

Sandıklı - AFYON

5528/51563 - 24 . 7 .1961 
(S. No: 630)

HAŞAN TURGUT 
3. İşletme 35. Şb. 354 Kısım 
S. No : 33482 Yol Çavuşu 
Etkin Ova Takım 3544

Sandıklı - AFYON

5627/51871 - 28.7 .1961 
(S. N o :'631)

ALİ İLMAN 
Karamanlar 1411 No: 21 
S. No: 16620 Yol Başçavuşu

ÎZMÎR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5628/51872 - 28.7 .1961 
(S. No: 632)

HAŞAN KAYAHAN 
3. İş. Şb. 311 Kısım İzmir 
S. No: 16623 Yol Başçavuşu

Halkapınar - İSTANBUL

5629/51869 - 28 . 7.1961 
(S. No: 633)

ALİ RIZA CAYHAN 
Kahramanlar 14255 No: 7 İz
mir S. No: 12241 Yol Çavuşu

İZMİR

5630/51870 - 28 . 7 .1961 
(S. No: 634)

BEKİR KORKMAZ
3. İş. 31. -Şb. 311 Kısım İzmir
S. No: 22749 Yol Başçavuşu

Halkapmar - İSTANBUL.

5631/51873 - 28 . 7 .1961 
(S. No: 635)

AHMET TİMUÇİN
T. C. DD Şb. 31 de Yol Sür-
veyanı Alsancak S. No: 17545

İZMİR

5632/51677 - 25 . 7 .1961 
(S. No: 636)

AHMET DAĞLI 
Basmane Merkez Takım 3111 
Çangu S. No: 19054 S. 1. Kısım 
Şefi Basmane İdare Lojmanı

Hilâl - BASMANE



3986/46676 - 9.5 .1961

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

SAİT YARDIMCI vo arkadaş
ları
Adalet Dairesi Başkâtip ve 
Zabıt Kâtipleri

Tutak - AYDIN

51 -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : Mahkeme Başkâtibi re zabıt kâtiplerine 
tazminat verilmesi isteğinden ibarettir.)

Gareği düşünüldü : Dilekçilerin müracaatlerinden sonra çı
kan 60 numaralı Kanunla istekleri yerine gelmiş bulunduğun
dan komisyonumuzca tâyini muameleye lüzum olmadığına karar, 
verildi.)

Karar No. Karar tarihi

590 15 . 5 . 1963

4854/46362, (Dilekçenin özeti : Vaktinde Temyiz edemediği için kesinleşen
3900/46362 - 5 .5 .1961 bir mahkeme ilâmının bozulması talebinde a ibarettir.)
(S. No: 644)

ABDURRAHMAN ÖZDEN 
Yediocak Mahallesi

Osmaniye - ADANA

4020/46379 - 5 .5 .1961 
(S. No: 645)

ŞADAN SANtVAR 
P. Bnb. 39. P. Tüm. özel 
Sİ. Sb. Md.

İSKENDERUN

(Dilekçenin özeti : 1955 yılında Erzurum’a 17,5 km. uzaklık
taki Uzundhmct köyünde bulunan bir birliğe muvakkat olarak 
(121 gün müddetle) vazife ile gönderilen dilekçi harcırah alma
dığını, artığı dâvanın Danıştay 5 nci Dairesinde reddedildiğini, 
tashihi karar talebinin de nazara alınmayıp reddedildiğini beyan
la, harcırah verilmesini talebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

591 15 . 5 . 1963



Dil Dilekçenin tarih ve No. su ile j Dilekçenin tarih ve No. su ile Dilekçenin tarih ve No, su ile
dile dilekçe sahibinin adı ve adresi j dilekçe sahibinin adı ve adresi dilekçe sahibinin adı ve adresi

54265633/54078 - 25.7.1961 
(S. ](S. No: 637)

NUERAMAZAN YILDIRIM 
D e v i Devlet Demiryolu Yol Çavuşu 
yonıı Kazajıpmar istasyonu 
S. n S- No: 33486

mahi SANDIKLI

5677/51967 - 29 . 7 .1961 
5427 (S. No: 6'î8>
(S. I

İBRAHİM ÖZFİLİZ 
T E V  Kısım 311 Şefliğinde Yol Sür- 
367 ı veyanı S. No: 12232 No: 6402 

sokak No: 9

Basmane - İZMİR

5425,
(S. ]5678/51982 - 2 9 .7 . 1961 

(S. No: 639)
ÎBRj
Devi MUSTAFA ATİK
yonu Halkapıııar İstasyonu İzmir
Istas S. No: 50670 Geçit Bekçisi

Tepecik 1204 sokak Hane 1 ile

Yenimahalle - İZMİR

5470,
(S. I 5679/51984 - 29 . 7 .1961 

(S. No: 640)
VEL -
Devi HAH İP ERGÜZ*
35. Ş H- P ınar-İst. 45. Lojman S.
S. N No: 16284 Yol Başçavuşu

Halkapıııar - İZMİR

5524, 5821/52299 - 2 .8 .  1961 
(S. I (S. No: 641)

BAY İBRAHİM KAVUK
3. İş! H. Pınar İst. S. No: 10870
S. N Yol Sürveyam

Halkapıııar - İZMİR

5822/52300 - 2.8 .1961 
(S. No: 642)

HÜSEYİN YURTSEVEN 
3542 Takım Sandıklı S. No: 
25618 Yol Çavuşu

SANDIKLI

6247/53489 - 19 . 8 .1961 
(S. No: 643)

MURAT CEYHAN 
T. C. DD 3. İşletme İnşaat 
Atölyesi Kısım 31. Şefi 
S. No: 12590

ALSANCAK

(Dilekçelerin özeti : Derli t Demiryolları İşçileri Emekli San
dığına tabi olup, sonradan vazifeleri icabı T. C. Emekli Sandığına 
devredilmiş olmaları sebebiyle 228 sayılı Kanun şümulüne gir
mekte iseler d e ;  mezkûr kanunda; 1950 yılında d e v ir le r i  yapılmış 
olan emsalleri gibi bütün hak ve mevduatları ile adı geçen san
dığa devredilecekleri hakkında bir sarahat bulunmadığı için, 
emeklilik haklan ikiye bölünerek emsallerine nazaran % 50 nis- 
b etinde- eksik emekli aylığı almak durumuna düşmüş oldukların
dan bahsile; Devlet Demiryolları İşçileri Sandığında geçen hiz
metleri ile. mevduatlarının da Emekli Sandığına aktar ılabilmesinı 
teminen zikrolunan kanuna bir madde eklenmesi isteğinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özet olarak belirtil
miş olan, vâki dilek ve şikâyetlerinin; yeni bir kanun teklifini 
icabettirmekte bulundukları cihetle; 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyo
numuzca inceleme konusu yapılamıyacağma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

589 15 . 5 ■. 1963
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3984/60955 - 8 .5 .1961 (Dilekçenin özeti : Ücretli memurlara da doğum, ölüm yardı
(S. No: 646) mı ve yakacak zammı verilmesi talebinden ibarettir.)

MUSTAFA HAN 
Askerlik Şubesinde Daktilo 
Memur

PÜLÜMÜR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3987/46493 - 8 .5 .1961 
(S. No: 647)

ALÂETTÎN DEMÎREL 
Tapu Sicil Memuru

BORÇKA

(Dilekçenin özeti : Erlikte geçen askerlik hizmet süresinin me
murun emekliliğine eklenmesi isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Vâki dilek ve şikâyetin bir kanım teklif 
veya tasarısına konu teşkil ettiği anlaşıldığından; 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvacehesin
de komisyonumuzca görüşülemiyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

592 15 . 5 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger

Başkanvekili 
Aydm Milletvekili 

Reşat özarda

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Uzunhasanoğlu

Kâtip 
Niğde Milletvekili 
Oğuzdemir Tüzün

(Dilekçe sayısı : 652)



Dönem : 1 Toplantı : 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

25

Sayı :

Tevzi tarihi 
9 . 1963 Çarşamba

Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilek<*e sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

0632/54200 - 26 . 8 . 10901

MUAMMER ASLAN 
Ayvansaray Toklu tbrahimdede 
mahallesi Kavesli Yiimlü sokak
No: 3

Eyüp - İSTANBUL

.'Dilekçenin özeti: 19 yıl hizmetten sonra re’sen emekliye, sev- 
dildiğinden kendisine toptan ödeme yapılmış olduğundan bah- 
sil( emekli maaşına hak kazanabilmesi irin bir yıl için hizmete 
alınması talebinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığı yazısında : Dilekçinin 31 . 10 . 1961 ta 
rihinde İstanbul Savcılık Kalemi mübaşirliğinde tekrar tavzif 
edildiğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yerine gelmiş bulun 
duğu cihetle Komisyonumuzca aynca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

593 22 . 5 . 1963

6660/54220 - 28 .8 . 1901 (Dilekçinin özeli : Elmadağ Umut Fabrikasına ııit .V 000 dö
nüm boy arazinin kendisine kiralanması talebinden ibarettir.)

Sanayi Bakanlığı yazısında : Bahis mevzuu arazinin kiraya 
verilmesi konusunun drenaja vereceği su zayiatı ziraat ve ka 

AHMET KARAKÖSE nuni yönlerden tetkik edildiği, hijyen ve ziraat bakımlarından
Yenice mahallesinde bir mahzur olmamakla beraber kanuni yönden tahsisine imkân

görülmediği bildirilmiştir.
ELMADAĞ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin kendisine kiralanmasını ta- 
lebettiği arazi fabrikaca su sahası olarak istimlâk edilmiştir,
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

769/2(383 - 1 . 7 .  1960

MUSTAFA (’ANEK 
Kurtuluş Misafir sokak ülk<j- 
alan Ap. No: 7 - K at: 3

ANKARA

2654/29138 - 6.2.1961

KÂZIM YÜKSEL 
Çay içi Muhtarı

AYANCIK

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

İstimlâk Kanunu, bu kanun hükümlerine göre istimlâk edilmiş 
olan arazinin istimlâk sebebi dışında kullanılmamasını âmirdir.

Bu hüküm muvacehesinde Elmadağ Barut Fabrikasına ait 
3 000 dönümlük su sahasının tarım maksadiyle icara verilmesi 
mümkün olamıyacağından 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
1 nci bendinin (d) fıkrası hükmüne göre talebin reddine oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

594 22 . 5 . 1963

(Dilekçenin ön ti : Adi mûliıl olural; emekline sevk edildiğini, 
ieuhettiren mâ! âliye linin vazifeden l e vellüde tnıcsi sebebiyle va
zife moiûlii sayılmasını talep etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığı yazısında : Dilekçinin aynı konu 
da Devlet Şûrasına açtığı dâvayı kazanarak emekli aylığının 
vazife mâlûlü aylığına tedbil edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talep yerine gelmiş bulunduğu cihetle 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

595 22 . 5 . 1963

(Dilekçenin ön ti : Ayancık Keresti Fabrikasında çed ışırken sa
kıt Hükümet (idamlarına küfretmek surundan mahkûmiyeti sebe
biyle işten çıkarılan ve A f Kanununa göre tahliye edilen mahallesi 
halkından Mustafa T uran'm tekrar işe tâyini talebinden iba
rettir.)

Tarım Bakanlığı yazısında : Bahsi geçen Mustafa Turan’m 
18.11.1955 tarihinde kendi isteği ile işten ayrıldığı ve bu 
tarihten 3 - 4 sene sonra Hükümet Başkanı aleyhine sarf etti
ği sözlerden dolayı tevkif edilerek ihtilâlden sonra affedildiği 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi mahiyeti itibariyle ida
ri organların kendi yetkileriyle halledebilecekleri mevzular me-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi

2651/425fio - 1 .3  .1961

İBRAHİM ONAY 
Haeıhızır mahallesi Tekke 
sokak N o: 24

İZMİT

6319/537.44 - 24.8.1961

NEJAT MUHSİNOĞLU vc 
HAYRI ÜNLÜTÜRK 
Küçük Gazete sahibi

ZONGULDAK

Dilekçe özeti ve komisyon karan

yanında bulunduğundan komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

596 22 . 5 .1963

(Dilekçenin özeti : Kendi arzusu ile ayrıldığı Devlet Malze
me Ofhi Rotatif operatörlüğü vazifesine yeniden tâyini talebin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi idari makamlann yet
kilerine taallûk etmekte olduğundan komisyonumuzca yapıla

cak bir işlem bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

597 22 . 5 .1963

(Dilekçenin özeti : Resmî ilânların tevziinde vali muavini
nin hak sn tulumuna m üdahale (dilmesi talebinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı yazısında : Dilekçe sahiplerinin aynı mev
zuda İçişleri Bakanlığına yapmış olduklan müracaat üzerine 
Zonguldak Valiliği kanaliyle işe el konduğu ve anlaşmazlığın 
giderilmiş bulunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İçişleri Bakanlığından alınan yazıya gö
re ihtilâfın halledilmiş bulunduğu anlaşılmakla komisyonu
muzca ayrıca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına oy bir
liği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

598 22 . 5 .1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6659/542055 - 26 . 8 . 1961

AHMET BORAN 
Cranger Str - 277 
Erle - Gelsenkirchen

ALMANYA

2790/43066 - 11.3 . 1961

HALÎL ÇELİK 
Cami mahallesinde

EĞÎRDÎR

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : İngiltere’de (International Correspondence 
Schools Landon) Okulundan aldığı elektrik mühendisliği diplo
masının tetkiki ile Türkiye’de mühendis olarak çalışmasının te
mini talebinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığı yazısında : Adı geçen okulun Ba
kanlıktaki dokümanlarda kaydına raslanmadığı, bu sebeple 
adı geçenin öğrenim derecesinin tesbiti için diploma aslı ile, 
bundan evvelki öğrenimine ait diploma aslının ve adı geçen 
okula ait broşürün tetkiki icabettiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Millî Eğitim Bakanlığınca gereğine te
vessül okunmak üzere dilekçinin istenilen vesaikle birlikte doğ
ruca adı geçen Bakanlığa müracaat etmesi gerektiği cihetle 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

599 22 . 5 . 1963

(Dilekçenin özeti : MUll Mücadelede geçen hizmetlerinden 
dolayı fiilî ve itibari hizmetlerinin emeklilik müddetine eklenmesi 
talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığı yazısında : Dilekçinin 23 Nisan 1336 tari
hinden 22.8.1339 tarihine kadar Millî Mücadelede geçtiği tesbit 
edilen 3 sene 4 aylık askerlik hizmetinin bir katı fiilî ve bir 
katı itibari hizmetine eklenmek suretiyle emekli maaşının 183 
liradan 213 liraya çıkarılmış olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yerine getirilmiş bu
lunduğu cihetle Komisyonumuzca ayrıca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

600 22 . 5 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6662/53886 - 25 . 8 .1961

HAŞAN ALI MUNİS 
Beııtbaşı mahallesi 24. sokak 
No: 17

BANDIRMA

6171/53494 - 21.8 . 1961 
(S. No: 1)

İLHAMI TANSEL
Sıhhiye Cihan sokak No: 23/10

ANKARA

2677/42700 - 6.3.1961 
(S. No: 2)

ORHAN TONER 
Bahariye caddesi No: 65

(Dilekçenin özeti : Devlet Demiryolları idaresinden yaş had
dinden dolayı emekliye sevk edildiğini ve emekliye sevkı sıra
sında 7 nci derccedn maaş aldığı halde Emekli Sandığınca ken
disine 9 ncu dereceden maaş bağlandığını ve ikramiye ödendi
ğini beyanla yapılan bu yanlışlığın tashihi talebinden ibarettir.)

Ulaştırma Bakanlığı yazısında : Dilekçinin Devlet Şûrasın- 
ca hakkında ittihaz olunan karara müsteniden emekli maaşının 
8 nci dereceye tadil edildiği, maaş ve ikramiye farklarının 
kendisine ödenmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yerine gelmiş oldu
ğundan Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 5 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

601 22 . 5 . 1963

(Arzuhal hulâsası : 1957 yılında emekliye sevk edildiğini ve 
a zaman mer'i kanun ahkâmına göre maaş ve ikramiye aldığını 
7242 saydı Kanunla 1958 yılında yapılan % 100 zamlardan fay- 
d al onamadığım beyanla, maaşının bir misline iblâğı ile maaş ve 
ikramiye farklarının verilmesi için kanun ısdarı talebinden iba 
r ettir.)

(Arzuhal hulâsası : İstanbul Posta Gümrüğü muayene şefle
rinden iken müfettiş raporu ile 1920 sayılı Kanuna göre İnzi
bat Komisyonuna sevk edilerek işine son verildiğinden bahsile 
antidemokratik olan bu kanunun makabline şâmil olarak kaldı
rılması talebinden ibarettir.)

Kadıköy - İSTANBUL
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6339/53752 - 24 . 8 .1961 ,
(S. No: 3)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(A r zu h a l hulâsası : 2 .8 .1 9 6 1  ta rih li dilekçesinde özetle : 
M illî M ücadeleye ka tıld ığ ın ı, İs tik lâ l H a rb i sonuna  kaddr er 
olarak h izm e t e ttiğ in i, halen m u h ta ç  d u ru m d a  olması sebebiyle  
kendisine m ünasip  b ir şekilde yard ım  yap ılm a sın ı is te m e k te 
d irler .)

Dilekçe özeti ve komisyon karan

HAKKI SARAR 
Nalmcıyokuşu No: 47

Kasımpaşa - İSTANBUL

6324/53760 - 24 .8  .1961 
(S. No: 4)

(A r zu h a l hulâsası : D ilekçe sahib i 17 . 8 .  1961 ta rih li d ilekçe
sinde özetle : 1950 y ılın d a  Z ira a t B ankasından  ald ığ ı 1 OOO l i 
ralık zira i k re d iy i ödeyem iyecek derecede sakat ve kim sesiz o l
d u ğ u n u  b ild irm ek te  ve borcunun a f f ı  c ihetine g id ilm esin i is te 
m ek ted ir .)

AHMET KULA 
Teni köyde

GELİBOLU

6323/53748 - 24 . 8 . 1961 (A r zu h a l hulâsası : D ilekçe sahibi 17 . 9 . 1961 ta rih li dilekçe,-
(S. No: 5) sinde özetle : 21 H aziran  1941 ta rih inde  40 yaşın ı geçmi§ ola

rak işe başladığ ım , 1963 y ılın d a  yaş haddi dolay isiy le  em ekliye  
sevk edileceğini, ancak em ek liye sevk sırasında  22 y t l  7 a y lık  
h izm e ti olm asına rağm en tcvd ia tç ı sayılm ası sebebiyle em ekli 
maaşı bağlanm asının te m in in i işe tm ek ted ir .)

FAİK OZAN
Sümerbank Alını ve Satım Mü- 
essesesi Satış Mağazasında 
Memur

DİYARBAKIR



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6322/53320 - 17. 8. 1961 
.(S. No: 6)

MUSTAFA ÎLHAN 
Maltepe, Uludağ sokak 
Uludağ Ap. 4/3

ANKARA

— 7 —

Dilekçe özeti ve komisyon karari

( D ilekçi J5 . tf . 1961 ta rih li dilekçe sinde özetle : S a b ık  ve 
sâkıt idare zam anında  haksız yere te v k i f  edilen m em u rla rın  m ev- 
k u fiy e tte  geçen m ü d d e tler in in  ya rıs ın ın  em eklilik  h izm e tin d e n  sa
yılm asına  m ü ted a ir  5434 say ılı K a n u n u n  15 nci m a ddesin in  G f ı k 
rasının ta d ilin in  bahis m evzu u  o lduğunu  öğrenm iş b u lu n d u ğ u n u  
b ild irm ek te  ve yapılacak bu, tad il sırasında fık ra n ın  ken d i gö rü 
süne göre değ iş tir ilm esin i ta leb e tm ek ted ir .)

6658/61570 - 25 . 8 . 1961 (D ilekçi : 18 . 8  . 1.961 ta rih li dilekçesinde özetle : 1938 y d ın -
(S. No: 7) da öğretm enliğe başladığını, bihıhara çeşitti özel o ku l re dersha

nelerde ça lıştığ ın ı halen 24 y ıllık  öğretm en  o ld u ğ u n u  em sa lleri 100 
lira asli m aaşlı olduğu halde ken d is in in  35 Hra asli m aaşlı o ldu
ğ u n u  b ild irm ek te , bu haksizliğ in  g iderilm esi için y e n i hazırlana
cak kanuna  bâzı m addeler ek lenm esin i ta lebe tm ek ted ir .)

M. ADNAN TUNA 
Namıkkemal Lisesi Matematik 
öğretmeni

TEKİRDAĞ

6667/54213 - 26.8.1961 (Dilekçi : 22 . 8 . 1961 tarihli dilekçesinde Özetle : ‘i . 10 .
(Smv No : 8) 1960 tarihinde kendi isteği He emekliye ayrıldığını 50 lira asli ma

aşta 14 ay çalışmış halde 40 lira üzerinden maaş v< yar m ikra
miye verildiğini o zaman emekliye sevk edilen askerler gibi bâzı 
haklardan istifade edeceğini zannederek mağdur duruma düştü
ğünü ifade ile askerler gibi işleme tabi tutulmasını istemekte- 

MÜSLİM VARLI dir.)
Alihey mahallesi No: 117

MALATYA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

515/515, (Dilekçi : Vatana yararlı hizmetleri dokunmuş vc halen 70 ya-
6334/53418 - 18 . 8 . 1961 şını geçmiş bir kimse olarak kendisine maaş bağlanmasını talcbet-
(S. No: 9) inektedir.)

MUSTAFA KONUK 
Bakırköy kazası Sakızlı Yalı 
sokak No: 27

İSTANBUL

6677/54261 - 28.8 .1961 
(S. No: 10)

HAŞAN TAŞKIRAN 
Devlet Orman İşletmesi 
Muhasebecisi

BÎGA

(Dilekçi : Yaş haddini ikmalen emekliye sevk edilmiş olduğu
nu Emekli Sandığınca iştirakçi sayılmayı]) tevdiatçr olarak kabul 
edilerek maaş bağlanmadığını bildirmekte v'e iştirakçi sayılarak 
maaş bağlanmasını talebetmektedir.)

RAÎF AKDENİZ 
Nümune caddesi No: 8

1533/7096 - 15 . 8 . 1960 
(S. No: 11)

(Dilekçi : Teşkilâtta çalışan ve değişik statülere tabi tutulan 
yevmiyeli, ücretli, barem içi ve barem dışı memur ve müstahdem
lerin eşit muameleye tabi tutulmaları bu maksatla dilekçesinde 
onbir maddede özetlediği çeşitli haklardan faydalandırılmalarını 
talebetmektedir.)

SÖKE
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3148/44331 - 5.4.1961 
(S. No: 12)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Haksız re mesnetsiz emekliye sevkı tarihinden hak
sızlığın anlaşılarak tekrar tavzih edildiği tarihe kadar ayıkta ge
çen takriben 3 yıllık sürenin hizmet ve kıdemden sayılmasını ta- 
lebelmektedir.)

HAKKI AYHAN 
Tahrirat Kâtibi

HAFİK

3205/44404 - 6.4 .1961
(S. No: 13)

FETHİ YILKAN 
Maltepe asfaltı No: 4/1

Rami - İSTANBUL

(Dilekçi : Ordudan Kd. Yzb. iken emekliye sevk edildiğini ve 
kendisine toptan ödeme yapılmış olduğunu, bil âh ara memuriyete 
intisabettiğinden eski hizmeti erinin ihyası için kendisine toptan 
ödenen meblâğın 1 yıl içinde iadesi mecburiyetini derpiş eden Ka
rı u n un değiştiril m esin i istem e I. tedir.)

3160/44203 - 4 .4.1961 
(S. No: 14)

RİFAT GÜRER
Atatürk İlkokulu öğretmeni

(Dilekçi: 1939 yıiı mezunu öğretmenlerin bir derecede 4 yıl 
beklemek suretiyle mağdur edildiklerini, 4379 ve 5585 sayılı ka
nunların 1939 mezunlarını şümulüne almadığı, devam etmekte 
olan mağduriyetlerinin önlenmesini talep etmektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında: 6273 sayılı İntibak 
Kanunu dışında yeni bir intibak kanunu teklifinin düşünülme
diği bildirilmiştir.

ELBİSTAN



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

•3206/44411 - 6 . 4 .  1961 (Dilekçi: Ordu tatbikatında bir kolunu kaybettiğinden bahsi-
(X. No: 15) 1e tütün ikramiyesi verilmesini talep etmektedir.)

HAŞAN MURATOĞLU 
Uğurlu - Çufaruksa köyünde

Of

3657/3657, 4637/4637, (Dilekçi: t nci Cihan- Harbinde düşman tarafından tahrip
6418/6418 - 4 . 9 .  1962 edilen ve yakılan gayrimenknİlerinin yerine gayrimenkul verilme-
(S. No: 16) sini lale]) etmektedir.)

Maliye Bakanlığı bu hususla aJlâkalı cevabi yazısında özetle: 
Dilekçe sahibi ve emsaline sahipsiz emvalin tahsisi hakkındaki 
441 ve 622 sayılı kanunların 2033 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırılmış olması sebebiyle taJlebin is’afına kanuni imkân olma
dığını bildirmiştir.

İSTANBUL

HAKKI TÜRKOĞLU 
Kadıköy Moda caddesi Serasker 
sokak Ap. No: 30/3

3216/44406 - 6 .4.1961 (Dilekçi: 28 . 5 . 1960 tarihinde vazifede ölen oğlundan maaş
(S. No: 17) bağlanmasını tfılep etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığı yazısında: Dilekçinin 5434 sayılı 
Kanunun 72 nci maddesi hükmüne göre 65 yaşını ikmal etme
diği veya çalışarak hayatını kazanamıyacak durumda olmadığı 

ÖMER LİSELİ cihetle oğlundan maaş bağüanamadığı bildirilmiştir.
Karakaş mahallesi Orta 
sokak No: 8

KIRKLARELİ



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3308/44646 - 11.4.1961 (Dilekçi: Karabük Demir - Çelik İşletmelerinden vazife, mâlii-
(S. No: 18) . lü olarak ayrılırken 10 yıllık toptan ödeme, yapılmasının hak ve

adalete uymadığını beyanla 1683 sayılı Kanun çerçevesine alın
masını talep etmektedir.)

MUHARREM GÜLÇETÎNER 
Fatih, Malta Çarşısı îslâmbol 
caddesi No: 16/17

İSTANBUL

(Dilekçi: Devlet'hizmetinde yevmiyeli olarak geçen Müddetle
rin- maaş veya ücretli hizmete kıdemden sayılarak terfi ve terfih
lerin buna göre ilerletilmesini talep etmektedir.)

ARİF ÜNLÜTÜRK 
Orman Yüksek Mühendisi 
Orman Fidanlık Müdürü

MUŞ

2656/428.12 - 7.3.1961 (Dilekçi: Mahsul ve hayvancılık durumlarının, tabiat şartlan
(S. No: 20) - sebebiyle, iyi olmadığından 1958 yılma ait zirai kredi borçlarının

taksiti endirilmesini talep etmektedir.)

ALÎ AKŞÎT ve arkadaşları 
Aşağı Pifik köyünde

2657/42821 - 7.3.1961 
(S. No: 19)

Kâğızman - KARS
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*2730/60576 - 11.3.1961 
(S. No: 21)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

GÜRTEKlN TÜRKÖZ 
Erkek Sanat Enstitüsü Ma
rangoz Atelyesi öğretmeni

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi: 1. Teknik öğretmen okulları ile mezuna yen ilir  
veçhe verilmesi,

2. Kendilerine yıpranma zammı tanınması,
3. Haftalık ders saatlerinin 28 saatten 20 - 24 saate indiril

mesi,
4. ilâve ders saat ücretlerinin 5 liradan 10 liraya çıkarılma

sını talep etmektedir.)

KIRŞEHİR

2732/60575 - 11.3 .1961 
60575 

(S. No: 22)

(Dilekçi: 1. Kadrosuzluk sebebiyle terfi edememesinden mü
tevellit mağduriyetinin telâfisi için yeni bir intibak kanunu çıka
rılması,

2. Evvelce resmî sektörde geçen hizmetleri ile askerlik süre
sinin kıdem ile emekliliğine ilâvesi,

3. Yıpranma zammı verilmesini talep etmektedir.)

BlLÂL KAYNAL 
Erkek Sanat Enstitüsü Tes
viye Atelyesi öğretmeni

KIRŞEHİR

2731/60578 - 11.3.1961 (Dilekçi : 1. Kadrosuzluk yüzünden terfi edememiş olmasının
(S. No: 23) bir kanunla telâfisi,

2. Yıpranma zammı verilmesi geçen hizmetinin kıdem ve. 
emekliliğine sayılması

3. Ders saatinin 28 den 20 - 24 e indirilmesi,
4. İlâve ders saat ücretlerinin 5 liradan 10 liraya çıkarıl- 

NlMET BOZKIR maşım talebetmektedir.)
Erkek Sanat Enstitüsü Ma
rangoz Atelyesi öğretmeni

KIRŞEHİR



Dilekçenin tarih re No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

‘2733/60577. (Dilekçi : Fiilî askerlik hizmetini ifa etmek üzere yedek sıı-
2780/43058 - .11 . 3 . 1961 bağlıkta geçen (1 . 9 . 1938 - 29 .12 . 1939) 1 sene 3 ay 28 gün-
(S. No: 24) lük sürenin kıdeminden sayılarak nasbinin emsalleri ile birleşti

rilmesini talebetmektedir.)

NlYAZl ÖZEL 
İlköğretim Müfettişi

AYVALIK

(Dilekçi : S âkı t Başbakana küfretmekten tahtı mahkemeye 
alınarak Bakanlık emrinde kaldığı, süre için verilmiyrn maaşla
rının tam olarak verilmesini ta! eh etmektedir.)

NEŞET EFE 
Merkez Cumhuriyet 
ilkokul Müdürü

Kargı - ÇORUM

2742/60604 - 11 . 3 . 1961 f (Dilekçi : Muvazzaf Astsubay iken kanuni süresini ikmal ef-
(S. N o: 26) rnek suretiyle ı*s kendi arzusu ile ordudan terhis edilmiş olan oğ

lu Hayri Yümaztürk’iin tekrar orduya alınmasını talehetmek- 
tedir.)

HÜSNÜ YILMAZTÜRK 
Bahçebaşı istiklâl sokak No: 5

2736/60603 - 11.3 . 1961 
(S. No: 25)

KAYSERİ



— 14 —

2793/43052 - 11.3.1961 Dilekçe özeti : 1944 yılında 19 sene 9 ay 13 yün hizmetten
(S. No: 27) sonra yas haddinden tazminat ödenerek PTT Hat Bekçiliğinden

emekliye sevk edilen babasının hizmet müddetine 2 ay 17 gün 
ilâve edilerek mam bağlanmasının temini talebinden ibarettir.)

ŞAHÎıV TAT AY 
Atatıirk Sanatoryumunda

Keçiören - ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2800/42476 - 1 1 .3 . 1061 
(S. No: 28)

SABAHATTİN SA RAÇ<>(1 LU 
ve arkadaşları 
Devlet Hastanesi 
Sağlık memurları

AĞRI

»
2811/60608 - 13.3.1961 (Dilekçi : Devlet Saraşınca hakkında verilmiş olan kararın
(S. No: 29) tatbikinin sağlanmasını talebetmektedir.)

FEVZİ HAKVERDİOfiLU 
flkögretmen Müdürü

(Dilekçiler : Sağlık memurlarına yeni haklar tanınması, vazi
fe ı*r salâhiyetlerinin kanun ile tesbit edilmesini talebetmekte- 
dirler.)

İSKİLİP
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2734/60574 - II. :».  19(51 (D ihkcı iheti : Hf.Hff ı/ılı öf/n t men okulu m ez unu'olup (>273 su
(S. \o :  :{(>) ı/ıh Kanundun faı/ilulanaınadıyı irin ittisalleri 1 100 hru aldit/ı

hald i l,ı udis in in #00 Uru a ld ığ ın dan  bahish d u r u m u n u n  d i i z ı l -  
I i lm is i  tuh binden  ih a n H ir . )

Dilekçenin tarilı ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe ö/.eti ve komisyon kararı

ZİYA ETTİN (■ I / tEX 
I;isefil' öğretmen

T U \ (  401; İ

:> 159 /44225  - 4 . 4 .  19(51
(S. ,\o : 31)

(D i le k ç i  : D anış tayca  h a kk ın da  ın i is /u l  k a n ır  m i l m i ş  o lm a 
s ına  raf/iııın 2!> t/ıllık I, n i n n i n i n  Mil lî  E  f/ it im Hakimi l y ın c u  hınnı  
m adıy ın da ı ı  bahsil ı lıııkkın yer ine  yı  I ir il mı sin i  i s t e m e k te d i r . )

ŞEFİK ÖNDKK
Suphi Koyuııouuğlı ı  Ortaokulu
.M iidiirii

Millî Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında boş kadro mev- 
cudolmadığından dilekçinin nasbinin düzeltilemediğini teklif 
edilen kanun çıktığı takdirde nasbinin düzeltileceğini bildir
miştir.

Bornova - İZMİR

«337/52911 - 1 1 . S . 1961 (D ilekç i  ö n  t i  : (i . <> . 1 !t5 s  tu r ih in d t  r ıızif ı haşin d  a ıv fut
( S. No : 32) ı ılı n ış ı A k ça a b a t  O rm an K â t i b i  A b d u r r a h m a n  Öznu n'<h n maaş

bay lanm ası  hıh  b in d in  ibar ı I tir . j

Tarım Bakanlığı yazısında : Dilekçinin eşi Abdurrahman 
Özmen'in vefatı tarihinde hizmetinin 15 yıldan az olması sebe- 

YAîSFİYE ÖZMEN biyle yetimlerine 3 536 lira 66 kuruş toptan ödeme yapıldığı
IFendekbaşı m ahalles inde  mukim bildirilmiştir.
Abdurrahman eşi

(törele - G İ R E S I N



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4872/4872 - 24 . 9.1961
(S. No: 33)

ŞALÎH BlRCAN 
Turgutreis mahallesi Uzunyol 
Yeni sokak No: 10

ANKARA

2810/60607 - 13 . 3 . 1961 
(S. No: 34)

RASlM KAROL 
Dulda sokak No: 46

Aydmlıkevler - ANKARA

3142/44319 - 5.4.1961
(S. No: 35)

HAŞAN FETHÎ KIRIŞ 
Uşaki mahallesi No: 2

KULA

(Dilekçe özeti : 30 küsur sene hizmetten sonra T. B. M. M. 
Bahçıvanlığından yaş haddi dolayısiyle emekliye sevk edildiğini, 
evvelce çalıştığı hizmetlerinden bir kısmı emekliliğinden sayılma'<■ 
dığmdan kabul edilen 24 sene 4 aylık maaşlı hizmetlerinden do
layı ikramiye alamadığını belirterek ve T. B. M. M. emsal karar
lan göstererek ikramiye verilmesi talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 1954 yılında 40 lira aslî maaş üzerinden re’sen 
emekliye şevkinin usulsüzlüğünden bahsile 3 yıllık bir terfi esa
sına göre maaşının 90 lirya yükseltilntiesini veya 90 lira maaşla 
yeniden vazifeye alınması talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 1949 yılında emekliye sevkı sırasında 1 800 
lira ikramiye alması gerekirken 600 lira ikramiye aldığını beyan
la noksan aldığı ikramiyesinin verilmesi talebinden ibarettir.)

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Adı geçenin vilâyet 
inzibat komisyonu kararına müsteniden 12 . 5 . 1949 tarihinde 
görevinden ayrılmış olduğu, ve o tarihte mer’i bulunan mülga 
1683 sayılı Tekaüt Kanununun 58 nci maddesine göre, bilâhara 
şahadetname ile tevsik ettiği hizmeti ile birlikte, 30 seneye ba
liğ olan fiilî hizmetine mukabil son memuriyet aylığı olan 15 
lira asli maaş üzerinden bir yıllık 600 lira ikramiye taJhakkuk 
ve tediye ettirildiği bildirilmiştir.
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6675/53873 - 25.8.1961 (Dilekçe özeti : Orman idaresinde çalışırken kadrosuzluk yü-
(S. No: 36) zünden terfi edemediğinden bahsile bunu sağlıyacak bir intibak

kanunu çıkarılması talebinden ibarettir.)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

TAHSİN HATUNGtL
Toprak vc İskân İşleri 
Genel Müd. 4. Şubede

ANKARA

6665/54411 - 31. 8 .1961 
(S. No: 37)

AVNtÖZKAYNAK 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Ajans Müdürü

BABAESKİ

2794/43044 - 11. 3.1961
(S. No: 38)

MUSTAFA ÖZDİL
Meydan köyünde

Gölbaşı - MALATYA

(Dilekçe özeti : Fiilî hizmetini ifa ettiği sırada vazifenin ic
rasından mütevellit sakatlığı sebebiyle ordudan terhis edildiğin
den bahsile, kendisine sakat aylığı bağlanması talebinden iba
rettir.)

(Dilekçe özeti : İkinci Cihan Harbi sırasında ordudan tem
ditti yedek subay olarak geçen hizmet müddetinin terfi ve emek
lilik kıdemine sayılması talebinden ibarettir.)
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6332/53741 - 24, 8. 1961 
(S. No: 39)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

YAŞAR BÖLEN 
Mühürdar Gürbüztürk sokak 
No: 7 '

Kadıköy - İSTANBUL

4762/4762 - 14 . 9 .1962 
(S. No: 40)

HAMDÎ GÜNER 
Yargıtay altında Hukuk 
Dairesi Ba§kâtip Muavini

ANKARA

3303/44647 - 11.4 .1961
(S. No: 41)

VEHBÎ YÜKSEL ve arkadaşları 
Muvakkat şehir sâkinleri adma

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Kömür Tevzi Müessesesinde iken hastalığı 
sebebiyle âdi mâlûl. olarak emekliye sevk iedildiğini ve 10 yıllık 
toptan ödeme yapıldığını, bilâhara tedavi olarak Toprak Mah
sulleri Ofisinde yevmiyeli olarak işe başladığını, burada çalışır
ken tekrar hastalandığını ve 18 ay tedaviye tabi tutulduktan 
sonra çalışma gücünün 2/3 sini kaybettiği şeklinde raporla işine 
son verildiğini beyanla tekrar tavzifi talebinden ibaretter.)

(Dilekçe özeti : istiklâl Savaşında ve ikinci Dünya Savaşında 
yedek subay olarak silâh altında geçen hizmetlerin emeklilik 
ve memuriyet kıdemine sayılması için alâkalı kanunlarda tadilât 
yapılması talebinden ibarettir.)

Adalet Bakanlığı yazısında : 1336 - 1339 yıllarında silâh 
altında geçen hizmetlerinin Danıştayca emekliliğinden sayıl
masına karar verildiği ve kararın tatbik edilmiş olduğu,

Mevcut kanunlar muvacehesinde 1336 - 1339 yıllan arasın
da Millî Mücadelede ve 1942 - 1945 yıllan arasında talim mak- 
sadiyle silıâh altında geçen hizmet müddetlerinin terfi süresine 
sayılamıyacağı ve bu hususta Danıştayda açtığı dâvaların red
dedilmiş olduğu bildirilmiştir,

(Dilekçe özeti : 1953 yılma kadar gecekondu mahiyetinde 
yapılan binalara tapu verildiği halde kendilerinin Hükümetin 
müsaadesiyle yaptıkları gayrimenkullerine tapu verilmediğinden 
bahsile tapu verilmesini temin edecek kanunun çıkarılmadı tale
binden ibadettir.)

ERZİNCAN
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3797/3797 - 21 .5 1962 
(S. No: 42)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Birinci derece harb malulü olması sebebiyle 
refakat eri veya 200 lira emir eri zammı ıhrilmesi talebinden iba
rettir.)

CEVAT ÖZ SALMAN 
Halıcılar caddesi Yaran sokak 
No: 12

Fatih - İSTANBUL

3079/44030 - 30 . 3 . 1961 (Dilekçe özeti ; Şoför esnafından alınan vergilerin aksak olan
(S. No: 43) taraflarının düzeltilmesi talebinden ibarettir.)

MUSTAFA USLU ve arkadaş
ları
Şoförler Cemiyeti Başkanlığı 

ANKARA

3074/43948 - 29.3.1961 (Dilekçe özeti : 1 . 1 . 1950 den sonra yedek subay olarak ifa
(S. No: 44) etmiş olduğu askerlik hizmeti müddeti tamamının intibakına n

nnekliliğine sayılması talebinden ibarettir.)

KABÎLÂY AKAY 
Sümerbank İzmir Şubesi 
Muamelât Şefi

IZMlR



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3212/60702, 1942/1942, (Dilekçe özeti : Evlenmelerde başlık alma ve verme usulünün
3113/43992 - 30. 3 .1961 kaldırılması talebinden ibarettir.)
(S. No: 45)

ALİ DOĞAN
Emlâk Hüyük Köyü Muhtan 

ŞARKIŞLA

(S. 46)

Camhoriyet Tuhafiyeci
Memiş Yddırım nezdinde

SlYAS

3131/44İ10 -3 .4 .1 9 6 1  (Düekçi özeti : 30 . 1 . 1961 tarihinde ölen eşi Prs. Kd. Üst-
(S. No: 47) teğmen Süleyman Sayın vefatı dolayısiyle maddi zaruret içinde

bulunduğunu beyanla yeni ihzar edilecek kanunlarla kendisi du
rumunda bulunan kimselerin vikayesi cihetine gidilmesi talebinden 
ibarettir.)

SAFÎYE SAY 
Yenimah. Mehmet Kesici 
nezdinde

(Dilekçe özeti : İstiklâl Harbinde gösterdiği yararlıklar dik
kate alınarak ve halen muhtaç durumda olması sebebiyh vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinden ibarettir.)
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3132/44041 - 31. 3 .1961 
(S. No: 48)

ÎZZET ÇAKMAKLI 
Yenimah. Dumlupmar sokak 
No: 6

ZONGULDAK

5297/5297 . 2.11.1962 
(S. No: 49)

NURAN YENER (öyler) 
Gedikpaga Camii sokak No: 7

Çarşıkapı - İSTANBUL

6663/53870 - 25 . 8 .1961
(S. No: 50)

BEHREM TORUNTAY 
Muradiye Nüfus Kâtibi

VAN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Çanakkale, Romanya, Galiçya muharebelerine 
iştirakle harb ve Kırvadüfer (Demir Salip) madalyaları ile taltif 
edildiğini, bilâhara Filistin ve Suriye cephelerinde harbettiğini, 
gümüş liyakat madalyası ile taltif ve üsteğmenliğe terfi ittirildi- 
ğini sonra da esir olarak iki yıl esarette kaldığını, esaretttm 4nf- 
dette derhal vazife alarak Çaycuma'daki müfrezenin 2. Bl. K. %a 
katıldığını ve bilâhara kıtasiyle millî mücadelenin bütün safhala
rına katıldığını, Sakarya Muharebesinde iki yara aldığını, tedavi 
hitamında kıtasına iltihakla vazifeye devam ederek 1339 yılında 
terhis edildiğini ve İstiklâl Madalyası ile taltif olunarak sivil ha
yatımla 20 yıl vilâyet daimî encümen malığında vazife gördüğü
nü, bunun ancak 10 yılı emeklilik hizmetinden sayılabildiği için 
Yd. Sb. lık müddeti ile ceman 19,5 sene hizmetli kabul edilerek 
emekli maaşından mahrum edildiğini, Millî Savunma Bakanlığına 
1952 yılında vâki müracaatı üzerine kendisine 1 100 lira toptan 
ödeme yapıldığını, halen 71 yaşında ve muhtaç durumda olduğu
nu beyanla vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi talebinden iba
rettir.)

(Dilekçi : öğretmenlikten haksız olarak uzaklaştırıldığım, hali
kında verilen meslekten ihraç kararının iptali için açtığı dâvanın 
süre aşımından reddedildiğini beyanla dâvasına bakılması için 
Devlet Şûrasına salâhiyet verilmesini istemektedir.)

(Dilekçi : Kadrosuzluk yüzünden terfi edemediğinden bahsi
le mağduriyetinin önlenmesini talebetmcktedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin jjE&şği mahiyet itibariyle ka
nun teklif veya tasansma konu olmayı gerektirdiğinden 20 . 12 . 
1S62 tarih ve 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci ben
dinin (d) fıkrası hükmüne göre talebinin görüşülemiyeceğin» 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

602 22 . 5 .  1963



6321/53758 - 24 . 8 .1961
(S.*1 No: 51)

Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

NAZMÎ ÇEVİKER. 
Küçükesat Başçavuş sokak 
Gül Ap. No: 132/1

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Arzuhal hulâsası : Ankara’daki bir bakkaliye dükkânının bir 
kısmı peşin ve bakiyesi 91 gün vâdeli olarak bir şahsa devretmiş 
ve bu şahıs da 15 gün sonra dükkânı peşin para ile başkasına, sat
mış ve dilekçinin bu şahsa müracaatında, borçlunun, borç vâdesi
nin henüz gelmediğini, vâdesinde borcu ödiyeceğini bildirdiği 
borç vâdesinde müracaat eden dilekçinin bu defa borçlunun iflâs 
ettiği haberini almış ve -neticeten kanunların açıklarından fayda
lanan bu gibi şahısların yolsuzluklarına son verilmek üzere bir 
kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

ANKARA

5735/5735 - 3 .12.1962 (Arzuhal hulâsası ■: Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi âza-
(S. No: 52) lanndan olan babası müteveffa Sinop Milletvekili Abdullah Ka

rabinamdan 5269 sayılı Kanun hükümleri gereğince maaş bağlan
mam talebinden ibarettir.)

DURSUN KARABİNA 
Gökdere mahallesinde

BOYABAT

1154/1154,
9195/9195 - 20. 12.1961 
(S. No: 53)

(Arzuhal hulâsası : T. ('. DDY Eskişehir Deposu işçilerinden 
iken haksız olarak işten çıkarılmış olduğundan bahsile vazifesine 
iadesi ve kanuni haklarının tanınması talebinden ibarettir.)

NAMIK GÖÇMEN
Eski Bağlar mahallesi Erim
sokak No: 9

Ulaştırma Bakanlığı yazısında : Dilekçinin muhtelif, vazife 
ihmal, suçlarından dolayı îş Kanununun hükümlerine göre son ve
rildiğini, bu hususta açtığı mahkemeleri kaybettiği belirtilmiş
tir. %

/



5894/43214,
2819/43214 - 15 . 3 .1961
(S. No: 54)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi
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Dilekçe özeti ve komisyon karari

(A r zu h a l hulâsası : K e n d ile r in in  B üyü kçekm ccc  gol den  a ıs
lanm adıkların ı be lirtm ekte  re A / i  Temse ver’in haksız ta sa rru fla 
rına m üdahale edilmeni ta leb inden  ib a re ttir .)

CEMAL AKTUNA ve arka
daşları
Balıkçılar Cemiyeti adına

BÜYÜKÇEKMECE

2792/43047 - 11. 3 .1961
rS. No: 55)

(A r zu h a l hulâsası : 1334 y ılın d a  şehidolan babasından y e tim  
maaşı bağlanm ası ve b u n u  tem in  gayesiyle de babasın ın  I îa y d a r-  
jtaşa hastanesindeki ölüm kayd ın ın  tesbit e ttir ilm es i talebinden  
ib a re ttir .)

KUDRET TEOMAN 
'Yakacık Bayır sokak No: 566

Kartal - tSTANBUL

Millî Savunma Bakanlığı yazısında : Dilekçinin babasının 
ölüm kaydının Haydarpaşa As. Hastanesi kayıtlarında buluna
madığı, dilekçi vekilinin maaş bağlanması talebiyle idari dâva
nın reddedilmiş olduğu bildirilmiştir.

5904/42807,
2658/52807 - 7.3.1961 
(S. No: 56)

(A rzu h a l hulâsası : A fy o n  Özel İdare M ü d ü rü  ik e n  kend isine  
ödenip  S a y ış ta y ea  is tird a d ın a  hükm olunan  412 lira  50 ku ru ş  ku 
sa ta zm ina tın ın  is tird a d ın ın  d u rd u ru lm a sı t edebinden ib a re ttir .)

AYNÎ TÎMUROĞLU 
özel îdare Müdürü

MARAŞ

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin isteği mahiyeti itiba
riyle kaza mercilerinin karanna konu teşkil etmekte olması 
hasebiyle 26.12.1962 tarih ve 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin birinci bendinin (c) fıkrası hükmüne göre talebinin görü
şülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

603 22 . 5 . 1963

Urfa Senatörü 
V. Gerger

Balkan vekili 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Edime Milletvekili 

F. Giritlioğlu

Sözcü 
Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu

Kâtip Katip
Kütaihya Senatörü Niğde Milletvekili 

O. C. Erk ut O. D. Tütün
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6280/53265 - 16 . 8 .1961

MAHMUT TÎRYAKÎOÖLU 
1850. sokak N o: 11

Karşıyaka - ÎZMÎR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6278/53040 - 14 . 8.1961

NAZÎRE ÖZGÜL 
Yukarı Çatak mahallesinde

YOZGAT

6105/53039 - 14 . 8 .1961

h ü s e y In  ö&e
Saray mahallesi No: 40

KÜTAHYA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Çalışma Bakanlığınca hazırlanan 3008 sayılı Ka
nunun tadili ile ilgili tasanda, bu kanuna tabi iş yerlerinde, 
İş Kanununun 1 nci maddesi dışında çalışan fikir işçilerinin de 
iş verenlerle olan hukukî münasebetlerinin bir düzen altma alın
masını tailebetmektedir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

604 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : 6740 sayılı Kanun hükümleri gereğince kocasının 
ölümünden sonra bir miktar emekli maaşı bağlandığını bilâhara 
evlendiği için emekli maaşının kesildiğini şimdi ise dul oldu
ğunu beyanla eski emekli maaşının tekrar verilmesini talebedi
yor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

605 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : 81 yaşında olduğunu 1314 yılında PTT hat çavuş
luğu görevine atandığını, ve 30 yıl önce emekliye sevk edildiği 
için bugün eline 130 lira geçtiğim, efradı ailesini geiçindirenle
diğini beyanla emekli maaşının az daha yükseltilmesini talebe
diyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Kütahya PTT 
merkezi hat memuru iken 31.5.1932 yılında kendi isteği ile 
emekliye ayrıldığı, o zamanın emekli tutan olan 19,60 kuruş 
m$a$ bağlandığı bilâhara çeşitli kanunlarla yapılan zamlarla
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Dilekçenin tarih  ve No. sil ide
dilekçe isaiMhimn adı ve adresi

5965/52644 - 8.8.1961

MEHMET HASIR('11.AK 
İstasyon Otelinde

MANİSA

5993/52801 - 10.8.1961

ZEYNEP ALKAN 
DDY 4. İşletme Şefliğinde 
Mehmet Karacan eliyle

SlVAS

Dilekçe özeti ve komi&yon ikararı

156,60 kuruşa yükseldiği ayrıca bir zam yapılmasına kanunen 
imkân olmadığı bildirilmiştir.

Oereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

606 29 . 5 . 1963

(D ilekçi : 2 1 .1 2 .1 9 6 0  ta rih inden  beri çalışm akta  o lduğu  
S ü m erb a n k  Manisa T eks til F abrikasından  kend isine  ihbar a l i l 
lin dt n i . S . 1961 günil işinden ç ıkarıld ığ ın ı, bu m uam eley i 
haklı g ö sU rm tk  için iş le tm e  Ş e fi  K em al İ sla ta ra fın d a n  ta n 
zim  a l i l in  evrakla  suçlu  gösterild iğ in i, beı/anla h a kk ın ın  ko
runm asın ı lalı bediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinm
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

607 29 . 5 . 1963

(D ih k ç i  : E şin in  D evlet D em iryo lları Kiva.s F abrikasında  
37820 sicil num aralı şube âm iri b u lu n d u ğ u  sırada 9 . i  . 1900 
ta rih ind i vefa t e ttiğ in i, bu görevinden  evvel 12 sene 9 ay  11 
g ün  isçi, J sene 2 ay 1 gün m em u r olarak ça lış tığ ım , 6153 sa 
y ılı K anun  gı reğince 3 sene 3 ay 23 gün h izm e tin e  ilâve o lu n 
duğu , 7 . I .1961  tarih inde yü rü rlü ğ e  giren 228 sa y ılı K an ın ı 
dan faj/dalancnnadığından m ağdur o lduklarım  beyanla gerekil 
islim in  yayılm asın ı tali h< d iy o r .)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yanlarında : 12.1.1961 tari
hinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunan 228 sayılı Kanun her 
iki sandıkla ilgili olarak geçmiş hizmetlerin tevhidine cevaz 
vermekte ise de bu kanunun yürürlüğünden evvel ölenlerin dul
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi

6095/53259 - 16 . 8.1961

ŞEVKİ AYIKLAR 
Yenidoğan 41. sokak No: 70

Zeytinburnu - tSTANBUL

Dillelkçe özeti v>e komisyon fcarari

ve yetimlerine aylık bağlanmasına dair bir hüküm olmadığın 
dan dilekçinin talebinin yerine getirilemiyeceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

608 29 . 5 ,  1963

(Dilekçi : DDD. larmda 32 yıl 10 ay bagaj kondoktörü ola
rak görev yaptığını, bir üst maaş alabilmesi için 5 .7 .1961 ta
rihinde gişe memurluğuna atanarak terfi ettirildiğini, ve aynı 
tarihte emekliye sevk edildiğini, yapılan emekllik işleminin bir 
alt dereceden yapıldığı için hem maaş ve hem de ikramiyeden 
az para aldığını beyanla son terfi ettiği maaş üzerinden mam 
bağlanmasını talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçi mülga 
îdare Meclisinin 26/1017 sayılı kararma tevfikan 3 sene kıdem 
verilmiş ve bu İademden dolayı 30.7.1961 tarihinden itibaren 
emekliye sevk edildiğini, T.C. Emekli Sandığı, verilmiş olan bu 
kıdemi nazara almıyarak ilgiliye bir aşağı dereceden maaş 
bağlandığını, ahiren Danıştayca ittihaz olunan içtihat birleş
tirme karan gereğince bu kıdemlere ait kesenek farklarının 
karşılıklannı Sandığa yatırdığı için bir üst derece üzerinden 
emekli maaşı bağlandığı ve ikramiye farklannın da kendisine 
verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

609 29 . 5 . 1963



Dilefcçenlin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

«>995/52919 - 1 1 . 8 .  1961

MUSTAFA AYHAN 
Şeker mahallesi Ak sokak 
No: 110/0 özen Bakaliyesi 
eliyle

ADAPAZARI

(>092/53041 - 1 4 . 8 . 1 9 6 1

.MUSTAFA KEMAL KIZlLTllfi 
Cebeci caddesi Ayvalık 
Pazarı No: 88/0

Cebeci - A N K A R A
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Dilekçe özeti ve komisyon karan

(D ilekçi : D D Y  la rina  m u h te lif  yerlerde, 19 y ı l  6 ay  28 gün  
h izm et e ttiğ in i, 1951 y ılından  sonra D ev le t da ire lerine n ü fu z  
eden p a r ti  m ülâhazaları sonucunda  görevine son ver ild iğ in i, h a k 
sız olarak yap ılan  bu m uam elen in  ip ta li  ile ya  emekliye, şevk in i  
reyn eski görevine, iadesin i ta lebed iyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

610 29 . 5 . 1963

(D ilekçi : 2 0 .8 .1 9 6 0  tarih inde  p iyade yarbayı iken em ek
liye sevk ed ild iğ in i, tekaüde sevk ed ilm iyen  1931 - 1935 m ezu 
nu arkadaşları, 2 E y lü l  1960 ta rih inde  em ekliye sevk  ed ilen ler
den albaylığa y ü kse ld ik le r in i yap ılan  bu  haksız iş lem in  ip ta li  
ile noksan olan h izm e tin in  tam am lanm ası için  bir göreve tâ y in  
edil m esin i ta lebed iyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : 30.8.1959 
nasıplı yarbay olan dilekçe sahibi 22.8.1960 tarihinde yarbay
lıkta bir yıl müddetle hizmet etmeden emekliye ayrıldığından 
4273 sayılı Terfi Kanununun 11 nci maddesi gereğince albaylı
ğa yükseltilmesinin mümkün olmadığı dilekçiye 30.5.1962 tari
hinde Ankara Merkez Kumandanlığı tarafından kendisine teb~ 
liğ olunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

611 29 . 5 . 1963
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' Dilekçenin tarih ve No. su ile

dilekçe saM binin adı ve adresi

5967/52G64 - 8.8 .1961

İSMAİL ATALAY 
Beykoz Elmalı Çiftliği 
Cevizlidere mevkiinde

Beykoz - İSTANBUL

4952/4952 - 2 .10  .1962

A. CEBBAR ÇOPUROĞLU 
Em. Bnb., Turgutreis caddcsi 
Mine sokak Dilek Ap. No : 17/14

Maltepe - ANKARA

DÜİ'e’kçe özeti ve komisyon ikaran

(Dilekçi : Denizcilik Bankası Yozgat şilebinde yağcı olarak 
çalıştığını, ailesinin âni hastalanması yüzünden izin istediğini, 
fııkat izin vermediklerini, akabinde işine son verdiklerinden Dev
let Şûrasına dâm açmak için gerekli evrakı müsbitenin tara
fına verilmesini talebediyor.)

Ulaştırma Bakanllığının cevabi yazılarında : Dilekçi; De
nizcilik Bankası Deniz Nakliyatı T.A.Ş. ti yağcılarından iken 
görevli bulunduğu Yozgat şilebini 14.6.1957 tarihinde terk et
tiğinden Deniz tş Kanununun 8 nci maddesine istinaden mu
kavelesi feshedilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

612 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yapı tasarruf 
fonundan faydalanarak Maltepe Turgutreis Cad. Mine sokak 
Dilek Ap. 17/14 hanede ikamet etmekte olup 10 yıllık mesken 
vergi muafiyetinden çıkarılıp (S) yıllık icar muafiyetine tabi 
tutulduğunu beyanla, son derece mağdur olduğunu, 10 yıllık 
muafiyetten istifade ettirilmesini istemektedir.)

imar ve iskân Bakanlığının cevabi yazılarında : T. Emlâk 
Kredi Bankası kredisiyle yaptırdığı evine 10 yıllık mesken 
vergisi muafiyetinin tanınması Bakanlık mevzuatı haricinde 
olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

613 29 . 5 . 1963
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- Dilekçenin tarih ve No. sıı ile

dilekçe sahibinin adı ve adresi

5289/50899,
50905 - 13 . 7 .1961

HAŞAN AYHAN 
Akdeğirmen mahallesi Bezirci 
2. sokak No: 34

SÎVAS

5962/52625 - 8.8 .1961

NAZÎF ORHUN 
Zümrütevler 71. sokak No: 32/5

Bahçelievler - ANKARA

Diil'eikçe özeti ve komisyon llc&ran

(Dilekçi : 16 .5  .1959 tarihine kadar 23,5 yıllık Devlet hiz
metinde bulunduğunu, son görevinin Hafik ilçesi nüfus memu
ru iken sur isnadı suretiyle hakkında tahkikat açıldığını, ve Ba
kanlık emrine alınarak vazifesinden uzaklaştırıldığını, il idare 
kurulunun tesir altında ittihaz olunan ağır cezalı lüzumu mu
hakeme, karan Devlet Şûrasmca bozularak T. C. Kanununun 
230 ncu maddesine gön mahkemeye sevk edildiğini, 27 Mayıs 
İnkılâbı ile kabul edilen 113 sayılı A f Kanunundan istifade 
ederek dâvanın düştüğünü, ve bilcümle hak ve hukukunun ken
disine teslim edilmesi ical)ettiğinden eski görevine atanmasını 
talebettiğini fakat isteğinin yerine getirilmediğini beyanla uğ
radığı haksızlığın izah edilmesini talebediyor.)

% Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

614 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : 19 Haziran 1340 yılında Birinci Cumhuriyetin ilk 
Harb Okulundan mezun olduğunu, terfi müddetlerindeki gün
leri ikmal ederek 1919 yılında yarbaylığa, 1955 yılında da al
baylığa yükseldiğini, 1958 - 1959 yılındaki harb oyunlarına 
iştirak ederek muvaffak olduğunu, generalliğe yükselmesi için 
gerekli müddeti doldurarak 3661 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
geregince, 30 Ağustos 1961 tarihinde bir üst derece maaşı olan 
1 750 lira üzerinden terfihini beklerken 20 Ağustos 1960 da 
emekliye sevk edildiğini, aynı hakka sahibolan arkadaşları 1 750 
lira maaş üzerinden emekliye sevk edildiklerini, bariz haksızlı
ğın giderilmeni için gerekli işlemin yapılmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

615 29 . 5 . 1963
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«077/53034 - 14 . 8.1961

HALİL YAVÜZER 
Arapcami Gayret Haıı No: 10/.1

Galata - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6110/53044 - 14 8 .1961

M. EMİN KOTAN 
Dere mahallesinde

MUŞ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : 1951 - 1955 Kara Harb Akademisi mezuniyeti sı
rasında, bidayette mağdur edilen 59 kara subayı arasında bu
lunduğunu, bu yüzden istifa ettiğini, o zaman istifa dilekçesini 
daha ait kademelerde iken M. S. Bakanlığınca■ tanınan yeniden 
imtihan olma hakkından mahrum edildiğini, bilâhara Erkânı 
Harbiyi i Umumiye Riyaseti Harekât Başkanlığı Teşkilât ve 
Eğitim Dairesi 3 ncii Ş. 1 nci Ks. nın 228/10283 sayılı ve 27 
Ağustos 195<> tarihli emirleri ile birinci kategoriye dâhil edi
lerek Akademi mezuniyet re bir yıl kıdeme hak kazandığı halde 
miitaaddit müracaatlarına rağmen bir netice alamadığım 1957 
yılında Devlet Şûrasına dâva açtığını, aradan 4 yıl geçtiğini 
beyanla arkadaşlarına tanınan haktan faydalanması için gerekli 
işlemin yapılmasını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 1954 - 1955 
ders yılında Kara Harb Akademisini orta derece ile bitirdiğini, 
bu sebeple kendisine bir yıl kıdem verildiği, ve 30.8.1956 dan 
geçerli yedekte binbaşılığa yükseldiği,

Adı geçen ayrıca 1956 senesinde ordudaki emsallerine alı
nan onaydan faydalanarak bir yıl daha kıdem istemekte ise de 
kendisi 1955 tarihinde istifa suretiyle ordudan ayrıldığından 
mezkûr onaydan faydalanması mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

616 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : 12 lira adi maaşla Muş Mâliyesi Emvali Metruke 
Muhasipliğine 10 Haziran 1310 ı/ılında tâyin olduğunu, 2 ay son
ra da Emvali Metruke tahsildarlığına aynı maaşla tâyin ıdildiği
ni, ve birkaç ay sonra Maliye ikinci Daire Siivari tahsildarlığı
na naklen tâyin olunmak suretiyle 18 Kasım 1931 tarih in f kadar 
İni görevde çalıştığını, emekli maaşının tahsisi için Muş Mâliyesin
de bulunduğu tahsildarlığa ait (1931 tarihinden 1910) tarihine ka
dar olan müddete ait kaydının bulunarak tarafına bildirilmesini 
talebediyor.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında: Muş Valiliğince yap
tırılan tetkikatta 1 Teşrinisani 1341 tarihine kadar 12 lira maaş
la Muş Defterdarlığı Emlâki Millîye Süvari tahsildarlığına 15 
Ağustos 1341 tarihinden 26 Kânunuevvel 1928 tarihine kadar da



— 31 —
Dilekçenin tarilh ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve .adresi

6235/53564 - 21. 8 .1961

HAŞAN FEHMÎ DÜNDAR 
Yenicami mahallesinde

YOZGAT

6308/53754 - 24 . 8 .1961

SUPHİ ÖZBEK ve MEHMET 
AKYÜZ
Telefon ve Fabrika 
Müdürlüğünde

İSTANBUL

Dıiflekçe özeti ve komisyon (kararı

keza 12 lira maaşla 2 nci Daire tahsildarlığında çalıştığı tesbit 
olunmuş ve buna dair çıkarılan maaş defteri kayıt suretinin tas
dikli birer örneği 26 . 10 . 1961 tarihli ve 92000 - 64/28595 sa
yılı yazı ile kendisine gönderildiği,

Bu konu ile ilgili olarak adlî, askerî, yargı yerlerince veril
miş bir muamele olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) 
fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

617 29 . 5 1963

(Dilekçi : Avukatlık Kanununun 50 nci maddesi ile diğer hü
kümlerinin antidemokratik olduğunu beyan ederek 68, 69, 82 vc 
103 ncü madde vc hükümlerinin değiştirilmesini talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

618 29 . 5 . 1963

(Dilekçiler : 3026 sayılı Kanunla Hükümetçe satmalınan İs
tanbul Telefon Müdürlüğünün memurları olduklarını şirketin dev'- 
ri ile Katma Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinde geçmesi se
bebiyle 5434 sayılı Kanunun (1950) yılı neşri tarihinde yaşları- 

' nın kırktan yukarı olması hasebiyle emekli hakkın tanınmamış vc 
tevdiatçı durumunda olduklarından Emekli Sandığı Kanununda 
bir değişiklik yapılmalını talebediyorlar.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

619 29 . 5 . 1968
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6246/60452 - 18.8 .1961

MAHMUT ÇÖMEK ve arka
daşları
Azim Han No: 106

İZMİR

6096/53262 - 16 . 8 . 1961

TOSUN SALMAN
Yukarı Yoncalık mahallesi M.
Kaya Cami sokağı No: 1 /A

ERZURUM

Dilekçe özeti re  komisyon, karan

(Dilekçi : 221 sayılı Kanunun millya Anayasanın 7, 4 ve yeni 
Anayasanın 38 nci maddelerine ayları olduğunu, bahsile vatan
daşların haklarını ihlâl ettiğinden, Anayasaya aykırı olduğunu 
beyanla gerekli değişikliğin yapılmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

• 6 2 0  29 . 5 . 1903

(Dilekçi : DDY 4 ncii İşletmesinde makinist olarak görevli 
iken 1951 yılında sebepsiz olarak, Erzurum Deposundan Erzin
can Deposuna, oradan da 5 nci İşletme Malatya Deposuna ve İma 
bir savıan sonra da, Diyarbakır-Ergani Mailen deposuna sürüldüğü 
nü, bıı yerleri giderken aile efradını beraberinde göt ürem ediğin- 
den kendilerine emin bir yer aradığını ve bu yüzden iznini, bir
kaç gün geçirdiğini bu husus bahane edilerek görevine son veril
diğini, bu durum muvacehesinde son derece mağdur olduğundan 
bir göreve atanmasını talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : 5 nci İşletme 
Makinisti Tosun Salman Sivas İşletmesi emrinde hizmet yap
makta iken Avşar istasyonunda vukua gelen tren kazasında suç
lu görüldüğünden İşletme Disiplin Kurulu kararı ile hizmetten 
ihraç edildiği, vâki müracaatı üzerine cezası son ihtara tahvil 
edilerek 5 nci İşletme emrine tekrar tâyin olunduğu,

7 . 11 . 1959 tarihinde 10 gün izinle ayrılıp bu izninin so
nunda vazifesine dönmediği için talimatname gereğince işletme
den ilişiği kesildiğini ve halen de hizmetine ihtiyaç olmadığın
dan tekrar göreve iadesine lüzum olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

621 29 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve N o. sn ile
(lıiıl'ckfH1 sahibinin adı ve adresi

«086/53062 - 14.8.  1961

RAHMİ YEMENİCİ 
Kütlüğün sokak A. Semeli 
Ap. No: 8/11

îçcebeci - ANKARA

6108/53035 - 14. 8. 1961

MEHMET ŞEVKİ MERT 
Hacı ITüseyinağa mahallesi
Cami sokak No: 22

Samatya - İSTANBUL

Dilcikçe özeti ve koımisyon karan

(Dilekçi : istik lâ l Savaşını m iitm kıp. terhis edildiğini, Büyük 
Atamızın emirleriyle Bursa Domaniç nahiye müdürlüğüne atan
dığım  kısa, bir zaman sonra, DDY. i k i  intisabı der ek katar şefi ol
duğunu, bu görevde uzun seneler çalıştığını, Adnna’mn Burak - 
ft-urak istasyonları arasında bir İren kazası son urunda arığa alı
narak mahkemeye, sevk edildiğini, duruşma sonunda S oy hapis 500 
lira vara rızasını çarptırıldı ise ıh .113 sayılı A f Kanuna ile ecza
sının i n f a z  edilmediğim beyanla uğramış olduğu, mağduriyetinin 
telâfisi için 113 sayılı A f Kanununun tefsiri cihetine gidilmesini 
talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi vazılannda : 6 nci İşletme Şef
lerinden Rahmi Yemenici 17 . 5 . 1952 tarihinde vazifeli bu
lunduğu 462 katarın Karaisali bucağı Durak istasyonlan ara
sında hattan çıkarak devrilmesi ve neticede 31 kişinin ölümüne 
ve r-ıühim miktarda da hasa.ra sebebiyet verdiğinden İnzibat 
Komisyonu karan ile 2 . 7 . 1952 tarihinde terkini kayıt edildi
ği, bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

622 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : 1307 doğumlu olduğunu 1325 senesinde gönüllü ola
rak Selânik’tc Topçu 15 nci A layın B irinci Bölüğüne er olarak 
katıldığını, birçok muharebelere iştirak ederek Harbi Umumi L i
yakat ve Alman madalyalariyU ta ltif edildiğini, buna mukabil 
/ i  ndisine hiçbir maddi yardım  yapılmadığından yaşının geçmiş 
olması ve çalışamıyarak durumda bulunduğunu ileri sürerek va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanmasını talebediyor.)

Millî Sa,vunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Vatani 
hizmet tertibinden maaş, savaşlarda eşitlerinden üstün, fevka
lâde hizmetlerde bulunduklan harb tarihi kayıtlan ile sabit olan
lara yardım yapılmadığı takdirde zarurete düşecek durumda bu- 
lunmalan halinde özel bir kanunla maaş bağlandığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d)



Dilekçenin tarih  ve N<>. su ile
dilekle* sahibinin adı ve adresi

6125/39714 - J5 . 8 .1961

M. NURETTİN BİRİZ 
Yeşilköy - İstasyon caddesi 
No: 21

İSTANBUL

6310/53740 - 24 . 8 . 1961

M. ADNAN TUNA 
Namıkkenıal Lisesi Matematik 
öğretmeni

TEKİRDAĞ

Diill'e'kçe özeti ve komisyon 'karan

fıkrası gereğince, Komisyonumuzca yapılacak bir islsm olmadı
ğına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

623 29 . 5 . 1963

( Dilekçi  : suı/ılı Kıtının un Milli E ğ it im  Hakimliği ncu hak
kın dit yanlış re kusurlu  bir şeki lde tatbik ed i ld iğ in i , yupılun işh-  
ıııiıı tashihi irin Duruştu ya ı/âru açlığını .V / . I . I !);!!> tarihli et 

sayılı ilâm ıddığını beyanla T. IS. M. Meclisi kararının in- 
fa ım a  kurar v< rilvıı sini  talebi Iinekledir.)

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : Geçmiş sene
lere râci kadro alınmak üzere 6273 sayılı Kanunun tadiline ait 
hazırlanan kanun tasarıları bütçe imkânsızlıkları sebebiyle şim
diye kadar kamulaştırılmadığı, bu konudaki tasarı Milli Eğitim 
komisyonlarında olduğu, kanunlaştığı takdirde emsali öğret
menlerin kayıplan telâfi edileceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun (d) fıkrası gereğin
ce Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

624 29 . 5 1063

( D ilekçi : Ö ğretm enler ile ile/ili İn tib a k  huıuın tasarısı re as
ker l ik te  yi ç ın  h izm e ttir  ile ücretli ö ğ n /m e n lik le rd e  yi ç ın  hi 
m etlerin  te r fi  n  kıdem i sayılm ası hakkında  y m i  bir kunttu  çıka
rıl m asını InJebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun (d) fıkrası gereğin
ce Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

625 29 . 5 . 1963
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I )ıil ek<;eıiııin tarih ve No. su ile
dîıliekçe salı i bitlin adı ve adresi

6089/53154 - 15.8.1961

HÜSEYİN ÇELENK 
Derinci Limanında Memur

Derince - İZMÎT

6111/53263 - 16 . 8 . 1961

HÜSEYİN KAÜAADAM 
îstasyonda Takım Çavuşu
S. 12247

ÖDEMİŞ

Y Dilekçi : 1961 yılından evvel İskenderun limanında görevli 
olduğunu, eşinin de aynı kazada T. M. Ofisi Bölge Müdürlüğünde 
göi'(vli bulunduğunu kendisi yukarda belirli tarikten beri de De
rince limanında vazife alıp okula giden 4 çocuğu ile burada peri
şan bir durumda bulunduğunu, eşinin-de Derinceye tâyin edil
in" fi için gerekli yerlere müracaat etti ise de müspet netice ala
madığını beyanla bu zor durumdan kurtarılması için ilgililerden 
yardım talebediyor.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında : Derince’de Ofis 
Ajms Müdürlüğünün mevcut bulunduğu, ancak ajanslarda ka
dın. memur çalıştırılmadığından naklinin mümkün olmadığı bu
nun dışında her hangi bir sebep ve kadro mülâhazasının mevcut 
bulunmadığı DDY. lannca İstanbul’a nakli yapıldığı takdirde 
kendisinin de İstanbul teşkilâtına nakledileceği eşine bildirilmiş 
olduğu yapılan inceleme sonunda anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (O) 
bendi gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dıillelkçe Özeti ve komisyon karan

626 29 . 5 . 1963

(Dilekçi : Devlet hizmetinde vazife aldığı günden bugüne ka
dar, emeklilik maaşına esas olan bütiin şartları yerine, getirdiğini, 
223 sayılı Kanunda (Devlet Demiryolları İşçileri Emekli Sandı
ğına tabi olup da sonradan vazifeleri icabı T. C. Emekli Sandığı
na geçirilen kimseler aynen 1950 yılında devri yapılmış bulunan 
ausallcri gibi bütün hak ve mevduatları ile birlikte T. C. Emekli 
Sandığına devredilirler diye bir kayıt olmadığından hakkının iki
ye bölünmesine sebebolduğunu beyanla meriyette bulunan 228 sa
yıl’ Emeklilik Kanununa ck bir madde, eklenmesini t alcb etmekte
dir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : 5 . 1 . 1961 ta
rihinde kabul edilen 228 sayılı Kanunla bu gibilerin emeklilik
lerinde birleşik hizmetler üzerinden aylık bağlandığı derpiş edil
miş ise de tatbikatta ilgililere, 10 - 40 nisbetinde noksan aylık 
bağlandığını, bu sebeple 228 sayılı Kanunun tatbikatından do-
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Dilekçenin tarih ve No. su iie
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6112/53051 - 14 . 8 . 1961

ABDULLAH ACAR 
Cebrail mahallesi Uzun sokak 
No: 23

KASTAMONU

Dilcikçe özeti ve komisyon, k a ra n

ğan mağduriyetlerin önlenmesi için gerekli tadil teklifinin halen 
T. B. M. M. Maliye Komisyonunda olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

627 29 . 5 . 1963

(D ilekçi : 1946 y ılın d a  A b a n a  P T T  M erkezi M üdürü  iken I;en
di arzusu  ile em ekliye şevk in i isted iğ in i, telefon m erkezi m ü d ü r
lü ğ ü n ü  d evr i teslim  e tm ek iç in  yerine sa lah iye tli b ir m em urun  
gönderilm esin i ta lebettiğ in i, fa k a t o zam anın  âm irleri siyasi bas
k ın ın  tesir i ile kasden teslim  alacak m em u ru  f/o,-, d  erm ed ik lerin i, 
h a  g ün  devre âm âde o lduğu  kasadaki para la n  h eyet huzuru n d a  
torbaya koyarak m utem ede teslim en Ç ankırı B a şm üdürlüğüne  
gönderd iğ in i, bilâhara torbaya koyarak teslim  etm iş olduğu 2 500 
lira ziyaa - uğrad ığ ım  bu yü zd en  de İnebo lu  A ğ ır  Ceza M ahkem e
since beş sene ağır hapis ve 2 500 lira ağır para cezasına m ahkûm  
ed ild iğ in i , hapis cezasını çek tiğ in i ve para  cezasını da ödediğin i, 
h a kkında  yap ılan  bu işlem in  son derece m a ğ d u riye tin e  sebeboldu- 
ğundan  5677 sayılı A f  K a n u n u n d a n  fayda lanarak  eski m em u ri
ye tin e  veya  buna'"m uadil bir göreve a tanm asın ı is tem ek led ir .)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Suçu af kanun
ları şümulü dışında kaldığından alâkalıya emeldi maaşı bağlan
masına ve tekrar vazifeye alınmasına hukukan ve kanunen im
kân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) 
fıkrası gereğince, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

628 29 . 5 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su iıle
d dilekçe1 .sahibini)) adı ve adresi

6139/53398 - 18. 8.1961

AHMET ÎLLEEZ ve arkadaş
ları
Arzuhalci

AVANOZ

5284/50907 - 13 . 7 . 1961

CEMAL ŞENSOY 
Yukanpazar mahallesi 
Dere sokak No: 13

Kocaeli - İZMİT

l)iillo'k(;e özeti vı1 komisyon k a rarı

(D ilekçi  : 108 (i sayılı II  ukuk  Usulü M uhakem eler i  K a n u n  un un 
(il n c i  maddesinin son f ıkrasın ın  la dil  cdilmcsi-ni ta l i beimekte-  
d h .)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında : 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci maddesinin son fıkra
sındaki üc dâvavekili tâbirinin (beş) veya yedi olarak değişti
ril nesi bir sistem dâhilinde tadil edilmesi yeni yapılacak çalış
malarla ele alınacağı, ve memleket ihtiyaçları bakımından zaru
ret olup olmadığı incelenecek ve ondan sonra bir karara varıla
cağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) 
fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

629 29 . 5 . 1933

(Dilekçi : Düşiik iktidar zamanında Kocaeli Valisi re Bele
diye Başkanlığını yapan partizan zihniyetti Kkmei Çetin er- tara
fından 27 . 12 . 1957 tarihinde, (/örülen lüzum üzerine işine 
son verildiğini yapılan haksız muamelenin ip ta li için Devlet 
Şûrası 5 nci Dairesine dâva. açtığı ve ret olunduğunu, kusuru 
olmadığı halde 6435 say ıh Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
hakkını kaybettiğini bu yüzden de son derece mağdur olduğunu 
bej/anla hakkında tatbik adilen hükmün iptali ile eski görevine 
iade edilmesini talebediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : İzmit Belediyesi 
memuru iken görevine son verilen Cemal Şensoy’un, tâyini Ba
kanlığa aidolmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

630 29 , 5 . 1983



—  30 —

:!422,/:U22 - 4 . 4 .  1962

Dilekçenin ta rih  ve No. su il t*
dilekçe sahibinin adı ve a.dresi

ZEYNETTÎN ERK İLİÇ 
Denizyolları işletmesi Kamara 
Servisi Barçmemuru

ANKARA

DMieilcçe özeti ve komisyon kararı

(D ilekçen in  konusu  : D anıştay 5 n c i D airesinin 48/27U ) re 
19/150 suftılı kararı ile; yedek  su bay lık ta  geçen 4 sene <s> ay 26 
y iin lü k  ( f i i l î  h izm etine  say ılm ış olan) m üd d e tin in  te r fiin d e  sa
yılm ası yolunda■ lehine h ü kü m  r erilm iş bu lu n d u ğ u  halde; D eniz
yolları İdaresince bu m üddetin  ancak ik i skne yed i ay 26 y iin lü k  
kısm ı te r fiin d e  nazara alınm ak su retiy le  h a kk ın d a k i bu ilâm ın  
tam am en in fa z edil m ediğinden şikâyete  da ird ir .)

Dosyada bulunan bahis konusu ilâm münderecatına naza
ran, dilekçi 4379 sayılı Kanun gereğince askerlikte geçen süre
sinin terfiinde sayılmamasına itirazla Danıştaya açtığı idari 
dâva sonunda mezkûr kanundan istifade ettirilmesi karar altı
na alınmış ve terfi süresini doldurduğu tarihten itibaren terfi 
ettirilip maaş farkları da ödenmiş iken, bilâhara, 837 sayılı 
Meclis Kararına göre evvele ircaı suretiyle terfii caiz olmadığı 
mülâhazası ile terfiinin mucip tarihinden itibar edilerek maaş 
farklarının istirdadedilmiş olmasından şikâyet ederek Danıştay 
nezdinde dâvacı bulunmuştur.

Hüküm kısmında ise : Terfiine mâni bir hali bullunmadığı 
dairesince kabul edildiğine göre açılan dâva neticesinde asker
likte geçen sürenin terfi süresine sayılması lâzımgeleceğine Da 
nıştayca karar verilmiş olmasına göre memurun terfi mebdei- 
nin kanuni terfi süresini bitirdiği tarihten itibar edilmesi ka
rar iktizasındandır. Bu hale memurun mâziye ircaen terfi et
tirilmesi mânasını mahmul olmaz. 837 sayılı Büyük Millet 
Meclisi Kararının da hâdise ile ilgisi yoktur, itiraz olunan işle
min iptaline denilmektedir.

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 1.11.1940 tarihin
de Yedek Subay Okuluna girip 1.12.1942 tarihinde terhisi ge
reken dilekçinin süresini temdidettirip 28.5.1945 tarihinde teğ
men rütbesi ile terhis edilmiş bulunduğu ve bu tarihte 75 lira 
ücretle görevlendirilmiş Ve Danıştayın bahis konusu kararına 
uyularak Yedek Subay Okulunda ve kıtada geçen normal hiz
met süresi olan 2 sene 1 ayın terfi süresinde nazara alınarak 
15.7.1946 da 85 lira (200 liraya) terfi ettirilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gkreği düşünüldü : Bakanlık yazısına ve buna bağlı tasdik 
li onay kâğıdına göre; mezkûr Danıştay ilâmının infaz edilmiş 
bulunduğu anlaşılmış ve bu sebeple, bir mahkeme hükmünün 
yürütme organınca tam olarak yerine getirilmediğine mâtûf 
şikâyet vârit görülmemiştir.

İlâmın, normal askerlik süresi dışında kalan süreyi de şü
mulü içerisine alıp almadığı hususundan dolayı da dilekçinin 
tavzih yoluna başvurması lâzımdır.
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Dilekçenin tarih  ve No. su M e
dilekçe sahihinin adı ve adresi

1426/29032 - 4 .2 .  1961

J. HAKKI YAVAŞ
Deniz Fİ). 200 Md. Yük Müh.
Teğmen

Gölcük - İZMİT

4225/47330 - 18 . 5 .1961

ALÎ ÇAKIR ve kardeşleri 
Havnus köyünde

BAYBURT

DSfekçe özeti ve k* »misyon ka rarı

Belirtilen bu sebeplerden dolayı vâki müracaat üzerine Ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

631 29 . 5 . 1963

(Dilekçenin konum : Tashihi karar talebini ihtiva eden bir d i
lekçesini hakaretâmiz bularak hakkında âmme dâvası açılması
na sebeboUın Yargıtay 2 nci Hukuk Dairesinin hu tulumundan 
şikâyete dairdir.)

Gereği düşünüldü : Şikâyetin mercüne yapılması gerektiği 
cihetle, müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

632 29 . 5 . 1963

(Dilekçenin konusu : Tapulu yerleri üzerine yapmış olduk
ları binaların, çok eski tarihe dayanan zihjedlik durumları na
zara alınmadan, bu yerler üzerinde başkalarının zilyedlikleri ka
bul olunmak suretiyle ellerinden alındığından ve binalarının tah- 
ribedilmesine sebebiyeth verildiğinden şikâyetle, idari makamla
rın bu kanunun uygulanmasında anlayışlı davranmaları isteğine, 
dairdir.)

Gereği düşünüldü : Mülkiye âmirlerinin 5917 sayılı Kanuna 
dayanarak vermiş olduklan kararlar idari bir tedbir kamın
dan ibaret olup bir hak ihdas veya iptal eder mahiyette bulun
madıklarına, mülkiyet zarar ve ziyan konulanndaki iddiaların 
yargı mercilerine serdi lâzımgelmekte bulunduğuna göre, vâki 
şikâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

633 29 . 5 . 1963



— 40 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4200/4-7097 - 3 5 . 5 . 1 9 6 1

MÜMİN SİPAHİ
Aşağı mahalle Ahmet Efendi
.sokak No: 17

Kı nı k  - İ ZMİR

4592/48393 - 6 . 6. 1961

MUSTAFA SAYTNER •
Gezici Arazi Kadastro Hâkimi

SARIGÖL

(Dilekçenin konusu : Yunanistan mübadillerinden olup, Yu
nanistan’da bırakmış olduğu 1 511 lira 24 kuruş altm  para tu
tarındaki emlakine karşılık olan mübadil istihkakının verilmesi 
isteğine dairdir.)

Oereği düşünüldü : 4796 sayılı Kanunla, bilûmum mübadil 
ve tefviz işlemleri kesin olarak tasfiye edilmiş bulunulmakta
dır. Bu bakımdan dilek hakkında yapılacak her hangi bir mua
mele olmadığı anlaşılmıştır. Dilekçi, bu duruma rağmen kanu
ni bir hak iddiasında ısrar ettiği takdirde görevli yargı yerine 
başvurmakta muhtardır.

Belirtilen bu sebebe binaen vâki müracaat üzerine Komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına yer görülmediğine karar ve- 
rilldi.

Karar Na. Karar tarihi

Dıillielkçe özeti ve komisyon k a rarı

634 29 . 5 . 1963

. (Dilekçenin konusu : Yüksek Seçim Kurulunun 298 sayılı 
Kanun tatbikatı cümlesinden olarak; il ve ilçe seçim kurulu baş
kanlıklarını deruhte eden kıdemli ve yüksek dereceli yargıçlar 
mevzuunda doğacak ihtilâflarda bunları da diğer üyeler gibi 
mütalâa edip 2 günlük itiraz süresine tabi tutmuş olmasını» bu 
kanunun ruh ve maksadını zedeleyici bir tutum olduğundan 
bahsile: başkanlık görevini ifa edecek olanlar bu kanunun âmir 
bir hükmü ile tesbit edilmiş bulunulduğuyla göre: kıdemli ve 
yüksek deredzli bir yargıcın gelmesi halinde, bu kurulda bulu
nan kıdemsiz hâkimin yerini buna terk etmesi lâzım ve zaruri ve 
gayrikdbili münakaşa olduğu cihetle bu uygulama tarzının düzel
tilmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki müracaatının Yüksek 
Seçim Kurulunun 56 sayılı K aran ile reddedilmiş bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bu Kurulun kararlan zikrolunan kanunun 131 ve 
132 nci maddelerine göre kesin ve nihai ve başka bir mercide 
tetkiki gayrikabil bulunmuş olduğundan şikâyetin belirtilen 
bu sebepten dolayı Komisyonumuzca inceleme ve görüşme ko
nusu yapılamıyacağma karar verildi.

Kkrar Na. Karar tarihi

635 29 . 5 . 1963
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622/41273 - 11.1.1961

Dilekçenin tarih v-e No. su ile
oY’ilekçe »ahlibinfin adı ve .adresi

HİLMÎ TUNCEL
içişleri Bakanlığı Nüfus işleri
Genel Müdür Muavini

ANKARA

DilMtçe özeti ve komisyon (karan

(Dilekçi : 1943 yılında, Yan’m Özalp kazası Kaymakamı iken 
32 kişinin ölümü ile iligili olarak hakkında yapılmış olan soruş
turma sonunda, Danıştayca kamu dâvası açılmasına yer olmadı
ğına karar verilmiş ve bu karar Genel Kurulca da kendiliğinden 
incelenip tasdik edilmiş bulunmasına rağmen, 1958 yılında o 
günkü iktidar tarafından muhalifleri aleyhinle politik bir konu 
yapılmış ve kurulan bir komisyonda 21 kişi ile birlikte kendisi 
de mânevi sorumlu addedildiğinden, zamanın İçişleri Bakanı ta
rafından 2 . 5 .  1958 tarihinde, 6435 sayılı kanuna tevfikan Ba
kanlık emrine alınmış ve 6 aylık kıdeminin hitamında da müra
caat için her hangi bir merci olmadığından istifasını vermiş ve 
nihayet İnkılâbı mütaakıp yaptığı müracaat üzerine her ne kadar 
Nüfus İşleri Genel Müdür Yardımcılığına tâyin kılınmış ise de 
bu arada geçen 2 dene 2 ay 26 günlük sürenin terfi ve memuriyet 
kıdemine sayılmıyarak mağdur olmuş bulunduğundan bahsile, 
mezkûr müddetin memuriyette geçmiş sayılmasını istemektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr durumun 
ıslahının bir kanun mevzuu olarak mütalâa olunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu edilen idari tasarruf 
istifa ile ortadan kalkmış ve hizmet dışı olan sürenin terfiden 
sayılabilmesi ise yeni bir kanun teklifi mevzuu bulunması se
bebiyle, vaki müracaat üzerine Komisyonumuzca bir işlem tâ 
yinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

636 29 . 5 . 1963

Başkan vekilli Sözcü Sözcü
Urfa Senatörü Aydın Milletvekili Edirne Milletvekili Bolu Senatörü

V. Gerger R. özarda F. Giritlioğlu S. Uzunhasanoğlu

Kâltiıp 
Kütalhya Senıaıtörü

O. C. Erkut

Dilekçe sayısı : (107)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D Î V A N I

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

Sayı: 14 3^ 
Tevzi tarihi 

. 10 . 1963 Salı
Dilekçenin tarih ve No. su ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3930/46554 - 8.5.1961

ŞERAFETTlN TORAL 
Hacettepe Göksu sokak No: 29

ANKARA

(Dilekçi : 1954 senesinde, Ankara Doğum Evinde Teknisiyen 
olarak çalışmakta iken, yapılan bir makina tecrübesi sırasında 
kolunu kaybetmiş ve bu yüzden hiçbir tazminat ve saire veril
meden genç yaşta az bir maaşla emekliye çıkarıldığından bahis 
ve şikâyet ederek, kendisine tazminat verilmesini ve % 60 - % 70 
derecesinde çalışma kabiliyetini sağlıyacak olan bir protez kol 
faktırümasını' istemektedir.)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekçiye 5434 sayılı Kanun hükümleri dairesinde emekli aylığı 
bağlandığı, tazminat verilmesine kanun hükümleri müsait bu
lunmadığı, protez için kendisine yardım yapılması hususunun 
Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına yazılmış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabı ve mevcut kanun hü
kümleri muvacehesinde talep hakkında komisyonumuzca bir 
işlem ifasına mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

637 5 . 6 .  1963

3931/46657 - 9.5.1961

AHMET ÖZEN 
Kurtuluş mahallesine!*'

İVRİNDİ

(Dilekçi : Kendisini vurup yaralıyan İvrindi’nin Susuzyayla 
Köyü Muhtarı hakkmdaki şahsi şikâyetinin, mahkemece bililti
zam nazara alınmıyarak kendisi ile alay edilmek suretiyle, buna 
idare kurulunun bakacağının bildirilmiş olduğundan Savcılığa 
vâki daveti üzerinde haberi olmadan kendisine feragatname im
zalatıldığından bahis ve şikâyet ederek, bunlarla vazifesini ihmal
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3935/46448 - 8 .5  .1961

HARUN ŞİMŞEK

Em. Md. Teknik Büro Memuru 
Muamelât Memuru

BÎLECÎK

2/20448 - 28 .12 .1960

FETHİ YILMAZCAN 
Yapıcıoğlu 723 ncü sokak No: 3

İZMİR

Dilekçe özeti ve komisyon karan

eden muhtar hakkında gerekli kanuni muamelenin yapılmasını 
istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Bu iddia ve şikâye
tin teeyyüdetmediği ve yapılan muamelede usul ve kanuna uy- 
mıyan bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve muhtar halikın
daki görevi ihmal, iddia ve isnadında bu konuda gerekli ince
leme ve soruşturmayı yapmaya yetkili idare makamlarına ya
pılması gerektiğine göre vâki şikâyet üzerine komisyonumuzca 
bir işlem tâyin ve ifasına mahal görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

638 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : 1957 yılında, Emniyet muamele memurları için 
yeteri kadar kadro alınmış olduğu halde usulsüz ve gayrikanuni 
tâyinler yapıldığı için, sırası gelmiş olduğu halde terfiinin 2 sene
2 ay 2 gün geciktirilmek suretiyle yapılmış olduğundan şikâyet 
vc bu usulsüz •tâyin ve terfi işlemlerinin ibret teşkil etmek üzere 
geri alınmasını ve Teşkilât Kanununun hazırlanması sırasında 
bu düzensizliklerin göz önünde bulundurulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Terfi işlemine mütaallik şikâyetin Da- 
nıştayda İncelenmekte ve diğer şikâyet konusu edilen idari ta- 
sarruflann da yetkili üst idari makamlarca ıslahı icabetmekte 
bulunmasına binaen vâki müracaat üzerine belirtilen bu sebep
lerden dolayı tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

639 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : 42 syılı Kanuna uyularak ordudan emekliye ay
rılmış olup evvelce topçu pilotu iken geçirdiği uçak kazası se
bebiyle personel sınıfına nakledilmiş vc maluliyetine ait müra
caat vc işlemli evrakı da o tarihte Emekli Sandığına intikal et
tirilmiş bulunduğu vc emekliye sevk edildiği vakit bu durumu
nun nazara alınacağı bildirilmiş olduğu halde, bu kere harb 
ve vazife mâl üttüğü durumunun incelenebilmesi için zikrolunan 
kanuna göre verilen iki ikramiyeden birini iade etmesi gerekti-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3928/46571 - 9.5 .1961

NURETTİN BALKAN ve arka
daşları

162 sayılı Tarım Satış K oope
ratifi Ortaklan

ERDEK

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

ğinin ve bilâhara yapılan bir tebligatla da kanunen tesbit edilen 
bir ayhl; müddeti geçirmiş olduğu için vazife maluliyeti iddia 
Hinin incelenemiyeceğinin bildirildiğinden ve bunun Emekli San
dığı Kanununun 49 ncu maddesine aykırı bulunduğundun şikâ
yet etmektedir.)

Maliye Bakanlığından alınan cevabi yazıda : Bilâhara, 
mezkûr 49 ncu maddedeki müracaat tarihi mebdeinin rapor ta 
rihi olduğu kabul edilmesi üzerine 5434 sayılı Kanuna göre, 
mâlûliyet derecelerinin tesbitine yetkili Emekli Sandığı Sağ
lık Kurulunca dilekçinin mâlûliyet iddiasının incelendiği ve 
raporunda ânzasınm mucibi tedavi ve muamele olmadığı be
lirtilmiş olduğundan durumunun mezkûr kanunun 44 ve 45 nci 
maddelerine uymadığına karar verildiği için dilekçinin emekli 
aylığının mâlûliyet aylığı olarak değiştirilmesine imkân olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin ka
nuni bir hak iddiasında ısrar etmesi halinde de bu cihetin gö
revli yargı yerinde incelenmesi gerektiğine göre, vâki mü
racaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

640 5 . 3. 1963

(Dilekçiler : 162 saydı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Kon
gresi ve yapılan seçimin 2834 ve 19 sayılı kanunlara ve ana 
sözleşmeye aykırı olarak yapılmış olduğundan bahis ve şikâyet 
ederek bu kongre ve kararlarının bozulmasını istemektedirler.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Mahallen yaptırı
lan inceleme sonunda, yazıda açıklanan sebeplerden dolayı bu 
genel kurul kararlannm muallel addedilmiş bulunulduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre şikâyet üzerine 
komisyonumuzca yapılacak başkaca bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Kııtri” tarilıi

G41 5 . 6 .  1963
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2638/4284.1 - 7 .3.1961

SÛRU BÎLBAY 

Komasor köyünde

HORASAN

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Horasan’ın Komasör köyünde, 17 numaralı Top
rak Komisyonunca 1959 senesinde yapılmış olan arazi dağıtı
mında birtakım haksrzhk ve yolsuzluklar yapıldığından şikâyet 
etmektedir.) -

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alınan malûmata na
zaran : Müştekinin komisyonun bütün çalışmalan müddetince 
bilirkişi olarak bulunduğu ölçü ve belirtme işlerinin bilirkişi 
beyanlanna istinaden yapılmış olduğu hududun 700 dönüme 
yakın bir yerinde iki köy arasındaki anlaşmazlığın halli için 
de ilgili dairelere yazıldığı ve yapılan dağıtımda her hangi bir 
usulsüzlük olmadığı anlaşılmıştır.

Anöak dilekçi ve diğer ilgililerden bu idari muamelerden 
dolayı hak ve menfaatlerinin muhtel olduğunu iddia edenler 
bulunduğu takdirde, bu anlaşmazlıklan tetkik ve hal ile gö
revli yargı yerlerine başvurmalan lâzımdır.

Bu sebeplere binaen vâki şikâyet üzerine komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

641 5.6 .1963

2619/42246 - 25.2.1961 (Dilekçi : içişleri Bakanlığına gönderildiği bildirilen 28.12.
19'İO tarihli dilekçesi cevabının verilmesini istemektedir.)

Adı geçen Bakanlığın dosya arasında bulunan cevabi yazı
sında : özel idare tahsildan iken 14 . 7 . 1957 de yaş haddin- 

FADIL TOSUN den emekliye sevk edilen dilekçinin 1308 doğum tarihinin 1318
olarak tashihi hakkında almış olduğu ilâmının 5434 sayılı Kanu- 

Ayazma caddesi 184 No: nun 105 nci maddesi muvacehesinde emeklilik durumuna müessir
olamıyacağı ve bu durumun kendisine de aynen duyurulmuş ol- 

Yakacık - Kartal - İSTANBUL duğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükümleri karşısında vâki 

müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

643 5 . 6 .  1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1088/41459 - 5 .1 .1961

MEHMET KARA ve arkadaş
ları

Mamak Bahçeler içi Taş Ocağı 
No: 268

ANKARA

(Dilekçiler : Mamak Bahçeler içi Taşocağı Mahallesi sâkinle
rinin su ihtiyaçlarının giderilmesi için, mahalleye bir çeşnıc yapıl
ması veyahut su borusu döşenerek evlere verilmesi hususunda Su
lar İdaresine yaptıkları müteaddit müracaat!erin netice vermedi
ğinden şikâyet etmektedirler.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Müstakil parselasyon 
ve yol durumu belli olmıyan bu sahada su şebeke tesisatı yapı- 
lamıyacağı gibi, mevcut 600 çeşmenin de tesisat ve su masrafı 
olarak belediyeye yüz binlerce lira masraf tahmil ettiğinden şe
beke tesisleri yapıldıkça çeşmelerin de peyderpey kaldırılması
na prensip ittihaz olunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve talebin tetkik ve 
tervici yetkili idare organlarına ait bulunmuş olmasına göre vâki 
müracaat üzerine tâyini muameleye mahal olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

644 5 . 6 .  1963

2427/42407 - 28 . 2 .1961 (Dilekçi : Emekliye şevkinden uzun bir zaman geçmiş olduğu 
halde Emekli Sandığınca kendisine ödenmesi iktiza eden paranın 
ödenmediğinden şikâyet etmektedir.)

KEMAL ANLI

Alsancak Şehitler caddesi 
No: 104

ÎZMlR

Gereği düşünüldü : Maliye Bakanlığından alman cevabi ya
zıya nazaran : Emekli keseneklerinin tutarının tamamen dilek
çiye ödenmiş olduğu anlaşıldığı cihetle vâki müracaatin artık 
tetkikine mahal kalmadığına karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

645 5 . 6 .  1963



3112/28441 - 2 7 .3  .1961

H A Y D A R  Ö ZK A N A T 

K em alli k ö y ü n d e

SU N G U R LU

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3651/37859 - 1 2 .4 .

CK M İL BÜK K

C u m h u riy e t m ahallesi B elediye 
caddesi ip e k  sokak  N o : 2S

A r,takva - H A T A Y

3690/45460 - 2 1 .4  .1961

K A D ÎR  A L T U N E R  

B a k ır  işç ile ri S end ikası B aşkan ı 

M U RG U L

— 6 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Çeşitli suretlerle görevini kötüye kullanan, huzur
suzluk âmili olan köy muhtarı Osman Dışlnıdak’m vazifeden uzak
laştırılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Yetkili Bakanlıkça gerekli inceleme ve 
soruşturmaların yaptınlarak adı geçen muhtar ve aynı zaman
da üyelerin işlerine son verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Bu bakımdan şikâyet üzerine artık muamele tâyinine mahal 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

646 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Verilen emirle Ilarb Okulu ile, dolayısiyle subay
lıkla ilişiğinin kesilmiş olduğundan bahsile, tekrar muvazzaf 
olarak orduya alınmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : îkmali tah
sil için Gümrük Subayı olarak Harb Okuluna girmiş olup iki 
sene aynı sınıfta kaldığı için Gümrük Genel K.lığına iade edil
miş bulunan dilekçinin 6 Kasım 1950 tarihinde terhis edilerek 
ordu ile ilişiğinin kesilmiş olduğu, hakkında başkaca yapılacak 
kanuni bir imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre müracaat üze
rine yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

647 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : öteden heri verilmekte olan işçi çocuk primlerinin 
kesilmiş olmasından şikâyet etmektedir.)

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Çocuk primi tali
matnamesine göre, çocuk primi verilmesi için işçinin ailesi ef
radı ile birlikte işletme civarında veya banliyö hattı ile bağlı 
bölgelerde (Sabah - akşam evinden işine gidip gelebileceği bir 
mesafede) oturması şartı mevcut bulunduğu ve bu husus mües- 
sesece tahkik edilerek bu şartı haiz olmıyanlann primlerinin
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3692/45545 - 2 2 .4  .1961

tDRİS SUNA

T. M. O. Bölge Müdürlüğü 
Telsiz Servis Şefi

ERZURUM

3694/45678 - 25 . 4 .1961

ESME ERGUNŞAH 

Tuğlu köyünde

SUNGURLU

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

kesilmiş olduğu ve şikâyetin evvelki ihmal ve yanlışlığın düzel
tilmesinden ileri geldiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına ve anlaşmaz
lığın halli 3008 sayılı tş Kanunu hükümleri ile vazifeli kılman 
organlara ait bulunmuş olmasına göre, müracaat üzerine komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

648 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Telsiz Müdürü Sabahattin Şengün hakkında 
Umum Müdürlüğe gönderdiği ve bu zatın akrabası olan Teftiş 
Heyeti Reisine havale olunan bir yazı üzerine 1.900 kışında Erzu
rum’a nakledildiğinden şikâyet ederek hukukunun aranmasını v< 
Ankara’ya naklinin sağlanmasını istemektedir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin vazife 
yerinin Müfettişin İnzibat Komisyonunca uygun görülen tek
lifi üzerine değiştirilmiş olduğu, ileri sürdüğü hususların da 
müfettişler tarafından tetkik edildiği fakat hiçbirinin vârit gö
rülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin gayri- 
kanuniliğini iddia ettiği tasarruf aleyhine yargı yoluna baş
vurması lâzımgeldiğine göre vâki müracaat üzerine tâyini mua
meleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

649 5 . 6 .  1963

( Dilekçi : Dul marnının tahsisinde gecikmeye sebebiyet ve
renler hakkında kanuni takibatta bulunulmasını istem ektedir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında : Tahsis 
muamelesi için dosyada görülen noksan evrakın tamamlanıp 
gönderilmesi 22 . 12 . 1960 tarihinde adresine yazılmış olduğu 
halde dilekçinin bu evrakı 22 . 3 . 1961 tarihinde alınan 
15 . 3 . 1961 tarihli dilekçe ile göndermiş olduğu ve bir hafta 
zarfında da Divanı Muhasebata intikal ettirildiği bu duruma
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3697/45661 - 25 . 4 .1961

HACI ÇİNAR

Gökçe Bostan mahallesi 
sokak No: 5/10

SÎVAS

3711/48058 - 1.6.1961

ÎSMAÎL DOĞAN 

Köçük ören köyünde

Gölbaşı - ADIYAMAN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

göre bu gecikmeye müştekinin bizzat sebebiyet verdiğinin an
laşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre vâki müracaat 
üzerine komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

650 5 . 6 .  1963

(Dilekçi: 1951 yılında askerlik hizmetini ifa sırasında şehit 
diişen oğlundan kendisine de şehit maaşı bağlanması gerektiği 
halde bağlanmadığından şikâyet etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin; 
5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesindeki bir yıllık müracaat 
süresini geçirmiş olduğu için kendisine aylık tahsisine imkân 
görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve mevcut kanun hü
kümlerine göre şikâyet üzerine komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

651 5.6.1963

(Dilekçi: Vâki şikâyet ve müracaatı ile ilgili olarak yapıl
ması lâzımgelen inceleme' re soruşturmaların geciktirilmesi yü
zünden İbrahim Subaşı re kardeşinin mütecaviz hallerinin art
tığından ve kendilerini tehdideitiklerinden bahis vc şikâyetle

soruşturmanın bir an evvel yapılmasını islemektedir.)
İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Yapılan tahkikat 

sonunda, dilekçenin adı yazılı İsmail Doğan tarafından veril
mediği. tarla meselesinden dolayı aralan açık bulunan Süley
man Gizleyici ile İbrahim Çorak adındaki şahıslar tarafından 
yazılıp postalandığının anlaşıldığı ve durumun adı geçen İsma
il Doğana da tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve konu itibariyle 
şikâyetin ilgili adlî ve idari makamlarca kovuşturulması ge
rektiğine göre, müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

652 5 . 6.1963
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3715/25052 - 22.4 .1961

Dr. HAYDAR BULAK 

Göztepe Yesilçeşmo No: 7

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon Ikaran

(Dilekçi: Sağlık ve öğrenci müfettişi olarak çalıştığı Sümer- 
hanktaki hu görevinden 1951 yılında partizan bir maksatla ve 
kadrosu ilga edilmek suretiyle uzaklaştırılmış, bunun yerine mez
kur görevin iki şahıs tarafından tedvir edilmekte bulunduğun
dan bahis ve şikâyet ederek, hu haksızlığın tahkik konusu yapıl
masını ve 10 senedir devam eden intizar ve ıstırabına son veril
mesini istemektedir.)

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında: Mezkûr kadronun 
filhakika 1951 yılı başında ilga edilmiş bulunduğu ve bundan 
sonra da bu görevin mevcut personelden faydalanılarak yürü
tülmesi cihetine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Objektif hukuk çerçevesi içerisinde bir 
kadronun ihdas ve ilgası idari makamların yetkileri cümlesin
dendir. Bu tasarruftan hak ve menfaatleri muhtel olanların ise 
bu ciheti tetkikle görevli yargı yerlerine başvurmaları lâzım
dır. Belirtilen bu hukukî sebeplere binaen vâki şikâyet üzerine 
komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

653 5 . 6.1963

3718/40862 - 25 . 4 .196.1

SAFlYE İSGÜR 

Bakkal Salih Korkmaz eliyle 

Akçakale - UR FA

(Dilekçi: M ayin dökülen yerinin 1957 mahsul bedeli olan
3 500 liranın bir an evvel kendisine ödenmesinin sağlanmasını 
istem ektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Mezkûr yıla ait ta 
hakkuk ettirilen 2 713 liranın tahsisat olmadığı için duyuna 
kalıp karşılıksız borçlara intikal etmiş bulunduğu ve bu fasıl
dan tahsis için Maliye Bakanlığından istenilerek durumun di
lekçiye de tebliğ edildiği ve tahsisat geldiği vakit ödeneceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre, şikâyet üzerine 
Komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

654 5 .6.1963
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4720/48900 - 13 . 6 .1961

KANBER ERDOĞAN 

Çavuş mahallesi Bezir 

sokak No: 17

ŞİLE

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3729/45557 - 24 . 4 .1961

TURHAN GÜRKAN

P. Ofis Kurtuluş Benzin ve 
Servis İstasyonu Müd.

ANKARA

e

(Dilekçi: İstiklâl Savaşındaki yararlı hizmetlerinden dolayı 
ve halen 90 yaşında, yardıma muhtaç bulunmuş olmasına binaen 
kendisine vatani hizmet aylığı bağlanmasını veya Hazine arazi
sinden yeteri kadar verilmesini istem ektedir.)

Gereği düşünüldü: Vatani hizmet aylığı bağlanması yeni 
bir kanun ile mümkündür. Komisyonumuz kanun teklifine yet
kili delildir. 4753 sayılı Kanunda derpiş olunan şerait ve hak
lan  haiz olanlara toprak verilmesi ise yetkili idare organlarına 
aittir.

Vâki müracaat üzerine belirtilen bu kanunî sebeplerden do
layı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

655 5.6.1963

(Dilekçi : Petrol Ofisi Ankara Acenteliğine yaptığı müraca
atla senelik kân 29 OOO lira görünen «yeni servis benzin vc bakını» 
istasyonu için 51 bin lira teklif elmiş bulunduğu halde idare 
Kurulu tarafından bu servisin kendisine haber Verilmeden, kayır
mak maksadiylc ve usulsüz olarak Rana Avunduğa verilmiş olma
sından şikâyet ederek yeni şartlar altında bir artırmaya, f/idilme
şini istemektedir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Mezkûr istasyonun 
Ankara Acanteliğince diğer bâyilerden alınan teklifler arasında 
en fazla fiyat veren, senelik 70 bin liraya Rana Avunduğa veril
mesine karar verilmiş iken, dilekçinin şikâyeti üzerine 18 . 5 . 
1961 de açık artırmaya çıkarıldığı ve İstasyonun Kervan Ticaret 
Limited Şirketi uhdesinde kaldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, şikâyet üzerine 
artık yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

656 5 . 6 .  1963
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'Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3731/44261 - 1 7 .4 .1 9 6 1

TEVFÎK TÜRKOĞLU 

Solaklı mahallesinde

MUCUR

3865/46094,
4738/46094 - 3 . 5 .  1961

HALİL ŞlRÎN

Tilkilik mahallesinde Maliye 
Muhasebe Memurluğundan 
emekli

Güney - DENİZLt

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Mucur ilçesi ilkokul öğretmeni#rindev Emin 
Erdoğan hakkmdaki vâki şikâyeti üzerine adı geçene verilmiş 
olan ihtar cezasının gayrı kâfi bulunmuş olduğundan ve isnat
larının sabit olmadığı yolunda kendisine yapılan tebligatın da 
keza yersiz bulunduğundan bahsile, bu şahıs hakkındaki tahkikat 
evrakının tekrar incelenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : îh tar cezalarının kesin ve nihai bulun
muş olması ve Disiplin Kurulunca verilen cezalara itiraz hakkı 
ise münhasıran ceza görene tanınmış bulunması itibariyle bu ko
nuda Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

657 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Güney Mâliyesinde muhasebe memuru iken, hu dai
re âmir ve memurlarından dilekçede adları yazılı olanların nâkil 
iktidar mensuplarının yakınlan olması ve kendisinin siya
si temayülü bunlardan ayrı ve inkılâbı mütaakıp vâki 
yolsuzluklar hakkında müracaatta bulunmuş olmasından do
layı kendisine geçimsizlik ve imtizaçsızhk isnade dilmek su
retiyle sicil/en emekliye sevk olunarak mağdur edilmiş bu
lunulduğundan bahn ve şikâyetle, durumun ine eletilme si ve so
ruşturulmasını ve iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin vazife
sine olan ilgisizliği ve yazıda açıklanan diğer hareketlerinden 
dolayı 6 . 12 . 1960 tarihinde sicillen emekliye sevk edilmiş bu
lunduğu, iddia edildiği gibi uzaklaştırılmasında siyasi bir mü
lâhaza olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin kanuni 
bir hakkının muhtel kılındığını iddia etmesi halinde bu cihetle
rin tetkikiyle görevli yargı yerine başvurması gerektiğine göre, 
şikâyeti üzerine bu yönden yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

658 5 . 6 .  1963
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1626/29134 - 6.2 .1961

İBRAHİM EROĞLU

Camicedit mahallesi 
sokak 49 No: 5

KULA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2853/43111 - 13. 3.1961 

ZEKİ GÜRÇAY

Kasaba mahallesi Emekli memur 

OÎDE

Dibekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Millî Korunma Kanununa muhalif harekette bulun
duğu iddiasiyle hakkında yapılan takip üzerine Kula Asliye Ceza 
Mahkemesince verilip Yargıtay 5 nci Ceza Dairesi tarafından tas
dik edilen 28 . 11 . 1961 gün Ve 205/89 sayılı kesinleşmiş ve infaz 
edilmiş olan hükümde adlî hata bulunduğunu beyanla, sözü geçen 
hatanın özel af yoluyla kaldırılmasını ve hata sahipleri hakkında 

da kanuni muamele yapılmasını istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müşteki İbrahim Er- 
oğlu’nun fazla fiyatla yağ satmak suretiyle Millî Korunma Ka
nunu hükümlerini ihlâl ettiği Kula Asliye Ceza Mahkemesince 
yapılan mahkeme neticesinde sabit görülen aynı kanunun mu
addel 31 nci maddesimn 11/A bendi delâletiyle 57 nci maddesi
nin 4 ncü bendi gereğince üç ay müddetle hapis ve iki bin lira 
ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve üç ay müddetle ticaretten 
men’i ile dükkânının kapatılmasına ve saireye dair verilen hük
mün katileşerek infaz edildiği ve bu hükümde ve buna mütefer- 
ri adlî muamelelerde usul ve kanuna aykırı düşen ve h.ıta teş
kil eden bir cihete rastlanmadığı gibi esasen Millî Korunma suç
larının affına mütedair bulunan 79 sayılı Kanunun 1 nci madde
si muvacehesinde ayrıca hususi af yoluna gidilmesine mahal ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Ahiren kabul edilerek yürürlüğe kon
muş bulunan 79 sayılı Kanunun birinci maddesindeki sarahate 
nazaran dilekçinin suç ve cezası neticeleriyle birlikte affa uğra
mış bulunduğundan özel af isteğini tazammun eden talebin ay
rıca incelenmesine mahal olmadığına ve mahallî hâkimler heye
tine mâtuf iddianın tetkiki Hâkimler Kanununa göre Adalet 
Bakanlığına aidolduğu cihetle müstedinin bu yönden ayrıca sö
zü geçen bakanlığa müracaatta muhtariyetine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

659 5 . 6 .  1963

Dilekçi : Cide’de Demokrat Parti idare Heyeti kisvesi altın
da suç işliyen bâzı şahıslar hakkında vâki şikâyeti üzerine, adı 
geçen yer Savcısı tarafından verilmiş olan ademitakip kararı üts 
mahkemece bozulmuş re muhakemeleri cereyan etmiş bulunduğu 
halde bu suçluları teşvik edenler hakkında bu arada kaymakam 
ve sac vı vekili Ahmet Ekinci haklarında her hangi bir takibata 
geçilmemiş olduğundan balıis ve şikâyet ederek, bunların mavzer 
ve jeep gibi malzeme r/ araçlarla ve idari kararlarla teçhiz olun
muş bulundukları v< fiillerini devam ettikleri nazara alınmak
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Djfckç-c özeti ve komisyon .kamın

suretiyle ilgili dosyaların Adalet Divanına sevk ile muhakeme
lerine, burada bakılmasını istemektedir)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müştekinin alman 
ifadesine nazaran; hakaret, nüfuz suiistimali, 6036 sayılı Ka
nuna muhalefet, inkılâba mugayir hareket, halkı Devlet aley
hine kışkırtıcı propaganda yapmak, yol kesmek, 5917 sayılı 
Kanuna muhalefet, sebepsiz hayvan öldürmek suçlarından sanık 
olan Recep Aydın ve Remzi Aydın adındaki şahıslar hakkında 
delil de mevcut bulunduğu halde savcı Mehmet Sevindik’in ade- 
mitakip kararı vermiş olmasından ve savcı vekili başkâtip Ah
met Ekinci’nin de kendisinin dövülmesi ile ilgili dâvayı Suçüs
tü Kanunu hikümlerine tevfikan yürütmediğinden şikâyetçi 
bulunduğunun tesbit edildiği açıklandıktan sonra; yaptırılan 
tahkikat ve tetkikat sonunda savcı hakkında vâki iddiayı te- 
yideder bir c’slil olmadığı ve bu sebeple muahazasını mucip 
bir cihet bulrnmadığı müşevvikler hakmda da her hangi bir 
şikâyette bulunduğuna dair bir kayıt mevcudolmadığı için 
haklarında nc bir tahkikat yapılmış ve ne de dâva açılmış ol
duğu, bu itibarla bu kere vermiş olduğu dilekçenin bir örne
ğinin gereği yapılmak üzere înebolu Savcılığına gönderildiği 
ve müştekiye hakaretten sanık olan Remzi Aydın ’m hâdiseyi 
mütaakıp kaçması sebebiyle takibatın bizzarure Meşhut Suçlar 
Kanununun şümulü dışına çıkarıldığı ve umumi hükümlere 
tevfikan yapılan takibat sonunda da dâvanın Af Kanunu ge
reğince ortadan kaldırılmasına karar verildiği, binaenaleyh 
savcı vekilinin de muahezesini mucip bir cihet olmadığı için 
haklarında muamele tâyinine mahal görülmediği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Ademitakip kararlan aleyhine ilgili
lerin kanuni itiraz haklan bulunmuş olmasına ve yargı mer
cilerinin kararına bağlı vo bu mercilerce karara bağlanacak 
hususlann yabama organı tarafından incelenmesi de Anayasa 
muvacehesinde gayrimümkün olduğuna ve kendilerine vazife 
kusuru i&T.adolunan savcılar hakkında dia Hâkimler Kanunu 
gereğince ica’ eden muamelenin yapılmış bulunduğu anlaşılma
sına göre, vâla şikâyet üzerine belirtilen sebeplerden dolayı 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

660 5 . 6 .  1963
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2608/42599 - 3.3.1961

NİYAZİ KARADUMAN

Yenicami mahallesi Memiçeşme 
sokak No :32

Keşan - EDİRNE

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2587/42568 - 2 .3.1961

HÜSEYİN SABA

E. G. O. İşletme Müessesesi 
Umum Md. Muhasebe Servisi

ANKARA

2543/42593 - 3 . 3 .1961

EMRULLAH DEMİR 

İstasyon Kahvesinde

Soma - İZMİR

(Dilekçi : Balkan, Birinci Cihan ve İstiklâl Savaşlarına fiilen 
luıiılmış, yararlıklar göstermiş ve çeşitli madalyalarla taltif edil
miş 3 yara alnıış, halen 70 yaşında ve muavenete muhtaç bir du
rumda bulunduğundan, kendisine mâlûliyet veya vçttani hizmet 
aylığı bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Maluliyet aylığı talebinin ilgili ve yet
kili makamlara yapılması lâzımdır.

Vaitani hizmet aylığı bağlanması ise yeni bir kanun mevzuu 
olup komisyonumuzun kanun teklifi serdine yetkisi yoktur.

Belirtilen bu sebeplere binaen müracaat üzerine Komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

661 5 . 6 .  1963

Dill'ekçe özeti ve 'komisyon kararı

(Dilekçi : Ayaş kazası hudutları içerisinde define aramak için 
ruhsat almış ve 25 metre derinliğe kadar kazı yapmış iken çıkarı 
kemiklerden buranın arkeoloji sahası olduğu ileri sürülerek ka
zıya devam etmelerine müsaade edilmediğinden şikâyet e tm e k . 
tedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık yazısına göre, icabeden müsa
adenin verilmiş olduğu anlaşılmış bulunduğundan şikâyet üze
rine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

662 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Amele çavuşu olarak çalışmakla olduğu Soma Ce
mal Ömer Kömür İşletnıesince yapılan anlaşma hilâfına yevmi
yesinin noksan tahakkuk ettirildiğinden, ilâveten İş Kanunumı 
aykırı bir şekilde işinden çıkarıldığından, bölge çalışma müdürü
nün de kendisine hakarette bulunduğundan şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alman cevabi yazıya na
zaran; iş verenle olan anlaşmazlığın görevli mahkemede İnce
lenmekte bulunduğu, diyer iddianın da mahallen yaptırılan in



Dilekçenin tarih- ve No. su ile
dilekçe «ah/ibinin adı ve adresi

2775/43109 - 5.3 .1961

MEHMET ŞEREFHANOÖLU

ve arkadaşları 
Hususi Muhasebe Şefi

BÎTLÎS

2686/28787 - 7.2.1961

KÂZIM KAYA

Kıroba nahiyesi Marn 
Köyü Muhtarı

S İ L İ F K E
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DSMcçe özeti ve feoanilsyon karan

celeme sonunda varidolmadığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan şi
kâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

663 5 . 6 .  19G')

(Dilekçiler : Bitlis’te kâin .ferefiye vakfının cvlâdtan bulun
dukları halde mezkûr vakıftan evlâdtan olmıyan kardeşi Âdil 
iŞerefhanoğlu’nu faydalandırmak maksadiyle memuriyet nüfuzu
nu kötüye kullanan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Süley
man Av şar ile buna vasıta olan Bitlis Vakıflar Memuru Belâ
lı attin haklarında gerekli kanuni tahkikat ve takibatta bulunul
masını istem ek tedirler.),

Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Bu mülhak vakfın 
mütevellisi Celâl Şerefhanoğlu ’nun tevliyet vazifesini yazıda 
tafsilâtlı şekilde açıklandığı üzere kötüye kullanmış, kanun
suz ve yolsuz hareketlerde bulunmuş olduğu için mütevellililk- 
ten azledilmiş bulunulduğu iddia edilen hususların vaıidolma- 
dığı vakfada idarece ol konulduğu bildirilmektedir. I

Oereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçilerin şahsi 
haklan yüzünden ilgili yargı yerlerine başvurmaları gerekti 
ğine göre vâki şikâyetler üzerine Komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

664 5 . 6 .  1963

(Dilekçiler : Kıroba Nahiyesine bağlı 15 köyden 7 yayla kö- 
yii nün Silifke'yi olan yollarının yaz kış istifadeye elverişli bir 
hale getirilmesi için Devlet Karayolları meyanında ele alınmasını 
v< adı geçen nahiye merkezinde bir PTT merkezi ve ortaokul açıl
masını, 15 günde bir köylerine bir geziei Dr. gönderilmesini iste
mektedirler.)

Oereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alman cevabi yazıya 
nazaran; mezkûr ihtiyaçlann giderilmesi için gerekli teşebbüse 
geçilmiş olduğu anlaşılmıştır. İlgililerin bu ihtiyaçlarım takip



Dilekçemin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon ^tararı

2685/42954 - 9 .3.1961

ÎSA ATEŞ ve arkadaşları

Selim kazasının Karakle 
Köyünde Muhtar

KARS

2847/43211 - 15 . 3 .1961

AHMET YAŞAR BOĞDU

G. Paşa mahallesinde Mülâzım 
Hüseyin oğlu

MARAŞ

için yetkili idare makamlarına başvurmaları gereklidir.
Vâki müracaat üzerine bu bakımlardan komisyonumuzca ya

pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No.* Karar tarihi

665 5 . 6 .  1963

(Dilekçiler : Köylerine ait ortamallarının (meraların) köy ileri 
(/elen 8 hanesi tarafından paylaşılmakta olduğundan şikâyet et
mektedirler.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısına bağlı valilik yazısında: 
Bahis konusu çayırlardan Karkalık mevldindeki çayırda müşte
kilerin bir hakkı olmadığı ,dağ mevkiindeki çayırın eskiden ol
duğu gibi köyün istifadesine terk edilmiş bulunulduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve mülkiyete taallûk 
eden bir ihtilâfın mevcudiyeti halinde de ilgililerin görevli mah
kemeye başvurmaları gerektiğine göre vâki müracaat üzerine 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

666 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Hasta re çalışamıyacak bir durumda bulunduğu ci
hetle babasından bağlanmış olup bilâhara kesilmiş ulan şehit ma- 
ıışınm iade fen tahsis edilmesini istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Belirli kanuni 
yaş haddini doldurması sebebiyle kesilmiş olan aylığın 1683 sa
yılı Kanunun 54 ve 5434 sayılı Kanunun 74 ncü maddeleri ge
reğince mâlûliyete binaen yeniden bağlanması mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve ilgilinin kanuni bir 
hak iddiasında ısrar ettiği takdirde görevli yargı yerine başvur-
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Dilekçenin tarih  ve Xo. saı i'lc
dilekçe sahibin in adı ve adresi

2864/43334 - 16.3 .1061

BMÎN ALÎ YAŞÎN ve arka
daşları

Millet caddesi No: 293

İSTANBUL

3927/46019 - 2.5.1961

N t YAZI GENCE Jî

Esat caddesi Ap. No: 21/5

ANKARA

1 bilekçe ü /eti ve koınıitsyon kararı

muş olması gerektiğine göre vâki müracaat üzerine belirtilen bu 
sebepten dolayı muamele tâyinine mahal görülmediğine karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

667 5 . 6 .  1963

( D ilekç i ler  : M il le t  e a d d ı s i  sâkin lı  r iu in ,  p lâ ns ız!  tk  sebı b iyh  
İstanbul'un  im a r ın d a k i  k a r a rs ız l ık  y ü z ü n d e n  is t im lâk  yo lu  ili /t ı
kılan g a y r im i  ı ık id le r in d i  n kalan arsaları üzer in d i  t a s a r r u f  h a k 
lar ın ı b ir  tiirl ii is t imal  i lm e le r in i  im kân vt r i l m e d i y i m h  n, İm k ı n  
de adı (/i ren enddı uin (/< n işliğin in 70 m e tr e c e  ç ık a r ı lm a s ı  g ib i  di-  
I tkeed ı  ar ık landıf / ı  s ik ildi-  lüzum suz  b ir  i s t im lâk  le.şehbiisihıe <f< ■ 
d l ı  c ığ in i  d u y d u k la r ın d a n  bal ısile: bun dan  s a r f ın a z a r  < d i lm es in i  
i s t e m e k te d i r l e r . )

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alman bilgiye nazaran; böy
le bir hususun düşünülmediği ancak, şehircilik yönünden müsa- 
idolan bâzı yerlerde bir kısım blokların önlerinde 10 ar metre
lik bir kısım bırakılması yoluna gidildiği anlaşılmıştır. Gerek bu 
cevabi yazıya ve gerekse ilgililerin bu idari muamele ve tasarruf 
aleyhine yargı yollarına başvurma hakları bulunmuş olmasına 
göre, vâki müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

668 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : 42 sayılı Kanunla orduda yapılmış alan son lensi 
katın gerçek maksat, gaye re ölçülerini re bunu zaruri kılan se
bepleri umumi efkâra duyurmak ve böylree, bununla ilgili alarak 
basında gelişigüzel yayınlar yapılmasını önliyebilmrk için hu ko
nularda aydınlatılmasını, keza Enver Paşa zamanında yapılını 
tensikatın müstenit bulunduğu Tasfiyei Kutup Kanununun uy
gulanış şekli hakkında kendisine bilgi verilmesini istem ektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Tasfiyei 
Rütup Kanun ve Nizamnamesine ait arşivlerde bir bilgiye ras- 
lanılmadığı.
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Dilekçenin tarih ve No. su Me
diılekre sahibinin adı ve adresi

4246/47156 - 16.5. 1961

1. ŞADI YAZICIOĞLU

Belediye Hesap işleri Müdür
lüğü Eğlence Bürosu Memuru

İSTANBUL

Diıletkçe özeti ve komisyon karan

42 sayılı Kanunla yapılan seyrekleştirmenin gayesi hakkında 
da, dilekçiye; açtığı idari dâva sebebiyle gönderilen cevabi lâ
yiha ile geniş bilgi verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

669 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Tasdikli bir örneğini sunduğu ilişik sağlık kurıılu 
raporunda görüleceği üzere Ingiltere'de yapılması lüzumlu açık 
kalb ameliyatının Devletçe yaptırılması esbabmııi sağlanmasını, 
istemektedir.)

Mezkûr sağlık raporu dilekçedeki beyanı müeyyit bulun
maktadır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında :
Bakanlık bütçesinde, şahıslann tedavi masraflarını karşıla

mak ve yardım olmak üzere konulmuş bir ödenek bulunmadığı 
için talebin tervici mümkün olmadığı bildirilmektedir. 17.4.1963 
tarihli Başkanlık Divanı toplantısında, bu hastalığın yurtta te
davisi mümkün olup olmadığının sorulması uygun bulunmuş 
Hacettepe Tıp Merkezi Başkanlığından alınan cevabi yazıda : 
Açık kalb ameliyatı mümkün bulunduğu ve hastanın tetkikini 
mütaakıp hastanede memnuniyetle yapılabileceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bu cevabi yazıya ve dilekçiye tıp mer
kezinin yazısının bir suretinin de aynca gönderilmiş olduğuna 
göre talep hakkında artık komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

670 5 . 6 .  1963
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3170/44198 - 4 .4 .  1961

SAİT ('AN 

Komisyoncu

OSMANÎYK

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3207/60734,
3121/44125 - 3.4.1961

AZÎZ TUNCEL 

İnönü mahallesinde

SARIKAMIŞ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

( D ilekçi : iş tira k  halinde m ü lk iye te  kon u olan re m ü v e k k i
linin hissedar bu lu n d u ğ u  t OOO dön ü m lü k  bir ye r in , haksız ve 
y a yr ika n u n i hır şekilde r< ha k ik i d iğ er in d e n  çok diiş iik hir f i 
ya tla  başkasına sa tılm ış olmasından dolayı arılan ip ta l (/a ra sın ın , 
dâvedı vekilin in  m ücerret dâvayı uzatm ak re 100 h in  lira lık  se
nelik sâ fi kazancından istifa d ey i (icram  etm ek m aksadı ili m ü te 
m adiyen  redd i hâkim  talebinde bulunm ası y ü zü n d en  bir tü r lü  
neticelenm ediğinden kanunen  h im aye e/örmemesi gereken fjoı/ri- 
ızrar e tm ey i h edef tu ta n  bu tarz hareketlen  re bir tedb ir kara n  
verilm em iş bu lunm asından  şikâyet ederek, dâvâlı ta ra f a n ik a h  
A h m et K a ra ’n ın  tecziye edilm esi ve O sm aniye A sliy i H u ku k  
M ahkem esinde bulunan  958/317 sayılı bu dâva dosyasının bir 
m ü fe ttişe  te tk ik  e ttir ilm e  sim  ve {/aı/rim enkulün h ir m üm essili 
ve yedi - od!e teslim i vı ifelirin b ir bankaya ya tır ılm a sı için te d 
bir kararı verilm esine ve redd i hâkim  m ii e asese sin i n ıslahını i ş i t 
m ekted ir . )

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : 1956 tarihinde Ha- 
runiye Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış olup filhakika da
valı tarafından mütaaddit reddi hâkim talepleri sebebi ile Os
maniye Asliye Hukuk Mahkemesine intikal etmiş bulunan mez
kûr iptal dâvasının bütün safahatı açıklandıktan sonra ve dâ
vâlı avukatının dâvayı uzatıcı hareketleri karşısında mazeret
leri kabul edilmiş olmakla beraber bu durumunun kayıtlı bu
lunduğu Antakya Barosuna yazılmış olduğu dâvanın usulen ta
kibi gerektiği, ihtiyati tedbir talebinin de tekrarlanabileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yargı yerinde İncelenmekte olan bir 
dâva ile ilgili olan talep hakkında Anayasanın 132 nci maddesi 
muvacehesinde yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

671 5 . 6 .  1963

(D ilekç i : K in ik lilik  h izm et m ü d d e ti kasılcıı noksan )u sa p la n 
mak sure tiy le  ay lık tan  m ahrum  b ıra k ılm ış .o ld u ğ u n d a n  re hu  
konuda D anıştayda açtığı idari ilâ n ın ın  da m erci tecavüzünden  
dolayı M aliye H akanlığına in tika l e ttir ilm iş  bulun m asından şik â 
yet ( im ik te d ir .)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Sarıkamış Belediye
si memuru iken 30.11.1943 tarihinde görevine son verilen 
dilekçinin 5434 sayılı Kanunun geçici 11 nci maddesi hükmüne



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3862/46023 - 2.5.1961

TEVFÎK ÜLGEZER 

Lise Almanca öğretmeni

BURDUR

20 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

göre Hazîneden devralman maaşlı hizmet müddetine belediye
deki 7 aylık hizmeti de ilâve edilerek' 14 sene 3 ay 18 güne ba
liğ olan hizmetine karşılık adı geçen kanunun 87 nci maddesi 
gereğince kendisine kesenek iadesinde bulunulduğu mülga 
Sandıkla ilgili olduğu için Millî Mücadele itibari hizmetinin 
de bu müddet hizmetine eklenmesinin mümkün olamadığı, Da- 
nıştaydan Bakanlığa gönderilmiş bir dosyası da bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve anlaşmazlığın 
idari yargı tarafından incelenmesi gerektiğine göre vâki mü
racaat üzerine bu yönden komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

672 5 .6.1963

(D ilekçi : 25 Ocak 1960 tarih inde  k ıd em li binbaşı olarak is
teğ i ile emekliye, anrılm ış o lup  125 sa y ılı K a n  una yöre H u rd u r  
L isesi A lm anca  ö ğre tm en liğ im  tâ y in  k ılın d ığ ın ı, ancak; bu 
h izm e tle  10 yıl. çalışıp anrıl irken  bu m üddetin  ilk h izm et m ü d 
detine  ilâve ('d ilip  cdilm iyec eğinde re 125 lira  maaşa kadar y ü k 
selm iş olduğu ta kd irde  önce SO Hra üzerinden tahsis olunan  
em eldi aylığ ında  bu yü kse ld iğ i derece üzerinden b ir değ işik lik  
ya p ılıp  yapıJm ıyacağında, keza hakkında  12 sayılı K a n u n u n  
uygu la n ıp  u yg u lan»uyacağ ında  tereddüde dü ştü ğ ü n d en  bu h u 
susların  tesb it vc kend isine b ild irilm esin i istem ekted ir.

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazısın
da : Mumaileyhin emekli aylığının 10 sene daha çalışması ha
linde 124 ve 3750 sayılı kanunlar muvacehesinde bu müddeti 
ilk hizmet müddetine ilâve edileceği gibi 125/2 100 lira vazife 
aylığına evvelki tahsise esas 1 100 lira zamlı aylığının % 20 si, 
katılmak suretiyle bağlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

673 5 . 6.1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

21

Dilekçe özeti ve komisyon karan

2640/42802 - 7 .3 . 1961

AHMET BAYRAM

Suni İpek Müessesesi itfaiye 
Âmiri

GEMLİK

(D ilekçi : 228 sa y ılı K a n u n la  ilg ili olarak hazırlanacak T ü 
züğe b ir m adde eklenm ek su re tiy le , İşç i S ig o rta la r ın a  tabi ola
rak geçen h izn ıe tlerin , E m ek li S a n d ığ ı ile ilg ili b ir vazifeye  
tâyin  halinde aylık  in tibakında  re k ıdem inde de nazara a lınm a
sın ı re a lm akta  okluğu  yevm iyeye  tekabül eden  m aaşa geçebil
me im kânın ın  sağlanm asını is tem ek ted ir .)

Gereği düşünüldü : Yukarda özet olarak belirtilen talep ve 
müracaat yeni bir kanun teklifine konu teşkil etmekte bulun
duğu cihetle, 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkra
sına göre komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine ko
misyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

674 5.6.1963

3871/46081 - 3 .5  .1961

HALİL ASIM YEĞİNOBALT 

İpek Palas Otelinde

Basmane - ÎZMlR

( D ilcçi : M iiflis d u ru m d a k i bir şahısta  olan alacağını tahsil 
maksadı ile v< kendisinden  bu d urım ı sak lanm ak su re tiy le  k e fa 
le ti tah tında  bu şahsa tekrar kred i açan re bu  kred iden  m ü teve l
lit a lacağını kend isinden  hükm en  tahsile ka lkışan  T u tu m  Bankası 
İ zm ir  şubesinin âm m enin  itim a d ın ı selbedici b u  tarz h a re ke tin 
den dolayı hakkında  takiba t yayılm asın ı is te m e k te d ir .)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : İhbar mevzuu ile il
gili olarak, bankalar yeminli murakıbına tetkikat yaptırıldığı 
ve bu şubenin Bankalar Kanununa aykın görülen muamelelerin
den dolayı hakkında kanuni takibata tevessül edilmiş bulunul
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre vâki müracaat 
üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

675 5 . 6 .  1963
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Dilekçenin tarih  ve No. su ile
dilekçe s:aMbinin adı ve adresi

3880/60942 - 5 . f> . 1961

ALİ CENGİZ ve SÜLEYMAN 
AZAKLT

Karapınar köyünde

KARASU

3054/42491,
2510/42491 - 27 .3 . 1961 

HALİL'ŞEN

İsmetpaşa Hacı Vehbi Oteli

Dışkapı - ANKARA

I Mlekre özeti’ ve komisyon karan

( D ilekçiler : K öy le ri ha lkın ın  y ılla rd ır  istifade  etm ekte  b u lu n - 
<1 tıkları arazilerin lıâra yap ılm ak ilsere ellerinden a lınm ak is ten il- 
(lujvnden şikâyet ederek î OOO n ü fu su  ıısan köylerin in  m aydtıriye- 
tine mahal ka lm am ak üzere bu yerlerin  kend ilerine  te r z i re tahsis 
n lilm  esi n i is teme k ted ir l er .)

Tanm ve İmar ve İskân Bakanlıklannm cevabi yazılarında: 
Karasu kazasında Hâzineye aidolup, Orman Genel Müdürlüğü
nün tasarrufunda bulunan 307 hektarlık arazi üzerinde bölge 
hayvancılığının ıslah ve iktisaden kalkındmlması maksadiyle bir 
müessese kurulması kararlaştırılmıştır.

İddia edildiği gibi hiçbir kimsenin hukukan sahibolduğu bir 
araziye tasahubedilmesinin bahis konusu olmadığı Sakarya’daki 
Toprak Komisyonu da lâğvedildiği cihetle tevzi konusu üzerine 
halen bir işlem yapılamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlıkların cevabına 
göre; vâki müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

676 5 . 6 .  1963

(D ilekçi : K en d is in in , duru m u n a  uygun bir işe yer leştir ilm e
sin i is tem ek ted ir .)

Gereği düşünüldü : Bakanlıktan alman malûmata nazaran, 
dilekçinin Motorlu Taşıt Araçlan Sendikasına büro memuru ola
rak yerleştirilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Bu bakımdan artık talep üzerine komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

677 5 . 6 .  1963
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1797/29552 - 13.2.1961

HAŞAN ARMAĞAN

Eski Pjbubekir Camii imam 
ve Hatibi

HAVRAN

Dilekçemin tarih ve No. su ile
dilekçe salMbrmn adı ve adresi

3454/44783 - 12 . 4 .1961

HELÂL KAZANCIOflLU 

Orta mahallede

Akçaabat - TRABZON

Dilekçe özeti ve komisyon (kararı

(Dilekçenin özeti : Danıştaydan aldığı ilâma rağmen imamlık 
re hatiplik (/örerine tın/in edilmediğinden şikâyete dairdir.)

Diyanet işleri Başkanlığının cevabi yazısında : işinden uzak
laştırma kararının bozulması hakkındaki bu ilâm üzerine duru
mun hademei hayratın tâyinine yetkili mahallî tevcih komis
yonuna intikal ettirilmiş ve yazıda bertafsil açıklanan sebepler
den dolayı inhası cihetine gidilmemiş bulunulduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Alınan cevabi yazıya nazaran; tâyine 
yetkili komisyona gerekli emrin yazılmış olduğu bildirilmiş ol
duğuna göre vâki şikâyet üzerine yapılacak bir işlem bulunma
dığına karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

678 5 . 6 .  1963

(Dilekçenin konimi : 27 Mayıs inkılâbını müt (takıp Ankara'
dan Cubuk’a giderken, bir trafik kazası neticesinde 3 Mayıs 
1960 ta vazifesi başında şehit düşen oğlu, yedek teğmen özde- 
mir Kazaııcıoğlandan, henüz (>0 yaşını ikmal etmediği cihetle, 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri muvacehesinde maaş bağ
lanamadı ğmd av, diğer inkılâp şehitleri Turan Emeksiz ve diğer 
emsali gibi özel bir kanunla maaş bağlanmasının sağlanması is
teğine dairdir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 28 nci Tü
men 230 ncu Piyade Alayında görevli iken trafik kazası neti
cesinde vefat eden Özdemir Kazancıoğlu’nun dul ve yetimleri
ne maaş tahsisi hususunun Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğünce ele alınmış ve lüzumlu evrakın ikmali için kayıtlı bu
lunduğu askerlik şubesine yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Hangi ahvalde kimlere, ne yolda aylık 
bağlanacağı T. C. Emekli Sandığı Kanununda yazılı bulunmak
tadır.

Bunun dışında aylık bağlanması dilekçinin belirttiği gibi 
yeni bir kanun teklifi ile mümkündür. Komisyonumuz ise 
kanun teklifine yetkili değildir.

Belirtilen bu sebepten dolayı, 140 sayılı Kanunun 5 nci mad-
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2410/4239:5 - 28 . 2 . 1961

1-11)11’ YILMAZ 

'-Vhime Vekili

CİZKK

7185/55412,
3043/43839 - 28 . : j . 1961

ı 'ARİŞ ART IK Of iL r

lfüseyinağa mahallesi Işgırlık 
sokak No: 26

Samatya - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

desinin 1 nci bendinin (D) fıkrası mucibince müracaat üzerine 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

679 5.6.1963

( Dili keen in konusu : M üvekkili F eh im e'ye a idolup, kaçak
çılığın m o t ve tak ib i m aksadiyle m ayın sahasına a lınm ak su 
re tiy i  t l:am uluştırıhnış bulutum  araziye ait 23 t>25 lira lık ka
nı u laş!ınna bedelinin ödenm ediğinden ş ik â ye t.)

Maliye ve içişleri Bakanlıklarının cevabi yazılarında : 1959 
yılından düyuna kalan bu borcun Hazine lehine teberru ve hibe 
edilen 6 372 lirası çıkarıldıktan sonra geri kalan 17 253 lira
sının 20 Nisan 1961 tarihli ödeme emri üzerine dilekçiye öde
nerek adı geçenin başka bir alacağı kalmamış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, gerekli öde
menin yapılmış olduğu anlaşıldığından vâki müracaat üzeri
ne artık yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

680 5 .6.1963

( IH lekei : K u r tu lu ş  sarasın en hazırlık  sa fhasında M illî K u v 
vetleri tesei, teşrii: ve oryanizt edip N azilli H eye ti M erkeziye- 
■siıte Çine m urahhası olarak yiden babası em ekti Yarbay ölü E m in  
A rtııko ğ lu 'tn tn  m üstahak olduğu is tik lâ l M adalyasının beratiyle  
b irlik ti b iiyiik evlâdı olarak kf udisine verilm esin i istem ek ted ir .)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : incelenen 
dosyalarına nazaran istiklâl Savaşma iştirak etmediği anla
şılan adı geçenin istiklâl Madalyası ile taltifine kanuni imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve ihtilâfın yargı 
yerince çözülmesi gerektiğine göre, vâki müracaat üzerine ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

681 5 . 6.1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe saıhibhvin adı ve adresi

2036/29799,
4546/47913 -14 2. 1961

Bıınteks Ticaret Limitet Şirketi 

Rıhtım caddesi No: 141 71

On lata - İSTANBUL

2644/42827.
>634/42806 - 7. 3 . 1961

NACİ GİRESUNLU 

Zermut köyünde

TORUL

I>:ile;k<;<* özeti ve komisyon, ikanın

( IHI akçenin konusu: 3 nen kotadan ithal olunup kendi tak
sirleri haricinde muamelesini süresinde ikmal edemedikleri 13 
a<b'd kamyonu Gümrükten çekmeleri için gerekli müsaadenin 
verilmediğinden şikâyete dairdir.)

Gereği düşünüldü: Yukarda özet olarak gösterilmiş olan 
şikâyetin, yargı yerince incelenip karara bağlanması gerekti
ğinden Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy 
birliği ile karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

682 5 . 6.1963

( Dilekçi: Ormanlık, dağlık re taşlık yerlerde kurulu bulunan 
köyleri halkının çiftçilikle meşgul- v< araziden mahrum bulun
dukları ciheti< , (İ831, 4753 ve 2510 sayılı Kanunlara tamamiyle 
uygun bulunan durumlarından dolayı mezkûr Orman Kanunu 
hükümleri gereğince (Şark ve Güney illeri hariç) yurdun her 
hangi bir bölgesine mecburi nakil ve iskâna■ tabi tutulmalarım 
ve kendilerine arazi verilmesini istemektedirler.)

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: Bu köyün filhakika 
6831 sayılı Orman Kanununun 12 nci maddesinde yazılı kısmen 
veya tamamen kalkınmaya gayrimüsait iskâna tabi tutulması 
iktiza eden bir sahada bulunduğu, ancak, bu kabîl köylerin 
yurdumuz çapındaki miktarları mühim bir yekûn teşkil etmek
te ve bunların iskân mevzuatına muvazi, 13 ncü maddenin (b) 
fıkrası hükmünce muamele görmesini gerektirmekte uzun va
deli bir program ve periyorite tatbiki sureti ile tahakkuku za
ruri bulunduğu bu köyün de bu prensibe göre nazara alınabi
leceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îskân konusuna taallûk eden Bakanlık 
cevabına ve toprak isteğinin de ilgili ve yetkili idari makam
lara yapılması icabetmekte bulunduğuna göre, vâki müracaat 
üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

683 5 . 6.1963
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3047/43891 - 28 . 5 . 1961

KÂMİL ALBAŞ

Atatürk bulvarı öğretmen 
Okulu karşısı Bahar çıkmazı 
No: 8

GAZİANTEP

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin aidi ve aldresi

3892/60944 - 5 . f, . 1963

HAŞAN ACTTZ (YILDIRIM)

Ana Tamir Fabrikası 
Mot. Dz. Yn. Ks. No. 447

KAYSERİ

7287/7287 - 13.4.1963

HKREM GÜRKAN 

Sümer sokak No: 19/3

Demirtepe - ANKARA

Doll'eikçe özeti ve komisyon Ikaran

(Dilekçi: Askerlik hizmetini yaparken şehit düşen oğlundan 
kendisine maaş bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Bakanlıktan alman cevaba göre; dilek
çiye maaş bağlandığı anlaşılmış bulunduğundan, müracaat 
üzerine artık muamele tâyinine mahal kalmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

684 5 . 6.1963

(Dilekçi: Suriye milliecÂIerinden olup, nüfusa tescil muame
lesinin bir an önce yaptırılarak niifıts cüzdanının verilmesini is
temektedir.)

Gereği düşünüldü: Haber vermeden ikâmetgâh adreslerini 
terk sebebi ile gecikmiş olan tescil muamelesinin ikmali husu
sunda ilgili valiliklere yazılmış ve takibedilmekte olduğu anla
şılmıştır. Bu sebebe binaen dilekçinin işini ilgili ve yetkili idari 
makamları nezdinde takibetmesi lâzımdır.

Vâki müracaat üzerine bu bakımdan Komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

686 5 . 6.1063

(Dilekçenin konusu: Aldığı bir yıllık, Kore zammı ve işgal 
ettiği son görev yerinin de Tümgeneral kadrosu olup terfi şar
tını da haiz bulunmuş olması ile 3 0 .8 . 1959 da generalliğe terfi 
ettirilmesi gerekirken terfi ettirilmiyerek mağdur edilmiş bulu
nulduğundan, bu yoldaki muamelenin iptali ve zikrolunan tarih
ten' muteber olmak üzere Tuğgeneralliğe terfii, emekli maaş ve 
ikramiyesinin bu rütbe maaşı üzerinden tahakkuk ettirilmesi is
teğine dairdir.)

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: 30.8.1954 
nasıplı albay olan dilekçinin 20. 8 .1960 tarihinde 42 sayılı
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

/

r>ll(>5. 3227/44470 - 7. 4. J 961

YAKUP KORT

. .ihh yc köyünde

BURSA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Kanunla emekliye sevk edilmiş bulunduğu ve bu nasıb tarihi
ne göre bekleme süresini tamamlamadığından terfi şartlarını 
kazanmadığı cihetle generalliğe yükseltilemediği ve bu konuda 
açtığı idari dâvanın ve yaptığı tashihi karar talebinin reddedil
miş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: îdare ile dilekçi arasında tekevvün eden 
anlaşmazlığın tetkik ve halli idari yargı yerine aittir. Nitekim 
talebin bu mercice tetkik ve reddedilmiş bulunulduğu anlaşıl
maktadır. Bu bakımdan, 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
1 nci bendinin (a) fıkrası muvacehesinde Komisyonumuzca 
inceleme ve görüşme konusu yapılamıyacağına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

686 5 . 6.1963

(Dilekçi : Muhtelif sanayi kollarında ve bilhassa ipek fabri
kalarında kullanılan halk arasında buzalık olunun memleketi
mizde bol »miktarda olduğunu keşfedip halkı bunu istihsale ve ih
tiyatlılara sevk edip değerlendirmeye teşvik etmek, dolayisiyle 
uzun ytllardrr İtalya’dan (/elen bu marn dık süpürge otuna giden 
dövizden tasarruf sağlamaya çalıştığı halde vâki müracaatlarına 
karşı ilgisizlik gösterildiğinden hahsile, kendisinin nakden miikâ- 
fatlandırîlmasım istemektedir.)

Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının cevabi yazılarında : Mer’i 
mevzuatımız muvacehesinde bu yardımın yapılmasına imkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre 
vâki müracaat üzerine yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

687 5 . 6 .  1963
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3038/43836 - 28 . 3 . 1961

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ALÎ ÎRCİ

Kale mahallesinden

DERİK

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Belediyede yapı kalfası olarak vazife görmekte 
iken, hizmete alınırken göz önünde bulundurulması lâzımgelen 
bir bakanlık tamiminden bahsile, dilekçede belirttiği şekildeki 
yolsuzluk ve 'mahkûmiyeti He vazifeye alınmaması gereken bele
diye başkâtibinin bir tertibi neticesi işinden çıkarılmış olduğun
dan şikâyet etmektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Kalfalık ehliyetine 
sahibolmadığı için görevine son verildiği anlaşılan dilekçinin 
bilâhara almış olduğu bir belge üzerine tekrar tâyini cihetine 
gidilmiş olduğu belediye başkâtibi hakkındaki iddiaların da 
vârit görülmediği bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, vâki müracaat 
üzerine komisyonumuzca bir işlem tâyinine mahal görülmediği
ne karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

688 5 . 6 .  1963

3085/15387 - 16.1.1961 (Dilekçi : Millî bekamız için şart, olan Atatürk devrimlerini
çeşitli suretlerle zedelemiş ve din istismarcılarına f  ırsat vermiş 
olanlar haklarında gerekli tedbirler alınmak sureti ile dâva açıl
masını, ilk ve orta öğretimde Kuran'ın Türkçe olarak okutulma - 

ARİF HİKMET ADUZ .snnt, ezanın da keza Türkçeleştir ilmesini istemektedir.)

^eyhresmi mahallesi Muharrir Gereği düşünüldü : Atatürk devrimleri, 334 sayılı Türkiye
sokak No. 10/2 Cumhuriyeti Anayasası ile teminat altına alınmıştır.

Bunlara aykırı, suç teşkil eden mahiyetteki bilcümle fiil ve 
Fatih - İSTANBUL hareketler üzerine de ilgili ve yetkili, adalet ve idare organları

nın hassasiyetle durup gereken kanuni takibatı yapacakları 
tabiî bulunmaktadır.

Dilekçinin diğer talep ve temennileri ise icra organım ilgi
lendirmektedir.

Belirtilen bu sebeplere binaen vâki müracaat üzerine bir iş
lem tâyinine mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

689 5 . 6 .  1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinim adı ve adresi

0115/45796,
3751/45796 - 27 . 4 . 1961

ASLAN TOĞUZATA

Kuvayı Milliye Cemiyeti 
Başkam

MARAŞ

1014/28433 - 2 3 .1 . 1961

ETHEM AYDIN 

Mersin Lisesi Resim öğretmeni 

MERSÎN

Dilcikçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Cemiyetin .19 . / . 1961 tarihli kararına uyarak 
Maraş’ta bulunan Kurayı Milliye mücahit ve gazilerine, bugün 
ihtiyaç içerisinde bulundukları cihette Devletçe kurutulan Cavur 
Gölü ve Mizmili bataklık sahasından arazi verilmesini rey ah ut 
hidemalı vataniyeden yardım yapılması isteğine dairdir.)

Maliye ve îmar ve iskân Bakanlıklarının cevabi yazılarında: 
Toprak dağıtımının 4753 sayılı Kanuna tabi bulunduğu ve kim
lerin bu dağıtımdan faydalanacakları da bu kanunun 34 ncü 
maddesinde yazılı bulunduğu. Toprak reformunun getireceği 
yeni esaslara uygun bir çalışma yapılmak üzere halen yurdun 
hiçbir yerinde arazi dağıtımı yapılmadığı zikrolunan kanunda 
yazılı şartlan haiz olanların tevziata başlandığı vakit yetkili 
komisyona başvurmalan gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına Kuvayi Milliye mü
cahit ve gazilerinden toprağa ihtiyacı olanlann da usulü daire
sinde ilgili ve yetkili idari makamlara başvurmalan gerektiğine 
göre vâki müracaat üzerine 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
2 nci bendi muvacehesinde komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

690 5 . 6 .  1963

(Dilekçenin özeti : Dilekçede açıklarımı sı heplerden dolayı, 
haksız ve isabetsiz bir şekilde Mersin Lisesinden Osmaniye Orta
okuluna nakledilmesi üzerine, 14 senelik etrick verdiği öğretmen
likten istifaeu ayrıldığından ve Millî Eğitim Teşkilâtının esaslı 
bir ıslahata muhtaç bulunduğundan ve hu teşkilâtta ecre yan 
e-değelen dilekçede madde halinde belirtilen hâdise re olaylar 
usulsuz tâyin ve tasarruflardan ve bu bakımdan 16 . 11 . 1960 
tarihinde sunduğu dilekçesinin usulen adı geçen Hakanlığa ha
vale kılınmasından üzüntü duyduğundan hahsile; mezkûr dilek
çesinin bizzat incelenip sonuca bağlanmasını ve kınlan onurunun 
telâfisi için hahn ücretle çalışmakta bulunduğu Mirsin v< Tica
ret liselerinden birine asaleten tâyin edilmesi isteğine dairdir.)

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında :
Dilekçinin, Düziçi öğretmen Okulu kadrosunda olup Mersin 

Lisesinde resim - iş öğretmeni olarak görevli bulunduğu sırada 
müfettiş tarafından düzenlenen bir tahkikat raporu üzerine 
Müdürler Komisyonunca mecburi nakle tabi tutulduğu ve ay-
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D ilekçen in  tarih  ve No. su Llc

dıilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti v<* komisyon karan

nca disiplin kurulunca tevbihle tecziyesine karar verilmiş ol
duğu ve tâyin kalındığı mahalle gitmiyerek istifaen ayrıldığı 
açıklandıktan sonra, öğretmen Cebbar Ertürk hakkında mad
de tasrih suretiyle ileri sürdüğü olayın tetkiki için îçel Vali
liğine yazıldığı. İleri sürdüğü diğer hususlar için gerekli iş
lemin yapılabilmesi için elinde bulunduğunu bildirdiği belge
lerin kendisinden istenildiği, ifadesine başvuran ilgililere öğ
retmen Cebbar hakkında hiçbir makama ihbarda bulunmamış 
olduğunu hiçbir belge ibraz olunmadığı ve aynca bir müracaat 
te de bulunulmadığından şikâyet konusu üzerinde bir işlem ya
pılmadığı ve Komisyon Başkanlık Divanının tensibi üzerine 
sonradan yapılmış bir tahkikat olup olmadığı hakkında yazılan 
tezkereye karşılık alman cevabi yazı ile de; yukarda belirtilen 
sebeplerden dolayı başkaca bir işlem yapılmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre: Vâki iddia ve 
şikâyetler üzerine icabeden kanuni muameleye tevessül edilmiş 
bulunulduğu anlaşılmıştır.

Nakil ve tâyin işlemleri ise ilgili ve yetkili idare organları
na, bu konularda doğacak anlaşmazlıkların çözümü de görevli 
yargı yerine ait bulunmaktadır.

Müracaat üzerine belirtilen bu sebeplerden dolayı Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

691 5 . 6 .  1963

3fl2.>/464fl9 - H . 5 . 1061

ALİ ÖZALP

Şevi köyünde

ERUH

(Dilekçi : Kralı Malmüdürü Nuri Bayraktar'm , menfaat mu
kabili r/orerini kötüye kullandığından şikâyet i tm ektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Şikâyetin mahallen 
tetkik ettirildiği, iddia ve ihbar olunan hususların varidolma- 
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, şikâyet üzerine 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

692 5 . 6 .  1963
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3232/44467 - 7.4.1961

REŞİT ÜNLÜ 

Ceza Evinde mahkûm

İSLÂHİYE

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2919/43535 - 22 .3 . 1961

SABAHATTİN İNANDI

Dere mahallesi Dere çıkmazı 
No: 11/7

ERZURUM

Dilekçe özeti vc komisyon karan

(Dilekçi : İslâhiye Ziraat Bankasına vc Kerkiit Tarım Koo
peratifine olan borçlarının, halen ceza evinde bulunmuş olduğu 
göz öniinc alınarak gelecek pamuk istihsal mevsimine kadar feri! 
edilmesini istem ektedir.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında:
Mezkûr borç 123 sayılı Kanun şümulüne girmiş olduğu ci

hetle 10 yıl ve eşit taksitlere bağlandığı ve alacak vâdelerinin 
değiştirilmesine imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre, müracaat üze
rine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

693 5 . 6 .  1963

(Dibekçi : Askerlik hizmetini yapmakta iken gözlerinden ra
hatsızlanmış vı yahn i m ıs olduğu, hastanece de gerekli ihtimam  
gösterilmeden arızalı sağlam olarak tekrar vazifeı/( gön derilmiş, 
bu, yüzd<n gözleri gayrikabili ttdav i bir şekilde ârnahmm iş vc 
çürüğe çıkarılmış bulunduğundan ve maddi imkânlarım tama 
men harca<yıncaya, kadar ted-avi jicşindc koştuğundan Emeldi 
Sandığı Kanununda derpiş olunan, /..•> yıllık m üddeti de gt - 
girdiği için maluliyet aylığından .mahrum kalıp mağdur duruma 
düştüğünden bahsile. kendisine vatani hizmet aylığı bağlanma
sını istem ektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yansında :
Filhakika, hastalığı sebebiyle çürüğe çıkarılmış olan mu

maileyhin vazife esnasında arızalandığı ve süresi içerisinde mü
racaatta bulunmadığı için 5434 sayılı Kanun gereğince kendi
sine emekli aylığı bağlanamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Vazife mâlûliyeti iddia ve anlaşmazlı
ğın çözümü idari yargı yerine aittir. Vatani hizmet aylığı bağ
lanması isteği ise yeni bir kanun teklifi mevzuudur. Komisyo
numuz kanun teklifi serdine yetkili değildir. Belirtilen bu 
seıbeplere binaen müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

694 5 . 6 .  1963
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3179/44107 - o .4 .  1961

YUSUF YURTERt 

Şatıroba köyünde

TURHAL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahdbinin adı ve adresi

2878/60636 - 22.3 . 1961

TALİP KARAKAYA

Gündoğmuş mahallesi halkı 
adına Manul köyünde

Mesudiye - ORDU

Dilcikçe özeti ve komisyon kararı

( Dibekçi : Mâliyece karen kendisine tahsis olunmuş bulunan 
arazinin elinden alınarak i  ncü defa iskân hakkı tanınan Hain
di Tekeli'ye verilmek istendiğinden şikâyet ederek toprağa muh
taç kimselerden olduğu cihetle, bu yerin kendisine tahsis edil
mesini istem ektedir.)

tmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin 
iskânla bir ilgisi bulunmadığı, adı geçenin ise Bakanlar Ku
rulu Kararı ile iskâna tabi kimselerden olduğu ve kendisine 
tahsis edilen arazinin hükmen elinden alınmış olması sebebiyle 
bahis konusu yerin tazmini hukuk sureti ile buna verilip adına 
tapuya tescil edilmiş bulunulduğu ve bu işte mevzuata, aykırı 
bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin kanu 
ni bir hak iddiasında bulunduğu takdirde görevli yargı yerine 
başvurması gerektiğine göre vâki müracaat üzerine bu yönden 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

695 5 . 6 .  1963

(Dilekçi : Mesudiye kazasının Manul köyüne bağlı (iündoğmuş 
mahallesi halkı okullarını yapmış lüzumlu araç ve gereçleri de 
temin etmiş bulunduklarından adı geçen mahalle okuluna 1.961 - 
1962 ders ı/ılı için öğretmen kadrosu verilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında :
Bu okulun öğretime açılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre yerine getiril
diği anlaşılan talep hakkında Komisyonumuzca başkaca yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

696 5 . 6 .  1963



2900/43354 - 21.3 .1961

OSMAN ÇETÎNER ve arkadaş
ları

Belediye mütaahhitlerinden

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2909/43541 - 22 . 3 .1961

ALÎ OSMAN ve ÖMER KILIÇ 

încesu köyü

ESKİŞEHİR

— 33 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : İstanbul Belediyesine mütaahhit olarak yapmış 
oldukları islere ait paraların verilmediğinden şikâyet etmekte
dirler.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında :
İstanbul Belediyesinin mütaahhitlere ceman 26 380 000 lira 

borcu olduğu ve nakit kifayetsizliği sebebiyle bu borçların is
tihkaklar nisbetinde ödenebildiği, nitekim dilekçilere de 
28 . 3 . 1961 ve 10 . 5 . 1961 tarihlerinde 992 765 lira verildiği 
ve bakiye alacaklarının da nisbet dâhilinde yapılacak tediye
lerde nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına g’öre 
şikâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

697 5 . 6 .  1963

(Dilekçiler : Porsuk barajı sahasına, alman köyleri yerine 
kendilerine i<ıhsis edilmiş bulunan Hasırcı Çiftliğinin, barajdan 
hiçbir zarar t/örmemiş olan diğer bâzı köylere verilmiş olduğun
dan şikâyet ederek durumun {ahkik ettirilmesini istem ektedir.)

imar ve İskân Bakanlığının cevabi yazısında: İddia edildi
ği gibi adı geçen köylere arazi dağıtılmamış olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve ilgililerin haksız 
ve kanunsuz yapıldığını iddia ettikleri tescil muameleleri aley
hine iptal dâvası açmaları mümkün bulunmuş olmasına göre, 
şikâyet üzerine bu yönden Komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

698 5 .6 .1963
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•‘5886/46363 - 5 . 5 . 1961

KÂZIM KAR

İlkokul öğretmeni

Tercan eğitmenleri adına 
Pekeriç - Mercan

ERZİNCAN

Dilekçenin tarih ve No. su ide
Jiilekee sahibinin adı ve adresi

2873/60627 - 22 . 5 .1961

AHMET AKAN 
(Kurncay köyünden)

Kütahya caddesi No: 12

TAVSANLI

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: Maaş ve ücretlere yapılan zamdan eğitmenlerin de 
fay dalandır ümasını ve kendilerine , emeklilik hakkı tanınmasını 
istemektedirler.)

Gereği düşünüldü: Bakanlıktan alman bilgiye göre; eğit
men ücretlerinin, 5 .4 .1961 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 
250 liraya yükseltilmiş olduğu ve 263 sayılı Kanunla yapılan 
% 20 zamdan faydalanılması mümkün bulunmadığı, emeklilik 
hakkından faydalamlabilmesi için bir kanun tasarısının hazır
lanılması üzerinde durulmakta bulunulduğu anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü: Her biri yeni bir kanun teklifi mevzuu 
olması itibarı ile vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca ya
pılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

699 5.6.1963

(Dilekti: (i köyiin ve kasabanın istifadesine arz edilmek üze
re yapılmakta (dan sulama kanalı için üzerinde hafriyat yapılan 
arazisinin ya eski haline getirilmesini veya Anayasa hükümleri 
muvacehesinde bedelinin derakap ödenmesini istemektedir.)

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında: 30 000 dekarlık ara
zilerinden devamlı şekilde akan Tavşanlı çayının Kocaçay ko
lundan yapılacak tesislerle kolaylıkla istifade etmek arzu ve 
kararını izhar eden köyleri halkının bu faydalı arzularını be
lirtir 4 köy ihtiyar heyetinin müştereken vâki ve devamlı mü
racaatları üzerine tesbit ve inşası ikmal edilmiş olan bu sula
ma tesisleri dolayısiyle 875 metre karelik arazisi kanal tesisle
rinde kullanılmış olan müştekinin bu yerine ait bedelin köy 
bütçesinden ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve dilekçinin şahsi 
hak yönünden görevli yargı yerine başvurabileceğine göre şi
kâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

700 5.6.1963



:5924/46564 - 9.5.1961

VEHBÎPAYAM

Valide Medrese sokak No: 20 
Çarşamba - Fatih

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su iıle
dilekçe sahibinin adı ve adresi

/43242 - 15 .3 . 1961

(S. No: 1)

TEVFİK ÜNAL

Mektupçu Yokuşu 189. sokak 
No: 23/4

ÎZMİR

2850/43233 

(S. No: 2)

REMZİ ORHON

— 36 -

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi: Vazifeden doğma bir sur isnadedilerek muhakeme 
altına alınıp 9 sene süren muhakemesi sonunda beraet etmiş ise de 
Bakanlık emri ancak iki yıl devam edebileceği için 7 yıllık bil
cümle memuriyet hak ve menfaatlerinden mahrum ve mağdur 
kalmış bulunduğundan bahsile kendisi gibi binlerce mağdur me
mur bulunduğu nazara alınarak münfesih Meclis âzalarmdan 
t  çel Milletvekili Yakup Karabulut tarafından yapılan, Memurin 
Kanununun 49 cu maddesinin tadili ile ilgili kanun ek teklifi
nin tekrar ele alınıp kanunlaşmasının sağlanmasını istemekte
dir.)

Başbakanlığın cevabi yazısına bağlı Maliye Bakanlığının 
yazısında: Mezkûr tadil teklifinin infisah sebebi ile sonuçlan
mamış olduğu.

Antidemokratik kanunlar meyanında kabul edilen 6435 sa
yılı Kanunun ilga ve tadili sırasında mumaileyhin zikrettiği 
hususların da nazara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve müracaatın yeni 
bir kanun teklifi mevzuu ile ilgili bulunmuş olmasına göre Ko
misyonumuzca inceleme konusu yapılamıyacağına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

701 5.6.1963

(Dilekçe özeti : Kendilerine tahsis olunan emekli maaşları
nın, Teadül kanunlarında yapılan değişiklikler sebebiyle sonra
dan emekliye sevk olunan emsallerinin emekli aylıklarına naza
ran çok düşük ve gayriâdil bir seviyede bulunduğu cihetle; bu 
durumda olan emekli, dul ve yetim aylıklarına yalnız (/r 35 zam 
yapılmış olması kâfi vc tatminkâr olmayacağından bu farklı 
durumun bertaraf edilmesi ve müktesep haklarının tanınması 
talebinden ibarettir.)

Halilrifatpaşa caddesi No: 142



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Diıiefkçe özeti ve komisyon karan

2848/43*234 (Dilekçe özeti : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma»*
talebinden ibarettir.)

(S. No: 3)

AZİZ ÖZ YAPAR

T. C. Emekli Sandığı Sivil 
Savunma Revizöıii Refik 
fîiin^ör eliyle

ANKARA 

2636/42844, 2248/2248

(S. No: 4)

HÜSEYİN KOÇOĞUT 

Halil ağa sokak No: 4

Buca - İZMİR

2851/43246 (Dilekçe özeti : Şehit yetimi maaşının yeni kanunlara göre
yükseltilmesi talebinden ibarettir.)

(S. No: 5)

HATÎC’K HALİSTOPRAK 

Eşrefpaşa 558. sokak No: 47 

İZMİR

(Dilekçe özeti : 1945 yılından evvel memur olanların nam
zetlikte geçen müddetlerinin; halen almakta oldukları maaştaki 
terfi müddetlerinde, artan müddetin de mütaakıp terfüerind» 
nazara alınması için bir kanun tedvini talebinden ibarettir.)

Başbakanlık Milli Savunma 
Yüksek Kumlu Genel Sek
reterliği Evrak Müdürü

5784/38995 

(S. No: 6)

MUZAFFER AÖARANTAN

(Dilekçe özeti : Yugoslavya göçmenlerinden olup adı geçen 
iferdeki subaylık hizmetinin bulunduğu belediye zabıta memur
luğundaki müddeti hizmetine eklenerek kulem ve terfiine sayıl
ması hakkındaki talebinin te/rvicolunmadığı şikâyetini mutazam- 
mmdvr.)

ANKARA



Dilekçenin tarih ve N’o. su ille
(Bilekçe ısaıhibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komıisyon kararı

9825/9825 (Dilekçe özeti : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
talebinden ibarettir.)

(S. No: 7)

HAKKI KASAPOĞLU

Yıldız Tabya Çıkmaz sokak 
No : 44

Taşhtarla - İSTANBUL

529/4683 (Dilekçe özeti : Orduda geçen (i yıllık astsubaylık hizmetinin 
memuriyet kıdem ve terfiinde sayılması talebinden ibarettir.)

(S. No: 8)

M. NURİ ALPAY

Orman Başmüdürlüğünde 
Mesul Muhasip

İSTANBUL

2789/43046, 6114/43046

(S. No: 9)

AZİZ AKINCAN 

Türkçü sokak No: «">

Bakırköy - İSTANBUL 

2704/42946

(Dilekçe özeti : Makable teşmili hukukun caiz bulunmadığı 
halde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ilk tat
bikatı sırasında 80 lira üzerinden bağlanmış olan emekli ay
lığının bir alt dereceye İndirilerek mağdur edilmiş olduğundan 
Reji İdaresindeki ve Millî Mücadelede geçen hizmetlerinin nar 
zara alınmamış olmasından şikâyeti ve adı geçen kanunda yapı
lacak tadilât esnasında vâki mağduriyetlerinin telâfisi esbabının 
sağlanması, talebinden ibarettir.)

(Dilekçe, özeti : Arazi verilmesi talebinden ibarettir.)

(S. No: 10)

RIZA GÜL 

Kursan köyünde

Tercan - ERZİNCAN



Dilekçenin tarih ve No. sıı ile
dilekçe «ahi hin in adı ve adresi Dilekçe özeti ve îkoımi'syon kararı

2696/42953 (Dilekçe özeti : Ruhsatsız silâh taşımış olanların cezfılarımn 
da 2/3 nisbetinde indirilmesi talebine mütedairdir.)

(S. No: 11)

ALÎ COŞKUN

( 'eza Evinde Değirmenayvalı 
köyünden

AFYON KAEAHlSAR

2694/42939 £ (Dilekle özeti : Yükseltilen arazi vergilerinin eski hadlerine

(S. .No: 12)

MAHMUT ÇEVİK

Pülkköyü muhtarı

Çayırlı - ERZİNCAN

2693/42948 (Dilekçe özeti : Aidatlı geçen hizmetlerinin borçlandırılmak su
retiyle emeklilik sürelerine katılması talebinden İbarettir.)

(S. No: 13)

CELÂL ERZURUMLU ve ar
kadaşları

Zabıta Komiseri

ÇORUM

2682/42940 (Dilekçe, özeti : Yabancı memleketlerdeki Türk okullarında ge
ren öğretmenlik hizmetlerinin kıdem ve emeklilikte sayılması ta
lihinden ibarettir.)

(S. No: 14)

NECMETTİN ÖZTÜRK

Karapınar Köyü Okulu Müdiirii

Karasu - SAKARYA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe saM binin adı ve adresi Dilekçe özeti ve kom isyon kararı

2692/60463

(S. No: 15)

HlLMl ALTINDAĞ

Konak mahallesi Bahçe 
sokak No: 17

(Dilekçe özeti : Anayasamızda yer verilen orman ve toprak 
reformu gibi ana dâvalar yanında, Devlet Teşekküllerine, ve sosyal 
kurum ve kurulların millî amaçlarına salim yollardan yürüyebil
meleri için idare organlarına partizan şahısların girmelerinin im
lenmesi konusuna da yer verilmesi talebinden ibarettir.)

SÖKE

2691/60558 (Dilekçe özeti : Kadrosuzluk sebebiyle maaş bakımından mağ
dur durumda kalmış bulunan bucak müdürlerinin bu mağduriyet
lerini giderecek bir intibak kanunu çıkarılması talebinden ibaret
tir. )

(S. No: 16)

ABDULLAH YALIN ALP ve
arkadaşları

Gesi Nahiyesi Müdürü

KAYSERİ

2687/28810, /28811

(S. No: 17)

REŞAT OR ve arkadaşları (Dilekçelerin özeti : Yurt dışında, Türk ilkokullarında geçen
Pilot Binbaşı öğretmenlik hizmetlerinin halihazır müddeti hizmetlerine eklen

mesinin sağlanması talebinden ibarettir.)
Ali Tekin ilkokulu Başöğretmeni

ESKİŞEHİR
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D ilem enin  tarih vo No. su ille
dilekçe sahiibnıin adı ve adresi Dilekçe özeti ve 'komisyon kararı

2639/42813 (Dilekçe özeti : Vatani hizmetini, 1935 yılından önce yedek su
bay olarak yapmış olanların da 6724 sayılı Kanundan faydalan
maları esbabının sağlanması talebinden ibarettir.) ,

(S. N o :  18)

AVNl BERKER

Tekel Başmüdürlüğü Zatişleri 
ve Evrak Şııbesi Kısmı Âmiri

SAMSUN

2630/42840 (Dilekçe özeti : Mahkeme ve ilâm harçlarından borçlu bulu
nanlar için bir af kanunu çıkarılması talebinden ibarettir.)

(S. No: 19)

HAŞAN ÖZTURAN 

Çarşıbaşı ıııahallesinde

Zara - SİVAS

2635/42810, 2642/42811 (Dilekçelerin özeti : Arazi vergilerinin indirilmesi talebinden
ibarettir.)

(S. No: 20)

MEHMET ALP ve arkadaşları 
Pülk köyünde

<>yırlı - ERZİNCAN

2639/42848 (Dilekçe özeti : Eski emekli, dul ve yetim aylıkları ile hali
hazır dürümdakilerin aylıkları arasındaki adaletsiz durumun 
bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

(S. No: 21)

BEKİR SITKI ÖZER

Veliahmcl mahallesi Oğuz 
Sineması yam \Tu: 39

İZMÎT



Dilekçenin tarih ve No. su ille
dilekçe saMbinin adı ve adresi D iteli ç e özeti ve komisyon karan

2628/42818

(S. No: 22)

FAZLI KARA 

Mocahasan Köyü Eğitmeni

Kurşunlu - ÇANKIRI

2627/42845 (Dilekçe özeti : 7350 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan
müddetin 1 sene uzatılması veyahut tamamen kaldırılması tale
binden ibarettir.)

(S. No: 23)

MESUT KALELÎOöLU 

Adliye Dairesi civarı No: •>()

ELÂZIĞ

2621/42817 (Dilekçe özeti : Devlet teşkilâtında geçen yevmiyeli hizmet
lerin de memuriyet kıdem ve terfiinde nazara alınması talebin
den ibarettir.)

(S. No: 24)

ARİF ÜNLÜTÜRK 

Orman Fidanlık Müdürü

MUŞ

2591/42645

(S. No: 25)

HAYRI Tl ZER

Bahçelievler 1. cadde No:110/2

{Dilekçe özeti : Sigorta mevzuatının bul anmadığı tarihlerdi 
hususi ve resmî i§ yerlerinde geçen hizmetlerinin de halen bulun
duğu Millî Savunma Kara ordusu fabrikasındaki ücrctli hizmeti 
ile birleştirilmesi hak vc adle uygun düşeceğinden bahis bulun- 
maktadır.)

(Dilekçe özeti : Eğitmen aylıklarının geçimlerine medar ola
cak seviyeye çıkarılması ve bunlara emeklilik hakkı tanınması 
veyahut hizmetleri sonunda bir ikramiye verilmesi taleplerinden 
ibarettir.)

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe «aMMmn adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2590/42643 

(S. No: 26)

ZÜLFÜKAR YILDIRIM

Şotik Karakolu Kumandanı 
eliyle Şotik Köyü Eğitmeni

Arguvan - MALATYA

2546/42540

(S. \To: 27)

FERİT TUNCAY

PTT Memuru S. No: 9187

BURDUR

2547/42596

(S. No: 28)

HAŞAN USLU

PTT Memuru S. No: 14414

BURDUR

2548/42600

(S. No: 29)

HÜSEYİN ÇERAY 

PTT Memuru S. No: 9291

BURDUR

(Dilekçe özeti : Eğitmeni ere emeklilik hakkı tanınması tale
binden ibarettir.)

(Dilekçilerin özeti : Askerlik hizmetlerini yedek subay olarak 
yapan memurlarla Millî Mücadeleye er olarak iştirak etmiş bulu
nan memurların bu hizmet süreleri emekliliklerinde nazara alın
mış olduğuna göre bu vatani hizmetlerini er olarak (maaş almak
sızın) yapmış olan diğer Devlet memurlarının mezkûr hizmetleri
nin de emeklilik sürelerine eklenmesinin muvafikı modele t olaca
ğından hahsile esbabının istikmali talebine mütedairdir.)
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2549/42601 

(S. No: 30)

H. HÜSEYİN YILDIRIM

PTT Yaya Dağıtıcısı 
S. No: 986

BURDUR

2550/42602

(S. No: 31)

NECATİ BİLER

PTT Yaya Dağıtıcısı 
S. No: 6039

BURDUR

2 583/42243

(S. No: 32) 

j. KTEM ATALAY 

Bölge PTT Başmemuru

ANKARA

2584/60531 

(S. No: 33)

Dr. AHMET ATASEVEN 

Serbest Doktor

GAZİANTEP

Dilekçenin tariih ve No. su ile
dilekçe «atehinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçilerin özeti : Askerlik hizmetlerini yedek subay olarak 
yapayı memurlarla Millî Mücadeleye er olarak iştirak etmiş bulu
nan memurların bu hizmet süreleri emekliliklerinde nazara alın
mış olduğuna göre bu vatani hizmetlerini er olarak (maaş almak
sızın) yapmış olan diğer Devlet memurlarının mezkûr hizmetleri
nin de emeklilik sürelerine eklenmesinin muvafıkı mâdelet olaca
ğından bahsile esbabının istikmali talebine mütedairdir.)

» » » » »

(Dilekçe özeti : Haksız ve mesnetsiz olarak adına tarh ve ta
hakkuk ettirilen cezalı verginin, vergi cezalarının affını derpiş 
<den tasarı şümulüne alınması talebinden ibarettir.)



M  -

2585/42688 (Dilekçe özeti : Amerikan Mobil • OU Şirketinden almakta ol
duğu emekli aylığı için de vergi muaflığı tanınması talebinden 
ibarettir.)

(S. No: 34)

HÜSEYİN TAYLAN 

Balatçık köyünde

Menemen - İZMİR

2526/42555 (Dilekçe özeti : 1950 den önce emekliyi ayrdnuş olanlarla bu
tarihten sonra emekliye ağrıtanların aylıkları arasındaki adalet
sizliğin bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

(S. No: 35)

M. HÂMİT KURDOÖLU

Koşuyolu Salihomurtak 
sokak No: 50

Kadıköy - İSTANBUL

3115/44131

(S. No: 36)

ABDULLAH SİLER

ömerağa mahallesi Atik 
sokak No: 4

ESKİŞEHİR

443/41116 (Dilekçe özeti : 5215 sayılı Kanunun tadili ile, Gümrük Ko
ruma Teşkilâtında geçen subaylık hizmetinin halihazır memuri
yet kıdem ve derecesine katılmasının temini talebine mütedair
dir.)

(S. No: 37)

ORHAN VİSAL AYBERK 

Kadastro Müdürü

Dilekçenin tarih ve .W su ile
dilekçe ısaıhdbinıin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi özeti : Devlet D emiry ollarındaki ilk ve son hizmet 
müddeti 34 seneye baliğ olduğu halde, yaş haddi sebebiyle 
emekliye sevk edilirken bu hizmetlerinin birle§tirilmemesi yüzün
den emekli aylığından mahrum edildiğinden bahsüe; 6741 sayılı 
Kanundan faydalandırılmak suretiyle emeklilik hakkının veril
mesi isteğinden ibarettir.)

TRABZON
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe «ahlibiıvin adı ve .adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

455/41261 (Dilekçe özeti : Gardiyanların ücretlerinin artırılması ve sos
yal yardımlardan faydalandırılmak suretiyle terfihleri esbabının 
sağlanması taleplerinden ibarettir.)

(S .  N o :  38)

NURİ YEL

Ceza Evi gardiyanları adına 
Başgardiyan

BURSA

452/41198, 451/41200

(S. No: 39)

YUSUF KILIÇ

i )<!vict H a s t a n e s i n d e

(Dilekçe özeti : Devlet teşekküllerinde çalışan misallerinin 
istifade ettikleri birçok hak ve menfaatlerden mahrum durumda 
bulunan Devlet hastanelerinde çalışan müteferrik personelin 
müstahdemlikten çıkarılarak işçi statüsüne tabi tutulmaları ve 
kıdemli hastabakıcılara imtihana tabi tutulmak suretiyle pansu
man ve enjeksiyon yapma, ehliyeti verilmesi ve teknisiyenler için 
de kurs açılarak tıbbi cihazları kullanmalarına imkân sağlanması 
taleplerinden ibarettir.)

h  i z i :

(Dilekçe özeti : Af f ı  derpiş eden 113 ve 134 sayılı kanunlarda 
resmî evrakta sahtekârlık suçlarının aftan istisna kılınmış olması 
içtimai adaletle kabili telif bulunmadığı cihetle bu kanunların 
tekrar gözden geçirilmesi talebine mütedairdir.)

AYHAN KOPARAN

773/283J1

(S. No: 40)

Merkez Ceza Evi koğuş 10

Cebeci - ANKARA

2430/42415 (Dilekçe özeti : T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 65
nci maddesinden faydalanabilmesi için gerekli kanuni tadilâtın 
yapılması talebinden ibarettir.)

{S. No: 41)

MUSTAFA BENGİ

Vakıflar İdaresi Kâtip ve 
Veznedarı

ÖDEMİŞ
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D ile k ç e n in  t a r ih  v c  N o . nu iılo

dilekçe sashiibinıin adı ve «adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2428/42409 (Dilekçe özeti : Tescil edilmiyen birleşmelerden doğan çocuk
ların cezasız olarak tescil edilmeleri için kanun, çıkarılması tale
binden ibarettir.)

(S. \o :  42)

İ B R A H İ M  A S L A N

İv K. İşletmesi İş ve İşçi 
Amirliğinde

Kozlu - Z O N G U L D A K

2039/42592 (Dilekçe özeti : Dinî bayramların ar efe günlerinin de resmi
tatil günleri arasına alınması talebinden ibaretir.)

(»S. No: 43)

SELÂHATTİN ŞAHİN 

Öğretmenler Demeği Balkanı 

BİGA

2537/42607 (Dilekçe özeli : Ücrette geçen hizmet sürelerinin borçlanmak
suretiyle emeklilik süresine katılmasını teminen yeni bir müra
caat müddeti daha tanınması talebini mut azaminindir.)

(S.  No: 44)

HATİCE METİN

Askeri Hastane Nisaiye Servi 
sinde (457)sayılı Hastabakıcı

KONYA

2517/42312 (Dilekçe özeti : Summuş olduğu 22 . 12 . 1960 tarihli dilek
çesine cevap teşkil eden Adalet Bakanlığının sureti çıkarılan ya
zısına göre, hak ve hürriyetini muhil ve antidemokratik bulunan 

(S. No: 45) Avukatlık Kanununun tadili talebini mutazammmdır.)

HAŞAN FEHMİ DÜNDAR

1 )amathocaoğullannda,n

Y O Z G A T



— 47 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1261/65;') 2 
(S. No: 46)

SAM İH ULUÜR

Telefon Müdürlüğü Fennî 
Tesisatçısı
Çarşamba Şevket Boslan 
sokak No: (il

İSTANBUL

2763/5994 
(S. No: 47)

İULÂL BİLSEIi

Telefon Müdürlüğü Kandilli 
Santral Memuru

İSTANBUL

2764/5870 
( S. No : 48)

(’K MALİ YE ŞEKER liİ()(l LU

Telefon Müdürlüğü Şehirler
arası Memuru

İSTANBUL

2765/5420 
(S. No: 49)

RAKET PERRAN Sİ DA I,

Telefon Müdürlüğü Şehirler
arası Memuru

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2766/5867 
{S. No: 50)

HAYRULLAH i ŞU AN

Telefon Müdürlüğü Tesisler 
Kısım Amirliği Bakını 
Servisi S. 1774

İSTANBUL

2767/5877 
(S. No: 51)

ÇELEBİ TURUNU

Telefon İdaresi Şebeke 
Şeflerinden S. 1075

İSTANBUL

2768/5868 
(S. No: 52)

Telefon idaresi Kablo 
Şeflerinden S. 1072

İSTANBUL

2769 5991
ı s. No : 53)

MUSTAFA AKI

Telefon Müdürlüğünde Şebeke 
Şef Yardımcısı S. 1076

İSTANBUL

2770/6056 
(S. No: 54)

SERVET ÜLUÜK

Telefon Fen Tesisatçısı

İSTANBUL

2771/5872
(S. No: 55)

RAHİP VERİM

Telefon Müdürlüğü Malzeme 
Memuru S. 136

İSTANBUL

2772/5878 
(S. No: 56)

HİKMET LRHAN

Telefon Müdürlüğü Fen 
Tesisatçısı S. 2157

İSTANBUL

2773 5882 
(S. No: 57)

ORHAN UÜRUÜYEL

Telefon Müdürlüğünde Şebeke 
Başmühendisliği Kontrol Şefi

Dilekçenin tarih ve No. su ile.
dilekçe sahibinin adı ve adresi

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

2774/6048 
(S. No: 58)

AHMET AKAL

Telefon Müdürlüğü Yeraltı 
inşaat Kısım Amirliğinde 
Şebeke Şef Yardımcısı

İSTANBUL

2775/5881 
(S. No: 5!))

ABDULLAH ERSÖZ

Tesisler Kısım Amirliği 
Bakım Servisinde

İSTANBUL

2776/6054 
(S. No: 60)

REŞİT İMAMOĞLU

Telefon Müdürlüğü Yeraltı 
İnşaat Kısım Amirliğinde 
Fennî Tesisatçı S. 1365

İSTANBUL

3405/8135 
(S. No: 61)

BURHAN KATITAŞ 

Telefon Müdürlüğünde S. 1064 

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3406/31104 
(S. No: 62)

BAHAETTİN ÇOBANOĞLU

Denizcilik Bankası Malzeme 
Müdürlüğünde S. 14989

İSTANBUL

2762/594!* 
(S. No: 63)

İSMAİL (İENLİK

Kabakulak caddesi No: 74 
Karagıim riik - Kdirnekapı

İSTANBUL

2634/:: 1290 
rs. No: 64)

M. ALİ SAKA

PTT Bölge Başmüdürlüğü 
Telekomünikasyon Eksperi 
S. 14705

İSTANBUL

2447/9205 
(S. No: 65)

AHMET YILDIR

Telefon Müdürlüğü Fennî Te
sisatçı Erenköy Arıza Memuru 
S. 1049

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
düekçe sahibinin adı ve adresi

2014/30175
(S. No: 66)

RECEP TANCA

Şişli Telefon Santral 
Memuru S. 1238

İSTANBUL

2013/30054 
(S. No: 67)

KAHRAMAN ÖZALP

Telefon Müdürlüğü Santral 
Teknisiyoni S. 1062

İSTANBUL

2012/30053 
(S. No: 68)

BAHRİ PERKER

Telefon Müdürlüğü Santral 
Başmühendisliği Kontrol Ekibi 
Şefi S. 1022

İSTANBUL

1731/6250 
(S. No: 69)

İBRAHİM ZEREN

Telefon Müdürlüğü memur
larından

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1730/6191 
(S. No: 70)

ALÎ ŞÜKRÜ ÜÇER

Telefon Müdürlüğü memur
larından

İSTANBUL

1729/6246 
(S. No: 71)

M. .VİTRİ ERMAN

T e le fo n  M ü d ü r l ü ğ ü  m e m u r 
l a r ı n d a n

İ S T A N B U L

1728/6249 
(S. No: 72)

ALÎ SAFKAN

Telefon Müdürlüğü memur
larından

İSTANBUL

1727/6109
(S. No: 73)

HÜSEYİN AKTAY

Telefon Müdürlüğü memur
larından

İSTANBUL

1726/6248 
(S. No: 74)

FATMA ALPTİMUÇİN 

Kandilli Santral Memuru 2446 

İSTANBUL

1725/6247
(S. No: 75)

PAKİZE ALPTİMUÇİN 

Kandilli Santral Memuru

İSTANBUL

1724/6905 
(S. No: 76)

ZAKİR METİN

Dariişşafaka caddesi No: 26

Fatih - İSTANBUL

1277/6553 
(S. No: 77)

SÜLEYMAN ATİKER

Telefon Müdürlüğü 
Kısım Amirliğinde

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Fatih İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1262/6445
(S. No: 78)

ŞA BA N EMÎRHASANOÖ LU

Telefon Müdürlüğü Yeraltı 
Kısmı Amirliğinde Fennî 
Tesisatçı S. 1133

İSTANBUL

1681/7759 
(S.  N o :  79)

A. B B.1I İPE TOKTENUR

İstanbul Telefon Müdürlü
ğünde Hademe S. 4030

İSTANBUL

1682/7761
(S. No: 80)

MEKKİ ERSOY

Tahtakale Santral Başnriilı.
S. 40/1045

İSTANBUL

1134/6361
(S. No: 81)

ALİ HAM İD PERKER

Balmumcu Yıldız caddesi 
Kapı No: 5 Daire 3

Beşiktaş - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1107/6220 
(S. No: 82)

ALÂETTÎN SORCtUNÇ

Telefon Müdürlüğü Beyoğlu 
Kurs Şefi S. 1127

İSTANBUL

1039/6148 
(S. No: 83)

SÜLEYMAN OKAL

K. Moda Şair Nefi sokak 
No: 20
Moda - Kadıköy

İSTANBUL

7180/1526 
(S. No: 84)

MEHMET YAŞAR UYSAL

İstanbul Telefon Müdürlüğünde 
15605 sicil numaralı Memur

İSTANBUL

1038/6089 
(S. No: 85)

HALİL ERTÜMEN

Telefon Müd. Santraller 
Enerji Teknisyeni S. 1302

İSTANBUL

Dilekçenin i .-irili vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

915/5912 
(S. No: 86)

MAJAK DADIRYAN

TelefonMüdiirlüğiinde San trai 
lar Başmühendisliği Ekip 
Kontrol Şefi S. 1020

İSTANBUL

896/571.1 
(S. No: 87)

MUSTAFA ADİ BELLİ

Fener Kâtip Muslahattin 
mahallesi Tavukçu;ıbdull.'ih 
sokak No: 3

Fener - İSTANBUL

895/5712 
(S. No: 88)

SALİH ANDI

Telefon Müd. memurlarından 

İSTANBUL

894/5777 
(S. No: 89)

SUPHİ KOŞAN

Telefon Müdürlüğü Santral 
Başmühendisliği teknisyen
lerinden S. 1034

İSTANBUL

893/5762 
(S. No: 90)

KEMALETTİN AKI

Telefon Müdürlüğünde Şişli 
Santralinde S. 1061

İSTANBUL

892/5779 
(S. No: 91)

FERDİ CEYAK

Telefon Müdürlüğünde 
Şebeke Şefi S. 1044

İSTANBUL

801/5778 
(S. No: 92)

Si:\llIA  BERKAN 

Telefon Müdürlüğünde S. 5778 

İSTANBUL

890/5761 
(S. No: 93)

SELÂHATTİN ERIŞIK

Telefon Müdürlüğünde 
Şebeke Şefi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

*89/5781 
(S. No: 1)4)

NAZİF KÜNDÜN

Telefon Müdürlüğünde Atelyo 
Servisi Teknisiyeni S. 1232

İSTANBUL

888/5780 
(S. No: 95)

HAYRETTİN ERİŞEN

Tele ton Müdürlüğünde At.elye 
Servisi Teknisiyeni

İSTANBUL

887/5758 
(S. No: 96)

MUSTAFA ŞENDERE

Telefon Müdürlüğünde Atelyo 
Servisinde S. 1227

İSTANBUL

886/5755 
(S. No: 97)

CUMA AŞUT

Telefon Müdürlüğü Hat 
Bekçilerinden

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

884/5758 
(S. No: 98)

MAHMUT PAMUKÇU

Telefon Müdürlüğünde Santral 
Memuru S. 1030

İSTANBUL

883/5763 
(S. No: 99)

Kİ)A. ÖZÜŞEN

Telefon Müdürlüğü Tahsilat 
Servisinde S. 1170

İSTANBUL

882/5760 
(S. No: 100)

DERVİŞ AKKAN

Şeyhresmi mahallesi Bohçacı 
sokak No: 46 Kat 4

Fatih - İSTANBUL

858/5564 
(S. No: 101)

MEHMET AKYÜZ

PTT Fabrikası Santral 
Atölye Şefi

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

857/5640 
(S. No: 102)

NAZMI YURT

Şişli Telefon Santralinde 
S. 344/1239

İSTANBUL

856/5563 
(S. No: 103)

HANDAN ERSİDAL

Telefon Müdürlüğünde Şehir
lerarası Memuru S. 1171

İSTANBUL

855/5565 
(S. No: 104)

HİKMET TOYGUN TANSU

Telefon Müdürlüğünde Şehir
lerarası Memuru S. 1183

İSTANBUL

854/5630 
(S. No: 105)

MÜNEVVER TAYYAR GÜLEY

Telefon Müdürlüğünde Şehir
lerarası Memuru S. 1163

İSTANBUL
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Dilekçenin tarilı ve No. sıı ile
dilekle saMbhmı adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon, karan

853/5629 
(S. No: 106)

NEVVARE ERKMEN

Telefon Müdürlüğü Şehir
lerarası Memuru S. 1161

İSTANBUL

852/5637 
(S. No: 107)

HÂMÎT ATAMAN

Telefon Müdürlüğü Etüd ve 
Proje Başdesinatörii S. 1194

ÎSTANBUT

851/5621 
(S. No: 108>

HİKMET KORKMAZ

Telefon Müdürlüğü Şişli 
Telefon Santral Baştekııisyeni
S. 1029

İSTANIVI7!

850/5662 
(S. No: 109)

OEVAT ALDEMİR

Telefon Müdürlüğü İnformas- 
yon Servisinde Büyük Postane
S. 116.1

(Dilekçelerin özeti : Hükümetimizce satınalman yabancı tele
fon şirketlerinden bilcümle müktesep haklan mahfuz tutulmak 
suretiyle idareye devrolunan personelden 40 yaştım ikmal etmiş 
bulunanların Emekli Sandığına iştirakçi olarak kabul edilme
dikleri cihetle; mahfuz tutulan bu haklarının ziyaa uğramış, do- 
layısiyle mağdur duruma düşmüş bulunduğundan hahsile; bun
ların Sandığa iştirakçi olarak kabul edilerek geçmiş hizmetlerin
den dolayı borçlandırılmalar mm temini için 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununda gereken tadilâtın yapılması talebini 
mııtazamm nıdır.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özet olarak belirtilmiş olan 
talep ve şikâyetlerin, yeni bir kanun teklifi konusu ile ilgili 
bulundukları anlaşıldığından 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin 1 nci bendinin «d» fıkrası muvacehesinde komisyonumuzca 
incelenip görüşülemiyeceğine oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

İSTANBUL 702 5 . 6 .  1963
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3187/44238 
(S. No: 110)

Dilekçenin tarih ve No. su iie
dilekçe sahibinin adı ve adresi

CEVDET ÇALIKOĞLU

Yenimahalle Muhaç sokak 
No : 4/2 5 noi Durak

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Çakmak Nahiye Müdürü iken vazifeyi suiistimal
den 7 ay hapse mahkûm edilmiş ve. bu mahkûmiyeti 113 ve 134 
saydı A f kanunları ile ortadan kalkmış olduğu halde. Bakan
lıkça Memurin Kanununun 49 ncu maddesi gereğince memuri
yetten ihracedilmiş bulunduğundan bahsile tekrar vazifeye alın
madığından mezkûr ihraç karaman kaldırılması isteğinden iba
rettir.)

ANKARA

3101/43989 
(S. No: 111)

MEHMET AElF ARIKAN ve
Il h a n  g ü r ü n

Kavaklıdere Bestekâr sokak
NTn: 62 D. : 13

ANKARA

(Dilekçi : Vakıflar Kanununun 21 nci maddesine tevfikan 
Vakıflar idaresince emaneten idare olunan Edremit’te kâin Sa
lih a Zeliha ilanım zeytinlikleri vakfının işletilmesinde 3913 sa
ydı Kanunun birinci maddesinin yanlış ve noksan tatbiki suretiyle 
Vakıf aleyhine olarak yıllardır fuzulen alınmış olan (vergi, zirai 
istihsal re personel masraflarının) müterakimi ile birlikte iade 
edilmesi istek re şikâyetinden ibarettir.)

3049/43841 
(S. No: 112)

İHSAN YÖRÜR 

Kuzyakaçakılh köyünde

KASTAMONU

(Dilekçi : Doğuştan mâlûl olduğu halde sehid.cn vefat etmiş 
bulunan babasından kendisine, aylık bağlanmadığından şikâyeti
ne dairdir.)

3691/45680 
(S. No: .113)

FAHRİ BALLICA

Cenaze İstasyonu Şoförü

Fatih - İSTANBUL

(Dilekçi : İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü şofö
rü olyrak çalışmakta iken 28 Nisan olaylariyle ilgili olduğu 
zannı ile nezaret altına alınıp 5 aylık mevkufiyetinden sonra 
Yüksek Soruşturma Kurulunca meni muhakemesine karar ve
rilip tahliye edildikten sonra tekrar vazifesine başladığı halde 
hu müddete ait maaşlarının 305li sayılı Kanunun 19 ncu mad 
d esine tabi müstahdemlerden bulunduğundan baJısiU, beledi
yece bu müddete ait maaş farklarının verilmediğinden şikâyete 
dairdir.)



3431/60776 
(S. No: 114)

Dilokoeniin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi
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DiıMu-e özeti ve. komisyon ikaran

(Dilekçi : 1 yıllık. kıdem tenzili cezasının dilekçesinde beyan 
olunan sebeplere binaen kaldırılması isteğinden ibarettir.

TOPALTI

r e m z i  Il h a n

öğretmen

3481/44954
(S. No: 115)

MUSA DAĞDELEN

Abidinpaşa Son Durak Esen- 
tepe No: 608 Eski No: 134/3

ANKARA

(Dilekçe özeli : Ankara Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinr- 
ce, iadei muhakeme talebinin kanunsuz re yersiz olarak redde
dilmiş bulun masından. şikâyeti kapsamaktadır.)

3502/45122 
(S. No: 116)

HÜSEYİN ÇEVİK

Denizcilik Bankası İst. Liman 
işletmesi Taşıtlar Servisinde 
2787 sicilli Makina Zâbiti

İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Miilga Devlet Denizyolları ve limanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünde 1.9.  1939 dan 1. 3.  1946 tarih
leri arasında geçen hizmeti sırasında emekli aidatı kesilmiş ol
duğu halde, 3656 sayılı Teadül Kanununun 19 nen maddesine 
tabi hizmetlerden sayılmak suretiyle emeklilik müddetine ka
tılmadığından şikâyeti mutzammmdır.)

2381/42261, 5475/51382 
(S. No: 117)

ABDULLAH BAŞER 

Hamidiye mahallesi No: 14

(Dilekçe özeti : Emekliliğinde uygulanan mülga 1683 sayılı 
Kanunun 23 ncii maddesi ve 841 sayılı tefsir kararı hilâfına, 
emekli aylığında nazara ahnan nıiiddet hizmeti de 30 sene 1 wy 
27 gün bulunmuş olmasına rağmen muidi ikramiyesinin verilme
diğinden şikâyeti mutazammındır.)

KARAMAK
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3096/43982 
(S. No: 118)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

MEHMET SANCAK

Kasrik nahiyesinde memur 
evlerinde oturur

Gürpınar - VAN

Dilekçe özeti ve komisyon karin

(Dilekçe özeti : Uzatmalı jandarma onbaşım olarak vazife gör
mekte iken aşiret reislerinin yersiz tekliflerini reddetmiş bulun
masından dolayı mahallî parti teşkilâtının ve Demokrat Parti mil
letvekillerinin kendisine besledikleri husumet sebebiyle 16 . 3 .
1959 tarihinde yaş haddine tabi tutulduğundan halikındaki işlem 
henüz tekemmül etmemiş iken İ S  . 5 . 1959 tarihinde yürürlüğe 
giren 7278 sayılı Kanunla, yaş haddi 48 den 55 e çıkarılmış ve bu 
kanunun muvakkat maddesiyle; yaş hadlerini doldurmuş olup da 
henüz muameleleri ikmal edilmemiş olanların da kanundan fayda
lanacakları derpiş edilmiş bulunduğu halde müracaatlarının lcdbul 
edilmediğinden şikâyetle vazifesine iade isteğinden ibarettir.)

3104/43984 
(S. No: 119)

HALİL COŞKUN

Teşvikiye Muradiye Bayır 
sokak No: 61

(Dilekçe özeti : 9 780 lira yıllık kirası olan apartmanı için 
vâki itirazı üzerine itiraz ve Temyiz komisyonlarınca 19 380 lira
dan tenzilen 17 280 lira gayrisâfi irat takdir olunup buna göre 
adına 10 800 lira Bina Vergisi tahakkuk ettirilmiş ve buna karşı 
avukatı tarafından da idari dâva yoluna gidilmemiş bulunduğun
dan bahis ve şikâyet edilmektedir.)

İSTANBUL

3234/44220 
(S. No: 120)

(Dilekçe özeti : Orman muhafaza memurluğu vazifesine hak
sız olarak son verildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

AHMET YAVUZ

Cumhuriyet mahallesi Çan 
caddesi Çiçeklidede No: 15

BİGA

3540/45373 (Dilekçe özeti : Memurin Kanununun mülga müzeyyel mad-
(S. No: 121) desine göre, eşinin emeklilik müddetine katılması İktiza eden Mil-

lî Mücadele hizmetinin nazara alınmadığından şikâyetle bir hata 
eseri olan bu işlemin düzeltilerek dul maaşının da buna göre yeni- 

ZELİHA ÇİVİTÇÎOĞLU den tesbit edilmesi isteğinden ibarettir. )

Mekiıı Çivitçioğlu nezdinde 
Şeker Fabrikasında

SUSURLUK
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2175/60457 
(S. No: 122)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
<tUekçe sahi binin adı ve adresi

HÜSAMETTİN OLUÇ

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Sümerbank inşaat şubesinde geçen banm dışı 
18 senelik hizmetinden 12 senesinin, emeklilik keseneği yanlışlıkla 
Hamlığa gönderilmediği için emeklilik müddetine katılmadığından 
şikâyeti mutazammındır.)

Çimento Sanayii Müessesesi 
İnşaat Bakım Şefi

SİVAS

2556/42693 (Dilekçe özeti : Harcırahsız olarak memur naklinin kanuna
(S. No: 123) aykırı bulunduğundan bahsile, Samsun ve İstanbul arası ödenmi

yen 5 nüfus aile harcırahının ödenmesi isteğinden ibarettir.)

HAŞAN ŞİMŞEK 

Rami İlkokulu öğretmen
lerinden 

Rami - İSTANBUL

1796/29548 
(S. No: 124)

ABDÜLKADİR AYKUT 

Birinci Makas karşısı No: 87 

Mamak - ANKARA

(Dilekçe özeti : Devlet Havayolları Ankara Satış Bürosunda 
memur iken mezkûr büroda kasten ve iltizamen tesbit edilen ih- 
tilâsen zimmetten dolayı 1 . 7 .  1953 tarihinde vazifesine son ve
rildiğinden re 5 küsur sene devam eden muhakeme sonunda be- 
raetine karar verilmiş olduğu halde iadei memuriyet ettirilmedi- 
ğinden şikâyt ti mutazammmdır.)

J029/43886, 484/484 (Dilekçe özeti : Kadrosunun lağvı sebebiyle açıkta geçen müd-
(S. No: 125) detinin Emeldi Sandığınca tekaütlük hizmetinden sayılmam (İsın

dan şikâyeti mutazammmdır.)

FAHRETTİN RESMOR 

P. K. 552

İZMİR
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilcikçe özeti ve komisyon karan

3016/43878 
(S. No: 126)

(Dilekçe özeti : Gayrimenkullerine takdir olunan kıymetten 
ve bu nisbette fahiş olarak tarh olunan vergiden şikâyeti ve bun
ların indirilmesi talebini mutazammındır.)

OSMAN AYKUT

Hacıhızır mahallesi Bağlar
sokak No: 56

İZMÎT

1600/29258 
(S. No: 127)

(Dilekçe özeti : İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde namzet 
memur olup asaleti memuriyetinin tasdik edilmediğinden şikâye
ti mutazammındır.)

KEMAL COŞKUNCU

Vakıflar Başmüdürlüğü Tahsi
lat Bürosu memurlarından 4 
ncü Vakıf Han

Eminönü - İSTANBUL

1611/26399 (Dilekçe özeli : 193i senesinde ölen kocasından intikal etmiş
(S. No: 128) olup diğer verese tarafından tesahubolunan arazilerdeki hisse

sinin tefriki ile kendisine Verilmesi talebine dairdir.)

HAYRİYE ÖZGER

Bahçelievler Yaylaküçük Fırın 
arkası sokak 37 No: 20

Bakırköy - tSTANBUL

1735/29341 
(S. No: 129)

(Dilekçe özeti : Diyarbakır Nafıasına ait bir köprü inşaatı mii- 
taahhidi olan Halim Alaca’dan alacaklı bulunduğu 570 liranın 
alınması talebine mütedairdir.)

SALÎH YILMAZ

lskenderpaşa mahallesi 
Iskeııderpaşa sokak No: 4

DİYARBAKIR
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1736/29432 
(S. No: 130)

Dilekçenin tarih ve No. su ille
dilekçe sahibinin adı ve adresi

MEHMET ALÎ 

Aşağıkale mahallesinde Şoför 

Ş. KARAAĞAÇ

Dilekçe özeti ve komisyon ikarari

(Dilekçe özeti : Sağlık Merkezi şoförü iken, hakkında hiçbir 
tahkikat ve tetkikata lüzum görülmeden valilikçe işine son veril
diğinden şikâyeti 1 sene 5 aylık maaş alacağının ödenmesi talebi
ni mutazammındır.)

1737/29425 (Dilekçe özeti : Evinin üst katım  füzülen işgal etmiş bulunan
(S. No: 131) Muammer Yağcıoğlu’nun buradan çıkarılması talebine mütedair

dir.)

RUHİ AYÖUTALP

Şehremini Hastane caddesi 
No. 151

İSTANBUL

1500/ - 7.2 .1961 
(S. No: 132)

%
CEMALE TTÎN KAVUKÇU 

Kasap Zekeriyyâ sokak N o: 23/1 

Kasımpaşa - İSTANBUL

1069/60111 (Dilekçe özeti : 15 Temmuz 1956 da yaş haddi sebebiyle, emek-
(S. No: 133) liye sevk edildikten sonra Devlet Demiryolları ve Emekli Sandığı

ile ilgili hizmetleri ve diğer itibari hizmet 'müddetleri nazara ahn- 
mıyarak mağdur edildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

HAŞAN GÜNER

Pazar mahallesi Hastane 
caddesi No: 52

(Dilekçe özeti : 19 İR yılında Deniz astsubay çavuşluğundan 
emekliye ayrılmış ve sağlık durumu düzelince tekrar faal bir ge
mide hizmete alınmış bulunduğu halde, Deniz Hastanesinin 27 . 
5 .1953 tarihli raporu üzerine Ankara Gülhane Hastanesinde 
bir muayeneye daha tâbi tutulması hakkmdaki müracaatı da na
zara alınmadan alelacale ve haksız olarak sicili en tekrar emekliye 
irca edilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

SAMSUN



Ddlekçenân tarih ve No. su ile
dMekçe sahihinin adı ve adresi
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Dilekçi* özeti ve komisyon kararı

1081/41581 
(S. No: 134)

RAMAZAN İVEK ve arkadaş
ları 

Philips Radyo Fabrikası işçileri 

Levent - İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Ermeni metruk âtındım olup 30 yıldır köylüler 
tarafından intifa edilememekte bulunan Çeşme rayın denilen yer
lerine ağalık nüfuzuna dayanarak Yusuf flaş re kardeşi tarafla
rından tecavüzde bulunulduğundan ve birlikleri hasılatın da elle
rinden alındığından şikâyeti mutazammındır.)

1091/41534 
(S. No: 135)

BEKTAŞ KABAL ve arkadaş
ları 

Altındağ Pilevne mahallesi 
No: 112

ANKARA

(Dilekçe özeti : 1938 senesinde Hâzineye (ddolduğundan bah
sile kendilerine tahsis olunup üzerlerine ev yaparak yıllardır otur-, 
inakta oldukları bu yerler üzerinde, temin ettiği re iptali husu
sunda diğer bir şahıs tarafından dâva ikame edilmiş bulunan bir 
lapıı senedine dayanarak hakkı tasarruf iddia ve mahkemeden yı
kını kararı almış olan Mehmet Yaman'm istihsal ettiği bu hükmün 
infazının i i hanede (duran 1 553 nüf usun açıkla kalmasına ma
hal kalmadan durdurulması talebine mütedairdir.)

1161/41714 
(S. No: 136)

MEHMET REŞAT ÖZKANBAY 

Gençler caddesi No: 62/1 

Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçe özeti : İnhisarcı bir zihniyet mahsulü olan İstanbul 
Vilâyeti Trafik Komisyonunun 1 1 . 7 ' .  1960 tarih re 160 sayılı 
kararının kaldırılması talebine mütedairdir.)

1018/28239, 2604/42670, 
1019/28232 
(S. No: 137)

BAYRAM BURHAN DALKI- 
LINÇ 

Kervangeçmez sokak No: 10 - 2 

Mecidiye - İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Gümüşsüyü Askerî Hastanesinde muamele me
murluğu yapmakta, iken re 17 yıldır ordu hizmetinde bulunduğu 
nazara alınmaksızın mücerret: sahte ortaokul diploması almış ol
duğu iddia ve ihbarı üzerine hiçbir soruşturmaya lüzum f/örülmek- 
sizin Bakanlık inzibat Komisyonunca memuriyetten ihracına ka
rar verilmesindeki ve vazife mâlnlü addedilmemi sindeki haksız
lıktan şikâyeti r< ihraç olunduğu tarihten iadei memuriyet ettiri
leceği tarihe kadar olan haklarının verilmesi re netice ten vazifesi
ne tâyin talebini mutazammındır.)



Dilekçenin tarih \h; No. su Üe
cifidekçe sahibinin adı ve adresi Dibeikçe özeti ve komisyon ıkararı

1251/41738 
(S. No: 138)

MUHARREM KEZER 

Emekli Bnb. 

Lâdik - SAMSUN

(Dilekçe özeti : Millî Savunma Bakanlığından yapılan bir teb
ligatla hüküm istihsal etmedikçe teminatının geriverilemiyeceğinin 
bildirilmiş olduğundan şikâyetle mukavele ve dosyasının tetkiki 
ile haksız olarak yakılan 45 bin liralık teminatının geriverilmesi- 
nin sağlanması talebine mütedairdir.)

1210/28645, 1211/28650 
(S. No: 139)

SIDIKA RESSAMOĞLU 

lklil Ressamoğlu yanında 
Tutum Bankası T. A. Ş. 
îzmir Şubesi

(Dilekçe özeti : Rodos Sancağı İlkmektep Müfettişliğinden ay
rılıp 13 . 12 . 1952 tarihinde İzmir’de vefat etmiş bulunan koca
sının 12 adaların İtalya’ya geçtiği vakit, iradesi dışında kendisine 
Ege vatandaşlığı sıfatı verilmiş olmasından dolayı, 28 senelik geç
miş hizmetine rağmen dul ve yetimlerine aylık bağlanmadığından 
şikâyeti, halbuki kendisinin hiçbir suretle yabancı tâbiiyetine geç
memiş olduğu, nitekim, Türkiye’ye gelirgelmez Türk vatandaşı 
olarak kabul edildiği nazara alınarak uğradığı haksızlığın gide
rilmesi talebini mutazammmdır.) î

İZMtR

041/60108 
(g. No: 140)

FAHRÎ ÖLMEZTÜRK ve ar*

(Dilekçe özeti : Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tesis ve. 
emsallerinflcn üstün durumda ve ıslaha muhtaç- cihetleri varsa ıs
lahı her an mümkün olan garaj, atelye ve tamirhanelerinin vilâ
yet trafik komisyonunca kapatılmasına karar verilmiş olmasından 
şikâyeti ve bu kararın iptali talebine mütedairdir.)

kadaşları 
Trabzon Garajında

ERZİNCAN

939/40069 (Dilekçe. Özeti : Emekli aylığının 30 lira yerine. 25 lira üzerin-
(S. No: 141) den bağlanmış olmasından şikâyeti mutazammmdır.)

CELÎL BAYAR

Süleymanlar mahallesi Yalı 
caddesi No: 106

Karadeniz Ereğlisı
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Dilekçenin tarih ve No. .su iie
dilekçe sahibinin adı ve adresi

955/41411 
(S. No: 142)

KÂZIM ELGtN

T u z c u  M u r a t  m a h a l l e s i  1 nci 
F:»bboy sokak No: 29

EDREMİT

Dil-ekçc özeti ve komisyon ıkaran

(Dilekçe özeti : 1952 senesinde haksız olarak emekliye, sevk 
idilmiş ve bir örneği iliştik olarak sunduğu dilekçesinin de Jan
darma Genel Knmandanhğmca incelenmiş bulunduğundan şikâ
yeti ve emeklilik muamelesinin 25 sene üzerinden yapılması tale
bini mutazammmdtr.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özet olarak belirtilmiş olan ta
lep ve şikâyetlerin, yargı mercilerince incelenip karara bağlanan 
veya bu mercilerde İncelenmekte bulunan veya incelenmesi ge
reken hususlarla ilgili bulundukları anlaşıldığından, 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin a, b, ve c fıkraları mu
vacehesinde komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

703 5 . 6 .  1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkan V. 
Aydın Senatörü 

R. özarda

Sözcü Sözcü
Edirne Milletvekili Bolu Senatörü

F. Giritlioğlu C. Uzunhasanoğlu
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4011/46472 - 8 .5 .1961 (Dilekçenin özeti : inhisarlar İdaresi İstanbul Yaprak Tütün
(S. No: 143) Iiaktm ve İşletme evleri eksperi olup İzmir Yaprak Tütün Ba

kım ve İşleme evlerinde vazife görmekte iken iş yerinde fazla 
mesai tesiriyle ani olarak sekte’i kalpten vefat eden eşi Orhan 

MELİHA ERSOY Ersoy'dan dul ve yetim aylığı talebinden ibarettir.)

Yukarı Çarşıda Manifaturacı 
Mehmet Karaaslan yanında ,

GELİBOLU

Dilekçenin tarih ve No. su ille
dilekçe saMbiniin adı ve'.adresi Difl'elkçe özeti ve komisyon kanarı

4015/60954 - 9 .5 .1961 (Dilekçenin özeti : 7 nci sınıf tüfekçi ustası Hüseyin Kızıl-
(S. No: 144) demir’in ölümü dolayısiyle emekli maaşı bağlanması dileğinden

ibarettir.)

ZEHRA KIZILDEMİR

1279 sokak No: 13

Basmane - İZMİR

4025/46830 - 12.5 .1961 
(S. No: 145)

DURSUN KIZILDELİ

Bağdad caddesi İkinci Mev- 
lâna sokak No: 12

(Dilekçenin özeti : Askerî anbulâns şoförü olup 5 . 5 .  1961 
dünü oğlu Zeki Kızıldeli’yi çiğneyerek öldüren Metin Çetintaş 
hakkında İzmit Sorgu IIakimliğince takibat yapılmakta, ise de 
adı gecenin ağır ceza mahkemesine verilerek tevkifini talebet- 
inektedir.)

Kadıköy - İSTANBUL

3676/45698 - 25 . 4 .1961 
(S. No: 146)

HAMDİ DOĞRUER

T. (Seliil os ve Kâğıt Fal*rikalan 
Umum Müdürlüğü Savunma 
Uzmanı

İZMİT

(Dilekçenin özeti : Millî Savunma Bakanlığının 20 Ağustos
1960 gün ve Per. 4184.3.9-60 sayılı kararı İh Kd. Bn. lıktan emek
liye sevk edildiği halde binbaşılığa nasbi tarihi Mülî Birlik Ka
rarnamesiyle 30 Ağustos 1954 tarihine götürülmüştür. 42 sayılı 
Kanun ile 30 Ağustos 1960 tarihinde yarbaylığa yükselmesini 
mütaukıp 2 Eylül 1960 tarihinde emekliye ayrılması iktiza eder
ken Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü evvelce yapılan emekli
lik muamelesinin düzeltilmesine imkân olmadığı cevabını ver
miştir.

Durumu nazara alınmam re. emeklilik muamelesinin düzeltil
mesi talebinden ibarettir.)



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3914/46248 - 3 .5 .1961 
(S. No: 147) 

ALİ ÖZDEŞ ve İSMAİL KAY
MAKÇI

Yakacmir köyünde

Ş. Karaağaç - İSPARTA 

4010/46491 - 8.5 .1961 
(S. No: 148) 

VASFİYE TOPÇU

Çarşı başında Bakkal Mustafa 
Albayrak eliyle

RİZE

4026/46828 - 12.5.1961 
(S. No: 149)

HÜSEYİN TEMEL 

Muhtar, Behçetiye köyü

— 63 —

Dilekçe özeti ve komisyon *karan

Gereği düşünüldü : Dileklerin mahiyeti, ilgili mercüeırden 
alman cevaplara göre ilgili idari ve kazai mercilere başvurmaları 
gerektiğinden 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 1 nci fıkrası 
gereğince Komisyonumuzca yapılabilecek bir işlem olmadığının 
tebliğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

704 19 . 6 . 1963

(Dilekçenin özeti : Köyleri Yakaemir ile Viranköy arasında 
ihtüâfh bulunan akarsu için Akşehir Asliye Hukuk Mahkemesin
den verilip Temyiz Mahkemesince onaylanan bir ilâmı infaz etti
remediklerinden bahsile, ilâmın infazı talebinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Kocası Şevket Topçu’nun 9 senelik öğret
men iken 1957 tarihinde yedek subay olduğunu, hastalanarak çü
rüğe çıkarıldığını ve 1959 senesinde öldüğünü, tedavin için J.2 bin 
lira masraf ettiğini, Devletin her hangi bir yardımda bulunma
dığını beyanla, 12 bin liralık borcunu ödiyebilmek için yardım 
yapılması talebinden ibarettir.)

Millî Eğitim Bakanlığından alınan yazıdan; öğretmen iken 
1958 yılında ölen Şevket Topçu’nun varislerine Emekli Sandı
ğınca toptan ödeme yapılacağı, bu ödemenin yapılabilmesi için 
eşi Vasfiye Topçu’ya veraset ilânı gönderilmesi bildirildiği hal
de bugüne kadar gönderilmediği anlaşılmıştır.

(Dilekçenin özeti : Bulgaristan ve Romanya’dan serbest göç
men olarak. 25 sene evvel yurda, gelen Behçetiye köylülerine toprak 
verilmesi dileğinden ibarettir.)

ESKİŞEHİR
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

4028/46826 - 12. 5 .1961 (Dilekçenin özeti : Zimmet suçundan dolayı 14 ay hapis ve 8
(S. No: 150) küsur bin liranın tazmini cezam, aldığını beyanla, 113 ve 134 nu

maralı A f kanunlarından istifade ettirilerek para cezasının affı 
ile, emeklilik hakkının tanınması talebinden ibarettir.)

MAHMUT ÖZTEKÎN

Serçeönü mahallesi Mete caddesi 
Ece sokak No: 4

KAYSERİ

217/258 - 12.9.1962 (Dilekçenin özeti : Toprak Tevzi Komisyonu tarafından ken-
(S. No: 151) dilerine verilen arazi çorak, verimsiz olduğundan, değiştirilip ve

rimli arazi verilmesi dileğinden ibarettir.)

DURMUŞ (JÜRBÜZ 

Kuşçu köyünde

YEŞİLHİSAR

3423/44820 - 12 . 4 . 1961 
(S. No: 152)

SEVİM ÖZGÜN

3. Levent Zambaklı sokak No: 9

İSTANBUL

(Dilekçenin özeti : Kocası Sv. Kd. Orhan Zeki özgün’ün va
zife esnasında vukubulan kazadan husule gelen tümörün ameli
yatla alınmasından öldüğü göz önünde tutularak vazifeten öldüğü 
kabul olunarak dilekçiye ve oğlu Mehmet Senal özgün’e maaş 
bağlanması dibeğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Son karan almıya yetkili - Yüiksek Hâ
kimler Kurulu dâhil olmak üzere - bir idari merci tarafından 
henüz kesin bir karara bağlanmamış hususları ihtiva eden bu 
dilekçeler hakkında Karam Komisyonca yapılabilecek bir işlem 
olmadığının, yetkili idari mercie baş vurmaları gereğinin dilek
çilere duyurulmasına 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi n  nci 
fıkrası gpereğince oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

706 19 . 6 . 1963



3919/46249 - 3.5.1961 
(S. No: 153)

MEHMET KAZ 

Kesteliç köyünden

Yahyalı - KAYSERİ

4014/46464 - 8 . 5 . 1961 
(S. No: 154)

ALÎ SUNGUR 

Ziyamat köyünde

ADANA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3981/101 - 9 . 5 .1961 
(S. No: 155)

HAMDI GÜNAY 

1730. sokak No: 32

66 -

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Maden ruhsatı verilmediğinden şikâyete dair
dir.)

Sanayi Bakanlığından alman yazıdan, halen Devlet Şûrası 
8 nci Dairesinde dâva konusu olduğu anlaşılmıştır.

(Dilekçenin özeti : Jandarmada mükellef askerlik hiznutini 
yapmakta iken attan düşerek mâl fil kaldığından hahsile maaş 
bağlanması dileğinden ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı gönderdiği cevabi yazıda :

Dilekçinin iddia ettiği gibi eşkiya müsademesinde attan dü
şerek mâlûl kaldığına dair bir kayıt veya rapor bulunmadığını, 
1928 yılında normal olarak terhisinin yapıldığını, mâlûliyetine 
dair nüfus hüviyet cüzdanında bir meşruhat bulunmadığını bil
dirmiş; adı geçenin bu hususta açmış olduğu idari dâvanın ha
len Danıştay 5 nci Dairesinde İncelenmekte olduğu bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahiplerinin iddialarının halen 
Devlet Şûrasında İncelenmekte olduklan anlaşıldığından 140 
sayılı Kanunun 1 nci fıkrası (b) bendi gereğince dilekçelerin 
komisyonumuzda görüşülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

706 19 . 6 . 1963

(Dilekçenin özeti : tzmir Tekel Başmüdürlüğü Şubesi Yaprak 
Tütün Ziraat Memuru iken isteği üzerine 30 . 4 . 1945 tarihin
de 4222 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince emekliye çıka
rıldığından 7 yıllık askerlik ve harb itibari zammının verilmedi
ğinden bahsile T. B. M. M. den hir ek madde çıkarılması tale
binden ibarettir.)

Karşıyaka - İZMİR
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Dilekçenin tarih ye No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3384/60748 - 5 . 4.1961 
(S. No: 156)

ALÎ DEMÎR 

Mısırlı mahallesinde

ULUKIŞLA

2314/5124,
291/291 - 10 .11 .1961 

(S. No: 157)

RÎFAT ÖZAYDIN

Adliye Sarayı yanında Türki
ye Kuvayi Milliye Mücahit ve 
Gazileri Cemiyeti Başkanı Kâni 
Ak gün nezdinde

ADANA

3904/46357 - 5 .5.1961

ÎBRAHÎM ÇETÎN 

Yeni Hal B Bloku No: 19

İZMÎT

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçenin özeti : 9 sene askerlik yaptığım, Birinci Cihan 
Harbi ve İstiklâl Savaşlarına iştirak ederek yararlık gösterdiğini, 
yaralanarak sakat kaldığını beyanla vatani hizmet tertibinden 
maş bağlanmasını talebetmektedir.)

3 . 12 . 1958 tarih ve 1247 sayı ile T. B. M. M. Arzuhal 
Encümeni, «Kanun mevzuu olduğundan vazife yönünden tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar vermiştir.»

(Dilekçi özeti : İstiklâl Savaşında Cenup bölgesi ve Garp 
cephesinde büyük yararlıklar gösterdiğinden bahsile, halen ihti
yar ve malul olduğundan vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 1 nci 
fıkrası (d) bendi gereğince, kanun teklif veya tasarısının konu 
olmayı gerektirir dilekler ihtiva eden bu dilekçelerin komisyo
numuzca görüşülemiyeceğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

707 19 . 6 . 1963

(Dilekçenin özeti : Petrol Ofis İzmit Bölge Müdürlüğünde 
Tornacı olarak çalışmakta iken siyasi tutumu bahanesiyle işine 
son verildiğinden tekrar işe alınması dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dileğin mahiyeti ve Ticaret Bakanlığın
dan alınan yazı muvacehesinde komisyonumuzca yapılabilecek 
bir işlem olmadığı, yetkili idari mercie başvurmasının dilekçiye 
bildirilmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

708 19 . 6 . 1963
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4002/46574 - 9.5.1961

TEMEL ÇOLAK

Paşabahçe Reşadiye Bağlaryolu
No: 17

Paşabahçe - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4029/46804 - 1 2 .5  . 1961

SAİT YARDIMCI ve arka
daşları

Başkâtip ve Zabıt kâtipleri

Tutak - SÖKE

3683/45558 - 24 . 4 .1961

FEVZİ ALPAY

Şair Haşmet sokak No: 27/5 
Lâleli - Aksaray

İSTANBUL

(Dilekçenin özeti : Paşabahçe İspirto Fabrikasındaki işine 
tekrar alınması dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Gümrük ve Tekel Bakanlığından alınan 
yazıdan eski işine tekrar alındığı anlaşıldığından komisyonu
muzca yapılacak işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

709 19 . 6 . 1963

(Dilekçenin özeti : Mahkeme başkâtip ve zabıt kâtiplerine 
tazminat verilmesi dileğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : T. B. M. Meclisince 5 . 7 .  1962 ta ri
hinde kabul edilen 60 sayılı Kanunla dilek yerine gelmiş bu
lunduğundan komisyonumuzca yapılacak işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

710 19 . 6 . 1963

(Dilekçenin özü : Manganez madeni işletme ruhsatnamesinin 
5 yıllık meriyet müddetinin 10 seneye çıkarılması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Sanayi Bakanlığından alınan cevabi ya
zıdan müddet temdidi dileğinin is’af edilmiş olduğu öğrenildi
ğinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığının tebli
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

711 19 . 6 . 1963



— 68 —

3466/45064 - 15 . 4 .  1961

İBRAHİM COŞKUN

Elektrik Mühendisi Demir-Çe
lik İşletmeleri Kuvvet Santrali 
Müdürü

KARABÜK

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1353/6747, 578/4712 
4325/46453 - 1 0 . 8 .  1960

AHMET TEVFİK BEÇENE 

mahallesi 15. sokak No: 7 

MANİSA

(Dilekçenin özü : Avrupa’da geçen tahsil müddetinin borç
landırılmak suretiyle fiilî hizmetine dâhil edilerek intibakının 
buna göre hesabedilmesi talebinden ibarettir.) 
i

Sanayi Bakanlığı 30 . 4 . 1963 günlü cevabında : Mevcut 
kanun hükümlerine göre bu isteğin yerine getirilmesine imkân 
olmadığını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
1 nci bendi (d) fıkrası gereğince istek kanun teklif veya tasa
rısına konu olmayı gerektirdiğinden dilekçenin görüşülemiye- 
ceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

712 1 9 .6 .1 9 6 3

(Dilekçi : 1947 yılında yas haddinden emekliyi' si rk edildiği
ni, o tarihte yiirürlüktı bulunan 1683 sayılı Kanun gereğince ge
dikli kiivük zabitlikte geçen müddetinin mülki hizmete eklenme
diğini, 543-i sayılı Kamın ile orduda geçen hizmetlerin mülki hiz
mete eklenmesi kabul edildiği halde, kendisi daha önce emekliye 
ayrıldığı için bundan istifade edemediğini ifade ile, bir kanun ile 
mağduriyetinin telâfisini istemekledir.)

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının yazılarından; adı geçenin 
1947 tarihinde yaş haddinden emekli edildiği, mülki hizmette 
geçen 16 sene 5 günlük hizmetine karşılık bir defaya mahsus ol
mak üzere 2 400 lira tahakkuk ettirilerek Hazine ile ilgisinin ke
sildiği, Danıştaya açtığı dâvanın reddedildiği anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 
nci bendi (d) fıkrası gereğince istek kanun teklif veya tasarısı
na konu olmayı gerektirdiğinden dilekçenin görüşülemiyeceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

713 19 . 6 . 1963
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4007/46474 - 8 . 5. 1961

İSMAİL TUNCELİ

Emiralem - MENEMEN

Dilekçenin tarih ve No. su il®
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6109/53052 - 14.8 . 1961

CEMİL HERGÜNER

Ümraniye Karakol Durağı 
Âlemdağ caddesi Ata 
sokak No: 22

Üsküdar - İSTANBUL

5959/52637 - 8 . 8.1961

TAHÎR ERDEM 

Muhtar
Âyin Devil ve Hararaitepe 
köyleri Muhtarı

(Dilekçe, özü : İstiklâl Savaşında hiznu t ettiğini, İstiklâl ma
dalyası ile taltif edildiğini, yaşının ilerlediğini, malı durumunun 
bozulduğunu beyanla vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sını talebe.tmektedir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 
nci bendi (d) fıkrası gereğince istek kanun teklif veya tasarısı
na konu olmayı gerektirdiğinden dilekçenin görüşülemiyeceğine 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

714 19 . 6 . 1963

(Dilekçi : Esaret dâhil i sene orduda, 5 sene, jandarmada, 7 se
ne de levazımda Dikimevinde ceman 16 sene hizmet ederek sarar 
ustabaşısı iken ayrıldığım perişan olarak yaşadığını, ömrünün son 
yünlerinde kendisine emekli maaşı bağlanmasını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : 1951 yılında 
60 yaşını ikmal etmiş olduğu ve fiilî hizmeti de 20 yıldan az bu
lunduğundan 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesinin (b) 
fıkrasına, istinaden 1 330 lira 56 kuruş toptan ödeme yapıldığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) 
fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

715 19 . 6 . 1963

(Dilekçi : Köylerinin 120 haneden ibaret olup, içme sularını 
Germik su deresinden temin etmekte iken bu derenin sularının bo
rular vasıtasiyle civar köylere verildiği için köylerinin susuz kal
dığım, 11 .6 . 1960 yünü DSİ. Vmum Müdürlüğüne yapılan müra
caat üzerine 1963 yılında taleplerinin yerine getirileceği bildiril
miş olduğunu, bu. sıcal: aylarda susuz kalan köylerinin suyunu te
min etmek için Germik suyunun borularla köylerine getirilmesini 
talebediyor.)

Ayin - DERİK
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Dilekçenin tarih re No. au ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

H085/5304.0, - 14 . 8 . 1063

M B K ŞİR  YÜCESOY

Sultan  Melik mahalles i  H u rş i t  
sokak  Ü lk e r  Ap. N o : 8

ERZURUM!

5670/51085 - 31 . 7 . 1061

N U R İY E  KUNT

(rümiişlii m aha l les inde  K e re s 
teci Niyazi P a z a r  evimle

A M A SY A

Dilekçe özeti ve komisyon karan

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçede bah
sedilen Ayin Devil ve Haramitepe köyleri içme suyu mevzuu 
- Mardin - Derik Germik grup köyleri içme suyu inşaatına dâhil 
olup, inşaatın devam etmekte olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) 
fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı
na karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

716 19 . 6 . 1963

( D ilek ti:  Yüksel,- tahsil ya jnuak istiyen  D evlet m em urlarına  
h-ir hak tanınm ası ir in  (ferekli işlem in yapûm m -ım  ta lebcd iyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında: Devlet me
murlarının yüksek tahsil yapmalan için M. B. K. si zamanında 
çıkarılan 183 sayılı Kanunla mümkün kılındığı bunların dışın
da Devlet hizmetinde, görev alan her hangi bir kimsenin mâ
nevi yönden gelişmesi mevcut imkânlardan faydalanmasına 
bağlı olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

717 19 . 6.1963

(Dilekçi: Kocasının vazife esnasında sakatlandığını ve bilâ- 
hara vefat ettiğini kendmnt ve yetim kalan çocuklarına maaş 
bağlanın asını tale hediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında: 28.3.1961 tari
hinde ölen adı geçenin yetimlerine 326 lira 25 kuruş maaş bağ
landığı T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 .8.1961 
gün ve Tah. 22/04 - 711 -17 - 74088 sayılı yazılan ile bildiril
miştir.
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]>ildu;e«in tarih ve No. su iıle
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6232/53479 - 21.8.1961

ALİ KARTAL 

Karanfil sokak No: 4

Mccidiyoköy - İSTANBUL

5961/52630 - 8.8.1961

İSMET ABA

Kurtuluş mahallesi Avun 
sokak No: 12

UŞAK

l>i)L'e<k(je özeti ve  kounâsyor « a ra rı

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

718 19 . 6 .1963

(Dilekçi: Âdi maluliyetinin kaldırılarak malûl olarak emek
liye şevkini veyahut askerî görevini iadesini tıdebediyor.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi: 21 .11.1960 
tarihinde; 5434 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin (A) fıkrası 
gereğince emekliye sevk edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

719 19 . 6 .1963

(Dilekçi: Sanat Enstitüsü mezunu olduğunu. Şeker Fabrika
sına müracaat ettiğini, is yoktur diye cevap aldığını. Bu durum 
karşısında çok üzüntü duyduğunu Sanat Enstitüsü mezunlarına, 
fabrikalarda iş verilmesinin prcnsibolmasını talebediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin duru
muna uygtın bir iş temini hususunda Iş ve işçi Bulma Kuru- 
muna gerekli talimatın verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

720 19 . 6.1963
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(»274 /!>369fi - 23 . 8 . 1 9 6 1

ZİYA O KTAY

M ete o ro lo j i  a r k a s ı  .Vo: 4

Bahoelievler  ANTALYA

Di 1 e k r* en in tarih  ve No. su ile
dilekçe «aMbiran adı ve adresi

«262/53698 23 . S . lOfil

ŞÜ K RÜ  HLUS 

Ay han t n ;ı h al I esi n d o

Al a e a - ÇORUM

:>D60/r>25r»4 - o . s . ı% ı

T A L Â T  K IL IÇ  
M ustafa  bey köyünde

TURCA X

( Dil eleri: yaşında iken  195!) y ılın d a  isteğ iyle  em ek liye  sevk  
ı (lildiğini, em salleri y ib i son rıkav kavun  ahkâm ınca em ekh m a
aşı bağlınnnasm ı taJebe,eliyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçen 1959 
yılında mer’i barem üzerinden emekli maaşı tahsis edilmiş olup 
bugünkü emsallerine bağlanan mer’i barem üzerinden maaşı 
bağlanması için bir kanun olmadığı, bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun E nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

I>iil't'ik(;(' özeti ve komisyon (kararı

721 19 . 6 .1963

( D ilekri: is tik lâ l M adalyasını ka yb e ttiğ in i, kend isi i(nn çok 
önem li hatıran ın  ziyam dan  Usunla d u yd u ğ u n  ıı beyanla y en is i
nin reriln ırsin i ta lebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında: K. K. K. 
lığının 30 Kasım 1961 gün ve Pers. 4061 - 500 - 61 - Kd. Mdl. 
1200 sayılı tamimle askerlik dairelerine emir verildiği bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

722 19 .6 .1963

< DUrh:<i: V ahini h izm e tin i ifa e ttik ten  sonra bir is bulam adı 
Onu <n çim in i sağlam ak irin bir iş, sokvlm .asm ı t a! eh e,diyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: 7 . 2 .1962 tarihinde 
Şeker Fabrikasında münhal bulunan yere gönderilmesi için ken
disine tebligat yapıldığı halde gitmediği DSÎ 7 nci Sondaş Şu
besine işçi olarak gönderilmesi için yapılan davete icabet et
mediği bildirilmiştir.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5659/51971 - 31 .7 . 1961

K KM AL KİRDEM

Nüfus Mi'immı

O RDÎZ

6979/51729,
5620/51729 - 26. 7. 1961

İSMAÎL SÜMER

Fakidede mahallesi Mengiiç 
sokak No: 12

KONYA

Dilekçe özd i ve komisyon ka rarı

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

723 19 . 6 .1963

(D i le k ç i :  : l'J  s en t l ik  D ev le t  » u m ı ı r u  ok lu ğ u n u ,  30  . 7  . t!)G1 
ta r ih in d i  30  lira aslî m aaş tak i  m ü d d e t in i  d o ld u r d u ğ u  halde  k a d 
rosuz luk  nii zi indeu te r f i  e d e m e d iğ im  .V.T li ra l ık  b ir  k a d r o  ver i l 
m iş in  i lu h b e d i y o r . )

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında: Son çıkan 242 sa
yılı Kanunla bir üst dereceye terfiinin yapılacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca, yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

724 19 . 6 .1963

(D i le k ç i  : J a n d a r m a  d e n i l  K u m a n d a n l ığ ı  e m rin de  17 sene  
h izm e t ten  sonra  / Kasım  lftiff ta r ih in de  S5 lira em e k l i  maaşı ba ğ 
land ığ ın ı ,  son etkini kanu nlar la  y a p ı la n  la m la r la  e l im  203 lira  
geçt iğ in i ,  halbuki, kend in ind i  n sonra em e k l iy i  s evk  ed i l in  e m 
s a l le r im  s 00 - 900 Hra maaş b a ğ lan d ığ ın dan  kend is in in  d< bu  
haktan is t i fade  e t t i r i lm e s in i  ta le b id i y o r . )

îçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Astsubay haksız 
olarak emekliye sevk edilmeyip askerî hastaneden verilen ra
por üzerine emekliye sevk edilmiş, yapılan işlemde bir hak
sızlık olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir muamele 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

725 19 . 6.1963



6141/53407 - 18 . 8 .1961

CELÂL PERGÎRT

Alemdar caddesi Zeynepsultan 
sokak No: 20

Sultanahmet - İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5684/52060 - 1.8.1961

A. ASIM SEZEL

Sinanpaşa Ortabahçe caddesi 
No: 64

Beşiktaş - İSTANBUL

— 74 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Hak etmiş olduğu binbaşılık rütbesi üzerinden 
emekli maaşının tahsis edilmediğini, önyüzbaşılık üzerinden 
emekline sevk edildiğini bu yüzden de son derede mağdur oldu
ğunu beyanla, haksız olarak yapılan hu işlemin izale edilmesini 
t(deh ediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : 1934 yılın
da önyüzbaşı olarak emekliye sevk edildiğini binbaşı rütbesi
ne yükselmediği için bu rütbe üzerinden emekliye sevk edilme
sine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol 
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

726 19 . 6 .1963

(Dilekçi : 1 .1 .1 9 6 1  tarihinde 26 hizmet yılını doldurmuş 
sıhhi d u ru m u  sebebiyle kendi isteği üzerine 60 lira asli maaş 
üzerinden emekliyi sevk edildiğini, vazife başında hasla oldu
ğunu, bu hususu raporları ile ispat ettiğin i beyanla hir üst 
ınaaş üzerinden emeklilik işlim,inin yapılmasını ialebediyor.)

içişleri Bakanlığının ceva,bi yazısında : Dilekçi, 29.11.1960 
tarihinde kendi isteği ile emekliye sevk edildiği, o tarihteki 
rütbesi 3 ncü kademe Kd. Başçavuş olduğunu ve 528 lira maaş 
bağlandığını, 262 sayılı Kanunun makable şümulü olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

727 19 . 6 .1963
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6143/53406 - 18.8.1963

HA'MİT BAİTAT 

Üvezpmar köyünde

YALOVA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

6297/53270 - 16. 8. 1963

METİN" DAYLAN

Küçükpazaı* Hacıkadın Bostan
sokak No: 19

Unkapanı - İSTANBUL

( Dilekçi : Yalonı kaplıcaları ile hudut olan köylerinin sınır
larını ayıran rı: haritalarla teshil edilen kıym etli arazilerinin 
5602 sayılı Ta/»ulama Kanunu gereğince ellerinden, alındığını, 
beyanla haksız olarak yapılan bu tasarrufun halli dilmesini ta
lebediyor.)

Devlet Bakanlığının cevabi yazılarında : Yapılan tetkikat 
sonunda, adı geçen iki köy arasındaki tapulama sınırının 
her iki köy ihtiyar kurulunun mutabakatı sonucunda 
düzenlenmiş olduğu ve Gökçedere Köyü sınırı içine alın
dığı, iddia olunan arazinin ise 29 . 6 . 1951 günlü mahkeme 
haritasına bağlı olarak Hâzineye ait bulunduğu ve yapılan tes- 
bit işleminde itiraz edildiğinden işin gezici arazi kadastro mah
kemesine intikal ettiği anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisy*n kararı

728 19 . 6 . 1963

(Dilekçi : Kepir tepe llköğretnıen Okulu son sınıfından hak
sız olarak çıkarıldığını, bu yüzden son derece mağdur olduğunu 
beyanla aynı ayar okulların imtihanlarına girmesi için gerekli 
müsaadenin e erilme sini talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçi bu 
hususta Danıştaya dâva açtığım ve dâvasının reddedildiğinden 
tekrar öğretmen okullarına alınamıyacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(b) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

729 19 . 6 . 1963



(i244/r>.%70 - 21 . 8. 1961

Arı:HARliEM V A RC I  

Pah fi rat Kât i bi

TRAI>Z( )X

Dilekçenin tarih  ve Xo. su il t*
dilekçe sahi İrinin .adı vc adresi

6138/53330 - ,17.8.1963

MUAMMER OVALT

Alinza Çevik İlkokulu 
öğretmeni

MAMSA

( Dilekçi  : Asker l ik  h izm e t im  m ukabi l  ler fi in in  ik i  kat  üzerin
den sağlanması için yen i  çıkacak kanuna  bir madde eklenmesini  
talebediyor.

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Askerli
ğini er olarak yapan memurlara bu hizmet için bir terfi sağlan- 
ması amaciyle Mtıliye Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı 
halen T. B. M. M. Bütçe Komisyonunda olduğu anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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D i M c ç e  özeti ve knunisyou kiU'arı

730 19 . 6 . 1963

' (D i le kç i  : Yeni yapılarak öğretmenler in h h a k  kanunu  ile 
193H ydrnda askerl ik öderine giden ay tu y d  m ezunu  öğre tm en
lerin de emsalleri  f/ibi fa yda land ır  ıhmışım ta lebetmekledir .)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : Öğretmenle
rin türlü sebepler dolayısiyle kayıplarını giderebilecek nitelikte 
yeni bir intibak kanunu tasarısı hazırlandığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

731 19 . 6 . 1963
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G2f>8/53674 - 2 3 . 8 . 1961

EDÎP AK ÇAM

Mahkeme mahallesi Yunak 
sokak No: 1

B u rh a n iy e  - B A L T K E SÎR

D i l e k ç e n i n  taı-ilı ve N o .  su  .He

d i l e k ç e  sa h i l im in  adı ve  ad r e s i

6 0 3 1 /5 2 9 2 8  - 1 2 . 8 .  196.1

SITKI BESLER 

Bebükköyii ilkokulu Müdürü 

Mecitözü - ÇORUM

5673/51979 - 31 .7 . 1961

EMİN ÇELİK 

Pazarbaşı mahallesi No : 68

Elmalı - ANTALYA

]>İJT'k çp özet i  v e  İTOmisyon İcararı

(D ilekçi : 1.936 y ılın d a  ken d i arzusu  ile G ü m rü k  M uhafaza  
m em u rlu ğ u n a  in tisa b e ttiğ in i çok m eşa kka tli (/örerde zevkle  ça
lış tığ ın ı, 1950 y ılm d a  D. P. ik tid a ra  geçtiğ inde ken d is in i sevm i- 
yen  B u rhan iye  Ocak B aşkanın ın  haksız r< yersiz beyanları i/t 
1956 y ılın d a  em ekliye sevk ed ild iğ in i ha lbuki yaşının henüz 1321 
(51) ve h izm et y ılın ın  da 20 y ıl 2 ay o lduğundan c/c 10 ü ze r in 
den em ekli o ld u ğ u n u  1957 y ılın d a  B u rh a n iye  Z ira a t B ankasında  
görev a ld ığ ın ı bu h izm e tin in  borçlanm ak su retiy le  h izm et m ü d 
detine ek lenm esin i la lebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(d) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

732 19 . 6 . 1963

(D ilekç i : 1913 - 194i ders y ılında , A kçadağ  Ö ğretm en  O ku 
lu n u  b itirerek  öğretm en m eslekine in tisa b e ttiğ in i, Doğu - A n a 
do lu ’n u n  m u h te lif  yerlerinde  görevler a ld ığ ın ı, M illî E ğ itim  B a 
ka n lığ ın ın  1955 y ılın d a  açm ış olduğu ilköğre tim  m ü fe ttiş liğ in e  
geçirilerek B ingö l iline tâyin  ed ild iğ in i, burada inşa edilen 12 
ilko ku lu n  inşaat işi zam anın D. P. m ensuplarına  verild iğ in i, bu 
y ü zd en  birçok yo lsu zlu k la r o lduğ u n u , bu d u ru m a  bigâne ka lam a
d ığı iç in  m ücadele e ttiğ in i ve sonucunda, m ü fe ttiş lik te n  ö ğ re t
m enliğe in d irild iğ in e  beyanla uğram ış o lduğu  bu haksız işlem in  
ka ld ırıla rak  eski m ü fe ttiş lik  görevine a tanm asını ta lebed iyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
(c) bendi gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

733 19 . 6 . 1963

(D ilekç i : V rfa  İ l i  E m n iye t M ü d ü rlü ğ ü  T eşk ilâ tında  Polis 
M em uru  iken  3 . 5 .  1960 ta rih inde  görevi başında hasta la n d ı
ğ ın ı h e y e ti sıhh iye ta ra fın d a n  P isika  nevroz hasta lığ ı teşh isi ko 
narak m eslekte 8 senelik bir h izm e ti o lduğundan  em ek li maaşı 
bağ lanm ıyarak , ikra m iye  de verilm eden top tan  ödeme ya p ıld ığ ım , 
kend isin in  halen hasta bu lunm ası, sebebiyle em ek li maaşı bağlan
ması iç in  gerekli işlem in  yap ılm asın ı tedebediyor.
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îçigleri Bakanlığıma cevabi yazılarında : 5434 sayılı Kanu
nun 53 ncü maddesinden istifade edemiyeceği, raporunun âdi 
mâlûl olarak tasdik edilmesi dolayısiyle dilekçinin talebinin 
yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(d) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

734 19 . 6 . 1963

6084/53045 - 14 .8 . 1361

RIZA TUNT'ER

Agâh Ateş mahallesi 
Köy yolu No: 13

(D ilekçi : Herek e S iim erbank Y ü n lü  S a n a y ii F abrikasında  
S a n tra l T ekn isyen i olarak 38 sene î ay h izm e ti o lduğunu , bu gö
revi esnasında K a r tiko  P lab it hasta lığ ına  tu tu ld u ğ u  için  h izm e
tin in  15 sene •/ a y ı say ıld ığ ından  5 078 lira 20 ku ru ş top tan  
ödeme ya p ılm a k  sure tiy le  tekaüde sevk ed ild iğ in i, yaşın ın  geçm iş  
bulunm ası, hasta d u ru m d a  olm ası hasebiyle m â lû l maaşı bağlan
ması iç in  gerekli işlem in  yap ılm asın ı ta lebed iyor.)

HEREKE Sanayi Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçi : 1310 do
ğumlu olup nüfus hüviyet cüzdanında ay ve gün kaydı bulun
maması sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 40 nci maddesi gereğin
ce 13 . 7 . 1959 tarihinde 65 yaşını doldurduğundan emekliye 
sevk edildiği, mâlûl maaşı bağlanmasına da kanunen imkân 
olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
(c) bendi gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

735 19 . 6 . 1963

Başkan Sözcü Sözcü Kâtip
Urfa Senatörü Edirne Milletvekili Bolu Senatörü Kütahya Senatörü

V. G erger F . G iritlioğ lu  S. U zn n h m a n o ğ lu  O. C. E rk u t

(D ilekçe sayısı : 270)

•KSO •* «M «s*-------



Dönem : 1

T. B. M. M.
Toplantı: 2

D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  
B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

«I2!)/.W405 - .18.8. 1Mİ1

SKI.AHATTİN OKtTROÖHî

Avukat

ESKİŞEHİR

Sayı: 15 

Tevzi tarihi 
4 . 10 . 1963 Cuma

Dilekçenin tarih ve No. sru ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekle özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Hâkim olarak, 26 sene vatan ve millete hizmet ifa
i tmiş ute 8 - 10 yıl daha hizmet görebilecek bir durumda iken 
hukuk ve adalet ölçü ve kıymetleri ile kabili telif obnıyan 3434 
say ıh Kamımın 39 ncu maddesinin (b) fıkrasına •uyularak 
re'sen emekliye sevk edilmiş ve müddet hizmeti 30 yıldan az ol
duğu için, 7242 saydı Kanunun keza, memur hukukunu bir işçi 
kadar kıymet vermiyen madde,i mahsusuna tevfikan yarı nis- 
hette ikramiye almak suretiyle mağdur edümi§ bulunulduğundan 
bahsile, bu adaletsizliği berataraf etmek ilzere, zikrolunan ka
nunda yapılacağım duyduğu değişildik sırasında eski hükümlerin 
mer’i bulunduğu sırada emekliye sevk olunanların da tanınarak 
haktan faydalandırılmaları m n sağlanmasını istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin, 1 100 
lira kadroda 1 500 lira maaşlı ağır oeza mahkemesi üyesi iken 
12 . 10 . 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun değişik 39 ncu maddesinin (b) bendine göre re’sen 
emekliye sevk edilmiş bulunulduğu emeklilik muamelesinin 
iptali ile yeniden bir göreve alınması içlini bilâhara yapmış ol
duğu müracaata da mezkûr maddede, kaza yoluna müracaatı 
sağlıyacak şekilde değişildik: yapılmadı için hazırlanmakta 
olan tasan kanunlaştıktan sonra bakanlığa müracaatı lüzumu
nun kendisine tebliğ edilmiş bulunulduğu, iktisabettiği kad
roya denk bir kadro ve emeklilik muamelesinin iptalini kap
sayan ve kaza organlanndan verilmiş bir (karar mevcudolma- 
dığı cihetle hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildi
rilmektedir.

Gareği düşünüldü ; Dilekçinin vâki talep ve şikâyeti emek-
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Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe saM binin adı ve adresi

4934/48061 - 1.6 .1961

SALİH ZEKÎ HANCIOĞLU

Üçdibek mahallesi Güngör 
caddesi No: 28/30

BURDUR

Dilekçe özeti ve komisyon (kararı

lilik işlemin® matuf olmayıp 7242 sayılı Kanunda yapılacak 
değişiklikte eski emeklilerin durumlarının da nazara alınma
sından ibaret bulunmuş olmasına güre, talebin 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrası muvacehe
sinde Komisyonumuzca inceleme ve görüşme konusu yapılamı- 
yacağına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

736 26 . 6 . 1968

(Dilekçelerin konusu : Burdur’da tUcokul öğretmeni iken 
meslekte daha verimli ve yararlı olmak maksadiyle Gazi Terbiye 
Enstitüsünün tarih - coğrafya bölümüne girip son sınıfa devam 
etmekte iken, her hangi bir formalite ve kanuni merasime lüzum 
görülmeden Bakırköy Akıl Hastanesine gönderildiğinden ve çe
şitli suretlerle haksız ve yersiz muamelelere mâruz bırakıldığın
dan bahis ve şikâyet ederek, bu enstitü tarafından verilmiyen 
diplomasının verilmesini ve geçen günlere ait tazminatının 
ödenmesi ve mezkûr hastanede kaldığı günlere ait bir müşahadc 
raporunun gönderilmesi isteklerine dairdir.)

Kayıtlar üzerinde yaptırılan araştırmalar sonunda; dilekçi 
tarafından 10 . 6 . 1961 tarihli dilekçeye bağlanarak birer aynı 
tekrar gönderilen ve; dilekçe komisyonunda kaldığı belirtilen 
30 Mart 1944 ve 20 Nisan 1954 tarihli dilekçelerin Meclise ge
liş kaydına rastlanamamıştır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vâki talep ve şikâyetlerin
den dolayı ilgili ve yetkili idare makamlarına ve muhtel kı
lındığını iddia ettiği hak ve menfaatlerinden dolayı da bunu 
incelemekle görevli yargı yerlerine baş vurması lâzımdır.

Belirtilen bu sebepten dolayı müracaat üzerine Komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

737 26 . 6 . 1963
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4428/26943 - 30 . 5 . 1961

HÎLMÎ TEZER 

Avukat

CEYHAN

Dilekçenin tarih ve "No. su ile
diitekçe sahibinin adı ve adresi

6971/53495 - 8 .9  . 1961

YABÎ GÜNBERK 

Karşıyaka 1716 sokak No: 19 

ÎZMÎR

Di/lekçe özeti ve la »misyon kararı

(Dilekçelerin konusu : Toprağa olan ihtiyaçlarım» gideril - 
//ıesi re ileride kendileri adına temlik olunacağı mdedilerek ki
ra ile verilen toprakların geri edmmamem re kira bedellerinin 
tahsil edilmemesi Komisyonca dağıtılan araziler üzerinde bâzı 
mütegallibc eşhasın fuzuli tecavüzlerinin, mahke»delerde sürün
melerinin önlenmesi ve birer miktar daha kira ile arazi verilmesi 
isteklerine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Dosya arasında bulunan Bakanlık ya
zılarına göre Yeşilova Üçdut köyü halkının 1959 tarihinde, 
4753 sayılı kanun hükümleri gereğince topraklandırılmış ol
dukları ve kira ile ellerinde bulundurdukları Hara arazisinin 
de muhtaç çiftçilere verilmek üzere bunların elinden alınmış 
bulunduğu, 4 000 dönüm tutan bahis konusu icarlı arazi üze
rinde mülkiyet iddia eden ve dilekçilerin şikâyetçi bulunduk
ları Hamit Sırkıntı ve Abdürrezzak Eken ile Hazine arasın
daki dâvanın devam etmekte olduğu anlaşılmıştır.

Şu durum karşısında vâki müracaat üzerine Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçilerin 4753 sa
yılı Kanun karşısında hak ve menfaatlerinin muhtel kılındığını 
iddia etmesi halinde de görevli yargı yerine başvurmaları lü
zumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

738 26 . 6 . 1963

(Dilekçenin özeti : Haksız olarak emekliye sevk edilmiş bu
lunduğu cihetle yapmış olduğu müracaatı eri Türkiye Büyük 
MiUet Meclisi Arzuhal Encümeni tarafından her ne kadar red
dedilmiş bulunulmakta ise ele, hakkında yapılan iftira ve isnadın 
asılsızlığı sebebiyle işine banlatıldıktan 2.9 gün gibi kısa bir za
man sonra re 'sen emekliye sevk edilmesindeki isabetsizliğe bi
naen, durumunun tekrar incelenmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı konu ile ilgili daha ön
ce sunmuş olduğu 19 . 8 . 1960 tarihli bir dilekçesi üzerine 
durumu, sicilleri de celp ve tetkik edilmek suretiyle tetkik ve 
talebi haklı görülerek Karma Komisyon Genel Kurulunun 
26 . 4 . 1963 gün ve 266 sayılı bir karan ile hakkmdaki emek
lilik işlemi iptal ©dilmiş bulunulmaktadır.
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3620/60857 - 4 . 4.1961

HÜSEYİN USLU 

Arkamsı Köyü Muhtarı

StLÎFKE

1224/38660 - 3 1 .1 .1861

FEVZİ OÖEDENtZ

Kılıçdede mahallesi Irmak 
caddesi No: 264/A 

SAMSUN

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Bu suretle istek yerine getirilmiş bulunulduğundan v§§a 
müracaat üzerine artık bir işlem yapılmasına mahal olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

739 26 . 6 . 1963

( Dilekçi : Silifke ovası re köylerinin sulama işleri 1959 se
nesinde ele alınmış ve . su vermeye mallanmış ise de, köylerinin 
Ik-men önünden geçmekte olan kanaldan macdescf kendilerinin 
kasden f and a! tındırılmadık! arından ve bunda daha ziyade 
Sular idaresi 62 nci Şvhe\Mvdiir Muavininin ihmali bulundu
ğundan ve hattâ Miidilr Muavini AH Ihsan Toknıar’tn kurduğu 
bir çeltik şirketine su temin edildiği halde, bahis konusu kanalın 
ya/ptlmadığnulaıı şikâyet ederek adı yereni er haklarında taki
batta bulun ulması iti ve kamdı n bir an önce yaptırılmasını- iste
mektedir.)

Bakanlık cevabına bağlı olarak gönderilen şikâyetle ilgili 
bir yazıda : Durumun Bayındırlık Bakanlığı Tetkik ve Tahkik 
Komisyonunca tetkik edilip, yapılmış yanlış bir işlem ol
madığı ve adı geçenin de suçsuz olduğuna karar verilmiş bu
lunulduğu ve bahis konusu kanalın kaplanma işinin 1961 yılı 
icraat programına alınıp yapılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve isteğin yerine 
getirilmiş bulunulmasına göre müracaat üzerine artık Komis
yonumuzca yapılacak başkaca bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

740 26 . 6 . 1963

(Dilekçi: 1949 senesinde Balıkesir 8 nci Tayyare Av Alayın
da görevli bulunduğu strada vukua gelen tayyare kazasından mes
ul tutularak hapis cezasına ve aynı zamanda hasara uğrıyan uçak
lardan dolayı da tazminat itasına mahkûm edildiği ve bu tazmi
nat hakkında zamanaşımı hâsıl olmuş bulunmasına rağmen, -Hâ
zinece hacze tevessül olunduğu ve sonradan öğrendiğine göre, 
mücerret miinırmamam kesmek için kendi adına başkası tarafın
dan 1955 yılında Hâzineye 25 lira yatırılmış bulunduğunu be
yanla, durumunun incelenerek özel surette affını tazammun eden 
bir karar ittihazım istemektedir.)
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Dilekçenin tarih  ve N o. su il o
dilekçe sahihinin adı ve adresi

1344/28736,
1343/28737 - 1.2.1961

HA Lİ T ÎLHAN t

PTT Müdürü

ERUH

4211/47456 - 20.5.1961

İSMAÎL YILMAZ 

Emniyet Komiser Muavini

PASİNLER

Di'lekee üzeli ve komisyon k ararı

Gereği düşünüldü: Mahkemece dilekçiden tahsiline hükme
dilmiş olan tazminat Hâzinenin şahsi haklan cümlesinden oldu
ğu cihetle özel af miiessesesinin bu gibi haklara da şâmil suret
te harekete geçirilmesi kanunen ve hukukan imkânsız görülme
sine ve zamanaşımına taallûk eden iddianın tetkiki ise yetkili 
kaza merciine ait bulunmasına mebni ileriye sürülen talep hak
kında bu sebeplerden komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

741 26.6.1963

(Dilekçi: Oğlu Erdinç t  Ihan’m Harta Astsubay Okulunda 
bir dersten sınıfta kalmış olmasından dolayı bu okul ile alâkan 
kesilerek kendisinden tazminat adı ile ve bin Hra istenmekte ol
duğunu, halbuki çok az bir gelirle altı çocuğunun geçim ve mas
raflarını, teminden âciz bir durumda bulunduğundan bu tazmi
natı öd iyemiy ereğini beyanla, çıkarılan af kanunlarından bir de
faya mahsus olmak üzere kendisinin de istifade ettirilmesini, do
layı siyi e mezkûr tazminatın affını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: 113 ve 134 s;;yılı Af kanunlan, şahsi hak
lara şâmil bulunmamasına ve dilekçinin bahis mevzuu ettiği 
okul tazminatı da Hâzinenin şahsi haklan cümlesinden olduğu 
cihetle, ne mezkûr kanunların ne de özel af müessesesinin şü
mulü içinde mütalâa edilebileceğine göre, ileriye sürülen talep 
hakkında bu sebeplerden Komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

742 26 . 6.1963

(Dilekçenin konusu: ik i sene üst üste sınıfta kaldığı için as
kerî okuldan çıkarılan oğlunun okul masraflarına karşılık isteni
len 3597 liranın 7 çocuk babası ve annelerinin kalb hastan oldu
ğu nazara alınarak affedilmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü: Mezkûr paranın Hazine hukuku şaJfcuad- 
yesi ile ilgili bulunmuş olması sebebiyle af yolu ile kaldırılması
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Dilekçenin tarih  vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

4205/47139 - 16.5.  1961 

İTAMI)i ÖZÎŞ

DDY' Malatya 5 nci rşlefme 
Urganı İstasyonunda 40620 
sicil sayılı

MALATYA

5238/50705 - 10. 7. 1961

RHŞlT ASLAN ve arkadaşları 

Hedil köyünde

İDİL

Dilekçe özeti ve komisyon karan

mümkün değildir. Bu bakımdan müracaat üzerine Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

748 26. 6.1963

(Dilekçenin konusu: Çalışmakta olduğu Devlet Demiryolları 
idaresi tarafından iki defa derece tenzili cezasına çarptırılmış 
re dolayısiyle çok mağdur bir duruma d,üşmüş olduğundan bu 
cezaların da affedilmesi suretiyle mağdur durumunun bertaraf 
edilmesi isieğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: îdari ve inzibati tedbir ve oezalann hu- 
kukan af konusu içerisinde incelenmesi mümkün olmadığı ci
hetle, vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir iş
lem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

744 26 . 6.1963

(Dilekçenin konusu: 15.6.1961 tarihinde, Idil'de yapılan 
IIali: Partisi Kongresinde, Kongre Başkanlığına, ve Teşkilât ida
re Heyetine seçilenlerin Temsilciler Meclisi üyeliği seçimlerinde, 
Mardin’de, reylerini menfaat mukabili satmış ve Kongre Başkan
lığına gelmek için de başkalarına menfaat sağlamış ve yapılan 
kongreye de hiyle karıştırmış'kimseler olduklarından bahsile; 
yapılan kongrenin feshi isteğine dairdir.)

Gereği" düşünüldü: Mahiyetine ve dilekçinin vâki müracaa
tını ilgili üst kademelere yapması gerektiğine göre talep hak
kında Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

74B 26.6.1963



7125/52057 - 10.10.1961

RAHMİ AYTEKtN 

İnönü mahallesinde mukim

GÜMÜŞANE

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5449/51350 - 20 . 7 .1961

HÜSEYİN ÜNAL 

Tabaklar mahallesi No: 15

KARACABEY

5533/51660 - 26 . 7 .1961

MUZAFFER ATACAN

Şeyhsadrettin mahallesi Tur- 
(çutoğlu sokak Esen Ap. No: 32

__ 7 _

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Haksız olarak re'sen emekliye sevk ve mağdur edil
diğinden bahsile iaadei memuriyet ettirilmesi halikındaki 26 . 7 .
1961 giin ve 5680 saydı vâki müracaatının mezkûr emeklilik mua
melesi iptal olunmak ve iadei memuriyet ettirmek suretiyle karara 
bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahsettiği 5680/52057 sayılı 
müracaatı Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonu tarafından, Ada
let Bakanlığından gerekli bilgi alındıktan ve dosya incelendik
ten sonra; tasarrufta kanuna mugayeret ve kullanılan takdir 
hakkında da keza bir isabetsizlik görülemediği mucip sebebiyle 
1 . 9 .  1961 tarih ve 61 sayılı bir kararla reddedilmiş ve karar 
kesinleşmiş bulunmaktadır.

Talebin bu bakımdan tekrar tetkikine mahal olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

746 26 . 6 . 1963

(Dilekçenin konusu : İnhilâl etmiş bulunan Türk Hava Ku
rumu muhasipliğine kanuni şartları ve üstün vasıfları haiz bulun
muş olmasına rağmen kendisinin tâyin edilmiyerek şartlan haiz 
olmıyan bir başkasının tâyin kılındığından şikâyete dairdir.)

Gereği düşünüldü : Tâyin tasarrufu ilgili ve yetkili idare 
makamlarına ait bulunduğu cihetle, vâki müracaat üzerine; bu 
yönden Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

747 26 . 6 . 1963

(Dilekçenin konusu : Millî Savunma talebe yurdunda bulunan 
oğlunun yurttan çıkarılmaması isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Mahiyetine, ilgili ve yetkili idare yerle
rine başvurulması lüzumuna binaen, müracaat üzerine Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

KONYA 748 26 . 6 . 1963
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4973/49697 - 23 . 6 .1961

ÎBBAHÎM KOÇ ve arkadaşları 

Ceza Evinde mahkûmlar

NÎ&DE

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin, adı ve adresi

1903/8466,
4647/35719 - 14.11.1960

YUSUF ZÎYA ALTINOK

Aziziye mahallesi Orta 
sokak No: 3

OEDU

Dilekçe özeti ve komisyon karart

(Dilekçe konusu : 113 .sayılı A f Kamın iman şüm ulü dışında 
kalanların da af edilmeleri işleğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Bâzı suç ve cezaların affına dair olan 218 
sayılı Kanun 23 . 2 . 1963 tarihinde yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. Suç ve cezalan bu kanunun şümulüne girenlerin ce
zalarının af edilmiş olması tabiîdir.

Bunun dışında kalanların affı ise yeni bir kanun teklifi mev
zuudur. Komisyonumuz kanun teklifi serd etmeye yetkili değil
dir. VâJa müracaat üzerine bu bakımdan yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

749 26 . 6 . 1963

(Dilekçi : Kendisinden ve kefilinden icra dairesi rasıİasiı/le 
istirdadına teşebbüs edilen parayı ödemeye muktedir lndunm a-  
<1 ıklarım  ileri sürerek, bu boreun af yolu ite kaldırılmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Bahis mevzuu para, dilekçinin Adalet 
Bakanlığı ile akdettiği mukavele hükümlerini, sınıfta i-ralmak 
suretiyle ihlâl etmiş olmasından dolayı kendisinden mahkemece 
istirdadına hükmedilen burstan ibarettir.

113 ve 134 sayılı Af kanunlarının bu gibi Hâzinenin şahsi 
haklan cümlesinden olan alacaklara şümulü bulunmadığı gibi, 
özel af müessesesini aynı alacağa şâmil olarak harekete geçirme
ye de kanunen ve hukukan imkân görülememektedir.

Vâki talep hakkında, yukarda gösterilen sebeplere binaen, 
Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal bulunmadığına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

750 26 . 6 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
diılekoe sahibinin adı ve adresi Ditekee özeti ve komisyon. kararı

3437/44866, (Dilekçelerin öze t i Adal e t  daireleri kâtipleri için Tazminat
3453/60791 -  .13 . 4 . 196] Kanunu çıkarılması isteğinden ibarettir.)

Gereği, düşünüldü : 60 sayılı Kanunla dilek yerine getirilmiş 
KÂZIM. ELLEZ ve arkadaşları olduğundan vâki müracaat üzerine artık yapılacak bir işlem

olmadığına karar verildi.
Adliye Başkâtibi

Karar No. Karar tarihi
ERZURUM -------------- --------------------

751 26 . 6 . 1963

4475/48032 - 1.6.1961
(S. No: 1)

MAHMUT DULKADİR 

Durkadivli înlimurat köyünde 

KIRŞEHİR

(Dilekçi: Tohumluk borcundan dolayı Jıaczen satılıp Hazine 
adına tescil edilmiş bulunan 32 dönümlük yerine ait bu tescil 
muamelesinin kaldırılmasını ve borcunu ödemesini sağlamak mak
sadı ile bu borçların t ak şiflen dirilmesi ile ilgili kanuna bir mad
de, ilâve edilmesini istemektedir.)

4543/48130 - 2 .6 .  1961 
(S. No: 2)

(Dilekçenin konusu: 228 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi is
teğine dairdir.)

ETHEM DELİ GÖNÜL

M. K. E. Kurumu Silâh Fİ). 
Memuru

ANKARA

5894/26473 - 21.12. 1960 (Dilekçi: Millî mücadele hizmetlerinin emekliliklerinde saytl~
(S. No : 2) masını teminen açtıkları idari dâvalar süre aşımından redded/U-

miş olanlara yeni mehil tanınmasını istemektedirler.)

AHMET KAYIKÇIOĞLU

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Ulaştırma Müdürlüğü Baş- 
ambarcısı

ZONGULDAK
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4198/47067 - 15.5.1961 (Dilekçenin konusu: Hükmen iptal edilmiş olan emeklilik
(S. No: 4) devresinde geçirmiş olduğu sürenin fiilî hizmetinden sayılmasını

teminen bir kanun çıkarılması isteğine dairdir.)

ZÜHTÜ PALALI

Neeatibey caddesi Karaali 
Kaptan sokak No: 2 
Galata - Karaköy 

İs t a n b u l

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

4203/60927 - 5 .5  . 1961
(S. No: 5)

NİLÜFER f'E 

Dutlu sokak No: 11

Buea - İZMİR

(Dilekçenin konusu : Âmâli milliyeye yararlı hizmetlerinden 
dolayı ölü kocasından kendisine, halen hasta ve yardıma muhtaç 
bir durumda bulunmuş olmasına binaen; vatarn hizmet aylığı 
bağlanması veya örtülü ödenekten yardımda bulunulması isteği
ne dairdir.)

(Dilekçenin konusu: Askerî Fabrikalarda çalışan (A) sınıfı 
işçilerinin de 228 sayılı Kanundan faydalandırılmaları esbabının 
sağlanmasına dairdir.)

MEHMET KAHRAMAN ve 
VELİ GÜMÜŞKAYA

PTT Merkez Postanesi Telgraf 
memurlarından

ANKARA

.S!>22/46675 - 10.5. 1961 
(S. No: 6)

4273/47370 - 18 .5 . 1961 (Dilekçiler: Eğitmenlerin ücret, terfi, kıdem ve çocuk zammı
(S. No: 7) gibi hak 've menfaatlerinin bir düzene konulmasını istemekte

dirler.)

OSMAN DÖKMETAŞ ve arka

daşları 
Eğitmenler

ZAÖRA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
d>ilek<je sahihmin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

4236/47155 - 16 . 5 .1961
(S. No: 8)

(Dilekçi: Askerî Muavenet Sandığının (a) grupu ile ilgili 
bulunup da bilâhara Emekli Sandığı veya işçi sigortalariyle ilgili 
yerlere geçmiş olanların da 228 say ıh Kanun şümulünden fayda
lanmalarını. istemektedir.)

AHMtiT TOMBAK

M. T. A. Enstitüsü Torna 
işçilerinden

ANKARA

4197/47066 - 15. 5.1961
(S. No: 9)

(Dilekçenin konusu: Kasap dükkânlarının Pazar günleri ka- 
pattırdması için 391 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin değiştiril
mesi isteğine dairdir.)

H ü s e y i n  Oz ç e l I k

Dernek Başkanı Çağaloğlu 
Şeref sokak No: 86 Esnaf 
Han Kat 8 No: 12

Beyoğlu - İSTANBUL

242/242, 246/246 - 8.11.1961 (Dilekçiler: Umumi A f Kanunu çıkarılmasını ve af müesse-
(S. No: 10) sesinden maksu/Udan amacın elde edilebilmesi ve bundan fayda-

İSMAİL TUNCAY

lanncak olanların tekrar suç işlemelerini önlemek için cemiyete 
kara bir damga ile dönen mahkûmların çalışma sahalarının hazır
lanması ve bu konuda bâzı tedbirler alınmasını istemektedirler.)

Ceza Evi mevkuflan adına

MANİSA

4434/47432 - 20 . 5.1961 
(S. No: II)

(Dilekçi: Ankara inşaat Kalfaları Sendikasının açmış olduğu 
kurslardan mezun olup ellerine resmî makamların onaylı birinci 
ve ikinci sınıf diploması verilmiş olan inşaat kal,falannın bu dip
lomalarının bütün yurtta muteber addedilmesini istemektedir.)

RECEP YILDIRIMLAR

Sendika Başkanı 
Ankara caddesi No: 98/A

KARABÜK



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe Özeti v« komisyon kararı

4&71/48052 - 1.6 .1961 (Dilekçi: Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınmasını i&Umekte-
(S. No: .12) (lir.)

ÜZEYÎR KILIÇ 

Sendiremeke Köyü Eğitmeni 

Develi - KAYSERİ

4869/49370 - 20 . 6 .1961 
(S. No: 13)

(Dilekçiler: 118 sayılı Kanunun 2 ve 6126 sayılı Kanunim 1 
nci maddelerinin ve 113 sayılı A f Kanununun dilekçelerinde 
açıkladıkları şekilde yorumlanmasını istemektedirler.)

AHMET TÜKELAY

Eşrefpaşa Attillâ mahallesi 
473. sokak No: 16

İZMİR

5214/50738 - 10.7.1961 (Dilekçiler: 118 sayılı Kanunun 2 ve 6126 sayılı Kanunun 1
(S. No: 14) nci maddelerinin ve 113 sayılı A f Kanununun dilekçelerinde

açıkladıkları şekilde yorumlanmasını istemektedirler.)

MÎTHAT BtLÂL

Tekel Enstitüleri 
Cevizli - Kartal -

İSTANBUL

538fr/01228 - 5. 7 . 196İ »
(& .N *:1$)

MUSTAFA TÜRETKEN

Eski Jandarma Kumandanı 
ADANA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin -adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

($80/6980,
SOI0/90060 - 23.6.1961

(Dilekçiler: Kendilerine vatani hizmet aylığı bağlanmasını 
istemektedirler.)

('S. N o: 16)

FEYZİ EDE

Şair Nedim caddesi Akaretler 
No: 17

Beşiktaş - İSTANBUL

5004/50087 - 27.0.1961 (Dilekçiler: Kendilerine vatani hizmet aylığı bağlanmasını
(S. No: 17) istemektedirler.)

HAŞAN ERGÜÇ

Dere buyıı Cudiefendi 
sokak N o: 19

Ortaköy - İSTANBUL

5351/51099 - 17.7.1961 »' » » » » »
(S. No: 18)

HANİFE SUBUTAY 

İstasyon caddesi No: 58

Göztepe - İSTANBUL .

5350/50933 - 14.7.1961 » » > „ »
(S. No: 19)

İBRAHİM BAYCAN 

Kuzulu köyünde

KIRKLARELİ



—  14 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5096/50302 - 4.7.1961 (Dilekçiler: Dilekçelerinde tafsilâtlı olarak açıkladıkları se-
(8. No: 20) heplerden dolayı, zikrettikleri kanunlarda değişiklik yapılmasını,

veyahut mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere yeni kanunlar 
çıkarılmasını istemektedirler.)

LÜTFÎ DARCANLT

1700. cadde No: 91 
Bostanlı - Karşıyaka

ÎZMÎR

5016/49877 - 27 . 6.1961 
(8. No: 21.)

MEHMET ERYÜCEL 

Yarını mahallesinde

İNCESU

5012/50075 - 27. 6.1961 »i »
(S. No: 22)

SALlH SEYHAN 

PTT Yaya Dağıtıcısı S. 2509 

MUŞ

5008/50085 - 27 . 6 .1961
(S. No: 23)

MUSTAFA TURAN

DDY 5. îş. Şube 54 te Tek
niker Kısım Şefi S. 20857

ELAZIĞ
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5007/50083 - 27 . 6 . 1961 
(S. No: 24)

MUSTAFA FIRAT

DDY 5. iş. Şube 53, Kısım 
531 de Kısım Şefi S. 20865

MALATYA

4966/49059 - 14 . 6 .1961 » ' » » » » »
(S. No: 25)

BEHÇET ARSAN

Fevzipaşa caddesi Mevkufatçı 
sokak No: 7/1 Daire : 2

Fatih - İSTANBUL

4962/49710 - 23 . 6 .1961 » » » » * »
(S. No: 26)

SUAT ERGÎNER

Rıınıi Mehmetpaşa mahallesi 
Bakıcı sokak No: 14 Kat 1

Üsküdar - İSTANBUL

5224/50698 - 10 . 7.1961 » » » » » »
(S. No: 27)

ALI DÎKENCİK ve arkadaşları 

Çiftçiler Birliği

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Diletkçe öeeti ve komisyon 'karan

BURSA

(Dilekçiler: Dilekçelerinde tafsilâtlı olarak açıkladıkları se
beplerden dolayı, zikrettikleri kanunlarda değişiklik yapılmasını, 
veyahut mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere yeni kanunlar 
çıkarılmasını istemektedirler.)



— *6 —

5207/50069 - 27 . 6.1961
(S. N o: 28)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe saMbmin adı'-ve adresi

MEMİŞ ARSLAN

Emniyet kadrosunda Polis 
Memuru 3/13275 S. ve Yaka No:

MARAŞ

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Dilekçelerinde tafsilâtlı olarak açıkladıkları se
beplerden dolayı, zikrettikleri kanunlarda değişiklik yapılmasını, 
veîfohut mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere yeni kanunlar 
çtkanlmmmi istemektedirler.)

5159/50540 - 6.7 .1961
(S. No: 29)

EKREM BÜTE

Vakıflar Başmüdürlüğü 
Kontrolörü

İSTANBUL

5346/51070 - 14 . 7 .1961 
(S. No: 30)

FEHMÎ YARIMBIYIK 

Orta sokak No : 117

Bakırköy - İSTANBUL

5310/51067 - 14.7 .1961
(S. No: 31)

MAHMUT SEZERHACI

GÜLNAR

Pınar mahallesinde



-  İT -

5554/51655 - 26 . 7 .1961
(S. No: 32)

Dilekçenin tarih ve No. mı iie
dilekçe saMbinin adı ve adresi

MANNÎK MADLEN KARA- 
BETYANS ve ALBERET 
KARABETYANS

Perşembe Pazarı Romen 
Han altında No : 2

Galata - İSTANBUL

Dilekçe özeti ve komisyon 'kararı

(Dilekçiler : Dilekçelerinde tafsilâtlı olarak açıkladıkları se
beplerden dolayı, zikrettikleri kanunlarda değişiklik yapılm asını, 
veyahut mağduriyetlerine mahal ka lm am ak üzere yeni kanunlar 
çıkarılmasını istemektedirler.)

1298/1298 - 26 .12 .1961
(S. No: 33)

(Dilekçi : Antidemokratik hükümleri ihtiva eden T. C 
Emekli Sandığı Kanununun ıslahını istemektedir.)

ŞEFİK BAYKAL 

DDY 5. İş. Memur S. 20870 

MALATYA

1275/1275 - 26 .12 .1961 
(S. No: 34)

HAŞAN ELTEZ

Şeker Fabrikasında Başborucu 
Ustası

(Dibekçi : Kendi durumunda olanların m ağduriyetlerine mu 
hal bırakılmamak üzere Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
sandıklarına bağlı olarak geçen hizmet müddetlerinin de 228 
sayılı Kanun şümulüne alınmasını istem ektedir.)

SUSURLUK

1274/1274 - 26.12.1961 (Dilekçi : 228 sayılı Kanuna eklenecek bir fıkra ile; Devlet
(S. No: 35) Demiryolları işçileri Emekli Sandığında geçen hizmet yılları ile

bu sandıkta birikmiş mevduatının tamamının T. C, Emekli San
dığına aktarılmasının sağlanmasını istem ektedir.)

EMİN ABLAK

TCDD 1. İş. Ş. 11 Şefliğinde 
Yol Çavuşu S. 20218

Haydarpaşa - İSTANBUL
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(Dilekçi : Almakta olduğu dul maaşının kifayetsizliğinle bi
naen babanı şehit Âdilden kendisine ayrıca vatani hizmet aylığı 
bağlanmasını istemektedir.)

MÜRÜVVET DÎVÎTÇÎOĞLU 

100. sokak No: 14

Göztepe - ÎZMİB

4768/49027 - 14. 6.1961 (Dilekçi : Yıllardır Eğitm en olarak vazife görenlerin asli
(S. No: 37) öğretim kadrolarına alınmalarını istem ektedir.)

ESAT KIRKGÜL 

Şapaki Köyü Eğitmeni 

Ovacık - ERZURUM

(Dilekçi : Tarım K redi K ooperatifi memurlarına emeklilik 
hakkı tanınmasını istem ektedir.) .

KÂMÎL EVREN

T. C. Ziraat Bankasına bağlı 
500 sayılı Akse Kooperatifi 
Müdürü

UŞAK

4783/49030 - 14 . 6 . 1961 , (Dilekçi : Vatani hizmet aylığı bağlanmasın* istemektedir.)
(S. No: 89) 

DAVUT SAYGI 

Şeyhler köyünde

Dilekçenin tarih ve No. su ile *
dilekçe saiMhdndn adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5532/51663 - 26. 7.1961
(S. No: 38)

5505/38468 - 6.12.1960 
(S. No: 36)

h en d ek



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Diflfekçe özeti ve komisyon karan

4906/47985 - 30.5.1961 (Dilekçi : Millî Mücadele mücahitlerinden olup kendisine
(S. No: 40) yardımda bulunulmasını istemektedir.)

SÜLEYMAN ÖZKAYMAKÇI 

Hacırahmanlı köyünde

Saruhan - MANİSA

4764/49028 - 14 . 6 .1961 (Dilekçi : Emekli Sandığı tarafından, önceden konulacak bâzı
(S. No: 41) kayıt ve şartlar altında memurların mesken ihtiyaçlarının gide

rilmesini istemektedir.)

MUAMMER PARLAR

Sümerbank Basma Sanayii 
Müessesesi Fabrika Personeli 
Şefi

DENİZLİ

4759/49049 - 14. 6 .1961
(S. No: 42)

Dr. ALİ KIRGIZ 

Hükümet Tabibi

BAYINDIR

4597/48413 - 6 .6 .1961 (Dilekçiler : Eğitmenlerin; odacıların dahi faydalanmakta
(S. No: 43) oldukları, 263 sayılı Kanunla yapılan % 20 zamlardan faydalan

malarının sağlanmasını istemektedirler.)

İBRAHİM KARABACAK ve 
arkadaşlan

ilkokul Eğitmeni ;

Fırdan - GEDlZ

(Dilekçi : Hükümet tabiplerinin de; adlî tabiplik görevle
rinden dolayı bunlara verilmekte olan tazminattan faydalan
dırılmalarını istemektedir.)
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5234/50699 - 10. 7.1961 (Dilekçiler : 113,134 sayılı Af kanunları şümulüm ginniren
(S. No: 44) cezalarının, da affedilmesini istemektedirler.)

EFRAYÎM UYAN 

Ceza Evinde hükümlü

BANDIRMA

5529/51874 - 28 . 7.1961 »'■ » » » * »
(S. No: 45)

HAŞAN KOŞAR 

Ceza Evinde hükümlü

ALTINTAŞ

Dilekçenin tarih ve No su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe öceti ve komisyon karm

5152/50524 - 6.7.1961 (Dilekçiler.: Bak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla-
(S. No: 46) nndan; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği

şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

SÜLEYMAN ALPARDA

Meşrutiyet mahallesi Akasya 
sokak No: 8 Kat 1

ZONGULDAK

5151/50035 - 27.6.1961 > » * * » . »
(S. No: 47)

ORHAN KALELİ

DSÎ IX. Böl. Müdürlüğünde 
Memur

ELÂZIĞ



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon ıkaran

5150/50334 - 5 .7 .1961 (Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bdkımla-
(S. No: 48) nndan; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği

şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

RAFET DİREN

İstanbul C. Savcılığında 
Mübaşir

İSTANBUL

5149/50333 - 5.7.1961 » > > > * > »
(S. No: 49)

EKREM BÜTE

Vakıflar Başmüdürlüğü 
Kontrolörü

İSTANBUL

5148/50527 - 6 .7 .1961 » > » * , • » > •
(S. No: 50)

AHMET ÇELENK 

özel İdare Tahsil Memuru

Terme - SAMSUN

5108/50308 - 4.7.1961 * a * » » »
(S. No: 51)

ABDULLAH ERKARA

Defterdarlıkta Millî Emlâk 
Memuru

ESKİŞEHİR
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5095/50286 - 3.7 .1961 
(S. No: 52)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

NÎMETÎ ONUROĞLU

Soğukkuyu 1837 Meşrutiyet 
sokak No: 12/1

Karşıyaka - ÎZMÎR

5094/50161 - 30 . 6 . 1961 
(S. No: 53)

HÜSNÜ ONGAN 

Altıeyliil ilkokulu Müdürü

AKHİSAR

5091/50164 - 30.6 .1961 
(S. No: 54)

AHMET YÜCE

Bayındırlık Müdürlüğü 
Ambar Memuru

NEVŞEHİR

5088/50178 - 30.6 .1961 
(S. No: 55)

Dilekçe özeti ve komisyon karari

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5134 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

BURHAN HATAY

Koşuyolu Aradurak 
Halili sokak No: 2

Kadıköy - İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su iie
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5020/49878 - 26 . 6 .1961
(S. No: 56)

MEHMET SEVİNÇ 

Peyralı köyünde

PINARHÎSAR

23 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

5019/49880 - 27 . 6 .1961
(S. No: 57)

NADİRE ÖZAK

Sümerbank U. Md. Plân ve 
Organizasyon- Md. Uzmanı

ANKARA

5018/49875 - 27 . 6 .1961 
(S. No: 58)

NAZÎF KARACA ve arkadaş
ları

Polis Okulu

İZMİR

5228/50701 - 10.7.1961
(S. No: 59) »ı »

ASIM ŞAHİNOĞLU

Sular idaresi Terkos 
Fabrikasında Makinist

Terkos - İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekle sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

522.1/50704 - 1 0 . 7 .  1961
CS. N o: 60)

OM ER LOTFİ AR l< t 

Tapıı Sicil Muhafızı

E L Â Z IĞ

”>220/50697 - 1 0 . 7 .  1961 
(S. N o: 61)

YUSUF AY BEK 

Maliye ıııemuHarından

KONYA

5219/50725 - i 0 . 7 .  1961 » < » » » » »
.(S. No: 62)

ŞEVKET AYTEKİN

Toprak ve îskâıı M üdür
lüğünden emekli

VAN

5217/50610 - 7 . 7 . 1 9 6 1  *  » » » » »
(S. No: 63)

HÜSAM ETTİN OLUÇ

Siviis Çimento Fabrikası 
inşaat Bakım Şefi

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)



86

5216/50737 - 10 . 7 .1961
(S. No: 64)

Dilekçenin tarih ve No. su irle
dilekçe sahibimn adı ve adresi

İSMAİL SEÇER 

Z. D. K. Fabrikası

Adapazarı - SAKARYA

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. ('. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

5167/50332 - 5 .7.1961 
(S. No: 65)

MÎRÎSEYYAF OINSOY 

Hirkaişerif caddesi No: 8

Fatih - İSTANBUL

5166/50529 - 6.7.1961 
(S. No: 66) *

ZİYA ÖZALP 

Cami mahallesi

EĞRÎDÎR

5165/50535 - 6 .7 .1961 » »
(S. No: 67)

RIZA KÎPER 

Vatan Eczanesi eliyle

SAMSUN



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

5162/50539 - 6.7.1961
(S. No: 68)

AHMET TEVFÎK BE ÇENE 

Çarşı mahallesi 15. sokak No : 7 

MANÎSA

— 26 -

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. V. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

5164/50534 - 6.7.1961 
(S. No: 69)

EMİN KOLOĞLU 

lsmetpuşa mahallesi No': 6

BALÂ

6124/51293, » * » »
5436/51293 - 20 . 7 .1961
(S. No: 70)

MUSA ÖZLÜK

Gül mahallesinde Nuri Ceppi 
sokak No: 70

MARDİN

5357/50981 - 14.7.1961 » » » * »
(S. No: 71)

MUAMMER BALAKOĞLU

M. S. B. inşaat D. Bşk. lığı 
inceleme Md. lüğünde Siv. 
Me. Inş. Tekli.

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile'
dilekçe sahibinin adı. ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

K. K. K. İn. Emi. D. Malzeme 
Md. de Kayıt Karteks Me.

ANKARA

5358/50982 - 14.7 .1961 
(S. No:*72)

HİKMET K1NAC1

5359/50983. - 14 . 7 .1961
(S. No: 73)

ŞAKİR AKGÜNDÜZ

M. S. B. İnşaat Emi. ve 
Enf. Bşk. Fen Md. lüğünde

ANKARA

5360/50984 - 14.7.1963
(S. No: 74)

NAMİ YAĞSAN ,

K. K. İs. D. VI. Ş.
İnş. Tek. Siv. Me.

ANKARA

5361/50985 - 14. 7.1961 
(S. No: 75)

NURETTİN TOKATLI

M. S. B. İn. Ş. Emi. ve Enf. 
Bşk. lığı İcra Subaylığında 
Siv. Memur

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

5362/50986 - 14 . 7 .196.1 
(S. No: 76)

KEMAL ÖZGÜLDÜR

M. S. B. İnş. Emi. takan D. Bşk. 
lığında Siv. Me. İn$. Tekn.

ANKARA

5363/50987 - 14.7 .1961 
(S. No: 77)

AYŞE MİNE TÜRKAN

M. S. B. tnş. Emi. ve Enf. Brçk. 
lığı Personel Md. lüğünde 
Siv. Me.

ANKARA

5103/50283 - 3 .7 .1961 » * » » » » »
(S.  No:  78)

İSMAİL PAŞAOÖLU

İstiklâl meydanı Paşaoğlıı 
çıkmazı No: 32

BERGAMA

5333/51077 - 14 . 7 .1961 > ) » » > > »
(S.  No:  79)

MUSTAFA METİN

Beyyayla köyü Sancakaya 
kazası

ESKİŞEHİR

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)



5320/51052 - 14 . 7 .1961 
(S. No: 80)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

İr f a n  ö z d o ğ a n

îş ve îşçi Bulma Kurumu 
Ankara Şubesi Muhasebecisi

ANKARA

Diılekçe özeti ve komisyon (karan

(Dilekçiler : Hak, hizmet süreleri ve ikramiyeleri bakımla
rından; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını veya bu Kanuna bâzı fıkralar eklenmesini 
istemektedirler.)

5169/50420 - 5.7 .1961 
(S. No: 81)

MUSTAFA ÖZMEN 

Dumlupınar mahallesi No: 39/A 

GÖLCÜK

4914/49548 - 21.6.1961,, » » » » » »
(S. No: 82)

FAZIL ZEKt HEPER 

Bankalar caddesi No: 75

Galata - İSTANBUL

4918/49546 - 21. 6 . İ961 Gereği düşünüldü : Yukarda, özet olarak belirtilmiş bulu-
(S. No: 83) nan talep ve şikâyetler, yeni bir kanun ve yoruim teklifi ile

ilgili bulunmaktadırlar.
NAZMI ÇEVÎKER Kanun teklifi mevzuu teşkil eden hususların Komisyonu

muzda incelenip görüşme konusu yapılmasına, 140 sayılı Ka- 
Başçavuş sokak No: 132/1 nunun 5 nci mn/friAginîn 1 nci bendinin (D) fıkrası muvacehe

sinde imkân bulunmadığı gibi yasama organının yorum yetkisi 
Küçükesat - ANKARA de 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kaldırılmış 

bulunulmaktadır.
Belirtilen bu sebeplere binaen, vâki müracaatler üzerine 

Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

788 26 . 0 . 1968
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2897/43546 - 22 . 3 .1961 
(S. No: 84)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

SUAT ÜNSAL 

Yavuz Eczanesi Me. Md.

VAKFIKEBİR

DiMcçe özeti ve kondisyon 'kararı

(Dilekçenin özeti : 6197 sayılı Kanunun 11 ncü maddesinin 
C fıkrasındaki; ihtilâflara yol açan «eczanesi bulunmıyan yerlerde» 
ifadesinin yorumlanarak eczane ve eczane depolan me-vzuunvn 
daha sarih ve katı esaslara bağlanması isteğinden ibarettir.)

2422/42405 - 28 . 3 .1961 
(S. No: 85)

ARİF ERBlLGÎN

Muhasebe Şb. Memur

(Dilekçenin özeti : Terfii S ay gecikmiş, kadrosuzluğun daha 
ne kadar devam edeceği de bilinemcmiş olduğundan Teke/ Genel 
Müdürlüğünde kendi durumunda olan memurların devam edege- 
len vâki mağduriyetlerinin giderilmesi esbabının sağlanması iste
ğinden ibarettir.)

SİVAS

2176/60465 - 22 . 2 .1961
(S. No: 86)

REMZİ KAYABEY

2. Or. Evrak Müd. Sivil Me. 
Sicil No: 138-K.

(Dilekçe özeti : Geçirdiği bir tren kazası sebebiyle sol ayağı 
kesilmiş ve yüzbaşı iken 21 senelik hizmetten sonra 54 lira gibi 
cüzi bir aylıkla ikramiye almaksızın ordudan ayrılmış ve 1940 
senesinde gene orduya sivil maaşlı memur olarak intisabetvıiş bu
lunduğundan, vâki mağduriyeti nazara alınarak her iki hizmeti 
birleştirilmek suretiyle ikramiyeden faydalandırılmasının sağlan- 
rıum isteğinden ibarettir.)

KONYA

3088/43938 - 29 . 3 .1961 
(S. No: 87) •

ABDULLAH TÜRKMEN

Fevziçakmak mahallesi 
Hastane yolu No: 2/3

(Dilekçe özeti : Vâkıflar idaresine devredilmiş bulunan Camii 
Şerif Vâkıflarının ve mescitlerin bugünkü usul üzere satışı bu 
vakıfların harabiyetini tevlidcdip dinimizce de caiz bıdunmadı- 
ğından bundan sarfınazar edilmesi, satışa çıkarılması mescit men
faatine uygun görülenlerin de vilâyet müftülükleri ve diyanet iş
leri tarafından tesbit edilmek suretiyle bu usulün ıslâhı isteğinden 
ibarettir.)

Antakya - HATAY
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2863/43333 - 16.3.1961 (Dilekçe özeti : Askerlikgörevini ifa ederken, nöbet csnasm-
(S. No: 88) . da bir kuduz köpeğin ısırması sonunda ölmüş olan oğlundan do

layı vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması isteğinden ib<ı- 
r ettir,)

SEYFULLAH ESER

Belediyede Mehmet Arslan 
eliyle ,

ZARA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2020/29870 - .17 . 2 . 1961 
(S. No: 89) 

BAHRİ k u n t  

Türkiye Limanlan Denizciler 
Sendikası Başkanı 

Galata - İSTANBUL

3035/43861 - 28 . 3 . 1961 
(S. No: 90)

ÖMER MURATHAN 

Emekli Maliye Veznedarı

KELKİT

2229/42070 - 21.2.1961 (Dilekçe özeti : Dilekçede açıklanan sebeplere binaen, 134 sa-
(8. No: 91) yılı Kamınım 3 ncü maddesinin birinci fıkracı hükmünün yorum

lanması isteğinden ibarettir.)

YAKUP TÎMUR 

Koşuyolu Kalfa Çeşmesi 
sokak No: 24

(Dilekçe özeti : Demokrat Parti mahallî idare heyetinin isteği 
üzerine sebepsiz olarak, emekliye sevk edilmiş ve kadrosuzluk yü
zünden terfi haklarım da almamış bulunduğundan bahsile çıkarı
lacak bir intibak kanunu ile 2 - 3 üst derece maaş tahsis olunup 
emekli aylığının da buna, göre yükseltilmesi isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 6379 sayılı Deniz İş Kanununda yapılması lâ- 
smıgelen değişikliklerle ilgili ilişik yazılarının mezkûr kanunun 
tadilât hazırlıkları sırasında nazara alınması isteğinden ibarettir.)

Kadıköy - İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı re adresi Dilekçe öseti komisyon kanun

2401/60454,
2191/42001 - 22 . 2 .1961
(S. No: 92)

(Dilekçe özeti : Ortaokul kadrolarında yardımcı öğretmen ola
rak geçen müddeti hizmetinin terfiinden sayılması isteğinden iba
rettir.)

MAHMUT KIYICI

Ortaokul Müdürü ve 
Fizik - Kimya öğretmeni

Atabey - İSPARTA

3031/43842 - 28.3 .1961
(S. No: 93)

ZEKİ YARDIMCI 

Estel İlkokulu öğretmeni

MİDYAT

(Dilekçenin konusu : 3656 sayılı Kanun gereğince ilk terfile
ri 4 yıl üzerinden yapılmış olduğundan, mağdur ve emsallerinden 
geri bir durumda kalan 1939 yılı mezunu ilk ilkokul öğretmenle
rinin bu mağduriyetlerinin çıkarılacak bir kanunla giderilmesi is
teğinden ibarettir.)

2624/42684,
4545/42684 - 31 . 5 . 1961 
(S. No: 94)

(Dilekçenin konusu 
talebinden ibarettir.)

Hidematı vataniyeden maaş bağlanması

AHMET KÖRÜKÇÜ 

Sıhhiye Marmara sokak No: 26 

Yenişehir - ANKARA

3240/44303 - 5.4 .1961 
(S. No: 95)

KAYA AYDINCI

Yukarı Haşanı Basri mahallesi 
Soğukpınar sokak No: 3

(Dilekçe özeti : Jandarmada geçen 22 yıllık hizmetinden do- 
layı ya, bugün mer’i olan kanun hükümlerine tevfikan, veyahut 
vatani hizmet tertibinden kendisine emekli aylığı bağlanması iste
ğinden ibarettir.)

ERZURUM
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4193/74254 - 17 . 5 .1961 (Dilekçe özeti : Jandarma sınıf erbaşlığında, belediye rüsum
(S. No: 96) memurluğunda ve PTT odacılığında geçen hizmetlerinin emekli

lik müddeti'hizmetine eklenebilmesi için 228 veya 5434 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılması isteğinden ibarettir.)

ŞÜKRÜ HEDÎLt

Hususi Muhasebe Müd.
Tahsildarı ' *■

ELAZIĞ

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dî'lekçe sahibinin adı ve adresi Ddlltekçe özeti Ve komisyon kararı

3561/45241 - 19.4.1961 » » » »
(S. No: 97) , ■

MEHMET YENİTÜRKOĞLU

Arazi Kadastro Müd.
Teknisiyeni

KÎLÎS

3838/46021 - 2.5.1961 > » » »
(S. No: 98)

İLHAN TURAN ve arkadaşları 

Kadastro Müdürü

* TOSYA

3703/44990 - 14 .4 .1961 »
(S. No: 99)

ADİL ERTEKtN

Arazi Kadastro Teknisiyeni

KİLİS
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3702/45665 - 25.4.1961 (Dilekçe özeti : Jandarma sınıf erbaşlığında, belediye riisum
(S. No: 100) memurluğunda ve PTT odacılığında (jeçen hizmetlerinin emekli-

. lik müddeti hizmetine eklenebilmesi için 228 veya 5434 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılması isteğinden ibarettir.)

SIDDIK AYTUĞ

Arazi Kadastro Müd.
Kontrol Memuru

KÎLÎS

(Dilekçelerin özeti : 1950 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 
5602 sayılı Kanunun uygulanmasında, Yargıtay Hukuk Umumi 
Heyetinin 10 . 6 . 1937 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararına uy
mak zuhruretinden, bâzı nahoş hâdiselerin doğmakta bulunduğun
dan Ve tapuluma işlerinde çalışanların ağır hizmet şartlarının na
zara alınmadığından ve birçok imkânlardan mahrum bir şekilde 
vazife gördükleri halde aldıkları yevmiyelerin dahi ancak bir 
amele yevmiyesine bile tekabül etmediğinden hahsile, yakında 
tadile uğrayacak olan kanunla bu mahzurlu durumların bertaraf 
edilmesi ve arazi kadastro mensuplarına, da daimî yevmiye veril
mesi ve fiilî hizmet zammı (yıpranma) hakkı tanınması istekle
rinden ibarettir.)

3700/45670 - 25.4.1961 » » > » » »
(S. No: 102)

HÜSEYİN KEPENEK

Arazi Kadastro Müd. Fen 
Kontrol Memura

... KİLİS ......... ..

3637/ - 21.4.1961 • * »■ » » » »
(S. No: 103) . i

MEHMET TEVFÎK UYGUR

Arazi Kadastro Müd.
Tcknisiyeni

GELENDOST

Dilekçenin tarih ve No. su iıle
dilekçe saMbinin adı ve adresi Diilekçe özeti v<e komisyon karan

3701/45664 - 25 . 4 .1961 
(S. No: 101)

İBRAHİM ZENGİN 
Arazi Kadastro Müd. 
Teknisiyeni

GELENDOST
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3638/45538 22 . 4 .1961 
(S. No: 104)

HÜSNÜ KILINÇ

Arazi Kadastro Müd. 
Teknisiyen Yardımcısı

GELENDOST

3744/45799 - 27 . 4 .1961 
(S. No: 105)

HAYDAR TAÇ

Arazi Kadastro Müd. 
Teknisiyen Yardımcısı

GELENDOST

3705/45702 - 25 .4.1961 (Dilekçe özeti : 228 sayılı Kanuna ek bir madde ilâvesi iste-
(S. No: 106) ğinden ibarettir.)

ABDÜLHAMİT YİĞİT ERHAN

TCDD 4. İşletme Elektrik 
İşleri Şefi

SİVAS

3634/45449 - 21. 4 .1961 (Dilekçe özeti : Ankara belediyesi itfaiye Müdürlüğünde yev-
t S. No: 107) miyeli olarak geçen 12 yıllık hizmetinin borçlandırılmak suretiyle

fiilî hizmet süresine katılması isteğinden ibarettir.)

MEHMET KAYA

Ord. 5 nci Kad. Ana 
T>.mir Fabrikası

ANKARA
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3748/45798 - 27.4.1961 (Dilekçe özeti : 26 sene 1 ay hizmetine mukabil %  46 üzerin-
(S. No: 108) den bağlanmış olan emekli aylığının % 60 üzerinden tadilen tah

sis olunması isteğinden ibarettir.)

ALÎ FAÎK YILMAZ 

Camiikebir mahallesi No: 103/30 

Osmanlı - BÎLECÎK

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi DiilL'ekçe özeti ve- komisyon karan

3835/46097 - 3 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Tapulama arazisi içerisinde bulunan suyunu
(S. No: 109) mücerret partizan bir maksatla ve keyfî bir şekilde zaptetmiş olan

Amasya Belediyesinin bu tarz hareketini takviye ve himaye eder 
bir mahiyet taşıyan ve kendi durumundu olanların zararlarını as- 

HALÎT TAŞDEMÎR la nazara almıyan 221 sayılı (Âmme hükmî şahısları veya mües-
seseleri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edilmiş gayri- 

Avukat menkûller hakkındaki) Kanunun Anayasaya uygun hükümleri
ihtiva edecek şekilde değiştirilmesi isteğinden ibarettir.)

AMASYA

3844/46041 - 2.5 .1961 (Dilekçe özeti : Bir intibak kanunu tedvini isteğinden ibaret-
(S. No: 110) tir.) 

HÜSEYÎN TAMER 

T. C. Ziraat Bankası Ajansı 
Takip Memuru * 

ÇAL

3846/46124 - 3 .5 .1961 
(S. No: 111)

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 102 nci maddesinde derpiş olunan müddete ilâ
veten bir mehil daha tanınması isteğinden ibarettir.)

ALAY AYDIN 

özel îdare Evrak Memuru

KARS
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3847/46028 - 2.5 .1961 
(S. No: 112)

Dilekçenin tarih ye No. mı ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

HALİM KAYNAK 

Abuislâh köyünde

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : 788 sayılı Memurin Kanununun mülga nıü- 
zeyyel maddesine tevfikan 2 kat olarak nazara alınması gereken 
Millî Mücadelede geçen hizmetinin, İnhisarlardaki memuriyetinin 
Memurin Kanununa tabi bulunmadığından bahsile Danıştayca 
bu hakkının reddedilmiş olmasmdaki isabetsizliğe binaen mezkûr 
maddei kanuniyenin yorumlanması suretiyle bu hakkının tanın
ması isteğinden ibarettir.)

HOPA

9848/46042 - 2 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Emekli Sandığı Kanununda yapılacak deği-
(S. No: 113) şiklik sırasında 10 yıldan fazla olup borçlanma dışı bırakılmış

olan ücretli hizmetlerin de emeklilik hizmetine katılmasının na
zara alınması isteğinden ibarettir.)

OSMAN ACAR 

Ziraat Bankası Gece Bekçisi 

ÇAL

3850/46117 - 3 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Köy kâtipliğinde geçen hizmetinin, borçlan-
(S. No: 114) dırümak suretiyle emeklilik müddetine eklenmesi isteğinden iba

rettir.)

ŞÜKRÜ YILMAZ 

T. C. Ziraat Bankası Bozcaada 
Ajansı Veznecisi 

BOZCAADA

3851/46112 - 3 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına işti
(S. No: 115) rakçi olarak kabul edilmesi için vaz’olunmuş bulunulan -10 yaş

kaydının kaldırtması ifaya tadili isteğinden ibarettir.)

HÜSEYİN ÇATALCA 

Denizcilik Bankası T. A. O. 
Eminönü Şubesi Veznedan

İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe öeeti ve komisyon kararı

3853/46099 - 3.5 .1961 
(S. No: 116)

RAHMİ CUMHURCU

Kuleli Askerî Lisesinde 
Sivil Memur

(Dilekçe özeti : İstiklâl Savaşında, yaralanıp üsteğmen rütbe
sinde harb malulü olarak emekliye ayrılmış olup bu hizmeti ile, 
sonradan gene ordu kadrolarında geçen hizmetleri-yekvne-n 30 
seneyi tecavüz etmiş bulunduğu halde emekli ikramiyesinden müs
tefit olamıyaeağı cihetle kendi durumundakilerin bu hizmetlerinin 
birleştirilmesi suretiyle emekli ikramiyesinden faydalanabilmeleri 
için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir mad
de eklenmesi isteğinden ibarettir.)

Çengelköy - İSTANBUL

3854/46027 - 2 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Balıkesir Kuvad milliye Teşkilâtı Heyeti M er-
(S. No: 117,' keziye efradından ve İstiklâl Madalyasını hâmil, olup halen yaşlı

ve iş göremiyecek bir durumda bulunduğundan, kendisine vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması isteğinden ibarettir.)

KAMİL DEĞÎRMENCÎOĞLU

Kasaplar mahallesi 
Atalar caddesi

BALIKESİR

3857/46076, 7334/7334, (Dilekçe özeti : Hasta, malul- ve kimsesiz bulunduğundun ağa-
8781/8781 - 3 .5 .1961 v beyisi emekli Tümgeneral ölü Selim Bay ar'dan kendisine aylık
(S. No: 118) bağlanması veya ikramiye verilmesi için Emekli Sandığı Kanunu

na bir ilâve yapılması isteğinden ibarettir.)

ZEHRA BAY AV

Osm^nbey Efe sokak No: 22 - 

Şişli - İSTANBUL

3863/46033 - 2 .5 .1961 (Dilekçe özeti : 25 sene gibi uzun bir müddet jandarmada
(S. No: 119) uzatmalı onbaşı olarak vazife görmüş olanların da emekli hakkın

dan faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)

MUSTAFA ÖZMEN 

Dumlupınar mahallesi No: 39-A

GÖLCÜK



1>ilekçenin tamlı Ve No. su ile
dilekçe sahibinin mlı ve adresi

- 3 0 -
Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3704/45671 - 25.4.1961 (Dilekçelerin : özeti : Askerlik hizmetlerini 11.11 sayılı Asker
im. No: 120) iik Kanununa tevfikan rr olarak yapan memurların, bit hizmet

lerinin de emeklilik ve kıdemlerinde sayılmak suretiyle; yedek su- 
SALÎH KAHRAMAN bay olarak yapanlarla re bayan memurlarla olan aralnnndaki

farklı durumun bertraf edilmesi isteğinden ibarettir.)
Tahrirat Kâtibi

Bucak - BURDUR

3642/60865 - 24 . 4.1961 » » > » >
(S. No: 121)

NECMETTİN ŞENER

PTT Memuru 17046 sicilli

ÎZMÎT

3643/60866 - 24 . 4.1961 * ' » » » * »
(S. No: 122)

ÎSMET SÖNMEZ

PTT Memuru

ÎZMÎT

3644/60867 - 24.4.1961 » * » » * »
(S. No: 123)

ORHAN GÜRSES

PTT Atlı Dağıtıcı

îzmit - KOCAELİ

3645/60868 - 24.4.1961 > » * * » t
(S. No: 124)

MUSTAFA DURMAAL

PTT Yaya Dağıtıcısı 
8638 sicilli

İZMİT
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3555/45369 - 20.4.1961 (Dilekçe özeti : Sigortalilann aylıklarına zam yapılması is-
(S. No: 125) teğirûe dairdir.)

ŞEVKET DÖNDÜREN 

Harbiye Çimen sokak No: 152 

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. mı ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3553/45243 - 19.4.1961 ' (Dilekçe özeti : Kira alacaklarının tahsilinde ve tahliye işle-
(S. No: 126) rinde daha çabuk ve tesirli bir tatbikat sağlanması isteğinden

ibarettir.)

FADIL ŞAŞOĞLU 

Eşrefpaşa 574 sokak No: 41

ÎZMÎR

3543/45284 - 19 .4 .1961 (Dilekçe özeti : Emekli aylığına esas olan 20 sene 9 aylık hiz-
(S. No: 127) metinin 25 sene addolunup emekli ikramiyesinden faydalandı

rılması isteğinden ibarettir.)

ALİ ÖZGÜL 

İncesu mahallesi No: 65 

Topraklık - ANKARA

3542/45375 - 20. 4 .1961 
(S. No: 128)

FATMA KAANÎTE CÎNtÇ

(Dilekçe özeti : Yaşlı bir kimse ve yegâne geçim vasıtası, eski 
kiraya tabi bir apartman hissesinden aldığı kira olup geçim sı
kıntısı içerisinde bulunduğundan, kendi durumunda olanlara 
yardımda bulunulması ve kolaylık gösterilmesi veyahut vergi 
muaflığı tanınması isteklerinden ibarettir.)

Haşime Ap. No: 15/4 
Gümüşküpe sokak

Beyoğlu - İS T A N B U L
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe ısalhfibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3556/60847, (Dilekçe özeti : 23 - 24 yıl gibi uzun bir zaman jandarmada
5249/60847 - 20. 4 . 1962 temditti olarak hizmet ifa etmiş 1958 yılında yaş haddi sebebiyle
(S. No: 129) terhis edilmiş olanlara da emeklilik hakkı tanınarak mağduri

yetlerinin giderilmesi isteğinden ibarettir.)

MEHMET ERGEV

Yunusemre caddesi Alioğlu 
Emekli

Mihalıççık - ESKİŞEHİR

3727/60893 - 27 . 4. 1961 (Dilekçe özeti : Bütün zirai borçların 123 sayılı Kanun şümu-
(S. No: 130) lüne alınması isteğinden ibarettir.)

MAHMUT SABİT SAN ve ar
kadaşları

Hükümet caddesi No: 115

ÜNYE

(DilekÇe özeti : istiklâl Savaşında yaptığı yararlı hizmetle
rinden ve halen ihtiyar ve muavenete muhtaç bir durumda bu
lunduğundan dolayı kendisine nakdi mükâfat veya arazi yar
dımında bulunulması isteğinden ibarettir.)

sokak No: 30

ÖDEMİŞ

3696/45694 - 25 . 4 .1961 
(S. No: 131)

SADIK ÖĞÜN

Türkmen mahallesi Hacı Ali

3544/45378 - 20 . 4 .1961 
(S. No: 132)

İLHAMI ÖZKAN

(Dilekçe özeti : Teadül kanunlarında yapılan değişiklikler 
yüzünden bugün çok mağdur bir durumda kalan eski emekli, dul 
ve yetimlerin yapılan % 35 zamla tatmin edilemiyecekleri cihet
le; hak ve adaletin tecellisi için evvelemirde bu eşit olmıyan du
rumun giderilmesi isteğinden ibarettir.)

Gençlik caddesi No: 76

ÖDEMİŞ



3530/45260 - 19 . 4 . 1961 
(S. No: 133)

Dilekçenin tarih ve No. su Me
ılSlekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

KASIM BAŞARAN

Namıkkemal mahallesi 
356. sokak No: 84

ADANA

3640/45533 - 22 . 4 . 1961 (Dilekçelerin özeti : 228 sayılı Kanuna ek bir madde ilâve
(S. No: 134) edilmesi isteğinden ibarettir.)

SADETTİN ÇOLAKOĞLU

TCDD İmar ve İnşaat 
Atelyesi Teknikeri

SİVAS

3639/45528 - 22.4.1961 (Dilekçelerin özeti : 228 sayılı Kanuna ek bir madde ilâve
(S. No: 135) edilmesi isteğinden ibarettir.)

SAİT DOĞAN

TCDD İmar ve İnşaat *
Atelyesinde Tekniker 
Kısım Şefi

SİVAS

3641/45534 - 22.4.1961 (Dilekçelerin özeti : 228 sayılı Kanuna ek bir madde ilâve ̂
(S. No: 136) edilmesi isteğinden ibarettir.)

NİYAZİ GÖVERCİN

TCDD İmar ve İnşaat 
Atelyesinde Tekniker 
Kısım Şefi

(Dilekçe özeti : Uzatmalı jandarmalıkta geçen hizmetinin 
emeklilik müddetine eklenebilmesi için kanuni bir mehil, daha 
verilmek suretiyle borçlanma imkânının sağlanması isteğinden 
ibarettir.)

SİVAS



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sah'ibin i n adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3034/43850 - 28.3.1961 (Dilekçe özeti : Antidemokratik olan 6435 sayılı Kanunun
(S. No: 137) kaldırılması isteğinden ibarettir.)

MUSTAFA YÖRÜKOĞLU 

Emekli öğretmen 
Karahalil köyünde 

Babaeski - KIRKLARELİ

2912/43544 - 22.3.1961 (Dilekçiler : tik  terfileri 4 y ıl üzerinden yapılan İlkokul öy
(S. No: 138) retmenlerinin bu m ağduriyetlerini giderilmesini istem ektedirler.)

M. MÜNİR YARDIMCI 

İlk öğretmen Müdürü 

Derik - MARDİN

3030/43845 - 28. 3 .1961 (Dilekçiler : İlk terfileri 4 yıl üzerinden yapılan ilkokul Öğ-
(S. No: 139) retmenlerinin bu m ağduriyetlerini giderilmesini istem ektedirler.)

MEHMET ERÜLKEN 

Merkez ilkokulu Müdürü 

MİDYAT

2911/43548 - 22.3.1961 (Dilekçiler : İlk terfileri 4 yıl üzerinden yapılan ilkokul Öğ-
(S. No: 140) retmenlerinin bu m ağduriyetlerini giderilmesini istem ektedirler.)

ALI GÜNAL 

İlköğretim Müdürü

NUSAYBİN
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3118/44117 - 3 .4 .1961 (Dilekçiler : İlk terfileri 4 yıl üzerinden yapılan ilkokul öğ
(S. No: 141) retmenlerinin bu mağduriyetlerini giderilmesini istemektedirler.) ,

MEHMET ÖZCAN 

Gazipaşa İlkokulu öğretmeni 

ELBİSTAN

3044/43732 - 27.3 .1961 
(S. No: 142)

MEHMET EROĞLU 

Oöbelye köyünde

BURSA

3541/45377 - 20. 4 .1961 
(S. No: 143)

SABRI YÜCEL

Belediye Fen Memuru 
Fikret özler yanında

BAYBURT

3538/45371 - 20. 4.1961 (Düekçe özeti : Yeni Kira kanunun bir an önce çıkarılması ve
(S. No: 144) kanunen boşalan evlerin 2 ay içerisinde peşinatsız olarak kiraya

verilmesi mecburiyetinin de konulması isteğinden ibarettir.)

M. HAMDI TURAN

Malta Akdeniz caddesi 
No: 38 Kat 4

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe saMbinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Çıkarılan A f kanunlarından sonra, gayrimeşru 
münasebetlerden doğmuş olup gizli kalmış olan yavruların da nü
fusa tescilleri için yeni bir kanun çıkarılması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 1927 yılında askerlik hizmetini ifa ederken 
zatürreye tutulup lâyıkı ile tedavi ettirilmediği için 1953 yılında 
ölmüş olan oğlu Abdülkadir’in bu durumuna ve kendisinin yaşlı 
ve fakir bir kimse bulunmuş olmasına binaen vatani hizmet aylığı 
bağlanması isteğinden ibarettir.)

Fatih - İSTANBUL
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Dilekçenin, tarih ve No. su ile
dilekçe 'sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2385/42250 - 25 . 2 .1961 (Dilekçe özeti : Aylıksız asistanlar için kadro sağlanarak en
(S. No: 145) kısa zamanda maaşlı kadroya geçirilmesi isteğinden ibarettir.)

Dr. ÎLHAN YÜRÜKER

Devlet Hastanesi aylıksız 
Nisaiye Asistanı

KÜTAHYA

1830/29672,
3593/45383 - 13.2 .1961 
(S. No: 146)

KAYA AYDINCI

Yukarı Haşanı Basri mahallesi 
Soğukpınar sokak No: 3

ERZURUM

(Dilekçe özeti : Jandarmada geçen 22 seneyi mütecaviz hiz
metinden dola/yı kendisine emeklilik hakkı tanınması veya sınıf 
başçavuşu Ahmet Uğurlu abındaki şahıs için kabul edildiği gibi 
vatani hizmet aylığı bağlanmam isteklerinden ibarettir.)

3537/45370 - 20 . 4 .1961 
(S. No: 147)

(Dilekçe özeti 
ğinden ibarettir.)

Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınması iste-

YUSUF KAÇMAZ 

Abalar Köyü Eğitmeni

Havza - EDİRNE

2415/41626 - 27 .1.1961

Sofular1 Köyü (Muhtarlığı ve 
diğer köyler muhtarlıkları

ŞİLE

(Dilekçe özeti : Baltalık ormanlarının devletleştirilme dışı 
bırakılıp köy mülkü hudutlarına göre sahiplerine iadesini sağla
mak üzere Anayasaya bir madde konulması isteğinden ibarettir.)\

Gereği düşünüldü : Yukarda özet olarak belirtilen talep 
ve şikâyetler, yeni bir kanun veya yorum teküfi ijle ilgili bu
lunmaktadırlar.

140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin D 
fıkrası muvacehesinde, kanun teklifi ile ilgili hususlar Komis
yonumuzca incelenip görüşülemiyeceği gibi, yasama organının 
yortun yetkisi de 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ile kaldırılmış bulunulmaktadır,
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Belirtilen bu sebeplere binaen, vâki müracaatlar üzerine 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

753 26 . 6 . 1963

Dilekçenin tarih  ve No. su itle
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3843/60928 - 5 .5 .1963 
(S. No; 149)

NEDÎM ODACIBAŞIOÖLU ve

arkadaşları 
Adliye kâtipleri

VAN

3842/46125 - 3 .5 .  1961 
(S. No: 150)

BEKlR ŞENDUR ve arkadaş
ları

(Dilekçe özeti : Adliye zabıt kâtibi ve başkâtiplerine gördük
leri hizmetin ağırlık ve ehemmiyeti dolayısiyle tazminat verilmesi 
esbabının sağlanması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Adliye zabıt kâtibi ve başkâtiplerine gördük
leri hizmetin ağırlık ve ehemmiyeti dolayısiyle tazminat verilmesi 
esbabının sağlanması isteğinden ibarettir.)

Mahkeme Başkâtibi

ŞİRNAK

3706/45666 - 25.4.1961 (Dilekçe özeti : Adliye zabıt kâtibi ve başkâtiplerine gördiik-
(S. No: 151) teri hizmetin ağırlık ve ehemmiyeti dolayısiyle tazminat verilmesi

esbabının sağlanması isteğinden ibarettir.)

BEKİR ÖZER ve arkadaşları 

Adalet Dairesi personeli

ELAZIĞ
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3707/45684 - 2f>. 4.1961 (Dilekçe özeti : Adliye zabıt kâtibi ve başkâtiplerine gördiik-
(S. 'No: 152) fori hizmetin ağırlık ve ehemmiyeti dolayısiyle tazminat verilmeni

esbabının sağlanması isteğinden ibarettir.)

HAMZA NAZLIER ve arka- 
daşlan

Mahkeme Başkâtip ve 
z^bıt kâtipleri

SİÎRT

Dilekçenin tarih ve No. su iie
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3708/60886 - 25.4.1961 (Dilekçe özeti : Adliye zabıt kâtibi ve başkâtiplerine gördük-
(S. No: 153) teri hizmetin'ağırlık ve ehejnmiyeti dolayısiyle tazminat verilmesi

esbabının sağlanması isteğinden ibarettir.)

ARAP AÇIKGÖZ ve arkadaş
ları

Mahkeme Başkâtip ve 
zabıt kâtipleri

SİÎRT

3709/45681 - 25 . 4 .196.1 
(S. No: 154)

HÜSEYÎN TÎMUÇÎN ve arka
daşları

Hukuk Mahkemesi Başkâtibi 

AĞRI

(Dilekçe özeti : Adliye zabıt kâtibi ve başkâtiplerine gördük
leri hizmetin ağırlık ve ehemmiyeti dolayısiyle tazminat verilmesi 
esbabının sağlanması isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 11 Temmuz 1962 de yayınlanan 60 sa
yılı Kanunla dilek yerine getirilmiş bulunduğundan vâki mü
racaat üzerine artık yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

754 26 . 6 . 1963



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahiibindn adı ve adresi Dill'elkçe özeti ve komisyon (kafan

2172/60443 - 21. 2 .1961 -  (Dilekçe özeti : Sağlık memurlarının, tahsil dereceleriyle mü-
(S. No: 155) tenasip olarak; dilekçede ı*s eklice sunulan yazıda belirtilere hak,

vazife ve salâhiyetle teçhiz olunmaları için bir kanun çıkarılması 
isteğinden ibarettir.)

MEVLÜT BEKİR-KUNDURACI
/

Hk. Tbb. liği Sağlık Memuru

Göksün - MARAŞ "*

2641/42823 - 7 .3.1961 
(S. No: 156)

AZİZ ERGÜDER

(Dilekle özeti : Dişçilik ve eczacılığın devletleştirilmesinde 
sağlıyacağı kolaylığa binaen, birkaç aylık kurstan sonra arzu 

eden doktorun eczane ve muayenehanesi açabilmeleri için bir 
kanun çıkarılması isteğinden ibarettir.)

Karadeniz caddesi Esrardede 
sokak No: 7 Kat 4

Unkapanı - İSTANBUL

766/5362 - 29 . 7 .1960 
(S. No: 157)

(Dilekçe özeti : İşçi maluliyet aylıklarının artırılması iste
ğinden ibarettir.)

SABRI OKAN

Halil Rifat Paşa caddesi
No: 38

İZMİR

3434/60779 - 7.4 .1961 
(S. No: 158)

KÂZIM GÖK

(Dilekle özeti : Köy ve Cumhuriyet Halk Partisi kâtiplikle
rinde geçen hizmetlerinden dolayı borçlandırılmak suretiyle bu 
hizmet müddetlerinin emeklilik müddetine eklenmesi isteğinden 
ibarettir.)

Orman İşletme Müd. 
Muhasebe Memuru

KÖYCEĞİZ
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3443/44843.
5179/5179 - 12 .4 . 1961 
(S. No: 159)

ABDÜLVAHAP GENÇER

Emniyet Genel Müd. Şb. 3. 
2575 sicilli Polis Memuru

ANKARA

(Dilekçe Özeti : îş Bankasına ait Yünü Ankara Mensucat 
Fabrikasında geçen hizmet müddetinin emeklilik müddetinden 
sayılması için 228 sayılı Kanunun yorumlanması veyahut bu 
kanuna bir madde eklenmesi isteğinden ibarettir.)

Dilekçe özeti ve komisyon karan

3449/44126 - 3 . 4 . 1 9 6 1  (Dibekçe özeti : Sıhhi sebeple maaş bakımından vâki mağdu-
(S. No: 160) riyetinin giderilmesi için bir intibak kanunu çıkarılması isteğin

den ibarettir.)

KEMAL KÜÇÜKKUŞCU

Merkez istiklâl İlkokulu 
öğretmeni

İSPARTA

3452/44883 - 13 .4 .196L (Dilekçe özeti : Kadrosuzluk sebebiyle terfilerinde vukubu-
(S. No: 161) lan gecikmelerden dolayı vâki mağduriyetinin giderilmesi için

kadro sağlanması isteğinden ibarettir.)

İDRÎS BAKKALOĞLIT 

Nüfus Memuru

GEREDE

3426/44570 - 10.4.1961 (Dilekçe özeti : Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D)
(S. No: 162) cetvelinde yazılı daimî kadrolarda vazife gören hizmetlilerin de,

memurlara tanınan hak ve yapılan sosyal yardımlardan fayda
landırılmaları isteğinden ibarettir.)

MİTHAT KARADAVUT 

Adliye Neşriyatında Odacı

ANKARA
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•3425/44569 - 10 . 4 . 1961 
(S. No: 163)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

AKİF KOÇ ■

Temyiz Mahkemesi Daire 
Müd. Odacısı

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Muvazenei Umumiye Kantonuna bağlı (D) 
cetvelinde yazdı daimî kadrolarda vazife gören hizmetlilerin de, 
memurlara tanınan hak ve yapılan sosyal yardımlardan fayda
landırılmaları isteğinden ibarettir.)

ANKARA

3458/60794, 3137/3137, 
4980/49018, 6982/49014 
4 . 4 .  1961 
(S. No: 164)

M. NURÎ ALPAY

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmetini er olarak yapanların bu, 
hizmet müddetlerinin kıdemlerinde sayılmasını, ve kendi isteği 
ile emekliye ayrılıp tekrar emekliliğe tabi bir hizmete intisabedeu 
memurlara son defa ikiisabedeceği iist aylık derecesi ürerinden 
ikramiye farkının ödenmesini sağlıyacak kanun hükümlerinin 
tedvini isteğinden ibarettir.)

İşçi Sigortalan Kurumu Şubesi 
Emlâk Servisi Şefi

ANKARA

3424/44794 - 12.4.1961 (Dilekçe özeti : Askerlik hizmetlerim er olarak yapanların
(S. No: 165) bu hizmet müddetlerinin kıdem ve emekliliklerinde nazara alın

ması isteğinden ibarettir.)

MEHMET PEKÇETİN ve ar

kadaştan 
Malmüdürü

ERMENAK

3381/30313, (Dilekçe özeti : Askerlik hizmetlerini er olarak yapanların
3460/60789 - 3 .4 .1961 bu hizmet müddetlerinin kıdem ve emekliliklerinde nazara akn-
(S. No: 166) ması isteğinden ibarettir.)

KÂZIM ELLEZ 

Adliye Başkâtibi

ERZURUM



— 51 —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3483/45067 - 15,4 .1961 (Dilekçe özeti : Memur iken emeklilik hakkından mahrum
'(S. N o: 167) olarak emekliye sevk edilmiş, gareze uğramış 7 çocuk babası ve

geçim sıkıntısını çeken bir kimse olup bendi durumunda olanla
rın mecburi tasarruf bonosu almaktan muaf tutulmaları isteğin- 

AZMÎ ATASOY den ibarettir.)

ismet, Yolu Gazetesi sahibi

FATSA

3484/45061 - 1.5.4.1961 (Dilekçe özeti : Antidemokratik olan Avukatlık Kanunu hü-
(S. No: 168) kümlerinden bilistifade Yozgat avukatlarının, mahkemelere ibraz

olunmak üzere yazıcılar tarafından yazılmış olan dilekçelerin 
kendileri tarafından imzalanmış olması mecburiyetini koydurduk- 

HASAN FEHMÎ DÜNDAR kırından şikâyeti kapsamaktadır.)

Yazı işleri ile uğraşır

YOZGAT

3497/45111 - 17. 4 .1961 (Dilekçe özeti : Borçlandırılmak suretiyle emeklilik hizmetle-
(S. No: 169) rinc eklenmesi mümkün olan hizmet müddetlerinden dolayı mü

racaat edebilmeleri için muayyen kanuni bir müracaat müddeti 
daha tanınması isteğinden ibarettir.)

HAŞAN BASRÎ GÎLGÎÇ 

Orman Bölge Şefliğinde Memur 

Gölcük - KOCAELİ

3504/60799, • . (Dilekçelerin özeti : Mal emniyetini ihlâl etmek suretiyle ge-
3485/45072 - 15.4.1961 c(kondu yapanların kanunlarla himayesi cihetine gidilmiyerek
(S. No: 170) bunlarla mal sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar umumi hüküm

lere tevfikan adlî mahkemelerce bakılması ve bunlar hakkmdaki 
cezai müeyyidelerin artırılması ve yıkım yetkisinin belediyeden 

NİYAZI BÜYÜKBAYLI ve ar- alınarak savcılara verilmesi isteklerinden ibarettir) 
kadaşlan

Müftü arazisi hissedarları 
adına

ANTALYA



- 5 2  —
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3356/44521 - 8.4 .1961 
(S. No: 171)

BURHANETTİN YİĞİTER

Adliye Vekâleti Umumi 
Evrakta Odacı

ANKARA

3357/44588 - 11.4.1961 » » ' » * »
(S. No: 172)

MUHİTTİN ÜNAL 

Bölge Çalışma Müd. Daktilo 

ANKARA

3358/44584 - 11. 4 .1961 » » * » • ;
(S. No: 173)

OSMAN DURSUN

Hacettepe Kurtuluş mahallesi 
Damar sokak No: 1

ANKARA

3359/44508 - 8 .4 .1961 * » » * *
(S. No: 174)

HÜSEYİN ALVER

Bölge Çalışma Müdürlüğünde 
Odacı

ANKARA

(Dilekçelerin özeti: Muvazenei Umumiye Kanununun (D) cet
velinde bulunan daimî kadrolarda vazife gören ücretlilerin işçi
ve memura tanınan hak ve menfaatlerden mahrum bulundukla
rından bahsile, memurlara tanınan hak ı'e yapılan sosyal yardım
lardan bu zümrenin de faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)
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3354/60770 - 11.4.1961 (Dilekçelerin özeti : Askerlik hizmetlerini er olarak yapanla-
(S. No: 175) nn bu hizmet müddetlerinin de. emeklilik ve kıdemlerinde sayıl

ması isteğinden ibarettir.)

HÜSEYÎN KARABİBER

Ziraat Bankası Hukuk 
işlerinde Odacı

ANKARA

Dilekçenin tarih ve No. su üe
dilekçe s<ahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve faomâısyor sararı

3355/60771 - 11. 4 .1961 
(S. No: 176)

ÎSMAlL KODAK

Emniyet Genel Müd. Şb. 5 te 
Komiser Muavini

ANKARA

3350/44658 - 11.4.1961 
(S. No: 177)

MUSTAFA BAŞTEKIN

Hürriyet mahallesi îsmetpaşa 
caddesi No: 22

SAMSUN

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanjum 
isteğinden ibarettir.) I

i
t

3348/44659 . 11. 4.1961 
(S. No: 178)

SELÎM ALANBEY

(Dilekçe özeti : Emekliliğe ve sigortaya tâa hizmetleri yekû
nu 32 seneye baliğ olduğu halde hizmetlerinin birleş tir Um emesi 
yüzünden emekli aylığından mahrum bir dujıınıa düştüğünden, 
son defa çıkarılan 228 sayılı Kanunun kend dürümdakilere de 
teşmili isteğinden ibaret ) j

Kocanaip mahallesi Kızlar 
sokak No: 20

BURSA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3346/44516 - 8 .4 .1961 (Dilekçe özeti : Eğitmenlere de hizmetliler gibi emeklilik hak-
(S. No: 179) ki tanınması isteğinden ibarettir.)

FEHMİ KOÇAK ALAYLI

Hüseyinli Köyü Okulu öğretmeni 

K  DENİZ EREĞLÎ

3379/44810 - 12 . 4 .1961
(S. No: .180)

FAZLI ERDEM

Rızaiye mahallesi Tarlabaşı 
sokak No: 41

ELAZIĞ

22D/42006 - 2 1 .1 .1961 
(S. N o: 181)

A L t TA C E TT İN  TO PÇ U

. Arazi Kadastro Müdürü

PAZARCIK

2231/42058 - 21 2.1961 
(S. No: 182)

GALÎP ÖZÜNLÜ 

Nüfus Memuru

S1RAYKÖY

(Dilekçe özeti : Terfi süresini doldurup 15 ay geçmiş olduğu 
halde kadrosuzluk yüzünden elan 50 liraya, yükseltüememiş bulun
duğundan bahsile kendisi gibi terfileri yapılamıyan nufüs memur
larına terfüerini sağlıyacak kadro verilmesi isteğine dairdir.)

(Dilekçe özeti : 5602 saydı tapulama kanununun ilk o yy ulayı
cıları olarak 1950 yılında iki aylık kursu mütaakıp bu teşkilâtta 
hizmete girerken 25 lira asli maaşla tâyinleri icabettiği halde 20 
lira ile vazifeye başlatılmış olduklarından halbuki 1951 ve da
ha sonraki yıllarda hizmete giren kendi durumundaki lise me
zunlarının 25 lira ile tâyin edildiklerinden bahsile bu hak
sızlığın bir intibak kanunu ile giderilmesi isteğine dairdir.)

!
(Dilekçe özeti : Mağdur durumda olan eski emeklilerin aylık

larının bu günkü emsallerinin seviyesine çıkarılması ve bu suretle  
eşitliğin sağlanması isteğinden ibarettir.)

ı
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Dilekçenin tarilı ve No. m ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi ]>il«kçe özeti ve komisyon karan

1102/6192 - 6 .8.1960 (Dilekçe, özeti : Kadrosuzluk yüzünden aylık yükselmelerinde.
(S. No: 183) i'âkt gecikmeler sebebiyle uğradığı mağduriyetin giderilmesi için

bir intibak kanunu çıkarılması talebinden ibarettir.)
KADRİ a k a l p

PTT Başmüdürlük Memura

KONYA

1545/7276 - 16.8 . 1960 
(S. No: 184)

LÜTFÜ ERÖZDEN

Setbaşı Namazgah caddesi 
No: 35/A

BURSA

1779 /7932  - 22 . 8 .  1960 
(S. N o :  185)

HAMİDE BOZ

Selâm mahallesi Garaj 
Kahvesi Murat eliyle

KARAİSALI

870/5570, 7184/7184, (Dilekçe özeti : Vatani hizmet tertibinden ayhk bağlanman
1950/1950 - 2 .8 .1960 isteğinden ibarettir.)
(S. No: 186)

ÖMER LÜTFÎ ULUDAĞ

örtülü Pınar mahallesi Ağaç 
Bölge sokak No: 45

(Dilekçe özeti : 5434 ve 6740 sayılı kanunlarda kendisinden 
aylık bağlanacaJc olan oğlunun vefatı tarihinde evli olup bilâha- 
ra dul kalanlara da aylık bağlanmasını mümkün kılacak şekilde 
değişiklik yapılması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe Özeti : Kanunun koyduğu müddet kaydı nazara alın
madan Askerî Yargıtaydan aldığı ilâm gereğince, emekli aylığının 
son almakta olduğu 90 lira üzerinden düzeltilmesini sağlıyacak şe
kilde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
değişiklik yapılması isteğinden ibarettir.)

SİVAS
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1303/4.1130 - 16.1 . 1961 
(S. No: 187)

HAL İT RADOR 

M ithatpaşa caddesi N o: 89

K arataş - ÎZMÎR

(Dilekçe özeti : Mülk sahibine yakın akrabaları lehine tahliye 
talebinde bulunmak hakkının tanınması hususu dikkat nazara 
alınmak suretiyle yeni kira kanunu tasarısının bir an önce ka
nunlaştırılması talebine mütedairdir.)

.1389/27904 - 2 . 2 .  1961 
(S. No: 188)

RÎFAT CEMALİGÎL

Özel İdare1 Müd. Muhasebe Şefi 

Antakya - HATAY

(Dilekçe özeti : Bekâr bir Gelir Vergisi mükellefi olmakla be
raber annesi ile kardeşinin geçimlerini sağlamak zaruretinde bu
lunduğu cihetle 1 - 2 çocuklu mükellefler grupunda mütalâa olu
nup geçim indiriminden faydalandırılmasının kanunun ruh ve 
maksadına uygun bulunmuş olmasına rağmen bu indirimden fay
dalanamamakta olduğundan, 5421 sayılı Kanunun bu yönden tef
siri veya tadili suretiyle vâki mağduriyetinin giderilmesi ve ken
disinden bugüne kadar fuzu!en alınmış olan vergilerin iadesi 
talebinden ibarettir.)

3237/44313 - 5 . 4 .  1961
(S. No: 189)

NAZIM ŞİMŞEK

Devlet Orman işletmesinde 
Memur

' KÜTAHYA

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığının ilgili maddelerine uyularak borçlandırılmak suretiyle 
emeklilik fiilî hizmetine eklenmiş olan 9 senelik hizmetine karşı
lık, kendisine müktesep hak olarak 2 üst derece kadro verilmesi 
isteğinden ibarettir.)

3087/43939 - 29 . 3 .1961 
(S. No: 190)

NEVZAT TUYGUR

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmetlerini er olmak ifa edenlerin 
bu hizmetlerinin de emeklilik ve terfûerinde nazara alınarak 6724 
sayılı Kanunla yaratılan ikiliğin giderilmesi isteğinden ibarettir)

Yıldırım ilkokulu öğretm eni 

BURSA



3089/43671 - 22.3 . 1961 
(S. No: 191)

MUZAFFER MAGAROĞLU

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

— 57 —

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Bilekçe özeti : Çocuk zammının artırılması isteğine müte
dairdir.)

Bebek Meygede sokak No: 3 

İSTANBUL

3100/43921, 632/632, 
2191/2191 - 29.3 .1961 
(S. No: 192)

FÎKRÎ OKDEMİR

(Dilekçe özeti : T) evi Hin muhtelif teşekküllerinde aidatsu 
olarak geçen germiydi veya ücretli hizmetlerin 228 sayılı Ka
nunla nazara alınmadığından bahsile bunların da. emeklilik hiz
metlerinden- sayılması için ek bir kanun çıkarılması isteğine 
dairdir.)

Maltepe Turgutreis caddesi 
No : 38/11

ANKARA

3094/43716 - 27 . 3 .1961 
(S. No: 193)

A. REMZt AÖAOĞLU

Tufan sokak No: 75

Yenimahalle - ANKARA

(Dilekçe özeli : Tekel idaresinde geçen hizmeti Devlet me
muriyetinden sayılmamak suretiyle Mülî Mücadele zammından 
mahrum bırakıldığından ve açtığı idari dâvanın reddedilmiş bu
lunduğundan, halbuki bu idarenin Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğına bağlı ve idare mensuplarının da sair tatbikatta memurlar 
gibi muameleye muhatabolduklarından bahsile, Memurin Ka
nununun mülga müzeyyel maddesiyle tanınan bu haktan istifa
de edebilmesi için yorum kararı veya kanun çıkarılması istek
lerinden ibarettir.)

3117/44130 - 3 .4 .  1961 
(S. No: 194)

FAHRİ SÜSLÜOĞLU

Ceza Evi Başgardiyanı

(Dilekçe özeti: Millî Mücadelede ve jandarma■ erbaşlığında 
geçen hizmetinin 10 senesinin borçlandırılmak suretiyle emekli
lik müddetine ilâvesi hususunda yapmış olduğu müracaatın; o 
tarihte memuriyette bulunmadığı için kabul edilmediğinden 
bahsile borçlandırılarak emekli hakkının tanınması isteğinden 
ibarettir.)

BURDUR



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dtiMcçe sahibinin adı ve adresi Ditakee özeti ve komisyon karan

3116/44116 - 3.4.1961 (Dilekçe özeti .' öğretmenlerin maddeten terfihleri ve mânen
(S. No: 195) tatmin edilmeleri isteğinden ibarettir.)

SADRETTÎN ŞENGÜL 

P. K. 2 öğretmen

POLATLI

3243/ - 1.4 .1961 » » » » , » »
(S. No: 196)

MEVLÜT TUÇ

Çalışma Bakanlığı Müstahdem 

_  ANKARA

3244/ - 1.4.1961
(S. No: 197)

YÜKSEL UKN(;

Çalışma Bakanlığı Zatişleri 
Müd. Daktilosu

ANKARA

3245/ - 31. 3 .1961 
(S. No: 198)

EBUBEKÎR KARAOĞLU

Çalışma Bakanlığı Odacısı

ANKARA

(Dilekçelerin özeti : Memurin Kanununun 5 nci maddesine 
göre tâyin kılımp bütçenin (D) cetvelinde yazılı kadrolarda va
zife gören hizmetlilerin, memur ve işçilere tanınmış maddi ve 
sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları 
cihetle, bunların da memurlara tanınan hak ve menfaatlerden 
faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3246/ - 31 . 3 . 1961 
(S. No: 199)

HALİL T ÜZÜN'

Çalışma Bakanlığı Hademe

ANKARA

(Dilekçelerin özeti : Memurin Kanununun 5 nci maddesine 
göre tâyin kılınıp bütçenin (D) cetvelinde yazılı kadrolarda va
zife gören hizmetlilerin, memur ve işçilere tanınmış maddi ve 
sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları 
cihetle, bunların da memurlara tanınan hak ve menfaaflardan 
faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)

3247/ - 31 .3 . 1961 > » > » » »
(S. No: 200)

ALİ AKTEN

Çalışma Bakanlığı Umumi 
Evrak Kaleminde Dağıtıcı

ANKARA

3248/ - 31 .3 . 1961 > ' > »
(S. No: 201)

MEHMET ALT UN

Çalışma Bakanlığı Odacısı

ANKARA

3249/ - 3 1 .3 . 1961 » » »
(S. No: 202)

CAFER KARSLIOĞLU

Çalışma Bakanlığı İşçi 
Sağlığı Umum Müdürlüğü

ANKARA
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3250/ - 31. 3 .1961 
(S. No: 203)

HÜSNÜ SARIOĞULLARI

Çalışma Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığında

Dilekçenin tarih ve No. su l e
dilekçe sahiibm'in adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

3251/ - 31.3.1961 » » » * * »
(S. No: 204)

MEHMET DOĞAN

Çalışma Bakanlığı Odacısı

ANKARA 

3252/ - 31.3.1961 » > * » » »
(S. No: 205)

MUHARREM YILMAZ

Çalışma Bakanlığı Odacısı

ANKARA

3253/ - 31.3.1961 * » » » » >
(S. No: 206)

ADİL AKBULUT

Çalışma Bakanlığı Odacısı

ANKARA

(Dilekçelerin özeti : Memurin Kanununun 5 nci maddesine 
göre tâyin kılınıp bütçenin (D) cetvelinde yazılı kadrolarda va
zife gören hizmetlilerin, memur ve işçilere tanınmış maddi ve 
sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları 
cihetle, bunların da memurlara tarnnan hak ve menfaatler dam, 
faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)



— 01 -
Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi 1 »ilekçe özeti ve komisyon karan

3254/ - '51 .3.1961 (Dilekçelerin özeti : Memurin Kanunumun 5 nci maddesine
(S. No: 207) göre tâyin kılınıp bütçenin (D) cetvelinde yazılı kadrolarda va

zife göre/n hizmetlilerin, memur ve isçilere teminmiş maddi ve 
ŞAKÎR ÜNVER sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları

cihetle, bunların da memurlara tanınan hak ve menfaatlardan 
faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)

Çalışma Bakanlığı Evrak 
Müd. Daktilo

ANKARA

3255/ - 31.3.1961 » » » » » »
(S. No: 208)

ALİ ÇALIŞKAN

Çalışma Bakanlığı Levazım 
Odacıbaşı

ANKARA

3256/ - 3 .4 .1961 . » » » » »
(S. No: 209)

MUSTAFA UYANIK

Çalışma Bakanlığı Müvezzisi 

ANKARA

3257/ - 3 .4 .1961 » » > » . *
(S. No: 210)

MEHMET TAZECAN

Çalışma Bakanlığı Hademe

ANKABA



—  62 —

Dilekçenin tarih ve No. su ile
düdükçe saıhibi'nin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3258/44215 - 4 .4 .  1961 (Dilekçelerin özeti : Memurin Kanununun 5 nci maddesine
(S. No: 211) göre tâyin kılınıp bütçenin (D) cetvelindin yazılı kadrolarda va

zife gören hizmetlilerin, memur ve isçilere tanınmış maddi ve 
ARAP SAYGAN sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları

cihetle, bunların da memurlara tanınan hak ve menfaşıtlardan 
fay dal andır dmalnrı isteğinden ibarettir.)

Çalışma Bakanlığında

ANKARA

3259/44214 - 4 . 4. 1961 » » » » »
(S. No: 212)

HİDAYET TORGAY

Çalışma Bakanlığı Müstahdemi 

ANKARA

3260/44219 - 4 .4 .  1961 » s»
(S. No: 213)

MEHMET AKKUYUCAKLI

Çalışma Umum Müd. Odacı

ANKARA

3261/44412 - 6.4.1961 » > o » » *
(S. No: 214)

HAMZA HEPER

Bölge Çalışma Müd. Şoförü

ANKARA
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D ilekçen in  tarih  ve  No. su ille
d ile k çe  sahibinin adı v e  ad resi D ilek çe  özeti ve kom isyon, k a ra r ı

3262/ - 4.4.1961 
(S. No-: 215)

HÜSEYİN ÇEVİRME

Ticaret Bakanlığı Daire 
Müd. Odacı

ANKARA

3263/44465 - 7 .4 . 1961 » » > » » »  
(S. No: 216) 

İZZET DEMİR

Çalışma Bakanlığı Bölge 
Çalışma Müd. Odacı

ANKARA

3264/44462 - 7 .4.1961 » » » * » »  
(S. No: 217) 

MEHMET ÖZDEN

Çalışma Bakanlığı Bölge 
Çalışma Müd. Dağıtıcı

ANKARA

3265/44463 - 7 .4.1961 » » » » » 
(S. No: 218)

MEHMET DODURGA

Çalışma Bakanlığı Bölge 
Çalışma Müd. Daktilo

(Dilekçelerin özeti : Memurin Kanununun 5 nci maddesine 
yöre tâyin kılınıp bütçenin (D) cetvelinde, yazılı kadrolarda va
zife gören hizmetlilerin, memur ve işçilere tanınmış maddi ve 
sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları 
cihetle, bunların da memurlara tanınan hak ve menf notlardan 
faydalandırılmaları isteğinden ibarettir.)

ANKARA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe safhibiııirı adı ve adresi

3242/44053 - 1 .4 . 1961 
(S. No: 219)

NİHAL ÇETİN

Çalışma Bakanlığı İşçi 
bağlığında

ANKARA

2106/8682 - 1 .9 .  1960 
(S. No: 220)

ALÂETTÎN ERYOL

TCDD İşçileri Emekli 
Sandığı Mutemet

ANKARA

2391/31035 - 9 .9 1 9 6 0  
(S. No: 221)

MAKBULE BUTAKBAY

Durak mahallesi Nüınune 
sokak Şeker Ap. N o: 4

D ilek çe  ö zeti ve  kom isyo n  k a ra rı

(Dilekçelerin özeti : Memurin Kanununun 5 nci maddesine 
göre tâyin kılınıp bütçenin (D) cetvelinde yazılı kadrolarda, va
zife gören hizmetlilerin, memur ve, işçilere tanınmış maddi ve 
sosyal hak ve yardımlardan mahrum ve mağdur bulundukları 
cihetle, bunların da memurlara tanınan hak ve menfaatlardan 
faydalandırılmaları İsteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özet olarak belirtilen talep ve 
şikâyetler yeni bir kanun ve yorum teklifi ile ilgili bulunmak
tadır.

140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (D) 
fıkrası muvacehesinde, kanun teklifi ile ilgili hususlar Komis
yonumuzca incelenip görüşülemiyeceği gibi, yasama organının 
yorum yetkisi de, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ile kaldırılmış bulunulmaktadır.

Belirtilen bu sebeplere binaen, vâki müracaatlar üzerine 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

755 26 . 6 . 1963

(Dilekçe özeti : Geri alınan emekli aidatlarının iadesi hususun
da 5431 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde U.sbit edilmiş bu
lunan müddetin uzatılması talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 2 nci defa evlenip ayrılmış olan dullara da 
birinci kocalarından iade,ten maaş tahsis edilmesi isteğinden iba
rettir.)

TAVŞANLI



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe .sahihinin adı ve iitdresi Dilekçe ö/eti ve komisyon kararı

209/3438 - .13 . 7 . 1960 (Dilekçi özeti : Türkiye tş Bankasında geçen hizmetlerinin
(S. No: 222) borçlandırılmak suretiyle- < meklüiğc tabi hizmetlerine ilâveni

ve barem derecesinin de buna göre yiikseltUme.mn sağltyat ak 
ŞEFÎK RIZA bir kanun çıkarılması isteğinden ‘ibarettir.)

T. O. Ziraat Bankası Ticari 
Krediler mensuplarından 
(Umum Müdürlük)

ANKARA

9543/9543 - 10.4.1960 
(S. No: 223)

FAHRİ TAMUZUN

(Dilekçe, özeti : 6900 saydı Kanunun 7231 sayılı Kanunla de 
ğiştirihni.'j bulunan 26 nci maddesine tevfikan sigortalı işçilere 
bağlanmakta olan 120 lira maluliyet ve ihtiyarlık ayhğtntn 200 
liraya çıkarılması- isteğinden ibarettir.)

S E K A  i ş ç i l e r in d e n  137 N o :

İZMÎT

9468/9468 - 21. 4 .1960 
(S. No: 224)

MUSTAFA TEPEDELEN

(Dilekçe özeti : Ruhsatnameli sünnetçiler yanında çalışan İr,m 
selere staj ve imtihana tabi tutularak busem gösterdikleri lai;dil
de ruhsatname verilmesi isteğinden ibarettir.)

Sünnetçiler Demeği Başkanı 

ÎZMÎR

3036/30240 - 26.9.1961 (Dilekçe özeti : Hukuk l'sulü Muhakemeleri Kanununun
(S. No: 225 ) 61 nci maddesine tevfikan icrayı vekâlet edenlerin, ceza dâva

larında da müdafiUk yapabilmeleri için Ceza Muhakemeleri 
MEHMET CEYLÂN l rsulü Kanununun 137 nci maddesinin değiştirilmesi isteğinden

ibarettir.)

Emekli .). Kd. Başçavuşu

AKSEKİ
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2395/31036,
8654/8654 - 9 ,9 .1960 
(S. No: 226)

YAŞAR GÖKŞİNGÖL

D ilek çe n in  tarih  v e  N o. su il«

d ile k çe  sahib in in  a d ı v e  adresi

(Dilekçe özeti : 460 sayılı miilga Muhamat Kanununa göre 
kendisi için müktesep hak teşkil eden dâvavekilliği ruhsatının 
verilmesi konusunda doğan noktai nazar anlaşmazlığının gide
rilmesi için 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yorumlanması 
isteğinden ibarettir.)

D ile k le  ö zeti ve ko m isyo n  k a ra rı

?]mekli Mahkeme Başkâtibi

Urla - İZMİR

(Dilekçe özeti : tlıtisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğre
tim görevlilerinin müktesep haklarım ihlâl etmiş bulunan 7334 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesine bir madde ilâvesi iste
ğinden ibarettir.)

iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi görevlileri

İSTANBUL

1933/30189 - 29 . 8 .1960 
(S. No: 227)

MUZAFFER DlNÇOL ve arka
daşları

1831/4245 - 25 . 8 .1960 (Dilekçe özeti : 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu
(S. No: 228) tte eczane kapatma yetkisi tanınmış olan Haysiyet Divanına

aidolan bu yetkinin yargıçlara verilmesi için bu kanunda deği- 
CEYDET AKABAY siklik yapılması isteğinden ibarettir.)

Taşlıtarla Gazi Osman Paşa 
caddesi No: 24 Dörtyol Eczanesi

İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Memurin Kanununun 8 nci maddesindeki 
memnuiyetin, 1219 sayılı Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı 
icrası hakkındaki Kanun şümulüne giren sağlık memurlarına da 
sâri olup olmadığının yorumlanması isteğinden ibarettir.)

Merkez Sağlık Memuru

1467/6992 - 13 . 8 .1960 
(S. No: 229)

LÜTFİ ÖRÇUN

SAMSUN
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

705/5328 - 29.7 .1960 
(S. No: 230)

MEHMET CAN

Zirai Donatım

ADANA

427/4320 - 21. 7 .1960 
(S. No: 231)

VELÎ DOĞANAY

Sümerbank Şubesi

KAYSERÎ

160/3483 - 13 . 7.1960
(S. No: 232)

NİYAZİ KANTAR

Cihannuma mahallesi Akdoğan 
sokak No: 42/3

Beşiktaş - İSTANBUL

1286/28767 - 2.2 .1961 (Dilekçe özeti : Son defa çıkarılan kanunun Bina Vergisine
(S. No: 233) müta-allik hükümlerinin dilekçede belirtilen muhik sebeplere bi

naen âdilâne bir şekilde tadili talebine mütedairdir.)
ŞAHABETTİN ÖZEL

Içcebeci Kutlugüıı sokak 
No: 44/5

Dilekçe : İktisadi Devlet Teşekkülü memur ve emeklileri
nin yatılı okullarda bulunan çocuklarının da % 10 ücret indiri
minden faydalandırılmaları talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Diğer Devlet teşekkül ve kurumlarında göre> 
almış olan enstitü mezunu öğretmenlerinin de 6888 sayılı Ka
nundan istifadelerini sağlamak üzere bu kanunda değişiklik ya- 
pılması isteğin'len ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Yol makinalan uzmanlarının, gördükleri mun
zam tahsil nazara alınmak suretiyle durumlarının bir kanunla 
ıslahı isteğinden ibarettir.)

ANKARA



Dilekçenin tarih ve Xo. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi D ilekçe  özeti ve  kom isyon k a r a n

1279/28716 - 2.2.1961 (Dilekçe özeti: Eğitmenlerin emeklilik haklarından fayda-
.(S. No: 234) Ummalarım' sağlamak üzere, 3238 sayılı Kanunda değişiklik

yapılması talebine mütedairdir.)
KRAT YILMAZ

Knrafasıl Köyü Eğitmeni

AZDAVAY

1281/28743 - 2 .2  . 1961 
(S. No: 235)

YUSUF YALTN

Selimiye Hamam sokak No: 74 

Üsküdar - İSTANBUL

1278/2S730 - 2 . 2 . 1961
(S. No: 236)

NECATI YERGÖK

' v.âğıt Fabrikasında Memur 
.'36 sicilli

İZMÎT

■>'1/41210 - 18 .1 . 1961 (Dilekçe özeti : Umumi af kanunu çıkartlması talebini muta-
^ No : 237) zammtndır.)

SMAIL YÂfJCI 

v eza Evinde mahkûm

(Dilekçe özeti: Geçmiş hizmetlerinden dolayı borçlanmak is- 
tiyenlere istedikleri vakit müracaat imkânını sağlamak üzere 
5434 sayılı Türkiye, Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda 
değişiklik yapılmasına mütedairdir.)

(Dilekçe özeti: Orduda bulunan muvazzaf subayların nasıp- 
1 arının bir yıl ileri alınmasını derpiş eden 28 Mayıs 1960 tarihli 
Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi , kararının bu tarih
ten önce ordudan ayrılmış olanlara da teşmili t«ıt$9to*e müteda
irdir.)

ANTALYA



Dilekçenin Uırilı ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dibekçe özeti ve kom isyon k a ra rı

.'»91/40952 - 1 6 . 1 . 1 9 6 1  (Dilekçe özeti : Çocuk zamlarının zamanın şart! arma gör t
(S.  Xo  : *238) artırılmam talebine mütedairdir.)

I!. K Â M İL  ISRYrLM AZ

P T T  M er k ez i  M ü d ü r ü

O sm an e l i  - B İ L E C Î K

857/40920 - 1.7. 1 . 1961 (D i le kçe  ö ze t i  : 5 i.H-J sayı l ı  K i t in im in  1? nci m aildesin  in de-
(S. No : 239) ğiş t i r i lm eş in e  m ü te d a ir d i r . )

HÜSEYİN DAMAR

Denizciler Sendikası Genel 
Merkezi

İZMİR

711/ - 20.1 . 1961 (Dilekçenin özeti : Tarım Odaları Birliği kanvn lâyihasının
(S. No: 240) bir em önce yürürlüğe girmesinin sağlanması talebine müte

dairdir.)
HAYRI BAŞAK

Çiftçi Birliği Başkanı

ESKİŞEHİR

5665/38895 - 12. 12 . 1960 
(S. No: 241)

ŞlNASl AYAŞ

Misflkı Millî sokak No: 108/1

(Dilekçe özeti : Anayasaya tamamen mugayir re antidemok
ratik bir hükmü ihtiva eden Î7H5 sal/ık Kanunla bfâflsiz olarak 
devleti estirilen sayıh Kanunla da iade edilmesi derpiş olun-
nııyan hususi orman lanı ait hu durum, ilişik olarak sunulan, 
vaktiyle tanzim kılınmış olan kanun tasarısı yer ek cesimde 'de 
açıklanmış olduğu cihetle, kamulaştırma bedellerinin verilmesi 
esbabının sağlanması talebine mütedairdir.)

Kadıköv - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

722/28334 - 20.1.1961 (Dilekpe özeti : Eğitmenlerin durumlarının ıslahını ve emek-
(S. No: 242) lüik hakkından faydalandırılmaları talebine mütedairdir.)

MEHMET SARIKAYA

Verimli Köyü Eğitmeni

Kızılcahamam - ANKARA

1837/8331,
609/4688 - 27 . 7 . 1960 

(S. No: 243)

ABDURREZZAK SÖZGEÇtREN

Piremir mahallesi Topçu Alanı 
Işık sokak No: 12

BURSA

727/28328 - 20.1.1965 
(S. No: 244)

OSMAN DÎLEK

.Ziraat Bankası Ajans 
Takip Memuru

ERBAA

775/28409 - 21.1.1961 (Dilekçe özeti : Çıkarılan ve A f Kanunu şümulü dışında
(S. No: 245) bırakılan gümrük, toplu kaçakçılık suçları için bir af kanunu

çıkarılması talebine mütedairdir.)
HAVA KABATAŞ ve arka
daşları

Ceza Evinde

(Dilekçe özeti : Emekli aidatı ödemeksizin geçen 8 senelik, 
kanun şümulü haricinde görülen hizmetinin borçlanma suretiyle 
emekliliğinde nazara alınması talebinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Bursa’nm istirdadında Kuvayı Milliyeye 
iltihakla Yunanlılara karşı olan üstün vatani hizmetlerinden 
dolayı aylık bağlanması talebine mütedairdir.)

KÎLÎS
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
diJekçe sahibinin adı ve adresi

2928/43538 - 22 . 3 .1961 
(S. No: 246)

E. SÜHA KARATURHAN ve 
arkadaşları

Dilekçe özeti v« komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Muvazzaf, askerlik hizmetlerini er olarak ifa 
edenlerin bu müddetlerinin terfi veya emeklilik müddetlerinde na
zara alınması için Maaş ve Emekli Sandığı kanunlarında ge 
rekli tadilâtın yapılması talebinden ibarettir.)

Sümerbank Mağaza Memura

MUĞLA

3721/45679, (Dilekçe özeti : 6710 sayılı Kanundan istif ad,e edememiş
2922/43566 - 22 . 3 .1961 olan, ikinci defa evlenip de kocasının ölümü dolayısiyle tekrar
(S. No: 247) dul kalmış olanların birinci kocalarından olan maaşlarının iade

li'n tahsisi esbabının sağlanması talebinden ibrettir.)
AYŞE ŞAVKLI

Recep mahallesi özcan 
caddesi No: 21

BURDUR

2918/43543 - 22.3.1961 (Dilekçe özeti : Yapılacak % 35 zamla tatmin edilmeleri
(S. No: 248) mümkün olmıyan eski hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış

olanların aylıklarının bugünkü emsalleri seviyesine çıkarılarak 
MUHARREM AKÎF SORGUÇ evvelemirde eşitliğin sağlanması talebinden ibarettir.)

Küçükyalı 185 sokak No: 8

ÎZMÎR

2915/43575 - 22. 3 .1961 (Dilekçe özeti : Geri alınan emekli aidatının iadesi için 5434
(S. No: 249) ve 7350 sayılı kanunlarda tesbit edilen müddetlere ilâveten mü

racaat için bir müddet daha tanınması talebinden ibarettir.)
Dr. M. VÎSALÎ AZERGÜN

DSİ IX. Bölge Müdürlüğü 
Tabibi

ELAZIĞ
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

‘2916/43573 - 22 . 3 .1961 • (Bilekçe özeti : Petrol Ofisi Teşkilâtında çalışmakta olan mc-
(S-. No: 250) »ıtırların 1950 yılına kadar geçmiş hizmetlerinin emeklilikle-

,rinde nazara altnabiimcsci için borçlandırılmalarını teminen bit 
ORHAN YILDIRIM kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

Petrol Ofis Umum Müdürlüğü 
Merkez Muhasebe Müdürü

ANKARA

2914/43550 - 22 . 3 . 1961 
(S. No: 251) .

FARUK ESİN

Devlet Su İşleri 134 Şube 
hışaat Fen Memuru

İSPARTA

(Dilekçe özeti : Ceza evi gardiyanlarının da memurlara tanı
mın haklardan faydalandırılmaları esbabının temini talebinden 
ibarettir.)

Toptaşı Ceza Evi gardiyanları 
adına

İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Yapılan zamlardan istifade edememiş olan 
işçi yevmiyelerinden tasarruf bonosu karşılığı kesintisi yapıl
maması talebinden ibarettir.)

Karayolları Makina ve İkmal 
Grup Şefliği işçileri adına

2898/43534 - 22 . 3 .1961 
(S. No: 253)

RUHİ ŞERBETÇİ ve arkadaş
ları

2901/43570 - 22.3 ,1961 
(S. No: 252)

MUSTAFA BAYBOĞA

(Dilekçe özeti : Ccrctli ve hizmetlilerin resmî ve yarı resmî 
milesseselerde prim ve emekli aidatı kesilmeksizin geçen müddet
lerinin de emeklilik hizmetlerinden sayılabilmesi için 228 sayılı 
Kanuna ek bir kanun çıkarılması talebinden ibarettir.)

İSKENDERUN
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2896/43565 - 22.3.1961 (Dilekçe özeti : Müddeti içerisinde müracaat etmediği için
(S. No: 254) ' borçlandırılmak suretiyle emekliliğinde nazara alınvuyan polis

stajiy erliği hizmetinin fiilî hizmletine ilâvesi suretiyle mahrum 
CEMAL EVREN kaldığı emekli ikramiyesinin verilmesinin temini talebini muta-

zammındır.)

Rami Cuma mahallesi Şeyh 
Abdullah sokak 12/2

İSTANBUL

2884/60642 - 22 . 3 .1961
(S. No: 255)

HİMMET KARTAL

Gümrük vc Tekel Bakanlığı 
Esenboğa Gümrük Muhafaza 
Mmtaka Amirliği Muhafaza 
Memuru

ANKARA

2885/60643 - 22.3.1961 . » * * *
(S. No: 256)

SATILMIŞ KELEK "

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Muhafaza Memuru

Esenboğa - ANKARA

2886/60644 - 22.3.1961 » * » »
(S. No: 257)

NEC Mİ EREL
Çalışma Bakanlığı Levazım
Müd. Kalem Âmiri

(Dilekçelerin özeti : Askerlik hizmetlerini er olarak ifa etmiş 
olanların bu müddeti hizmetlerinin kıdem ve emekliliklerinde 
nazara alınması esbabının sağlanması talebinden ibarettir.)

ANKARA
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2887/60645 - 22.3.1961 ('Dilekçelerin özeti: Askerlik hizmetlerini er olarak ifa elmiş
(S. Nr« : 258) olanların bu müddeti hizmetlerinin kıdem ve emekliliklerinde

nazara alınması esbabının sağlanması talebinden ibarettir.)
YUSUF CANKIR

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon (karan

Çalışma Bakanlığı Araştırma 
Kumlu Kalcın Âmiri

ANKARA

2888/60647 - 22.3.1961 
(S. No: 259)

SELİM ALPARGIN

Çalışma Bakanlığı Hukuk 
Müşavirliği Raportörü

ANKARA

2889/60648 - 15.3.1961 » » » » » »
(S. No: 260)

MEHMET ALTAY
•

Çalışına Bakanlığı İşçi Sigor- 
■ talan  Kurumu Genel Müd.

Levazım Müdürlüğünde

/ ANKARA

2890/60619 - 15.3.1961 » » » * » »
(S. No: 261)

ŞAKİR ÜNVER

Çalışma Bakanlığı Evrak x
Müd. Daktilo

ANKARA
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2891/60640 - 22 . 3. 1961 
(S. No: 262)

M. RAŞİT SÖNMEZ

Dilekçenin tarih ve No. su ide
<llk*k<;o sahibinin adı ve adresi DiJeikce özeti ve komisyon kararı

(Dilekçeler in özeti  : A sker l ik  h izm etler in i  er olarak ifa etmiş  
olanların bu m ü d d e t i  hizmetlerinin kıdem ve emek li l ik ler inde  
nazara alınması  esbabının sağlanması talebinden ibarett ir .)

Çalışına Bakanlığı Yayın 
Müd. Raportörü

ANKARA

2892/00639 - 22 . 3 . 1901 
(S. No: 263)

MEHMET SELÇUK

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 
Sicil, ve Arşiv Şefi

ANKARA

2881/60638 - 22 . 3 .1961.
(S. Nü: 264)

NEVZAT ÇINAR

Maliye Bakanlığı Muhasebat 
Umum Müd. 1 nei Mümeyyizi

ANKARA

2882/60640 - 22 . 3 .1961 
(S. No: 265)

YAŞAR KONUK

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
(rünırük Muhafaza Memuru

• Eseııboğa - ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dtfakçe saMbinin adı vc adresi IM'hskçc özeti ve komisyon kararı

2883/60641 - 22.3.1961 (Dilekçelerin özeti : Askerli],- hizmetlerini er olarak ifa, etmiş
(S. No: 266) olanların bu müddeti hizmetlerinin kıdem ve emekliliklerinde

nazara, alınmam esbabının sağlanması talebinden ibarettir.)
MUSTAFA ONUR

Gümrük vc Tekel Bakanlığı 
Muhafaza Memuru

Esenboğa - ANKARA

3026/43855 - 28.3 .1961 
(S. No: 267)

MEHMET HARAÇÇI

(Dilekçe, Özeti : Muhtelif sebeplerle vazifeden aynimi,s olan 
hâkim ve savcılarla yardımcılarının diğer vazifelerde geçen hiz
metlerinin meslekte geçmiş sayılmasını teminen Hâkimler Ka
nununa bir madde ilâve edilmesi talebinden ibarettir.)

Sorgu Hâkimi

Çayıralan - YOZGAT

3027/43736 - 27.3 .1961 
(S. No: 268)

ALÎ ŞÜKRÜ ÜÇER

Telefon Miid. Santralinde 
Başteknisiyen

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığı ile ilgilendiril dikleri tarihte 
yaşları 40 ı geçmiş olduğu için sandığa ancak tevdiata olarak 
kabul edilmiş bulunan, İstanbul Beykoz Müdürlüğü Personelinin 
1936 yılından beri olan hizmetlerinin emekliliklerinde sayılabil- 
mesi ve borçlandınlabilmeleri için gerekli kanuni tadilâtın ya
pılması talebinden ibarettir.)

Beyoğlu - İSTANBUL

3024/43726 - 27.3.1961 (Dilekçe özeti : 1 Ağustos 1952 tarihinde 60 yaşını doldurduğu
(S. No: 269) ileri sürülerek emekliye sevk olunup 28 senelik hizmeti bulun

duğu halde 30 hizmet senesini doldurmamış olduğu için ikrami- 
OSMAN YAZAN ‘ yeden mahrum kalmış bulunduğundan bahsile sonradan yürür

lüğe giren bir kanunla 25 hizmet senesini dolduranlara dahi bu 
hak tanınmış olduğu cihetle mezkûr haktan istifade ettirilmesi 

1675. sokak No: 21 esbabının temini talebinden ibarettir.)

Karşıyaka - İZMİR
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

8175/44205 - 4 . 4 .  1961 
(S. N o : 270)

ABDULLAİT KKNAN KATIA-  
l’dl/UN

DSİ ikinci Böl ê Müd. İdari 
İşler Muamelât .Memuru

İZMİR

8 177/44221 - 4 . 4 . 1961 
ıS. N o: 271)

İ BRAHİ M İB.!ŞO(i TjU

Hürriyet İlkokulu Öğretmeni 

BERGAMA

*42/60073 - 23 .1 .1 9 6 1  
(S. N o ; 272)

KİU'BKKİR HRTAŞ vc AB- 
DÜLBARÎ KARTAli

Zafer Karakolunda. 55 kişi

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti  : T arım  K r e d i  K ooperati f i  erinde yccen h i z 
metierin Devlet  m em u r iye t in d en  sayılması için 2831i sayılı K a 
n ımda (/erikli  değişik liğin yapılması isteğinden ibaret lir.)

( Dil el; e e özeli  : Yurt  dışında yecerı öğretmenlik  h izm e t in in  
müktesep  hak re ( ini kl il ik hizmetlerine el;lannesi isteğinde n 
ibarett ir .)

Gereği düşünüldü : Yukarda yazılı ve özet olarak belirtil
miş olan talep ve şikâyetler, yeni bir kanun ve yorum teklifi 
ile ilgili bulunmaktadırlar.

Komisyonumuz, 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
bendinin (D) fıkrası muvacehesinde kanun teklifi serdine yet
kili bulunmadığı gibi, 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası da yasama organının yorum yetkisini kaldırmış bulun
maktadır.

Vâki müracaatlar üzerine belirtilen bu kanuni sebeplerden 
dolayı Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

756 26 . 6 . 1963

(Dilekçi ö z ı t i  : Dcmol;reısiyc, insan hak v< hiirriı/c tlermc  
(u f k i n  olan M ecburi  İskân K a n u n im  ten kt ıld/nlmıısi  re iskâna  
tabi .r>5 kişiye ait  malların diişük f i  yallarla- sa tılmasının önlen
mesi talehirıek n ibarett ir .)

StVAS
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1742/29414 - 9.2 .1961 
(S. No: 273)

SİNEM KARTAL vo arkadaş
ları

Şerefiye caddesinde

YAN

(Dilekçe özeti : Mecburi iskâna tabi tutulan kocalarından 
dolayı kendilerinin de aynı muameleye tabi tutulmamdan ve 
arazilerinin satılmaması taleplerinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 105 sayılı Kanun, 81 sayılı Kanunla 
yürürlükten kaldınlmış bulunduğundan vâki müracaatlar üze
rine artık Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

757 26 . 6 . 1963

Başkan 
llrfa Senatörü 

V. Gerger

SÖzcü 
Edirne Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu

Sözcü 
Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut

Kâtip 
Niğde Milletvekili 

O. D. T üzün

(Dilekçe sayısı : 315)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D Î V A N I  

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

^  Sayı: 16 3^
Tevzi tarihi 

11 . 10 . 1963 Cuma

Dilekçenin tarih ve No. sn ile 
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3211/60740 - 6 .4 . 1961
(S. No: 1)

NÂZIM ŞtMŞEIv
Devlet Orman İşletmesinde
Memur

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Ücrette geçen hizmetlerinin borçlanmaya tabi tu
tulmuş olmasından dolayı her ay maaşından geçimine müessir 
olacak miktarda bir para kesilmekte olduğu ve bunu telâfi için 
kendisine iki üst dereceden bir kadro tahsisi gerektiğini beyanla, 
hakkında, bu yolda muamele ifası hususunun sağlanmasını iste
mektedir.)

KÜTAHYA

2943/43635 - 24.3 . 1961 
(S. No: 2)

ALİ YARAR
Liman İşletmesi Ambarlama 
kara işçilerinden S. 3450

(Dilekçi : İstanbul Liman İşletmesi Ambar Servisinde otusüç 
seneden beri çalışmakta olmasına rağmen gerek kıdemine, gerek
se ücretine bir zam yapılmamış olduğunu beyanla, hakkının ko
runmasını istemektedir.)

Kasımpaşa - İSTANBUL

2955/43164 - 14 . 3 .1961 (Dilekçi : Az maşlı bir emekli memur olduğunu, maişetini
(S. No: 3) sağlamak için seyyar dellâllık yapmakta bulunduğunu ve bu du

rumda ticaret odasına ait kayıt ücretiyle aidatı veremiyeceğini 
beyanla, kendisi gibi emeklilerin bu mükellefiyetten istisna edil- 

TAYYAR ACUN meşini istemektedir.)
Hükümet karşısında 63/B 
yazıhanede

MANİSA



Dilekçenin tarih ve No. su iıle
dilekçe sahibinin adı ve adresi Ditekçe özeti ve komisyon karan

2948/43595 - 23. 3 . 1961 (Dilekçi : 12 yıl eğitmenlik yaptıktan sonra tasfiye edildiğini
(S. No : 4) beyanla, yine bu göreve tâyinini istemektedir.)

SABRI GÖK 
Karakeş köyünde

TİREBOLU

2989/43846 - 28.3.1961 (Dilekçi : Sel felâketine mâruz kalanlardan olduğunu beyan-
(S. No: 5) la, Erzurum’daki belediye veya Hazine arsalarından birinin ken

disine verilmesi hususunun teminini istemektedir.)

DURSUN KAYGUSUZ 
Yukan Hasani Basri mahallesi 
Hacı Kurban sokak No: 5 evde

ERZURUM

2947/43636 - 24.3.1961 (Dilekçi : Gemlik Suni İpek Fabrikası İç Hizmetler Şefi
(S. No: 6) iken haksız ve kanunsuz olarak işine son verildiğini ve bu yüzden

ailesi efradiyle birlikte çok sefil ve perişan bir duruma düştüğü
nü beyanla, tekrar aynı yerde tavzifi hususunun sağlanmasını■ 

FETHÎ TUNCAY istemektedir.)
Güllük mahallesi Tarlayüzü 
sokak No: 11

ESKİŞEHİR

3165/44326 - 5 .4 .1961 (Dilekçiler : Akar yakıtın çiftçilere daha ucu» bir fiyatla ve-
(S. No: 7) rümesini istemektedirler.)

HALİL YANMAZ ve arkadaş
ları
Gülpınar Babadere çiftçilerinden 

Ayvacık - ÇANAKKALE



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihin in adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3134/60629 - 22. 3 . J961 
(S. No: S)

MUSTAFA GÜN EK 
Yılmaz mahallesi Sakarya 
sokak No: 4

(Dilekçi : Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odam 'Tahsildarı 
iken haksız ve kanunsuz olarak işine son verildiğini ve sonradan 
da yerine kifayetsiz başka bir kimsenin alındığım beyanla, hak- 
kındaki muamelenin iptalini ve tekrar eski yerine (Umması husu
sunun sağlanmasını istemektedir.)

LÜLEBURGAZ

3136/43307 - 21 .3 . 1961 (Dilekçi : Bâzı bankaların kendisiyle kredi açmamış olnıasm-
(S. No: 9) dan şikâyet etmekte ve bu konunun incelenerek icabının yapıl

masını istemektedir.)

KEMAL SAKA 
Bursa caddesi No: 212 
Keresteci

GÖLCÜK

3209/60736 - 6.4.1961 
(S. No: 10)

OÎHAT TAŞKINER 
Yollar 133. Şubede Mutemet 
ve idare Memuru

ALANYA

(Dilekçi : t.ki defa imtihana girip kazandığı halde ücretine 
zam yapılmadığını, mutemetlik vazifesini asıl görevine ilâveten 
yapmakta bulunmasına rağmen, ek görev ücretinden de mahrum 
bırakıldığını, emsali emekli subaylara ayda 1 250 lira ücret ve
rilmekte ilçen kendisine ancak (500) lira gibi az bir ücret veril
diğini beyanla, aylık ücretinin artırılmasını, ayrıca ek görev üc
reti verilmesini, muvazzaf subaylıkta geçen hizmetiyle ihtiyat 
subaylıkta geçen hizmetinin biri eştirilerek toplamı üzerinden 
yeniden emekli aylığı bağlanmasını ve Karayolları Umum. Mü
dürlüğü emrinde geçen 11 senelik hizmetinin de emeklilik hesa
bında nazara alınmasını istemektedir.)

2826/43071 - 11 .3.1961 (Dilekçi : Erzurum’daki binasını satınalmak istiyen İşçi Si-
(S. No: 11) gortaları Umum Müdürlüğünün bu husustaki formaliteyi ikmale

yanaşmadığı takdirde kendisine ipotek karşılığı beşyüz bin lira
lık bir kredi sağlanmasını istemektedirler.)

AGÂH GÜNDOĞDU 
Cumhuriyet caddesi No: 4

ERZURUM



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

2558/60533 - 3 .3 .1961 (Dilekçi : Köylerde vazife gören yedek subay öğretmenlere
(S. N o: 12) verilmesi düşünülen ödeneğin, mağduriyetleri hasebiyle şehir ve

kasabalarda çalışan yedek subay öğretmenlere de teşmilini iste
mektedir.)

MUSTAFA KIRIŞ 
Cemalettin Çelik Cumhuriyet 
İlkokulunda Yd. Sb. öğ.

KESKİN

2459/42329 - 27 . 2 .1961 
(S. No: 13)

(Dilekçi : İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğünde Odacı iken 
sebepsiz ve haksız olarak işine son verildiğini beyanla, tekrar eski 
yerine alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

ŞÜKRÜYE GÜL
Galata Çeşme meydanı Tersane
caddesi Yaprak çıkmazı No: 1/1

İSTANBUL

2466/42503 - 1.3.1961 (Dilekçi : Toprağa muhtaç çiftçilerden olduğunu beyanla,
(S. No: 14) kendisine arazi verilmesini istemektedir.)

HÜSEYİN BOZTEPE 
Karingez köyünde

Çat - ERZURUM

2361/60505 - 27 . 2 .1961 
(S. No: 15)

MEHMET KÂMİL TEPPARE 
Talimhane Feritbey sokak No: 4

(Dilekçi : Millî Savunma Bakanlığının emriyle verdiği dilek
çe üzerine yarbaylıktan emekliye ayrıldığını, halbuki sicillerinin 
üst rütbeye terfi ettirilmesini gerektirecek mahiyette olduğunu, 
halen emekli olduğuna göre maddi değil, mânevi bakımdan al
baylığa yükseltilmesini istediğini beyanla, bu hususun teminini 
talebetmektedir.)

Kadıköy - İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2369/42194 - 23 . 2 .1961 (Dilekçi : Emlâk Kredi Bankası Kadıköy Şubesine ciheti ke-
(S. No: 16) faletten bakiye borcu olan onsekiz bin liranın Haziran 1961 ayma

kadar ödenmesi lâzımgelen üç aylık üç bin lira taksitinin tecilini 
istemektedir.)

VEDAT YARAŞ 
Kadıköy Palas No: 3

Kadıköy - İSTANBUL

2370/29794, 6833/54543, 
2143/2143 - 14. 2.1961 
(S. No: 17)

HAYDAR TUNÇALP 
Vehbibey mahallesi Altınova 
caddesi 9. sokak No: 18

AYVALIK

2353/42209,
2255/41765 - 24 . 2 .1961 
(S. No: 18)

HİKMET TIRMANDIOö LU 
iskele caddesi No: 1/2

KINALIADA

2279/41707 - 30.1.1961 (Dilekçi : İzmir Borsasmdaki vazifesine haksız ve kanunsuz
(S. No: 19) olarak son verildiğini beyanla, tekrar tavzifini istemektedir.)

TURHAN ERTOPÇU 
1485 sokak No: 5

(Dilekçi : İş Bankasına ait Kasımpaşa Un Fabrikasındaki 
işinden, kalb hastalığına müptelâ olduğu bir zamanda çıkarılmış 
olmasının yolsuzluğundan bahsile, tekrar aynı işe alınması husu
sunun sağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi : Askerlik şubelerinde sivil daktilo olarak çalışanla
rın bir defaya mahsus olmak üzere kursa tabi tutulup ve de
vamlı surette nıemur sınıfına alınmaları hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

Alsancak - İZM ÎR
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2197/42032 - 21 . 2. 1961 
(S, No: 20)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

EROL KRAŞOÛH'
PTT Operatörü Kursiyeri

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : 2 800 liradan ibaret okul tazminatının tahsilini te
min iein maaşının dörtte birinin kesilmekte olduğunu, geri ka 
lan (160) lira ile kendi ve ailesi efradının maişetlerini teminden 
âciz kaldığını beyanla, durumunun takdir olunarak bu hususta 
bir hal çaresi bulunmasını istemektedir.)

BOYABAT

2192/42047 - 21 .2 . 1961 
(S. No: 21)

AHMET ÖZKAN 
Alpaşalı köyü Ilkokııl 
öğretmeni

(Dilekçi : Mecburi hizmetinin bitmesine dört ay kalmışolma
sına rağmen tekrar nakle tabi tutulduğunu, halbuki 6234 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince haklarında muamele yapıl
ması icabeden bir kısım öğretmenlerin mecburi hizmetlerini hiç
bir nakle tabi tutulmadan ilk tâyin edildikleri yerde ikmal et
mekte bulunduklarını beyanla, durumunun incelenerek mağduri
yetinin giderilmesini islemektedir.)

Durağan - SİNOP

2301 /41858 - 18.2.1961 (Dilekti : Demiryolları İdaresine 1941 yılında intisabederek
(S. No: 22) bu tarihten beri fâsılasız çalışmakta olduğunu ve düşük iktidar

zamanında kendisinin re' emsalinin emeklilik hakkından mahrum 
bırakıldığım beyanla, sözü geceyi haktan faydalandırılmaları hu- 

İSMAİL YILMAZ susunun sağlanmasını istemektedir.)'
DDY 2. işletme Kayseri 
-Deposunda Bekei

KAYSERİ

2183/60442, (Dilekçiler : Denizcilik Bankasında Başpuvantörlüğe fiilen
2189/42067 - 21 .2 . 1961 de terfi ettirilmiş oldukları halde bu kadroya ait maaşı alama-
(S. No: 23) makta olduklarını re bankaya vâki mütaaddit müracaatlarının

da bir semere vermediğini beyanla, başpuvantörlük maaşının ken
dilerine verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

ORHAN HALİT HELVACT- 
(>ftLU
1). B. İstanbul Liman işletmesi 
Y. B. Servisindi* Başpuvantör

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi D#e:kçe özeti ve komisyon karan

2184/60471,
İ 188/42066 - 22.2 . 1961 
(S. No: 24)

HAKKİ AKTUNER 
D. B. İstanbul İş. Y. B. 
Servisinde Başpuvantör

İSTANBUL

2185/60472,
2190/42068 - 22 .2 . 1961
(S. No: 25) î> >> >•> » »

ALİ SEMİH DOĞUKAN 
D. B. Liman işletmesi Y. B.
Servisinde Başpuvantör

İs t a n b u l

2186/60473,
2187/42065 - 22.2 .1961
(S. No: 26) » » * » > »

AHMET ZÎYA IŞIKKARA
D. B. Liman Iş. Y. B.
Servisinde Başpuvantör

İSTANBUL

2100/41855 - 18. 2. 1961 (Dilekçiler : 594 sayılı Tarım Kredi Kooperatifine olan borç-
(S. No: 27) larının, 123 sayılı Kanun gereğince, beş yıl müddetle taksite bağ

lanmasını istemektedirler.)

ALİ OT AK ve arkadaşları 
ömerbeyli T. K. Kooperatifi 
ortakları

(Dilekçiler : Denizcilik Bankasında Başpuvantörlüğe fiile a 
de terfi ettirilmiş oldukları halde bu kadroya ait maaşı alama
makta olduklarını ve bankaya vâki mütaaddit müracaatlarının 
da bir semere vermediğini beyanla, başpuvantörliik maaşının ken
dilerine verilmesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

AYDIN



Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2097/41865 - 18.2.1961 (Dilekçi : Ereğli Kömür İşletmesinde çalışmakta iken müp-
(S. No: 28) telâ olduğu hastalık, aynı işletmenin sağlık kurulunca meslekî

sayılıp kendisinin B/86 gereğince çalışabileceğine dair rapor 
verildiğinden bahsile, hakkında bu rapor mucibince işlem yapil- 

HÜSEYlN ŞAHİN ması hususunun sağlanmasını istemektedir.)
E. K. î. 17 yemekhanede 
Nurettin Kara yanında

Kozlu - ZONGULDAK

2028/29998 - 17.2.1961 
(S. No: 29)

(Dilekçi : 168 sayılı Kanun mucibince yapılması gereken sos
yal yardımdan kendisinin de faydalandırılması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.)

M. KEMAL CUMALI 
Reşadiye mahallesi 2. sokak 
No: 10

ÇORLU

2031/29920 - 16 . 2.1961 (Dilekçi : Askerliğini yaparken vazife esnasında malûl kdldı-
(S. No: 30) ğını beyanla, kendisine maluliyet maaşı bağlanmasını istemekte

dir.)

AHMET ÇINGARA 
Arıklar köyünde

ANDIRIN

2030/29992 - 16. 2.1961 (Dilekçi : Kendisine iskân yoliyle verilmiş olan 843 metre
(S. No: 31) kare miktarındaki arsanın lise binasına katılmak üzere elinden

alınmak istendiğini ve bu hal tahakkuk ederse çok mağdur ola
cağını beyanla, sözü geçen arsanın yedinde ipkasını istemektedir.)

AHMET CÎHAN 
Rızaiye mahallesinde

OSMANİYE



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dil'ekçe özeti ve komisyon kararı

2032/29874 - 15 . 2.1961 
(S. No: 32)

İSMAİL KALE
Büyüle Cami îmarn ve Hatibi

GÖKSÜN

2033/29880 - 15 . 2 .1961 
(S. No: 33)

YUSUF KUTLU 
Çayağazı mahallesinde

BORÇKA

2034/29994 - 16.2 .1961 
(S. No: 34)

SABRÎ DAĞLIOĞLU 
Şehitler mahallesi sokak 
No: 116/1

NÎĞDE

2035/29928 - 16 . 2 .1961 (Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde şehidolan kocası İbrahim-
(S. No: 35) oğlu Reşat Haşan’dan kendisine aylık bağlanmasını istemcidedir.)

EMİNE UYGURLU 
Yazıcızade mahallesinde No: 23

(Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde yol amelesi olarak 
çalışmakta iken bir iş kazası neticesinde ayağının kırılması üze
rine görevine son verildiğini beyanla, mesbuk hizmetine karşılık 
kendisine gereken yardımın yapılması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

(Dilekçi : Zonguldak Kömür Havzasında çalışmak iken has
talandığından iş göremez bir hale geldiğini beyanla, bu hastalı
ğının meslekî hastalık sayılarak kendisine İşçi Sigortaları Ku
rumunca gelir bağlanmasını veya primlerinin aynen iadesini is
temektedir.)

(Dilekçi : 1950 yılından önceki hizmetleri için de emeklilik 
hakkı tanınmasını ve üzerindeki hatiplik vazifesine ilâve edilmiş 
olan imamlık görevinden dolayı munzam bir ücret verilmemekte 
olduğundan bu görevin de uhdesinden alınmasın1 istemektedir.)

GELİBOLU



—  1 0  —

3966/29758 - 14.2.1961
(S. No: 36)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

KEMAL BEŞlRİKLl 
DSl 67. Şube Sordengeçtiler 
Sulama Kanalında Sürveyan

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçi : Devlet Su işleri 6 nci Bölge, 67 nci Şube emrinde 
sürveyanlık yapmakta iken, haksız yere işinden çıkarıldığım ve 
bu yüzden hepsi tahsil cağında olan çocuklarının sefalete dûçar 
olacaklarını beyanla, tekrar eski yerine alınması hususunun sağ
lanmasını istemektedir.)

MERSlN

1965/29769 - 14.2 . 1961
(S. No: 37)

MUSTAFA ÇAKIR 
Türk Cedit mahallesinde

Kınık - İZMlR

(Dilekçi : Kınık kazası Belediye Zabıta Memuru iken görevi
nin tahsildarlığa tahvil edildiğini vc sonradan da emekliye sevk 
olunmak suretiyle mağduriyeti cihetine gidilmiş olduğunu ve bu 
yolsuz muameleden mütevellit şikâyetlerini içişleri Bakanlığına 
intikal ettirmiş olduğu halde şimdiye kadar bu hususta bir cevap 
olamadığını beyanla, bahis mevzuu mağduriyetin giderilmesi 
sebeplerinin istikmalini ve şikâyetini sürüncemede bırakanlar 
fmkkmda da kanuni muamele yapılmasına istemektedir.)

1947/29774 - 14.2 .1961
(S. No: 38)

SENİYE MERMERCİ 
Mareşal Çakmak caddesi in 
kılâp Okulu karşısı No: 10/C

GÖLCÜK

1963/29771, (Dilekçi : Giresun - Dereli Fındık Satış Kooperatifindeki
1964/29779 - 14.2.1961 işinden haksız yere çıkarıldığım beyanla, tekrar eski görevine

" alınması hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(S. No: 39)
NEZİR ÖZTÜRK

(Dilekçi : Hakkmdaki emeklilik işleminin on dokuz sene hiz
met üzerinden yapılması lâzımgeleceğini beyanla, bu yolda mua
mele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Dereli - GİRESUN



Dilekçenin tarih re No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1828/60354, (Dilekçi : Devlet Demiryolları 14 ncii İşletme emrinde Loko-
1946/29753 - 14 .2 . 1961 motif Ateşçisi iken sağlık kurulu raporiyle maluliyeti tahakkuk
(S. No: 40) ettiğinden işine son verildiğini beyanla, kendisine maluliyet de

recesine göre aylık bağlanmasını istemektedir.)

HALİL İBRAHİM TUNA YA 
K. Mustafa paşa mahallesi 
Gebeş sokak N o: 22

MALATYA

1962/29781, (Dilekçi : Erzurum, Şeker Fabrikasında odacı iken haksız
1961/29780 - 14.2.1961 yere görevine son verildiğini beyanla, tekrar aynı işe alınmasını
(S. No: 41) ve hakkında kanunsuz muamele yapanların da cezalandırılmasını

istemektedir.)

MEHMET BÂKİ 
Kovunoğlu mahallesi Yetkin 
sokak No: 3

MALATYA

3369/29770,
1960/29770 - 14. 2. 1961
(S. No: 42)

HAMDİ TATLI ve arkadaşları 
Niğit köyünde tamirci 
Aziz Tatlı eliyle

(Dilekçiler : Toprağa şiddetle muhtaç çiftçilerden olduklarım 
ve köyleri civarında Hâzineye ait bir hayli boş arazi bulunduğunu 
ve hayatlarını ancak toprağa kavuşmaları halinde idameye im
kân bulabileceklerini beyanla, sözü geçen Hazine topraklanmn 
kendilerine dağıtılmasını istemektedirler.)

Serik - ANTALYA

1968/29767 - 5. 2. 1961 
(S. No: 43)

OSMAN TANRI VERDİ 
Bektaşlı kasabasında 
Mustafaoğlu

(Dilekçi : Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde Bahçıvan ola
rak çatışmakta iken fiilî askerlik hizmetini yapmak iizcre bu iş
ten ayrıldığını, vatani vazifesini başarı ile ifa ederek terhis olun
duğunu, tahsil çağındaki çocuklarım okutmak için çalışması ge
rektiğini beyanla, aynı enstitüde veya başka bir yerde kendisine 
yeniden is verilmesini istemektedir.)

BOÖAZLIYAN
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1967/29754 - 14.2.1961 (Dilekçi : Polis memurluğundan çok az bir maaşla emekliye
(S. No: 44) sevk edildiğini, 9 nüfustan ibaret ailesi efradım bu maaşla ge

çindirmesine imkân bulunmadığından çalışmak zorunda olduğu 
nu beyanla, kendisine, durumuna uygun bir iş sağlanmasını iste- 

FERlT YILMAZEL mektedir.)
Raifpaşa caddesi Artan 
sokak N o: 9

İSKENDERUN

1834/29657 - 13 . 2 .1961 (Dilekçi : Konya Emniyet Müdürlüğü Bekçilik Teşkilâtı Mu-
(S. No: 45) hasibi iken yaş haddinden emekliye sevk edilerek ancak üç maaş

nisbetihde bir para verildiğini beyanla, bu paranın hiç değilse 
hizmet müddetine göre artırılmasını istemektedir.)

MAHMUT URALLI 
Kürkçü mahallesi Müderris 
Halis sokak No: 5

KONYA

1836/29566 - 14.2.1961 
(S. No: 46)

NEZİHE BİLGİLİ 
Yetiştirici, Çarşı mahallesi 
Bursa caddesi No: 12

(Dilekçi : Ziraat Bankasına olan borcunun iki bin liradan 
ibaret bir taksidini vâdesinde ödiyememesi üzerine menkul ve 
gayrimenkul m allarına el konularak bu mallarının satışa çıkarıl
dığını beyanla, bahis mevzuu satışın 30 . 9 . 1961 tarihine ka
dar geri bırakılmasını veya borcunun on yıl müddetle, tecilini is
temektedir.)

BOZÜYÜK

1837/29627 - 14 . 2 .1961 (Dilekçiler : Sarıkamış Ziraat Bankasından kendileri için zirai
(S. No: 47) kredi sağlanmasını istemektedirler.)

HANLAR KAYA ve arkadaşı 
"Veteriner Dairesi Odacısı

SARIKAMIŞ
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j 840/29614 - 14.2.1961 
(S. No: 48)

Dilekçenin tarilı vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

HALİL TALİMCÎ 
Yavuz mahallesi Peşte m alcı 
caddesi No: 54

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçi : Tekirdağ Tekel idaresinde memur bulunduğunu, 
geçirdiği felç neticesi sol tarafında halen bu hastalığın eseri de
vam etmekte olduğunu ve askerlikte geçen hizmetinden dolayı 
kendisine 5434 sayılı Kanun mucibince itibari hizmet zammı ta
nınması gerekeceğini beyanla, hakkında bu yolda muamele ifası 
hususunun teminini istemektedir.)

TEKİRDAĞ

1841/60355 - 14 . 2 . 1961 
(S. No: 49)

ESAT BAYHAN 
Merkez Atatürk Okulu 
Öğretmeni

(Dilekçi : Bucak Müdürlüğünde ve evrak memurluğunda ge
cen hizmetlerinin şimdiki görevi olan öğretmenlikte nazara alı
narak bir üst dereceye terfi ettirilmesi hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

AKYAZI

1850/29651,
1851/29650 -14 .2 .1961
(S. No: 50) .

(Dilekçi : Denizcilik Bankası Liman işletmesinde vazife gör
mekte iken mâlûl kaldığım beyanla, İşçi Sigortaları Kurumunca 
kendisine mâlûliyet geliri bağlanması hususunun teminini iste
mektedir. )

YAHYA l'ELKİL 
Hacımirai mahallesi Karabaş 
Derebovıı sokak N o: 27

Tophane - İSTANBUL

1827/29620 - 14 . 2.1961 
(S. No: 51)

KUDDÜS DEMİR 
Belediye emeklilerinden

MARAŞ

(Dilekçi : Maraş Belediyesinde 40 seneye yakın hizmetim  
sonra yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildiğini, müstahdem, 
olduğu ileriye sürülerek kendisine emekli aylığı bağlanmadığını 
beyanla, sözü geçen hizmetine karşılık tekaüt maaşı tahsisi husu
sunun teminini istemektedir.)

Gereği düşünüldü /İhtiva ettikleri hususlar, yukarda özet
lenmiş olan müracaatlar hakkında; son kararı almaya yetkili 
idare makamlarınca henüz kesin Trir karar verilmemiş olduğun-



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Bükükçe özeti ve komisyon kararı

dan, 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci bendine göre 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve dilekçilerin 
bu mercilere başvurmaları lüzumuna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

758 26 . 6 . 1963

2437/42388 - 28. 2 . 1961 (Dilekçe özeti : Er olarak yapmış olduğu askerlik hizmetinin
(S. No: 52) memuriyet ve emeklilik sürelerine eklenmesi için bir kanım çıka

rılması talebinden ibarettir.)

HAKKI TBRZlOĞLU 
T. C. Ziraat Bankası 
Muhasebecisi

TİRE

2438/42394 - 28.2.1961 (Dilekçe özeti : Askerlik hizmetlerini er olarak yapmış olan-
(S. No: 53) hırın bu hizmet müddetlerinin emeklilik müddetlerine sayılması

talebinden ibarettir.)

ÎSMAÎL ÖZSOY 
PTT Memuru S. 8180

ANTALYA

1647/7695 - 20.8.1960 (Dilekçe özeti : Romanya’da Türk çocuklarının eğitim ve öğ-
(S. No: 54) retimi ile geçen 5 sene 6 aylık memuriyet hizmetinin memuriyet

süresine eklenmesi talebinden ibarettir.)

SAİT BAŞARAN 
Maliye Bakanlığı Merkez 
Muhasebeciliği Başveznedan

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2111/60054 - 20.2.  1961 (Dilekçe özeti : Maaşlara yapılacak zam işinde; en az maaşın
(S. No: 55) en çok olan aylığın yarısından aşağı düşmemesinin sağlanması

talebinden ibarettir.)

ZEKt YETÎŞ 
Eski mektep durağı 
öktem Ap. No: 3

Ayrancı - ANKARA

2107/60428, 2108/41838, 
2109/41839 - 20 . 2 . 1961
(S. No: 56)

ÎSMAÎL HAKK I KARA TAYLI 
Bahçelievlor 14. sokak No: 10

ANKARA

2023/29976 - 16.2.  1961 
(S. No: 57)

RAMAZAN ÜNVER 
Gazipaşa caddesi No : 37 Kavaf 
Mümtaz Ünver eliyle

KARAMAN

2006/29909 - 16.2.  1961 (Dilekçi : Borçlanma dışı kalan 7 sene 7 günlük ücretli hiz-
(S. No: 58) metinin de emeklilik hizmetinden sayılmasının sağlanması tale

binden ibarettir.)

KENAN ALPTEKİN 
Haydarpaşa Liman Tevsii 
inşaatı Başmühendisliğinde 
Memur

(Dilekçe özeti : Yaş haddine tabi tutulmak suretiyle 30 hiz
met yıllarını tamamlıyamadan emekliye ayrılmış olan astsubay
ların da emeklilik ikramiyesinden faydalandırılmalarının sağlan
ması talebinden ibarettir.)

(Dilekçelerin özeti : 60 - 70 yaşlarını ikmal etmiş olanların 
Tasarruf bonosu Kanununun şümulü dışında bırakılması talebin
den ibarettir.)

Selimiye - İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2011/29872 - 15 .2.1961 (Dilekçe özeti : Liman Başkanı olarak kefalet aidatı ödeyip
(S. No: 59) para tahsil vc sarfa mezun olduğu cihetle verilmesi iktiza eden

kasa tazminatından faydalandırılması talebinden ibarettir.)

TARIK MENER 
Liman Başkanı

TİREBOLU

.1995/29981 - 16.2.  .1961 (Dilekçe özeti : 113 ve 13'4 sayılı A f kanunlarından istifade
(S. No: 60) edememiş olan mahkûmların da affedilmeleri talebini mutazam-

mmdır.)

ALÎ ARSLAN ve arkadaşı 
Ceza Evinde

NİĞDE

1996/29924 - Ki.2 . 1961
(S. No: 61) » » » » » »

EMRULLAH GÜLER 
Polis Karakolunda

EDREMİT

2000/29987, (Dilekçe özeti : Çocuk zamlarının mâkul bir hadde yükseltil-
2001/29988 - 16.2.1961 mesi talebinden ibarettir.)
(S. No: 62)

O. NURİ SERHAT 
Polis Memuru 115/10888 
S. ve yaka sayılı

SAFRANBOLU
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Dilekçenin tarih ve No. su dile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1930/29775 - 14 . 2 .1961 (Bilekçe özeti : Medeni Kanunun 854 ncü maddesine bir fıkra
(S. No: 63) ilâvesi talebinden ibarettir.)

ALÎ ERACAR ve arkadaşları 
Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu U. Kâtibi

ANKARA

1929/29755 - 14 . 2 .1961 (Bilekçe özeti : Küçük esnafın götürü vergiye bağlanması ta-
(S. No: 64) lebinden ibarettir.)

SALİM OMUZLU ve arkadaş
ları
Hırdavatçılar

KASTAMONU

1928/29757, 3371/44640, ( Büekçe özeti : Sosyal yardım  burumlarında geçen hizmetle-
5060/44640 - 14. 2 .1961 rin borçlandırılmak sureti ile emeklilikte sayılması ve buralarda
(S. No: 65) çalışanların memur addedilmeleri taleplerinden ibarettir.)

NUSRET ÖZALP
Yeni Hükümet konağı karşısı
No: A/10

TOKAT

1925/29372 - 8.2 .1961 (Bilekçe özeti : Memur iken yüksek tahsillerini ikmal etmiş
(S. No: 66) oldukları halde aylık derecelerinde her hangi bir değişiklik ya

pılmamış olanların barem derecelerinde münasip görülecek bir 
esas dâhilinde yükseltme yapılması talebinden ibarettir.)

HAMZA ÇELEBİ ve arkadaş
l a r
Levent sokak No: 26/A

Yenimahalle - ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi D ilek çe  özeti ve kom isyon  k a r a n

1921/29760 - 14.2.1961 ..(Dilekçe özeti : Çocuk zammının 25 liraya çıkarılması tale-
(S. No: 67) binden ibarettir.)

SALÂHATTÎN PİŞKEN 
Bölge Ziraat Mücadele Leva
zım Ambarladı Müdürlüğü 
Ambar Memuru

ADANA

1792/28226,
4331/28226 - 19 . 1 .1961 
(S. No: 68)

BALÎL GEDÎKOLĞU 
Umum Mağaza, Apartman, Kap
lıcalar ve Pansiyoncular Derne
ği Başkanı Abdülhamit caddesi 
No: 74

(Dilekçe özeti : İstanbul’da bulunan ve adedleri 10 bine ba
liğ olan han, apartman ve mağaza bekçilerine mal sahipleri tara
fından tahsis olunan oturma yerlerinde sıhhi ve medeni şartların 
bulunması mecburiyetinin konulması ve bunların iş ve işçi mev
zuatında derpiş olunan sosyal haklardan faydalandırılmaları ta
leplerine mütedairdir.)

Taksim - Beyoğlu - İSTANBUL

1789/29545 - 11 .2 . 1961 
(S. No: 69)

NECATİ ÖZTURAN ve arka
daştan 
Çarşıbaşı mahallesinde

(Dilekçe özeti : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 
nci maddesinin «Baro tevekkül etmiyen mahallerde herkes dile
diğini tevkil eder» şeklinde tadil edilmesi talebinden ibarettir.)

ZARA

1790/29547 - 13.2.1961 (Dilekçe özeti : Çiftçilerin bir kısım borçlarının 10 yıllık bir
(S. No: 70) vâdeye bağlanmasını derpiş eden 123 sayılı Kanunun, dilekçede

belirtüen ve muhik olan sebeplere binaen; memleketin bütün çift
çilerine ve borçlarına şâmil umumiyet ve müsavat prensiplerine 

İZZET KARAHAN uygun bir şekilde değiştirilmesi talebinden ibarettir.)
Çiftçiler Birliği Başkam

KIZILTEPE



Dilekçenin tarih  vo No. su ile
dilekçe sahdbiııin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon k a rarı

1787/29546 - 11. 2. 1961
(8. No: 71)

MEMDUH BÜYÜKER 
T. M. Ofisi Eksperi

Çevikli - KIRIKKALE

1817/29642 - 14 . 2 .1961 
(»S. No: 72)

ÖMER BELDİBİ ve arkadaş 
lan
Sarıyer adliyesi mensuplan

Sarıyer - İSTANBUL

1825/29596 - 1 3 .2 . 1961
(S. No: 73) » » » » »

İBRAHİM BAYKAL ve arka- 
r1 aşları
Adliye dairesinde

ŞUHUT

1824/29646 - 13 .2  .1961
(S.  N o :  74) * v » «- »

İSMAİL KÖPRÜLÜ ve arka
daşları
Adliye Başkâtibi

(Dilekçelerin özeti : Adalet dairelerinin malûm olan işlerini, 
dur bir kadro ile ve muntazam terfilerden dahi tftahrum olarak, 
tatil günleri dâhil gece gündüzlü çalışarak yenmeye uğraşan 
başkâtip re mübaşirlere arz olunan bu ağır hizmetlerine binaen 
vâki mağduriyetlerinin telâfisi için tazminat verilmesi, yıpranma, 
zammı ve kasa tazminatı haklarının tanınması taleplerinden iba
rettir.)

(Dilekçe özeti : Tahtı muhakemeye alınmaları sebebi ile işten 
et çektirilip neticei muhakemede beraet ederek tekrar vazifelerine 
alman memurların bu açık müddetlerinin terfilerinden sayılması
nı sağlıyacak bir kanun tedvini talebinden ibarettir.)

UZUNKÖPRÜ
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe saiMbinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1823/29623 - 13 . 2.1961 (Dilekçelerin özeti : Adalet dairelerinin malûm olan işlerini,
(S. No: 75) dar bir kadro ile ve muntazam ter filerden dahi mahrum olarak,

tatil günleri dâhil gece gündüzlü çalışarak yenmeye uğraşan 
başkâtip ve mübaşirlere arz olunan bu ağır hizmetlerine binaen 

MESTAN ÖNAL ve arkadaşları vâki mağduriyetlerinin telâfisi için tazminat verilmesi, yıpranma 
Asliye Ceza Kâtibi zammı ve kasa tazminatı haklarının tanınması taleplerinden iba

rettir.)
UZUNKÖPRÜ

1822/29588 - 14. 2.1961 
(S. No: 76) *

RAHMİ ÇELÎK ve arkadaşlan 
Başkâtip

TRABZON

1821/60357 - 14. 2.1961
(S. N o: 77) » > » » > »

SALİH SONER ve arkadaşlan 
Adliye mensupları

TRABZON

1795/29554,
1820/60352 - 14.2.1961 » » » » » »
(S. No: 78)

MUSA AKMAN ve arkadaşları 
Başkâtip

DENİZLİ
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1819/29,591 - 14 . 2 .1961 
(S. No: 79)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

Y. ZİYA BOZ ve arkadaşları 
Adliye mensuplan

EMİRDAĞ

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçelerin özeti,: Adalet dairelerinin malûm olan işlerini, 
dar bir kadro ile ve muntazam terfilerden dahi mahrum, olarak, 
tatil günleri dâhil gece gündüzlü çalışarak yenmeye uğraşan 
başkâtip ve mübaşirlere arz olunan bu ağır hizmetlerine binaen 
vâki mağduriyetlerinin telâfisi için tazminat verilmesi, yıpranma 
zammı ve kasa tazminatı haklarının tanınması taleplerinden iba
rettir.)

1818/29594 - 14 . 2 .1961
(S. No: 80) » » » » »

FEHMİ TURAN ve arkadaşları 
Adliye mensupları

EMİRDAĞ

1786/29553 - 11. 2.1961 
(S. No: 81)

ADİLHÂN KAYAN 
Gümrük Muhafaza Memuru

(Dilekçe özeti : Çok nüfuslu az maaşlı memurların geçim sı
kıntılarını tehvin etmek üzere çocuk zamlarının artırılması, bun
ların Gelir Vergisinden muaf tutulmaları ve memurlara yapıla
cak zamlarda bunların farklı durumlarının nazara alınması ta
leplerinden ibarettir.)

Filyos - ZONGULDAK

2387/41850 - 18.2.1961 (Dilekçe özeti : Tarım satış kredi kooperatiflerinde, Kızılay
(S. No: 82) ve Türk Hava Kurumu gibi sosyal yardım teşekküllerinde geçen

hizmetlerin de emeklilik hizmetinden sayılmasının sağlanması 
talebinden ibarettir.)

NEBİ SENKOŞ
Saray mahallesi Güftıüşeşik
Sokak No: 2

KÜTAHYA
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2254/42045 - 21.2.1961 (Dilekçe özeti : İstiklâl Savaşı mücahit ve gazilerinden olup
(S. No: 83) kendisine millî emlâke ait bir bina veya tarla verilmesi talebine

mütedairdir.)

îb r a h îm  y a r e n
Emniyet Dairesinde Bekçi

SALİHLİ

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2253/42059 - 22 . 2.1961
(S. No: 84)

AHMET BlNGÜL 
Emirşeyh mahallesi 
Palandöken caddesi N o: 18

ERZURUM

2252/42026 - 22.2.1961 (Dilekçe özeti : Maluliyet durumunun arz ettiği vehamete
(S. No: 85) binaen yapılacak zammın kendisine % 100 olarak yapılması ta

lebinden ibarettir.)

KENAN KEÇlLlOĞLU 
Bülten sokak No: 7

Kavaklıdere - ANKARA

2248/41997 - 22 . 2 .1961
(Ş. No: 86)

NlHAT SUBAŞI 
Bağlar caddesi 65 No: da 
Tahir Türkmen eliyle

ESKİŞEHİR

(Dilekçe özeti : İstiklâl Savaşında yaralanmış ve mâlûl kal
mış ve halen 68 yaşında çalışamaz bir durumda bulunduğundan, 
kendisine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması talebinden 
ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Ücretli hizmetlerden dolayı yeni bir borçlan
ma müddeti tanınması ve vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması taleplerinden ibarettir.)
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2177/60466,
2242/42042 - 22 . 2. 1961
(S. No: 87)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Borçlanmak suretiyle fiilî hizmetinden sayı
lacak olan 9 senelik müddetinin terfiinde de nazara alınarak ay
lığının 2 üst dereceye çıkarılmasının temini talebinden ibarettir.)

NAZIM ŞÎMŞEK
Devlet Orman İşletmesinde
Memur

KÜTAHYA

2228/42028 - 22.2 . 1961 
(S. No: 88)

SIRRI ONGUNEK 
Fincancılar caddesi Mahmudiye 
Han No: 27

İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Vergilere zammı derpiş eden 193 ve 206 sa
yılı kanunların dilekçede açıklanan sebeplere binaen, vergi eşit
liği ve adaleti prensiplerini bâzı cihetlerden ihlâl etmekte ve ba
husus gayrimenkul kiraları haklındaki 6570 ve 5432 sayılı Vergi 
Usul kanunları hükümleri ile bağdaşamayacak bir durumda bu
lunduğundan bahsile, zikrolunan 6570 sayılı Kanunun kaldırıl
ması ve gereken kanuni değişikliklerin yapılması talebine müte
dairdir.)

2225/42056 - 22 .2 .1961 (Dilekçe özeti : îşçi sigortalarından aylık almakta olan kaza-
(S. No: 89) zede mâlûl aylıklarına da zam yapılması talebinden ibarettir.)

KEMAL HATÎPOĞLU 
Belediye caddesi No: 127

SALİHLİ

2217/41982 - 22. 2 .1961 (Dilekçe özeti : 6801 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadüi
(S. No: 90) ■ " talebinden ibarettir.)

TUBAN GÜRDAP 
230. P. A. Muh. Gr. Lv.
Müdürü Lv. Kd. Ütğm.

ÇUBUK
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2205/42014 - 22 . 2 .1961 (Dilekçe özeti : Kadrosuzluk sebebi ile vâki 7 yıllık terfi mah-
(S. No: 91) rumiyetinin giderilmesi esbabının sağlanması talebinden ibaret

tir.)

ABDÜRREZZAK ERDOĞAN 
2. Mücadele Müdürü 4027 sicilli

VAN

3042/21092 - 19 .10 .1960 
(S. No: 92)

KEMAL ÖZGÜR
M. B. Komitesi Üyesi Kurmay
Yüzbaşı Numan Esin eliyle

ANKARA

322/3821 - 19 . 7 .1960 
(S. No: 93)

T AHİR NECATİ GÖKTÜRK 
124. Syy. Alayında Askerî 
kadroda S. 7637 No: lı Sivil 
Muamele Memuru

ANTAKYA

2169/41904 - 22 . 2.1961 (Dilekçe özeti : 4 senelik lise tahsiline tabi tutülmu§ olmakla
(S. No: 94) zayi olan hakkının iadesi talebine mütedairdir.)

AYHAN SAĞLAM
61. Tüm. Top. K. 241. Top.
Tb. 2. Bt. Tk. K. Ütğm.

ÇERKEZKÖY

(Dilekçe özeti : Muvazzaflık hizmeti dışında geçen yedek su
baylık hizmetlerinin de memuriyet kıdemine sayılması talebinden 
ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Emsallerinin şevkinden 15 - 20 sene gibi 
uzun bir zaman sonraya kalıp bakaya durumuna düşen yaşlı ef
radın bir defaya mahsus olmak üzere askerlik hizmetinden affe
dilmeleri talebine mütedairdir.)
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2168/29951 - 2 2 .2  .1961 
(S. No: 95)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

CEVDET BARAN 
266. Hd. P. A. I. Tb.

VAN

Dilekçe özeti ve komisyon (karan

(Dilekçe özeti: Subayların nasıplarmm bir yıl önccki 30 Ağus
tosa alınmasını derpiş eden, Milli Birlik Komitesinin 28 Mayıs 
1960 gün ve 1 sayılı Kararından istifadesinin, göreve tâyininin
1 ay gecikmiş olması yüzünden ancak bir aydan ibaret bulunmuş 
ve dolayısiyle arkadaşlarından bir yıl geri kalmış duruma düş
müş olduğundan mezkûr karara yapılacak bir ilâve ile mağdur 
durumdan kurtarılması talebine mütedairdir.)

2167/41909 - 21 . 2 .1961 
(S. No: 96)

ALÎ KANDOĞAN
Sağlık Merkezi Ayniyat Memıını

(Dilekçe özeti : Astsubay Çavuşu olarak ordudan terhis edi
lip 25 lira aylığı müktesep hak olarak almış bulunduğu halde 
yeniden tâyin kılındığı sağlık merkezindeki vazifesine 20 lira ile 
alınmış, dolayısiyle terfiinde de mağduriyete uğramış bulundu
ğundan hahsile, vâki mağduriyetinin giderilmesi için bir intibak 
kanunu çıkarılması talebinden ibarettir.)

Saravköv - DENÎZLİ

2162/60468 - 21. 2.1961 (Dilekçe özeti : T. C. Emekli Sandığı Kammu ile tanınmış
(S. No: 97) olan borçlanma müddetinin yeniden uzatılması ve hidematı va-

taniyeden maaş bağlanması talebine mütedairdir.)

AHMET BİNGÜL
Emirşeh mahallesi Palandöken
caddesi No: 18

ERZURUM

2161/29950 - 21 . 2 .1961 (Dilekçe özeti : 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine tabi
(S. No: 98) ücretli Devlet hizmetlerinin de memurlara tanınan hak ve men

faatlerden faydalandırılmaları talebine mütedairdir.)

ASIM AKSEKÎLİ ve arkadaş
ları
Maliye Bakanlığında Memur

ANKARA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sa.hibinin adı ve adresi

2155/28549 - 2 1 .2  . 1961 
(S. Xo: 99)

ADİL TAHTACI
Y. Müh. I. E. T. T. İstanbul
ciheti Şebeke Müh. S. 2556

İSTANBUL

Dillekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : 1957 yılı Elektrik Fakültesi mezunu olup 
/. E. T. T. idaresinde bir ay kadar yevmiye ile çalıştıktan son
ra askere giderek 1,5 sene sonra terhis ve aynı idarede vazifeye 
başladığı vakit askerlik hizmetleri olmıyan bayan arkadaşları 
7242 sayılı Kanundan istifade ile 1 500 lira aylık almakta olduk
ları halde kendisinin 800 liraya intibak ettirilmiş olmasındaki 
gayriâdÜ durumun bertaraf edilmesi talebinden ibarettir.)

2159/60433,
3597/45246 - 21 . 2. 1961 
(S. No: 100)

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmetini er olarak ifa edenlerin bu 
hizmet müddetlerinin de terfilerinden sayılması talebinden iba
rettir.)

FAHRİ IŞ1KSAL ve arkadaş
ları
TCDD Umum Müdürlük 
Zatişleri Reisliğinde

ANKARA

Gereği düşünüldü : Yukarda, özet olarak gösterilen talep ve 
şikâyetler yeni bir kanun teklifi ile ilgili bulunmaktadır.

140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fık
rası muvacehesinde mezkûr müracaatların komisyonumuzca in
celenip görüşme konusu yapılamıyacağına oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

759 26 . 6 . 1963

782/28441 - 21 .1 .1961 (Dilekçenin özeti : Nahiyelerinin kaza haline getirilmesi ta-
(S. N o : 101) . lebine mütedairdir.)

HAYDAR KAYNAK ve arka
daşları
Boğazkale Köyü Muhtarı

SUNGURLU

783/28446 - 21 .1 .1961  
t S. No: 102)

İSMAİL ARDOR 
Çırakman köyünde

(Dilekçe özeti : Uzun seneler jandarma meslekinde temditti 
olarak hizmet görmüş olup da 1861 sayılı Jandarma Erat Kanu
nunun 18 nci maddesinde -yazılı olan 300 lira ikramiye almış 
olanlara ödenmiş olan bir paranın bu kanunun meriyete girdiği 
1924 yılı rayici üzerinden hesaplanıp tediye edilmesi talebine 
mütedairdir.)

SAMSUN



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dil eke* sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon k a ra rı

785/28443 - 21. 1 . 1961 
(S. No: 103) 

KAPTAN YILDIZ 
Elektrik ve Su işletmesi Müd 
işçileri adına mümessil

TRABZON

788/28462 - 21 .1 .1961 (Dilekçe özeti : Harb mâlûlleri ailelerine maaş tahsisini der-
(S. No: 104) piş eden Kanunun kaldırılması talebine mütedairdir.)

MEHMET AYHAN 
Yukarı mahallede emekli 
Maliye Memuru

İLGAZ

841/28498 - 21. 1 . 1961 
(S. No: 105) 

NURETTİN KIRMIZIPINAR 
61. Tüm. Muhasebe Memuru

Hoşdere - İSTANBUL

832/60067 - 23 . 1 .1961 (Dilekçe özeti : Çıkardan af kanunları şümulü dışında kalan-
(S. No: 106) ların affedilmeleri talebinden ibarettir.)

MEHMET EMİN IŞIKLI 
Ceza Evinde tutuklu

(Dilekçe özeti : 40 lira aylık almış olması iktiza ederken ha
len 25 lira almakta, borçlu ve mağdur durumda bulunduğundan 
bahsile kendi durumundaki küçük memurlar için bir intibak ka
nunu çıkarılması talebini mutazammmdır.)

(Dilekçe özeti : Baremin 19 ncu maddesinde yazılı müteferrik 
müstahdeminin iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan mütefer
rik müstahdemlerin ve memurların istifade etmekte oldukları 
bâzı sosyal yardım ve haklardan faydalandırılmaları talebine 
mütedairdir.)

URFA
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834/60068 - 23 .1 .1961  (Dtlekçe özeti : Çıkarılan af kanunları şümulü dışında kalan
(S. No: 107) larm affedilmeleri talebinden ibarettir.)

MEHMET COŞKUN 
Ceza, Evinde hükümlü

URFA

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

179/15242 - 23 .1 .1961
(S. No: 108) » »

MUSTAFA BALİŞİRİN 
Ceza Evinde tutuklu

URFA

449/41122, (Dilekçe özeti : Sebepleri derin, kötü bir gelenek olup millet-
450/41266 - 18 .1 .1961  vekillerini müşkül durumda bırakan iş takibi hususunu önleyici
(S. No: 109) ve vatandaşlara işlerinin tavassutsuz ve takipsiz halledileceği

inancını verecek olan, gerekçesi ile birlikte hazırlayıp sunmuş 
olduğu bir kanun teklifi talebine mütedairdir.)

HAYRÎ BAŞAR
Kanatlı îş Hanı No: 68 Çiftçi

ESKİŞEHİR

1269/28727 - 2 .2 .1 9 6 1  (Dilekçe özeti : Eczacı kalfalarının Sağlık Teşkilâtı içerisin
in. No: 110) deki durumlarının, vazife, salâhiyet ve mesuliyet derecelerinin

tâyin ve tesbitini kurs veya imtihana tabi tutulmak suretiyle 
âmme hizmetlerinde daha faydalı olmaları hususunun kanunlaş- 

SELÂHATTİN ÖZBERKMEN tırılması taleplerine mütedairdir.) 
ve arkadaşları
Eczacı K alfalar Derneği Yerc- 
batan caddesi Salkımsöğüt so

kak No: 18/2
Çağaloğlu - İSTANBUL
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1267/28746 - 2 .2 .1 9 6 1  (Dilekçe, özeti : Ücretli memurlara yapılacak zammın da ma-
(S. No: 111) aşh memurlar misillû almakta oldukları ücret tutarları üzerin

den yapılması ve mağduriyetlerine mahal bırakılmaması talebin
den ibarettir.)

FARUK AKALIN 
Pamuk Başeksperliği mensup
ları adına Başekspev

ÎZMlR

Dilekçenin tarih vc No. su ile
dilekçe sahibinin' adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Ücretten kadroya alınması, çocuk zammı ve 
ikramiyeden faydalandırılması ve terfi haklarının tanınması 
esbabının sağlanması taleplerinden ibarettir.)

ABDULLAH ERDİNÇ 
Ceza Evi Memura

LÂDİK

852/60015 - 18 .1 .1961 
(S. No: 112)

851/60010 - 18 .1 .1961  
(S. No: 113)

KÂZIM DEMIREL
Erkek Sanat Enstitüsü Demir
İşleri Atelyesi öğretm eni

KIRŞEHİR

(Dilekçe özeti : Muhtelif sebeplerle emeklilik ve terfi müd
detlerinde nazara alınmamış olan müddetlerinin nazara alınma
sını sağlıyacak bir intibak kanunu çıkarılması ve Erkek Sanat 
Enstitüsü öğretmenlerine yıpranma hakkı tanınması taleplerine 
mütedairdir.)

850/60006 - 18 .1 .1961  
(S. No: 114)

(Dilekçe özeti : Orman Muhafaza memurlarının ücretten 
maaşlı kadrolara alınmaları ve sosyal yardımlardan faydalandı
rılmaları talebine mütedairdir.)

HAŞAN YILMAZ ve arkadaş
ları
Oı man Muhafaza memurları

MERZİFON
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847/60057 - 23 . 1.1961 
(S. No: 115)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ŞEVKET ÜSTÜNSOY 
Çağaloğlu Nuruosmarıiyp 
caddesi No: 38

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Sendika mensuplarının istek ve temennileri 
cümlesinden olarak 3008 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatına 
mütaallik hükmünün iş verenin bu hakkı kullanmasına mahal 
bırakümıyacak bir şekilde tadili ve, çocuk zammının a/rtirünıast 
taleplerinden ibarettir.)

İSTANBUL

854/60027 - 23.1 . 1961 
(S. No: 116)

(Dilekçe özeti : Köyün ve köylünün bütün dâvalarını ele alıp 
inkişafını sağlamak maksadı ile Türkiye çapında bir birlik ku
rulması talebine mütedairdir.)

OSMAN YAVUZ ve arkadaşlan 
Hasanpaşa köyünde

Tefenni - BURDUR

ı
856 - 60037 - 23 .1 .1961  ( Dilekçelerin özeti : Bâzı memurların evvelce ücrette geçen
(S. No: 117) müddetlerinin terfilerinde nazara alınmasını sağlamak üzere bir

• intibak kanunu tedvini talebine mütedairdir.)

HALİL GÜLBAŞ 
Defterdarlık Muhakemat , 
Müd. Memuru 

ANKARA

857/60036 - 23 .1 .1961  
(S. No: 118) » * > * » *

Defterdarlık Muhakemat 
Miid. Memura

ANKARA



Dilekçenin taıûh ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dibekçe özeti ve komisyon karar;

858/60035 - 23 . 1.1961 
(S. No: 119)

ABÎDÎN USTA 
Defterdarlık Muhakemat 
Müd. HJemunı

ANKARA

859/60034 - 23 . 1 . 1961 (Dilekçe özeti : Torunu için çocuk zammı verilmesinin sağlan-
(S. No: 120) ması talebinden ibarettir.)

ŞERİF GÜRDERE 
Toprak ve İskân Müd. 
Toprak ve îskân Şefi

İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Askerliklerini er olarak yapanların bu müd
detlerinin terfi vc emeklilik sürelerinde nazara alınmasının sağ
lanması talebinden ibarettir.)

ALİ KEMAL YURTSEVER 
(S. No: 121) 
Arazi Kadastro Müdürü

DÜZCE

(Dilekçe özeti : Maksadı şevki hilâfına teadülü temin edeme
miş bulunan 7244 sayılı Kanunla kaldırılan sanayi işletme zam
mının iade edilmesi talebinden ibarettir.)

REŞÎT YÜCESOY 
SEKA Personel Sicil Memuru

861/60032 - 23 . .1 .1961 
(S. No: 122)

860/60033 - 23 . 1 .1961 
(S. No: 1.21)

(Dilekçelerin özeti : Bâzı memurların evvelce ücrette geren 
müddetlerinin terfilerinde nazara alınmasını sağlamak üzere bir 
intibak kanunu tedvini talebine mütedairdir.)

İZMÎT
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1261/40679 - 2 .2 .1961 (Dilekçe özeti : 1919 senesinde vefat etmiş olan Müşir Şakir
(S. No: 123) Paşanın kızı olup 3 ayda bir almakta olduğu 539 lira yetim aylı

ğının diğer dul ve yetimlerinkilerle birlikte geçimlerine medar 
olacak bir hadde çıkarılması ve kira kanunu tasarısının bir an 

NAHlDE AYTAMAN önce yürürlüğe konulması taleplerine dairdir.)
Kâğıthan caddesi 
Memduh Bey Ap. 42/2

Beşiktaş - İSTANBUL

1212/15435 - 31. .1.1963 (Dilekçe özeti : Türkiye Emekli Sandığı Kanunu ile borçlan-
(S. No: 124) dırilma hükümleri dışında bırakılıp emeklilik müddetinde nazara

alınmamış olan bir kısım ücretli vazifeler için de bu hakkın ta
nınması talebinden ibarettir.)

NURİ MUTLUAY
2 No: lu Toprak Komisyonu 
Tarım Teknisiyeni

ESKİŞEHİR

1205/28666 - 31.1.1961 (Dilekçe özeti : Diğer kazanç erbabı için kabul edildiği gibi
(S. No: 125) yıllık aylık vc ücret tutarları 500 liradan aşağı olanların bu ge

lirlerinin de vergiden muaf tutulması talebine mütedairdir.)

EDİP PAŞAL1 
Sıtma Eradikasyon 
Sürveyan Memur

ÇAYCUMA

1202/28661 - 31.1.1961 
(S. No: 126)

SELÂHATTlN HIZ AL 
Karaman mahallesi Çeşme 
sokak No: 18

AFYON

(Dilekçe özeti : Rütbesinin geri alınması ve nisbeti askeriye- 
sinin kesilmesi hakkında Askerî Mahkemece verilmiş olan karar 
aleyhine Askeri Yargıtayda yaptığı karar düzeltilmesi talebinin 
134 sayılı A f Kanunu muvacehesinde tetkik olunamıyacağmdan 
bahsile vazifesine iadesi için Bakanlığa yaptığı müracaatın da 
bu kanunun 7 nci maddesi ileri sürülerek reddedilmiş bulunul
duğundan şikâyetle mezkûr kanunun tashihi ve iadei muhakeme 
taleplerinin incelenmesine mâni olmadığı şeklinde yorumlanma
sına mütedairdir.)



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1201/28658 - 31 .1 .1061 (Dilekçe özeti : 6911 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
fS. Xo: 127) talebini mutazammındır.)

SALİH BAY AZIT 
Mehmotli köyünde

Kadirli - ADANA

1196/28640 - 31 . 1 . 1961
(S. No: 128)

Dr. OMUR BAKİ KÜBÜTAY 
Vakıf (lureba Hastanesi 
Röntgen Asistanı

(Dilekçe özeti : Vakfı Gureba Hastanesi asistan doktorları
nın kadrolarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadrolarına 
intibakını sağhyacak olan 6760 sayılı Kanunda tadilâtı derpiş 
eden tasarının bir an önce kanunlaşmasının sağlanması talebine, 
mütedairdir.)

Çapa - İSTANBUL

1024/60148 - 26 . 1. .1961 
(S. No: .129)

(Dilekçe özeti : Çaycılığımızın duraklamasına mahal kalma
mak üzere müstahsilin muhtaç bulunduğu fennî gübre için vergi 
muaflığı tanınması talebinden ibarettir.)

tZZET ERTEN 
Çaycılar Cemiyeti Başkanı

RİZE

1163/41747 - 30 . 1 . 196.1 (Dilekçe özeti : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
(8. No: 130) eliği Kanununun 41 nci maddesinde yazılı ve gayriâdil bulunan;

alınmakta olan aylığın 2 yıl alınmış olması kaydının makable de 
sam.il olacak şekilde kaldırılması taiebine mütedairdir.)

IBRAHİM ASTARCIOĞ Ll 
Yapıcıoğlu 671. sokak No: 2

Eşrefpaşa - İZMİR



1 162 /41719  - 3 0 .  1 . 1961 
(S. No: 1:51)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

(/EMAL AYAN
Teknik Ziraat Müd. Başmakinisti

34 —

Dilekçe özeti ve- komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Devlet bütçesinin (D) cetvelinde ücret al
makta bulunan personele de Devlet memurlarına yapılmakta olam 
yardımların yapılması talebine mütedairdir.)

SÎVAS

1153/4J 728. (Dilekçeler özeti : Devlet sektöründe çatışan işçilerin ücret-
1154/41729 - 3 0 .1 . 1961 terine de memur maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte zam ya-
(S. No: 132) pılması talebini mutazammındır.)

YAŞAR KOYUN 
Baraj Şube İşçi Mümessili

ALMUS

1080/41579 - 27.1 . 1961 
(S. No: 133)

(Dilekçe özeti : Vatandaşa bir kolaylık olmak üzere fen me
murlarına tek katlı evler için plân çizme ve imza yetkisi tanın
ması talebine mütedairdir.)

HAŞAN ÇORAPÇI 
Şıhosman Rumi mahallesi 
No: 20

KONYA

7062/7062 - 25 . 9 . 1960 
(S. No: 134)

(Dilekçe özeti : Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
talebine mütedairdir.)

AHMET BİNİCt
Yukarı Nohutlu mahallesinde

YOZGAT
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1506/7128 - 16.8. 1960 
(S. No: 135)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti re komisyon kararı

(Dilekle özeti : Daha önce terhis edilip mağdur durumda bu
lunmuş olan jandarma uzatmalı efradında 6981 sayılı Kanun 
dairesinde emekli aylığı bağlanması talebine mütedairdir.)

ALİ ORAL
Merakuyu mahallesi Safran 
yolu No: 68/2

YALOVA

949/41425 - 25 . I . 19(51 (Dilekçe özeti : İşçi Sigortaları taraf ından yapıldığı gibi
(S. No: 186) Emekli Sandığınca da mesken sahibi olmak arzusu ile aralarında

■ kooperatif kuran memurlara da nizami faiz hadleri içerisinde 
kredi açılmasının sağlanması talebine mütedairdir.)

İRFAN AMBAR ve arkadaşları 
Karayolları 11. Bölge Müd. 
memurları

VAN

5341/25486 - 5.12.1960 (Dilekçe özeti : Tapu harçları para cezalarının da affı İçin
(S. No: 137) ek bir kanun çıkarılması talebine mütedairdir.)

MUSTAFA ATEŞ 
Köprübaşı mahallesi Ekmekçi 
sokak No: 5/2

ANKARA

1068/341.16 - 27 . 1 . 1961 
(S. No: 138)

ERTUĞRUL SUPHİ CURA 
Bakırköy İncirli caddesi 
No: 53/2

(Dilekçe özeti : 2762 sayılı Vakıflar Kanununun ve Vakıflar 
İdaresinin günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak vazifelerle 
görülen maksadı ve evlâde vakfın teminat altında bulundurul
mak istenilen hukuki ıslah edici bir mahiyet ve karakter arz etli
ğinden bahsile bu idarenin bakiyesi ve ıslahı esbabının istikmali 
talebine mütedairdir.)

İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1001/41278,
2691/20427 - 17 . 1 . 1961 
(S. No: 139) ■

CELÂL SANA YIR 
Aktaş A tillâ mahallesi Tepe 
sokak No: 141

ANKARA

1399/28834 - 4 .2 .1 9 6 1  
(S. No: 140)

MEHMET GÜLAY 
Merkez Okulu öğretmeni

VtRANŞEHÎR

1505/28851,
1506/60215 - 7 . 2 .  .1961

(S. No: 141)
CEMAL ERGİNÇ
Vilâyet Telefon Fen Memuru

ANKARA

1421/28831, (Dilekçe özeti : Az maaşlı ve çok çocuklu bir memur olup ge-
1422/60239 - 4 .2 .1961 çim aczi içerisinde bulunduğundan hahsile, çocuk zamlarının ar-
(S. No: 142) tırılması talebinden ibarettir.)

FERUMU25 YILMAZ 
Tapu Sicil Memuru

(Dilekçelerin özeti : Müstahdemlerin de muhtelif kanunlarla 
tanınmış olan sosyal yardımlardan faydalanmalarının sağlan- 
m,ası talebinden İbarettir.)

(Dilekçe özeti : Dilekçesinde belirtilen .sebeplerden dolayı 
maaş bakımından vâki mağduriyetinin bir kanımla giderilmesi 
talebine mütedairdir.)

(D ilekçe özeti : 228 sayılı Kanunun daha önce emekliye ay
rılm ış olanlara da teşm ili talebine mütedairdir.)

DERÎNKUYU



-  37 ~

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe saıhii binin adı ve adresi

4018/46727 - 11 . 5 .1961
(S. No: 143)

NURİ BULMAN 
Yenimahalle Ragıptüzün cad
desi 4 neü Durak No: 98 

ANKARA

1420/28822,
.1419/60229 - 4 . 2 . 3961 
(S. No: 144)

•ERDOĞAN KULA 
Akkarga sokak No: 8/4

ELMADAĞ

1390/60007 -2 .2 .1 9 6 1
(S. No: 145)

MAHÎR ESEN 
Yenimahalle eski Mudurnu 
Malmüdürü

(Dilekçe özeti : İlişik olarak sunduğu belgelerde görüleceği 
ve dilekçesinde açıkladığı üzere; Birinci Cihan ve İstiklâl savaş
larındaki fedakâranf hizmetlerinden dolayı, halen özlerindeki 
arıza sebebiyle çalışamaz bir halde bulunduğundan kendisine hı- 
dematı vataniyeden aylık bağlanması isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettikleri hususlar, yukarda özet
lenmiş olan müracaatlar hakkında; son karan almaya yetkili 
idare makamlarınca henüz kesin bir karar verilmemiş olduğun
dan, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Dilekçe özeti ve komisyon karan

760 26 . 6 . 1963

(Dilekçelerin özeti : özel sektörde çalışıp iş mevzuatı dışında 
kalan fikir işçileri için de, basın fikir işçileri için kabul edilen 
kanun gibi bir kanun çıkarılarak bü zümrenin hak ve menfaatle
rinin de korunması talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : 1936 yılında Bakanlık İnzibat Komisyonu ka
rarı ile Malmüdürlüğü vazifesine nihayet verilmiş ve müddet 
hizmeti 19 sene 5 aydan ibaret bulunduğu için emekli aylığı da 
bağlanamamış olduğundan bahsih, 2996 sayılı Kanunun geçici 
maddesine uyularak yapılan bu muameleden mağdur olnıuş bu
lunanların vâki mağduriyetlerinin giderilmesi için 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununda tadilât yapılması talebinden ibaret
tir.)

ARAÇ



Dilekçenin tarih ve No. su ide
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karart

1802/28763 - 2 .2 .  1961 (Dilekçe özeti : İl idare dağıtım memurlarının ücretli kadro-
(S. No: 146) dan aylıklı kadrolara, alınmaları talebinden ibarettir.)

İSMAİL UMDU 
İl Evrak Dağıtıcısı •

ANTALYA

1299/28795 - 2. 2. 1961 
(S. No: 147)

İLYAS MERT
Morkı' Ceza Evi Başgardiyanı 

ANKARA

1296/28726 - 2 .2 .  1961 
(S. No: 148)

TEVFİK CANBAY 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Ajans Miid. Memur

DENİZLİ

1494/60300 - 7.2.1961
(S. No: 149) » » » » » »

YUSUF İZZET ÖZTÜRK 
Yeni Ceza Evinde mahkûuı

(Dilekçeler özeti : Çıkarılan Umumi A f Kanunundan fayda- , 
lanamamış olan mahkûmlar için de bir defaya mahsus olmak üze
re umumi bir afta bulunulması vc Ceza Kanununun infaza mü- 
taallik eski metnin yürürlüğe konulması taleplerinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Hizmet ve mesuliyet durumlarına nazaran
çok az ücret alan gardiyanların aylıklarının artırılması ve diğer 
Devlet teşekküllerimle çalışanlara tanınan hak re menfaatlerin 
sağlanması taleplerine mütedairdir.)

ANKARA
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'Dilekçenin tarih ve No. su dile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karari

1486/29008 - 7 .2 .  1961 (Dilekçeler özeti : Çıkarılan Umumi A f Kanunundan fayda-
(S. No: 150) kınamamış olan mahkûmlar için de bir defaya mahsus olmak üze

re umumi bir afta bulunulması ve Ceza Kanununun infaza mii- 
taaUik eski metnin yürürlüğe konulması taleplerinden ibarettir.)

MUSTAFA KARAKOÇ ve ar
kadaşları
C'eza Evinde mahkûm

OSMANİYE

1489/60294 - 7.2.1961 
(S. No: 151)

ŞABAN DAĞLAR
Yeni Ceza Evinde mahkûm

ANKARA

i 490/60295 - 7 .2.1961
(S. No: 152) » » » » » > >

MEHMET KARADERE 
Yeni Ceza Evinde mahkûm

ANKARA

1491/60297 -.7 .2 .1961
(S. No: 153) » » > » » »

HAŞAN ARMAĞAN 
Yeni Ceza Evinde mahkûm

ANKARA
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Dilekçenin tarih ve No. su üe
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekle özeti ve komisyon sararı

(Dilekçeler özeti : Çıkarılan Umumi A f Kanunundan fayda
lanamamış olan mahkûmlar irin de bir defaya mahsus olmak üze
re umumi bir afta bulunulması re ('eza Kanununun infaza mii- 
taallik eski metnin yürürlüğe konulması taleplerinden ibarettir.)

ANKARA

1493/60299 - 7 .2.1961 
(S. No: 155) » » » » » »

MEHMET HASTÜRK
Yeni Ceza Evinde mahkûm

ANKARA

1492/60298 - 7 .2 .  1961 
(S. No: 154)

ALİ KARAÇAM
Yeni Ceza Evinde mahkûm

1498/29130 - 7 .2 .  1961 (Dilekçe özeti : 228 saydı Kamında yazık bir yıllık müddetin
(S. No: 156) 3 yıla, çıkarılması talebinden ibarettir.)

HÜSEYİN GÜNERİ 
Posta Kutusu No: 95

GAZİANTEP

1291/28794 - 2 .2 .1961 (Dilekçe özeti : Çeşitli Devlet hizmetlerinde çalışıp bütçenin
(S. No: 157) (D) cetvelinden aylık almakla olanların da diğer Devlet memur

larına tanınan re yapılan hak ve yardımlardan faydalanabilme
leri için 3656 sayılı Kanunda değişikli], yapılması talebine mitte - 

MURAT AKAY ve arkadaşları dairdir.) 
özel İdare Atlı Tahsildarı

REŞADİYE
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1290/40627 - 2.2.1961 
(S. No: 158)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

i. HAKKI KARAT AY 1,1
Bahçelievlor 14 ncü sokak No : 10

ANKARA

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Malûl Gaziler Cemiyeti taraf ından, harb ma
lûllerinin terfi ve terfihleri ile ilgili olarak gönderilmiş olan di
lekçe ile; ufak rütbeli harb malulleri aylıklarının orduda bulu
nan emsallerinin ter filerine mütenazır olarak (Albaylık rütbesi 
harb malûlü aylığını geçmemek kaydı ile) terfi ettirilmeleri ta- 
lebedilmiş ise de harb malûlü albaylar için de hiç olmazsa 2 de
rece terfi hakkı tanınması veya maaşlarına % 35 - 40 arasında 
bir zam yapılmasının muvaftkı madelet olacağına mütedairdir.)

1289/28748 - 2.2.1961 
(S. No: 159)

(Dilekçe özeti : İşçi sigortalarından aylık almakta olanların 
aylıklarına da emeklilik için kabul edildiği gibi zam yapılması 
talebinden ibarettir.)

SARAHAT ŞERO
Sakarya mahallesi özan sokak
No: 24/A

MANİSA

1746/29353 - 10.2.1961 
(S. No: 160)

(Dilekçe özeti : Adalet daireleri odacılarına da emsalleri gibi 3 
yılda bir terfi imkânı sağlanması veya az olan ücretlerine kâfi 
miktarda zam yapılması taleplerinden ibarettir.)

MUSTAFA ÖZTÜRK ve arka
daşları
Yargıtay odacıları

ANKARA

1743/28233 - 10 .2 . 1961 (Dilekçe özeti : Tek böbrekti ve tek akciğerli sakat kimselerin
(S. No: 161) Gelir Vergisinden muafiyetlerinin sağlanması talebinden ibaret

tir.)

SABAHATTİN ÇANKAYA 
Kızılay Umum Müdürlüğünde

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe rahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

1578/60296 - 8 .2 .  1961 (D ilekçe özeti : Ç ıkarılan  113 ve 1X1 sayılı a f  ka n un larından
( S. \ < ı : 1(52) istifade edem iy  enlerin  de a ffed ilm e leri re eski in fa z h ü kü m ler i

nin yü rü rlü ğ e  konulm ası ta lep lerinden  ih a re tlir .)

BAYRAM KARABAŞ 
Yeni Ceza Evinde mahkıîm

ANKARA

1576/25531 - 8 .2  .1961
(S. N o : 168) » » » » »
fi. İBRAHİM ÇOIU’U
<'eza Evinde m ahkûm

İZM İT

1574/29279 - 8 .2 .  1961
(S. No: 164) » » » » » »

AHMET DERK ve arkadaşları 
(Vza Evinde mahkûm

ÜNYE

2104/8687 - 1 .9 . 1960 (Dilekçe özeti : Ekalliyet okullarında geçen 3 senelik hizme-
(S. No: 165) tinden dolayı borçlanmasını mümkün kılacak bir kanun tedvini

t al e binden i b ar ettir.)

EDİP KUNT
İstin ye Kerametli sokak No: 1/A 

Boğaziçi - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

1739/29427 - 1 0 . 2 .  1961 
(S. N o:  1(5(5)

T EV KİK D İN Ç ER 
M ahkem e Zabıt Kâtibi

BOZKIR

1 f>13/29185 - 8 . 2 . 1 9 6 1
(S. No: 167)

( 'E V A T  SO Y SA L  ve a r k a d a ş 
ları
O rm an  işletmesi A m b a r  M e
m u ru  O m um  ü ın u m  M üdür lüğü

ANKARA

.1(509/29296 - 8 . 2 .  19(51 
(S. No: 168)

ORHAN TÖZ(!E 
Pamuk eksperleri adına

MANİSA

.1607/29251 - 8 . 2 . 1 9 6 1  
(S. No: 169)

ASIR SEVER
Karaağaç kasabası İlkokulu 
Eğitmeni

Dideikçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Terfi müddetini ikmal edeli 10 ay olduğu ve 
müracaatta de bulunmuş olduğu halde kadro temin olunduğu va
kit yapılmağı şeklinde cevap verildiğinden ve bundan evvel de 
hu yolda bir terfiden geri kalmış ve adliye mensubu diğer arka
daşları ile birlikte mağdur durumda bulunduğu cihetle kanuni 
müktesep hakları da tanınmak suretiyle terfilerinin sağlanması 
tule bine m ü tedvirdir.)

(Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanunun neşri tarihinde 40 yaşım 
doldurmuş oldukları için bu kanunla ancak tevdiatçı durumunda 
olabilecekleri kabul edilenlerin de 228 sayılı Kanundan istifade 
edebilmeleri için 5434 sayılı mezkûr kanuna ek bir madde ilân  
edilmesi talebinden ibarettir.

(Dilekçe Özeti : Ticaret Bakanlığı Standardizasyon Müdür
lüğüne bağlı Pornuk Kontrol Teşkilâtında çalışmakta olup 1960 
malî yılında (E) cetvelinden (D) cetveline alınmış ve birçok 
haklardan mahrum ve geçmiş hakları nazara alınmamış olan 
eksperlerin maaşlarına da bar emli memurlar gibi zam yapılması 
ve çıkarılmak personel kanunu ile geçmiş hizmetlerinden dolayı 
borçlandırılmak suretiyle intibaklarının sağlanması taleplerinden 
ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 222 sayılı ilköğretim Kanunundu durumları 
nazara alınmamış olan eğitmenlerin hiç olmazsa memurlara ta
nınan hakların tanınması ve imtihana tabi tutulmak suretiyle 
ilköğretim kadrolarına alınmaları taleplerine mütedairdir.

Doğanhisar - KONYA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karart

1604/292 Ki - 8 .2 .  19(5.1 (Dilekçe özeli : Şimdiye kadar birçok hak ve menfaatlerden
(S. No: 170) mahrum bırakılmış olan adliye kâtip re başkâtiplerine dâvavekili

ve İcra memuru olma imkânlarının sağlanması re tazminat öden
mesi taleplerinden ibarettir.)

HÜSEYİN GÜLEÇ 
.MahkemeIev Başkâtibi

İs k e n d e r u n

1595/29142 - 8 .2 .  1961 
(S. No: 171)

NURİ DOĞANOAN 
Mahkeme Emekli Başkâtibi 
(Adliye karşısı)

ANKARA

1:162/(5682 - II .8 .  1960
(S. No: 172)

SITKI AYDOĞAN 
Umumi Kütüphane. Müdürü

KARS

2571/20328 - 15 .9 . 1960
(S. N o: 173) » » » » » »

SELİM MURADOĞLU 
Nüfus Müdürü

Dilekçelerin özeti : Orduda temditti olarak geçen yedek su
baylık hizmetlerinin de (>724 sayılı Kanun şümulüne alınması ta
lebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 37 sene Adliye Zabıt Kâtibi ve Başkâtipliği 
yapıp 40 lira asli maaşla mağdur bir vaziyette emekliye ayrılmış 
olduğundan bahsile; 14 yıl t er fisiz olarak geçen bu müddetlerin
den doğan vâki mağduriyetinin giderilmesi için bir formül bu
lunması veya dâva açma hakkı tanınması taleplerinden ibarettir.)

KARS
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1931/30134 - 2 9 . 8  . 1960 
(S. N o: 174)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

ORHAN DEM ÎR AL 
Yavuzlar mahallesi No:

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Yedek subaylıkla temditti olarak geçen hiz
metlerinin muvazzaf hizmet, dolayısiyle terfilerinden sayılmasına 
mâni hükümleri ihtiva etmiyen 4379, 5585 ve 6724 sayılı kanun 
hükümlerinin tatbik şekillerinin yorumlanması ve gereken mua
melenin yapılmataleplerinden ibarettir.)

10

GAZİANTEP

9640/9640 - 19.4.1960 (Dilekçe özeti : Memuriyette 20 senesini doldurmasına 3 ay
(S. No: 175) kala yaş haddi sebebiyle toptan ödemede bulunularak emekliye

sevk edildiğinden bahsile mağduriyetine mahal kalmamak iisere 
emekli aylığı bağlanması talebinden ibarettir.)

HAYRETTİN ÜNEN 
Yedikule îmrahor Samancı 
Odaları sokak No: 32

Samatya - İSTANBUL

1031/5985 - 3 . S . 1960 
(S. No: 176)

M. ALİ İZBUL
J. Subay Okulunda Yarbay

(Dilekçe özeti : Çorlu Jandarma Birliğinde vazifeli iken ölen 
damadı Üsteğmen Mehmet Yavuz Erol'un 14 sene 9 ay 7 günden 
ibaret olan müddeti hizmeti 15 sene addolunmak suretiyle dul ve 
yetimlerine ayhk bağlanması talebinden ibarettir.)

ANKARA

9364/9364 - 16.3.1960 (Dilekçe özeti : Temditti olarak yedek subaylıkta geçen hiz-f
(S. No: 177) metlerin terfide sayılması için 5585 ve 6724 sayılı kanunlarda de

ğişiklik yapılması talebine mütedairdir.)

HİDAYET ENGİN 4
Ereğli Kömür İşletmesi Mü- 
essesesi Umumi Muhasebe 
Müdürlüğünde Memur

ZONGULDAK



Dilekçenin tarih ve No. su il o.
dilekçe sahibinin adı vc adresi Dilekçe özeti ve komisyon ‘karan

53 1/4667 - 2 5 .7 . 19(50 (Dilekçe özeti : Fiilî hizmet müddetleri 15 yıldan az olup âdi
(S.  No: 178) mâlûl olarak ve toptan ödemede bulunulmak suretiyle emekliyi'

ayrılmış olanlara da emeklilik hakkı tanınması talebine müte
dairdir.)

M E HM ET ŞİŞMANOÜHJ 
Semerciler mahallesi Çark 
caddesi Lüleci sokak No: 20

ADAPAZARI

2097/30505 - 1 . !) . 19(50 
(S.  No: 17!))

(Dilekçe özeti : Tevdiatçı olarak geçen hizmetlerin ele emek
lilik hizmetinde sayılmasını teminen 5431 sayılı Kanunda tadilât 
yapılması talebine mütedairdir.)

AHMET ASLAN
Kocatepe Bankacılar sokak 5/4

ANKARA

1738/29433 - 9 .2 .  19(51 
(S. No: 180)

(Dilekçe özeti : 27 Mayıs 1960 lan önceki gecekonduların y ı
kılmaması talebinden ibarettir.)

HANlFE EROL 
Mübaşir sokak No: 26/1

Yeniköy - İSTANBUL

1619/29289 - 8.2.19(5.1 (Dilekçe özeti : 5434 sayılı Kanunun il nci maddesinin kal-
(S. No: 181) dırılması talebinden ibarettir.)

NAZMI ÇEVİKKR 
Küçükesat Başçavuş sokak 
Gül Ap. No: 132/1

ANKARA
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1577/21756 - H . 2 . 1961 (Dilekçe özıti : Çeşitli maksutlar altında yap dun iftira, ihbar.
(S. No: 182) tecviz ve isnatlar sebebiyle 1950 - 1960 senelerinde memurlar

hakkında uygulanmış olan idari ve inzibati cezaların affedilmesi 
talebini mutazammındır.)

ÖMER. HAS1RC10ĞLI 
Sağlık Müdürlüğü Kalemi

KOCAELİ

2127/8842 - 5 .9 .  1960 
(S. No: 183)

MAHMUT ŞAHİN K ARKAM IS 
Emekli İstasyon şeflerinden 
47892 sicil No: İn

BİRECİKLİ

2122/8746 - 5 .9  . 1960 
(S. No: 184)

İHSAN AÇIKBAŞ
Ziraat Teknik Dairesi Odacısı

YOZGAT

1590/29131 - 8 .2 .  1961 
(S. No: 185)

İBRAHİM TORT ve arkadaş
ları
Eskici esnafından

(Dilekçe özeti : Kazançları geçimlerine dahi medar olmıyan 
kundura tamircilerinin vergiden muaf tutulmaları talebini rtıu- 
tazammındır.)

(Dilekçe özeti : Millî Mücadeleye katılan müstahdemlerin de 
Memurin Kanununun mülga müzeyyel maddesi ile tanınan mü
cadele zammından faydalanmaları esbabının sağlanması talebin
den ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Yas haddi sebebiyle emekliye ayrılmış olup 
da müddeti hizmetleri 15 seneden fazla 20 seneden az olanlara da 
emekli aylığı bağlanması için bir hüküm tesisi talebine mütedair
dir.)

KARAMAN
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1591/20120 - 8 .2 .  1961 (Dilekçe özeti : Eğitmenlere emeklilik hakkı tanınması ve
(S. No: 186) bunların sosyal yardımlardan faydalandırıl mal art taleplerine

mütedairdir.)

ESAT KI&KGÜL 
Paşaki Köyü Eğitmeni

ERZURUM

Dilekçenin tarih  ve No. su ile
dilekçe sahıibiniıı adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1593/29.104 - 8 .2 .  1961 
(S. No: 187)

YAKUP GENÇ 
Aşağı Hatip bağı mahallesi 
Altı kulaç sokak N o: 1

İNEBOLU

672/28220 - 19. 1 . 1961 
(S. X o: 188)

UAŞfT BATMAZ ve arkadaş
ları
Ceza Evinde mahkûm

KİLİS

1075/41570 - 27.1.1961 (Dilekçe özeti : İstiklâl Savaşındaki yararlı hizmetlerinim
(S. Xo: 189) dolayı kendisine yardımda bulunulması talebine mütedairdir.)

MUSTAFA GİRGEÇ 
Yeşil köyünde

(Dilekçenin özeti : Çıkarılan af kanunları şümulii dışında 
bırakılmış olan gümrük kaçakçılığı suçlarının da, affı talebine 
mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : 7 . 2 . 1961 tarihine kadar olan gizli nüfu
sun cezasız olarak tescilini sağlıyacak yeni bir kanım tedvini ta
lebine mütedairdir.)

DÖRTYOL
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2237/30939 - 6 .9 .1960 (Dilekçe özeti : 195̂ 0 yılından evvelki kânunlarla emekliye
(S. No: 190) uyrilanların maaşlarınin 5434 sayılı Kanuna tabi olan emeklile

rin aylık derecelerine yükseltilmesi talebinden ibarettir.)

NECDET KARLI 
Sultanahmet Utangaç sokak 
Engin Ap. 14/1 

İSTANBUL

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve könüsyon kahin

1587/29284 - 8 .2 .  1961 
(S. No: 191)

NECMETTİN ÖZKER 
Zeytinlik Ebuzziya caddesi 
No: 58

(Dilekçe özeti : Ciğerlerinden rahatsızlanıp 1932 senesinde 
âdi mâlûl olarak emekliye ayrılmış ve mağdur olmuş bulundu
ğundan, emekli maaşlarına yapılacak zamlar sırasında kendisine 
farklı bir zam yapılması talebine mütedairdir.)

Bakırköy - İSTANBUL

1582/29201 - 8.2 .1961 
(S. No: 192)

HAŞAN ŞEN ve arkadaşları 
Büyük Cami İmam ve Hatibi 

DÜZCE

(Dilekçe özeti : Hademei hayratın barem içine alınmak sure
tiyle terfihlerinin sağlanması talebine mütedairdir.)

Gereği düşünüldü : İhtiva ettikleri hususlar, yukarda özet
lenmiş olan müracaatlar hakkında; son karan almaya yetkili 
idare makamlannda henüz kesin bir karar verilmemiş oldu
ğundan, komisyonumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

761 20 . 0 . 1963

1265/28785 - 2 .2 .1961 (Dilekçe özeti : Tapulu mülkü içerisinde öMp 7367 sayıîı Ka-
(S. No: 193) nun şümulü dışında kalan bir yerinin' kaymakam ve belediye

reisi tarafından belediyeye devrolunduğundan ve kasden iskân 
sahasına alınmak suretiyle mağdur edildiğinden şikâyeti muta- 

MUSTAFA ANAKÖK zammmdır.)
Çeşme mahallesinde

ALAÇAM
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Dilekçenin tarih ve No. su il#
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dil«kçe özeti komisyon karan

1266/28710 - 2 .2 .1961 (Dilekçe özeti : Geçirdiği i§ kazası sebebiyle bağlanmış olan
(S. No: 194) ve 3 ayda bir verilmekte olan aylığın 79 liradan 45 liraya indi

rilmiş bulunduğundan şikâyeti mutazammındır.)

MURAT GÖK 
1186. sokak Nor 9

İZlfÎK

669/27511 - 19.1.1961 (Dilekçe öneli : İstihkâm Temel Hava Astsubay Ululu bilir-
(S. No: 195) m» imtihanlarında girdiği 63 ders imtihanının 62 siııdcn muvaf

fak olup bir dersten aldığı eksik 10 puvan yüzünden haksız ola
rak başarısız addedilmiş ve ordu ile ilişiğinin kesilmiş olması n- 

MURAT GÜNGÖR dan şikâyeti mutaeammmdır.)
Güney mahallesi No: 25 

Osmancık - ÇORUM

707/15023, 424/4325, (Dilekçi : Muhilli haysiyet bir mahiyet taşımayan ne çıkan af
2646/20424 - 19.4 .1960 kanunları ile ortadan kalkmış olan mahkûmiyeti manii memuri-
(S. No: 196) yet olmadığı halde iadei memuriyet ettirilmediğinden şikâyeti

mutazammındır.)

MUHTESlM YAZTCI 
Çilingir sokak No: 35 

Balat - İSTANBUL

778/28422 - 21 . 1 . 1961 • (Dilekçe özeti : Lisenin 3 ncü sınıfına geçmiş olduğu ve 2 gün
(S. No: 197) kadar da bu sınıfa devam ettirildiği halde bilâhara sınıfta kalmış

durumda sayılmış olmasından şikâyeti mutazammındır.)

MUZAFFER ADAMEY 
Lise II/A  No: 291 öğrenci

DÜZCE
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

596/41090 - 18.1.1961 (Dilekçe özeti 8 sene 10 aylık hizmet müddetinin emeklili-
(S. No: 198) yine sayılmadığından §ikâyeti mutazammındır.)

HAŞAN GÜNDOĞDU 
Emin Kurbi mahallesi 
Zambak sokak No: 5 

ERZURUM

839/28500 - 23 .1.1961 (Dilekçe özeti : Emekli Sandığınca vazife malûllüğünün ka-
•'S. No: 199) bul edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

MEHMET ARGUT 
Yenicami mahallesi Kurbanlar 
sokak No: 49 

ADAPAZARI

187/27785 - 14 .1.1961 (Dilekçe.özeti : Kanunsuz ve haksız olan bir vergi tarhiyatm-
(S. No: 200) dan şikâyeti mutazammındır.)

ARTEMÎSYA AFRODÎTÎ VE 
ANNA VE AĞATONİKÎ APOS- 
TOLÎDÎS 
Cibali Ayakapı Gülcami 
caddesi No: 1 

Cibali - İSTANBUL

1270/28745 - 2 .2 .1961 (Dilekçe özeti : Haksız olarak emeklilik hakkından mahrum
(S. No: 201) bırakıldığından şikâyeti mutazammındır.)

ALÎ TUNCAY 
Güllük mahallesi Baysal 
sokak No: 94/A

ESKİŞEHİR



Dilekçenin tarih re  No. *u ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komiejon karan

1271/28719 - 2.2.1961 
(S. No: 202)

SAMÎ KABADAYI re arka
daşları
Fidanlık daimî işçilerinden

NÎĞD*

1275/28803 - 2.2 .1961 
(S. No: 203)

NURETTİN KESKÎNGÖZ 
Yenicami altında N: 13

GÖLCÜK

(Dilekçe özeti : Niğde Fidanlık Müdürlüğü emrinde çalışan 
işçilerden olup 6772 sayılı Kanuna göre almaya haklı oldukları 
ikramiytUri v*rilm«diğind«n şikâyti muta»amımndır.)

(Dilekçt a ıt et i : Emekliye şevki sırasında küçük zabit olarak 
geçen 9 senelik askerlik hizmetinin fiilî hizmet müd d atında na
zara alınmamasından şikâytti mutaMummmdrr.)

1282/28724 - 2 .2 .1961 
(S. No: 204)

SÜLEYMAN TAŞKIN ve arka
daşları
Salıır köyü Krom madeni 
işçilerinden

(Dilekçe özeti : Harmancık Krom Limitet Şirketi işçilerinden 
olup 5. aydır ücretlerini ve ilgili makamlarca yaptıkları müraca
atlardan da bir nettee alamadıklarından şikâyeti mutazamnun- 
dır.)

ARTOVA

1284/28756 - 2 .2 ,1961 (Dilekçt özeti : Millî Mücadele hizmet tammtntn tanınmada
(S. No: 205) ğından şikâyeti mutazammındır.)

ALÎ KARAKAYA 
Belediye Hekimliğinde 
Etüv Memuru

TRABZO'



—  M  —

1805/29561 - 14 . 2 .1961 
(S. No: 206)

Dilekçenin tarih ve No. au ile
dilekçe sahibinin adı ve adrssi

İs m a il  k a r v a n
Yenimahalle Cayır sokak No: 4

Dilekçe özeti vs komisyon kaparı

Sarıyer - İSTANBUL

(Dilekçe özeti : İstanbul Belediyesi Hesap işlerinde vazife 
görmekte iken işgal etmekte olduğu Otobüs Kontrol Memurluğu 
kadrosunun ihtiyaçtan fazla olduğundan bahsile 17 . 11 . 1960 
tarihli bir onayla haksız olarak vazifesine nihayet verilmiş oldu
ğundan, böyle bir tasarruf un Devlet Başkanlığının 10 .11.1960  
tarihli tamimlerine dahi nıugayereti sebebiyle icabeden tetkiknt 
yapılarak vazifeye iade edilme talebine mütedairdir.)

1807/29602 - 14.2.1961 
(S. No: 207)

ARlF UGAN 
Anamaz nahiyesine
Tıpı mahallesinde

bağlı

(Dilekçe özeti : Anamas Belediyesi Zabıta Memuru iken ken
disinin re akrabalarının muhalefet partisine rey verdikleri mülâ- 
hazasiyle, 1957 yılında haksız olarak kadrosu ilga olunmak su
reti ile işint nihayet verilmiş olduğundan şikâyeti mutazammın- 
dır.)

e ğ ir d ir

1945/29768 - 15 . 2 .1961 (Dilekçe özeti : Kürt isyanında tenkile iştirak edip şehidolan
(S. No: 208) oğlundan dolayı, 60 yaşını ikmal etmiş bulunmasına binaen bağ

lanması iktiza eden aylığın bağlanmadığından şikâyeti mutazam- 
mındır.)

YUSUF ÇİL 
Ahath köytinds 

KAS

2105/41859 - 20 . 2 .1961 (Dilekçe özeti : Tufan Develioğlu adındaki şahısta 40 bin lira
(S. No: 209) alacağının adı geçenden alınması talebine mütedairdir.)

JHJRHAN YILMAZ 
İstasyon caddesi Çalıkoğlu
Ap. No: 6 - 37/B

KAYSERİ
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Dilekçenin tarih ve No. sra ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2114/41847 - 20 . 2.1961 (Dilekçe özeti : Demokrat Partili ocak başkanlarının kasdi
(S. No: 210) şikâyetleri üzerine tezkiye verilmemeli suretiyle ziyaa uğratılan,

Bakanlıkça da başarısız olarak geçtiği ileri sürülen 3 yıl 9 aylık 
müddetinin terfiinden sayılmamış olmasından şikâyeti mutazam- 

KEMAL UZUNOĞLU mmdır.)
Güneyagağı mahallesi 
ilkokul öğretmeni

DEVELİ

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığınca vazife maluliyetinin ka
bul edilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

M. ZEKİ MALAT 
Camii Cedit mahallesi 
Karaorman sokak No: 31

SINDIRGI

2112/41862 - 20.2.1961 
(S. No: 211)

1898/29601 - 14. 2.1961 
(S. No: 212)

SADIK TANSU 
Kırdeşim sokak Grifin Han 
No: 20 Şadi Yazgan eliyle

(Dilekçe özeti : 1950 senesinde emekliye ayrıldığı vakit bir 
yorum sebebi ile fiilî hizmetinin 5 senesinin nazara alınmaması 
yüzünden emekli ikramiyesinden mahrum bırakıldığından şikâ
yeti mutazammındır.)

Galata - İSTANBUL

2163/60462 - 21. 2 .1961 
(S. No: 213)

HAŞAN HÜSEYİN BALTA 
Bahatlar köyünde

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmetini ifa sırasında mâlûl kalmış 
olup raporları ile sabit olan bu durumuna binaen vazife mâlûlü 
aylığı bağlanması için kanuni müddet içerisinde Emekli Sarıdı- 
ğma ve Maliye Bakanlığına yaptığı müracaatların süreyi geçir
diğinden bahsile reddedilmiş olmasından şikâyeti mutazammm- 
dxr.)

Emet - KÜTAHYA
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2171/60461 - 2 1 .2 .1961 
(S. No: 214)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

SEYFETTİN DUMKAN 
Başpınar mahallesinde 
Mazhaka sokak No: 11.1

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : 18 senedir Tekel İdaresinde işçi olarak çalış
makta iken geçirdiği iş kazası neticesinde gayrikabili tedavi bir 
hastalığa duçar olup raporla çalışamıyacak durumda olduğu bil
dirilmiş olduğu halde kendisine her hangi bir hak tanınmadığın
dan şikâyeti mutazammındır.)

HENDEK

2132/60467 - 21 . 2 .1961 
(S. No: 215)

MUSTAFA ALTIN 
Ceza Evinde tutuklu

(Dilekçe özeti : Müdafaa hakkı, şahitlerinin dinlenmesi ve 
tevsii tahkikat talepleri nazara alınmadan Bursa Ağır Ceza Mah
kemesince 18 sene hapsine mütedair verilmiş olup Yargıtayda 
İncelenmekte olan 1960/397 sayılı dosyasının tevsii tahkikat ve 
müdafaa talepleri kabul «dilmek suretiyle esaslı bir şekilde ince
lenmesi talebin* mütedairdir.)

BURSA

2080/29979 - 17 . 2 .196.1 
(S. No: 216)

AHMET BULDURUCU 
Gazipaşa caddesi İstanbul' 
PastanesindeAziz Alpak eliyle

(Dilekçe özıli : Banae Orman Bölge Şefliği bakım memurla
rından iken haksız olarak verilen bir disiplin kararı ile işine son 
verilmiş ve okul masraflarından dolayı hakkında takibata geçil
miş ve neticci muhakemede ilişik ilâmda görüleceği üzere kusur
suz olarak işti u çıkarıldığı anlaşılarak tazminat talebinin redde
dilmiş buna rağmen iadei memuriyet et tir ilmediğinden bahis ve 
şikâyetle memuriyetine iade edilmesi talebinden ibarettir.)

ZONGULDAK

3560/45270 - 19.4 .1961 
(S. No: 217)

(Dilekçe özeti : Kiracısının evini tahliye etmemesinden şikâ
yete dairdir.)

HAŞAN KURT 
Sakızağacı İskele caddesi 
Billur Ap. No: 51 
Kat: 2 Daire 6

Bakırköy - İSTANBUL



Dilekçenin tarih r e  No. su ile
dilekçe sahibinin adı ¥e adr,esi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3529/60.821 - 19 . 4 .1961 (Çilekçe özeti : Barem içine alınırken maaşının 25 liradan 15
(S. N o: 218) liraya indirilmiş olduğundan şikâyete dairdir.)

MEHMET ALTIN 
PTT Muhabere Memuru

ŞEBİNKARAHİSAR

3531/45268 - 19 . 4 .1961 (Dilekçe özeti : Emeklilik işleminin kıdemsiz binbaşı maaşı
(S. No: 219) üzerinden bağlanmış olmasından şikâyete dairdir.)

KERİM İPEK 
Fıatıkftğacı .Şözpbçsi sokak 
No: İÖ . '

Üsküdar - İSTANBUL

3870/46113 - 3 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Tecrübeli ve muvaffak bir öğretmen olduğu
(S. No: 220) halde müstafi addedilmek suretiyle hakkında tasfiye kararı ve

rilmiş olduğundan bahis ve şikâyetle mezkûr tasfiye kararının 
kaldırılması isteğinden ibarettir.)

M. OSMAN ÖZTÜRK 
Yediemirler sokak No: 50 #

Malta --Fatih - İSTANBUL

3551/45368 - 20.4.1961 
(S. No: 221)

A. KÂNI ERTUĞ 
Mühürdar Karakol sokak 
No: 33

(Dilekle özeti : 3 . 10 . 1950 tarihinde, yaş haddi sebebi ile 
re’şen emekliye sevk edilirken almakta olduğu 100 lir,a üzerinden 
emekli aylığı tahsisi iktiza ettiği halde, Emekli Sandığı Yönetim 
Kurulunca tercümei hal varakasında yazılı olup son nüfus tezke
resinde ay ve gün bulunmadığı için emekliye sevk mebdeinin 
Temmuz ayı olarak kabulü gerektiği ve o tarihte de 90 lira aldığı 
için bu maaş üzerinden aylık bağlanmış olmasından şikâyete dair
dir.)

Kadıköy - İSTANBUL
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Dilekçenin tarih ve No. sn ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe üzeli ve komisyon kararı

3864/46121 - 3.5 .1961 (Dilekçe özeti : Uzatmalı onbaşı olarak vazife görmekte iken
(S. No: 222) başçavuş tarafından kendisine beslenen husumet sebebiyle mes

lekten ihracedümiş bulunduğundan şikâyete dairdir.)

NECATI GEVREK
Büyükçekmece mahallesi 

SENİRKENT

3849/46034 - 2.5.1961 
(S. No: 223)

MAHMUT BERKEM 
Şark Kromları işletmesi 
Maden Mühendisi

(Dilekçe özeti : 228 sayılı Kanunun derpiş ettiği hizmetlerin 
birleştirilmesi bu kanunun açık hüknıü iktizasından bulunduğu 
halde, Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde geçen hizmetlerinin 
kabulü halikındaki müracaatı üzerine 6900 sayılı Kanunun tak
yidi hükümleri nazara alınmak suretiyle yanlış bir tatbikata yer 
verildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

Maden - ELÂZIĞ

3829/46025 - 2.5 .1961 
(S. No: 224)

SALMAN DONAT ve arkadaş
ları 
Başpmar köyünde 

Pazarcık - MARAS

(Dilekçe özeti : Ilükme müstenidolmaksızın yapılan sahte bir 
tapu tevsi muamelesine müsteniden, 60 senedir tahtı tasarrufla
rında bulunan tapulu arazilerine el koyup bunları teşekkül eden 
bir kooperatife satan Mahmut Nedim ve ortaklan aleyhine açmış 
oldukları ve uzun zaman devam eden dâvanın bu defa bu koope
ratif aleyhine açılması iktiza ettiği bildirildiğinden vc yıllardır 
arazilerine sahih olamamakla vâki mağduriyetlerinden bahsile, 
mağduriyetlerinin giderilmesi isteğinden ibarettir.)

3633/45532 - 22.4.1961 (Dilekçe Özeti : Müddeti hizmetinden 4. senesinin müteferrik
(S. No: 225) kadroda istihdajn edilmiş bulunduğu iddiasiyle Emekli Sandığı

İdare Kurulu tarafından nazara alınmamasından şikâyeti muta- 
zammmdır.)

NlZAMETTlN TANJU 
Denizcilik Bankası liman İş
letmesi Taşıtlar Servisinde 
2986 S. No:

İSTANBUL



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon k a ra n

3745/60912 - 3.5.196.1 (Dilekçe özeti : Nafıa Vekâleti İnşaat Dairesi emrinde maaşh
(S. No: 226) olarak geçen 1 sene, 11 ay, 23 günlük hizmetinin Emeldi Sandı

ğınca emeklilik hizmetine ilâvt edilmediğinden şikâyete dairdir.)

A. HAYDAR KORKUT 
TCDD 1. Iş. Yol Servisi 
Müfettişi
Haydarpaşa - Gar

İSTANBUL

3743/45802 - 27. 4 .1961
(S. No: 227)

(Dilekçe özeti : Alay Kumandanının kendisine beslediği hu
sumet sebebiyle düzenlediği menfi bir sicil yüzünden haksız ola
rak emekliye sevk «dildiğinden şikâyete dairdir.)

HAKKI BAYRAKTAR 
Camiiatik mahallesi Fatih 
sokak No: 9

ÇORLU

3736/45783 - 27 . 4 .1961 
(S. No: 228)

MEHMET ŞENTÜRK 
Ortakapı mahallesi Taşbaşı 
sokak N o: 15 Miitaahhit

(Dilekçe özeti : Ardahan Ceza Evi Mütaahhidi olup ikmali 
inşaat işinin keşfinde İhale tarihi olan 1959 rayiç bedelleri yerine 
1957 yûı rayiç bedelleri nazara alınmak suretiyle mutazarrır 
edildiğinden ve bu durumun 2490 sayılı Kanuna aykırı olduğun
dan şikâyete ve fark tutarının kendisine ödenmesi isteğine dair
dir.)

KARS

3698/60882 - 25 . 4 . 1961 (Dilekçe detti : Va»ift mâlûliy»tinin kabul tdilmidiğindtn
(S. No: 229) jikâytt* dairdir.)

NİYAZİ AK YILDIZ 
Dumlupmar mahallesi Sunak 
sokak No: 12/G

BALIKESİR
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3831/46092 - 3 .5.1961 
(S. No: 230)

KÂMÎL BAŞ 
Doğanoğlu köyünde 

Mihaliçç.ik - ESKİŞEHİR

3960/37532 - 29 . 4 .1961 
(S. No; 231) 

HALİT SALMAN 
Ümraniye köyü Sütçü 
sokak No: 4 

Üsküdar - İSTANBUL

1077/41575,
4344/41575 - 27. 2 .1961 
(S. No: 231 mükerrer)

AZİZ AKDAĞ 
Belediye Amele Çavuşu

Dilekçe özeti ve komisyon kararı

(Dilekçe özeti : Köyün yabancısı olduğu için Bozan Köyü 
Muhtarının teşvikiyle halk tarafından evine baskın yapılmış ol
duğundan ve taksim, edilen köy çayırından ve sudan faydalan- 
dırilmadığından ve usulsüz olarak satış yapıldığından, bu konu
larla ilgili olarak açılmış olan dâvalarda bunların tertibine mâ
ruz kaldığından şikâyete dairdir.)

(Dilekçe özeti : Havai hat geçirilmek suretiyle fiilen istimlâk 
olunmuş bulunan 2146 metre karelik arazisi için takdir olunup 
bankaya depo edilmesi iktiza eden 193 140 lira bedeli istimlâk 
aleyhine Etibank İdaresince tenkisi bedel dâvası açılarak bu be
del yerine 10 73 lira gibi çok cüzi bir bedel ödenmek istendiğin
den şikâyete ve takdir edilmiş bulunan mezkiır 193 140 liranın 
ödenmesi esbabının sağlanmasına dairdir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıklanan dilekçeler
deki vâki dilek ve şikâyetler yargı mercilerinin kararma konu 
olan veya bu mercilerde İncelenmekte veya halli bu mercilerin 
kararına bağlı bulunan hususlarla ilgili oldukları anlaşıldığın
dan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci bendinin (a), 
(b), (c) fıkralarına göre komisyonumuzca incelenip görüşüle- 
miyeceğine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

762 26 . 6 . 1963

(Dilekçe özeti : Ağrı Emniyet Müdürlüğünce 1940 yılında 
hakkında yapılmış olan bir iftira ele alınarak aleyhinde, tehdit
lerle bâzı kimselerden raporlar temin edilmekte bulunulduğun
dan şikâyeti re durumun soruşturma konusu yapılması talebini 
mutazammmdı r.)

AĞRI



Dilekçenin tarih vo No. su M*
dilakça sahibinin adı ra adraai Dilakşa 4 ı«W t« kaaıiayan h a rarı

2250/42069 - 22 . 2 .1961
(S. No: 232)

(Dilekçe özeti : Harb malûlü aylığı bağlanması talebine mü
tedairdir.)

RECEP ÇEVİK ALPAN 
Kiremitçi mahallesi Doğanbay
caddesi No: 48

BURSA

2256/28824 - 22 . 2 .1961 
(S. No: 233)

ŞÎNASÎ GÖKYAYLA 
Selimiye Kışla caddesi 
No: 5/1 Ap. 

Üsküdar - İSTANBUL

(Dİlekç* ö»eti : Albay olarak emekliye ayrıldıktan $on,\* o 
senedir ücretle Gümrük Muhafaza Teşkilâtı İstanbul İstihbarat 
Amirliğinde çalışmakta ve müfit olmakta iken 2 ay kadar evvel 
işine nihayet verilmiş olduğundan bahtile, 2 yıl daha münasip 
görülecek bir yerde şalıştırılmmı talebine mütedairdir.)

2399/42254 - 27 . 2 .1961 
(S. No: 234)

HAŞAN VERGİSİZ 
Boyacı mahallesinde

(Dilekçe aitti : Top raksı* çiftçilerden olup geçim maksadiyle
3 ay kadar nahiyeden ayrılıp kaza merkezinde bulunduğu için 
70 numaralı Toprak Dağıtım Komisyonunca dağıtım dışı bıra
kılmış olduğundan şikâyeti mutattetmmmchr.)

Kâzımkarabekir - KARAMAN

2398/42258 - 27.2 .1961 
(S. N o: 235)

(Dilekçe özeti : Ortakçı durumdan kurtarılıp başka bir ma
halde iskân edilerek topraklandırılması talebinden ibarettir.)

HAYDAR GÜNGÖR r« arka
daşı
Ahbasor koyunda

TERCAN



2396/42260 - 27 . 2 .1961 
(S. No: 236)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

HÜSEYİN DOĞAN ve arka
daşları
Kırdım köyünde

ERZİNCAN

61 —

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : lcarcı durumdan kurtarılıp topraklandır ılma - 
tan ve müstahsil hale getirilmeleri için Erzincan’ın Kırdım kö
yünden, başka bir mahalli nakil ve iskân edilmeleri talebinden 
ibarettir.)

2394/42241 - 27 . 2 .1961 
(S. No: 237) '

(Dilekçe özeti : Tahsil ve ehliyet derecesiyle mütenasip her 
hangi bir iş verilmesi talebinden ibarettir.)

DURMUŞ ÇETÎN 
Alnenhan nahiyesinden

K a n g a l  - S İV A S

2392/42244 - 27 . 2 . 1961 
(S. No: 238)

Dr. TÜRKÂN CTVGINOĞLU ve 
arkadaşları
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
a s i s ta n la r ın d a n

(Dilekçe özeti : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi fahri asistan
larından olup hizmet bakımından asli asistanlarla farklı hiçbir 
durumları olmadığına ve Devlet hizmetinde ücretsiz olarak me
mur istihdam olunamıyacağı hakkında kabul edilmiş olan pren
sibe göre, durumlarının bu prensip çerçevesi içerisinde incelen 
mesi talebine mütedairdir.)

ÎZMl*

2391/42248 - 27.2.1961 (Dilekçe özeti : Keban Sivrikurşun İşletmesinde durumu ile,
(S. No: 239) mütenasip bir iş verilmesi falebinden ibarettir.)

MEVLUT DEVECİ 
Denizli köyünde

KEBAN
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2390/42255 - 27 . 2 .1961 
(S. No: 240)

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

EMİN ÇABUK ve arkadaşı 
Kızılmurat mahallesi 55.
sokak Xo: 18

Dilekçe özeti ve komisyon karan

(Dilekçe özeti : Tarsus'ta Havvahatun Vakfına ait Vakıf 
Hanı evlâdından bulunmuş oldukları cihetle icaren tutmak iste
dikleri halde mütevelli Şükrü Soyupak’m görevini kötüye kul
lanmak suretiyle bu haklı taleplerini is’af etmediğinden şikâyeti 
ve mezkûr hanın kendilerine icara verilmesi talebini mutazam- 
mmdır.)

TARSUS

2389/60475 - 27.2 . 1961 
(S. No: 241)

(Dilekçe özeti : İstihkakları olan pancar alacaklarının bir an 
önce ödenmesi talebinden ibarettir.)

ŞEVKİ AKIN ve arkadaşları 
Çolhasa Köyü Muhtarı

Çenece - ERZİNCAN

2388/29041 - 27.2.1961 (Dilekçe özeti : Merkezi kazaya 10 kilometre mesafede bulu-
(S. No: 242) nan 4 köye ait yolun bir an evvel yaptırılması talebinden iba

rettir.)

ALİ ŞEKERCİ ve arkadaşları 
Muhtar, Tirek Köyünde

Ceneiğe - ERZİNCAN

1589/29144 - 8 .2 .1961 (Dilekçe özeti : Mahrum, kaldığı terfiinin yapılabilmesi için
(S. No: 243) kendisine 40 liralık bir kadro gönderilmesi talebinden ibarettir.)

İHSAN YAVUZYILMAZ 
Vilâyet Nüfus Başkâtibi

DENİZLİ
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1588/29136 - 8 .2 .1961 (Dilekçe özeti : Erzincan’da vukubulan büyük zelzele felâket
zedelerinden olduğu cihetle, kendisine bir Kızılay paviyonu ve- 

. yahut arsa verilmesi talebin§ mütedairdir.)
KEMAL TEMÜR 
Belediye Tanzifat Arabacısı

ERZİNCAN

Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

.1596/29254 - 8 .2 .  196.1 
(S. No: 245)

İSMAİL ANT
Atmaca mahallesi Şadırvan
aralığı No: 23

BERGAMA

.1598/29275 - 8.2.1961 
(S. No: 246)

MEHMET ALI TIĞLI
Evren köyünde

Manavgat - ANTALYA

1603/29209 - 8.2.196.1 (Dilekçe özeti : Delice kaza merkezinin Bağcılar köyüne nah-
(S. No: 247) Udilmemesi talebini mutazammındır.)

MEHMET YORULMAZ r t  ar
kadaşları
İlçe halkından

(Dilekçe özeti : Köy muhtar ve âzalarının köy şahsiyetine ait 
arazilerden şahsan istifade etmek suretiyle vazifei memuriyetle
rini kötüye kullandıklarından bahsile haklarında takibat yapıl 
ması ve vazifelerim son verilmesi taleplerinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Emekli Sandığındaki hesabının tasfiyesi için 
yaptığı, tekemmül etmiş bulunan muamelesinin çalıştığı Garp 
Linyitleri Müessesesince intacedilmediğinden ve kendisine zorluk 
gösterildiğinden şikâyeti mutazammındır.)

DELİCE



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

1608/29180 - 8.2 .1961 (Dilekçe özeti : Karayolları, Pasinler Köprüköyü Bakımevi
(S. No: 248) işçilerinden olup 1957 den beri 4 ncü defa olarak yerinin değiş

tirilmek ve iğine son verilmek ■ istenildiğinden şikâyeti mutazam- 
mmdtr.)

HÂMÎT ÖZKUL
Azot bucağının Oaybaşı
mahallesinde

OLTU

2206/42048 - 22. 2 .1961 (Dilekçe özeti : Köylerinin mâruz kaldığı dolu ve sel felaketi
(S. No: 249) sebebiyle muhtaç bulundukları iyi vasıflı tohumluk ve yiyeceğin

temini ve köye temiz bir içme suyu getirtilmesi ve yıkılmak üzere 
bulunan evler için Sarıkamış Orman İdaresince ucuz fiyatla ki- 

KARÎP ERDAĞI rest elik ağaç verilmesi taleplerinden ibarettir.)
Akyaka nahiyesine bağlı 
Demirkent Köyü Muhtarı

Arpaçay - KARS

2078/29801 - 17 . 2 .1961 
(S. No: 250)

İSMAİL KONDU 
Saadet mahallesi N o: 45

(Dilekçe özeti : Mahallî Demokrat Partililerin tesir ve nüfuiu  
ile Keleş’e nakli memuriyet ettirilip oradan vâki rahatsızlığı se
bebi ile raporlu olarak ayrılmış ve raporunun hitamında yolların 
kapalı bulunmuş olmasına rağmen vazife mahalline dönmeye ic
bar olunarak istifaya mecbur edildiğinden ve iş isteklerinin de 
keza kabul edilmemiş bulunduğundan bahis ve şikâyetle tekrar 
bir vazifeye tâyini talebinden ibarettir.)

Karacabey - BURSA

2247/42015 - 22 . 2 .1961 
(S. No: 251)

ŞEVKET GÖKHAN 
Akyol mahallesi Hastamehmet 
sokak No: 12

(Dilekçe özeti : Yaş haddi sebebiyle emeklilik müddetini ta- 
mamlıyamadan ayrılmış ve kendisine toptan ödemede bulunulmuş 
olduğundan bahsile bilâhara çalıştığı işçi sigortaları ile ilgili hiz
met müddeti ile bahis konusu, ilk hizmet müddetinin soh defa 
çıkarılan kanun gereğince birleştirilip aylık bağlanması talebin
den ibarettir.)

GAZİANTEP
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■JDilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sa/hibimn adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon karan

2249/2914J, (Dilekçe özeti : Vatani vazifesini ifa sırasında şehidolan oq-
4865/49285 - 2 .2 .  1961 lundan dolayı aylık bağlanması ile ilgili olarak Danıştayda açmış
(S. No: 252) olduğu sukut kararma bağlanmış ola/n dâvasının adlî müzaheretti

bulunmasına binaen takip ve intacı talebine mütedairdir.)

CEMAL ÇAPHANMAN 
Yenimahalle 113 No: lu 
hokak No: 6

KIRIKKALE

2602/42648 - 6 .4 .  J961 (Dilekçe özeti : Temditti olarak Orduda tekrar hizmete alırı-
(S. No: 253) ması talebinden ibarettir.)

AHMET AYDEMİR 
Cırcır Jandarma Karakol Ko
mutanlığı eliyle Kargın köyünde

Yıldızeli - SlVAS

2512/42365 - 2 .4 .  1961 (Dilekçe özeti : Eski memuriyet mahalli olan Mersin’e nar;
(S. No: 254) Iedilmesi talebini mutazammmdır.)

HAYRETTİN GÜR
T. C. Merkez Bankası
Şube Veznedarı "

SAMSUN

2110/41846 - 20.2.1961 (Dilekçe özeti : Fabrikasının faaliyetini idame ettirebilmen
(S. No: 255) için muhtaç bulunduğu 150 bin liralık kredinin sağlanması tale

bine mütedairdir.)

MEHMET BARDAK 
Sinaneılar köyünde

Paraa - IZMlR



Dilekçenin ta rih  ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti vc komisyon k a rar;

*2J06/4.!848 - 22. 2.1961 (l)ilclcc özeti : Bütçe mii mad esiz fiğin den dofmjt nihayet ve,~
< S. No: 256) rilcn odacı!ıl; hizmetine tekrar alınması talebine mütedairdir.)

NURETTİN POLAT 
Eski Belediye Odacısı

SOLHAN

2021/29999, (Dilekçe özeti : Tekrar hizmete ahnma talebine mütedairdir. '
2022/30000 - 17 . 2 . 1961 
(S. No: 257)

ARİF IJÇAR
Yalnız* la m Köyü eski Eğitmeni 

Elmalı - ANTALYA

2018/29868 - 17.2 . 1961 (Dilekçe özeti : Kadrosuzluk sebebi ile terfi edemiyen güm-
(S. No: 258) rük kolcularına bir üst derece kadro verilmesi talebinden ibaret

tir.)

MUSTAFA ÖZYARAN ve ar
kadaşları
Gümrük Başmüdürlüğü 
Kolcularından

ÎZMÎR

2013/29925 - 17.2.1961 (Dilekçe özeti : Şeker Şirketinden olan pancar dlacak/annın
(S. No: 259) bir an önce ödenmesi talebinden ibarettir.)

KEMAL UĞURLU ve arka
daşları
ilçe çiftçilerinden

Pınarbaşı - KAYSERİ



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2009/29853 - 17.2.1961 (Dilekçe özeti : Açılan imtihanda muvaffak olduğu halde
(S. No: 260) Van Belediyesince tâyininin yapılmadığından şikâyeti mutaza-m-

m ındır.)

İSHAK ACAR
Şerefiye caddesinde Avukat
Kâtibi

VAN

2008/29873 - 17.2 .1961 
(S. No: 261)

YUSUF AÇIKEL 
Aşağı mahallede

( Dilekçe özeti : Orman Bakım Memuru olarak vazife gör
mekte iken üşütme sebebi ile sağ ayağından ân sal anarak hilâharu 
bu ayağının kesilmiş olduğundan ve kendisine hiçbir tazminat 
ödenmediğinden bahsile, bu idare tarafından maddi bir yardımda 
bulunulması talebine mütedairdir.)

ISPİR

1932/60003 - 15.2.1961 (Dilekçe özeti : Türk tâbiiyetine alınması talebinden ibare,t-
(S. No: 262) tir.)

ENVER RAŞİT 
Kükürtlü Kaplıca karşısında
N o:'43

Çekirge - BURSA

2158/60440 - 21. 2 .1961 
(S. No: 263)

AHMET KAYHAN
Vilâyet çiftçileri namına emekli

HAKKARİ

(Dilekçe, özeti : Yüksekova kazasının ekime müsaidolan arazi
sinden susuzluk sebebi ile lâyıkı ile istifade edilemediği cihetle, 
bu memleketin iktisaden gerilemekte olduğundan; Birdik dere
sinden istifadeyi sağlıyan kanal suyunun senenin her mevsimin
de bol miktarda akmasını temin edebilmek ve halkın hu hayati 
ihtiyarını giderebilmek için ilişik krokide gösterilen ve Karayol- 
lartnca kolaylıkla açılması mümkiin olan lepenirı açılması tale
binden ibarettir.)



Dilekçenin tarih ve No. su He
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dile'koe özeli vo komisyon kararı

2160/41629 - 21.2.1961 (Dilekçe özeti : İktisadi 'Devlet Teşekküllerinde çalışanların
(S. No: 264) aldıkları maaş ve ücretlerin teadül esaslarından uzak butunmuş

olması hasebiyle ıslahı talebine m ütedairdir.)

SADIK BAŞALOĞLU 
T. Emlâk Kredi Bankası 
Şube Şefi

AFYON KARAHİSAR

3647/ - 22.4.1961 (Dilekçe özeti : İstifaen ayrılmış olduğu İş Bankasında lek-
(S. No: 265) rar münasip bir vazifeye tâyin edilmesi isteğinden ibarettir.)

BEDÎ TETİK 
Havuzbaşı No: 40

Çengelköy - İSTANBUL

3868/46116 - 3.5 .1961 
(S. No: 266)

(Dilekçe özeti : 27 sene orduda hizmet ifa ettikten sonra isteği 
ile emekliye ayrılmış olup tekrar orduya alınması veya mülki 
hizmetlerden birine tâyin edilmesi isteğinden ibarettir.)

FAHRİ ATİK
Çarşı Camii civarı radyo tamir 
atölyesi Akil Atik eliyle

NİZİP

3869/46085 - 3 .5 .1961 (Dilekçe özeti : Trabzon Ziraat Müdürlüğü Çay Diktirme
(S. No: 267) Kontrollüğünde çalışmakta iken tensikat dolayısiyle işine son ve

rildiğinden bahsile, eski işine veya aynı yerde başka bir vazifeye 
N tâyin edilerek geçim bakımından düştüğü müşkül durumdan

HAKKI BEZ AN kurtarılması isteğinden ibarettir.)
Merke Dolaylı köyünde

TRABZON
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dibekçe özeti ve komisyon kararı

3737/45789 - 27 . 4 . 1961 (Dilekçe özeti : Eşine ait bir yere f uzuli müdahalede bulunan
(8. No: 268) Mehmet Dumlupmar’m  bu yerden çıkarılmam ve bu yerin 2 nci

defa olarak kadastroca keşfedilmesi isteğinden ibarettir.)

RESMÎYE YILMAZ 
Yeliahmet mahallesi Kolağası 
çıkmazı Nö: 1

ÎZMÎT

4085/46752 - 11 . 5 . 196J (Dilekçe özeti : Sebepsiz olarak yapılan nakil muamelesinden
(S. No: 269) şikâyete ve dilekçede belirtileri Ziraat Bankalarından birine tâyin

isteğine dairdir.)

MUSTAFA YAĞLI 
T. ('. Ziraat Bankası 
Ajans Muavini

GÜLNAR

3942/46479 - 8 .5 .  1961 
(S. No: 270)

( Dilekçe özeli : Kendisine tehdit ve hakarette bulunan bir şa
hıs aleyhine yaptığ ı müracaat üzerine devanı eden hazırlık soruş
turmasının başka bir mahalde yapılması isteğinden ibarettir.)

HAŞAN ÖZER 
Ay asof y a Mii zesi n d e

Sultanahmet - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıklanan dilekçeler
deki vâki dilek ve şikâyetlerin yeni bir kanun teklif veya tasa
rısı ile ilgili bulunmuş olmaları itibariyle 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin 1 nci bendinin (d) fıkrasına göre komisyonu
muzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcudun oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

763 26 . 6 . 1963
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahihinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

2579/42652 - 6.4.1961 (Dilekçe özeti : Kanuni hiçbir sebep ve lüzum olmadığı, si-
(S. No: 2 71) çilleri müspet ve yası henüz 18 bulunduğu halde 1952 senesinde

kademli yarbaylıktan re’sen emekliye sevk oiunmak ve o tarihte 
yarbaylıkta bekleme süresi olduğu için ta,biatiyle kendisine 90 
lira üzerinden, emekli aylığı bağlanmak suretiyle mağdur edil
miş bulunduğundan bahsile, emekli iken müspet siciline binaen, 
albaylığa yükseltilmiş olduğuna göre emekli aylığının mezkûr 
rütbe aylığı olan-100 lira üzerinden düzeltilerek mağduriyetinin 
kısmen olsun telâfisi isteğinden ibarettir.)

M. ŞEK İP BİRGÖL 
Sarıyer Sular caddesi Dilek 
Ap. No: 6 - E

İSTANBUL

5682/5186:5 - 1.8.  1961 
(S. No: 272)

BAHRİ BAHAR
Harabe Şehir mahallesi emekli
Jandarma Gedikli Başçavuş

(Dilekçe özeti : 20 senesini ikmal etnıeye az bir zaman kala, 
yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılmış ve emekli aylığından mah
rum ve mağdur kalmış bulunduğundan: Emekli Sandığı Kamı 
nunda yapılacak olan değişiklikte bu durumda olanların mağdu
riyetlerinin bertaraf edilmesi isteğinden ibarettir.)

Ahlat - BİTLİS

862/50041 - 23 .1 . 1961 
(S. No: 278)

MAHMUT DULKADÎR ve ar
kadaşları
Dul kadirli lnlimurat köviinde

(Dilekçe özeti : 1957 seçimlerindeki siyasi kana,at,l'erinden do
layı tohumluk borçlarına karşılık geçim vasıtası olan arazisini.ı 
ellerinden alınıp Hazine adına, teferru edilmiş bulunduğundan 
bahis ve şikâyetle bu borçların saksite bağlanmasını teminen çı
karılacak kanuna bu kaini araziler için de hüküm konulması re  
mezkûr borçlarını da bu yolda ödemelerinin sağlanması isteğin
den ibarettir.)

KTRŞEHİR.

2418/42324 - 20.2.1961 (Dilekçe özeti : 1960 yılı başından itibaren gerek geçirdiği
(S. No: 274) kaza veya ifa ettiği ağır hizmet sebebiyle enfaktüs geçirmek sure

tiyle vaktinden evvel emekliye sevk edilmiş veya edilecek olan 
subayların vazife mâlûlü addedilmeleri için bir kanun çıktınl- 

MÜKERREM BORTAÇİNA ması isteğinden ibarettir.)
Kavaklıdere Bilir sokak 
No: 47/3

ANKARA



Dilekçenin tarih ve No. su ile
düekcje sahlibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

• >929/46578 - 9 . 5 . 1961
(S. No: 275)

MUSTAFA ÖZKAN 
Diş Tekrıisiy en 1 e ri 1 )e rıı eği 
Kışla caddesi No: 68/A

(Dilekçe özeti : Memleketin reel ihtiyacı da göz önüne alın
mak suretiyle diğer yabancı memleketlerde dahi olduğu gibi yur
dum uzda adedi eri 3 000 e yaklaşan iş teknisiy enlerinin (kalfa
larının da) dilekçede belirtildiği şekillerden biri ile serbest çalış
m alarım  imkân sağlanması isteğinden ibarettir.)

MALATYA

4202/47062 - 15 . 5. 1961 
(S. No: 276)

KEMAL ÜNVER 
Deıuiı-kapı sokak No: 74/4 
Deınirlibahçe Cihan Palas 
Çamaşırhanesi Muhasibi

( Dilekçenin özeti : 228 sayılı 'Kanunun, vazifeden doğan mâ- 
lid iyet, ölüm, iş kazaları ve meslek hastalıkları hallerini de kap- 
sıyacak şekilde değiştirilmesi isteğinden ibarettir.)

ANKARA

3875/45260 - 3 .5 .196! (Dilekçe özeti : 228 sayılı Kanunda değişiklik yapılması sıt-
(S. No: 277) r etiyle  tem ditti jandarma onbaşılığında geçen hizmetlerin de di

ğer hizmetlerle birleştirilmesinin sağlanması isteğinden ibarettir.)

KASIM BAŞARAN *
Karayolları 5. Bölge Müd.
Şehiriçi geçit şantiyesinde 
Kantin Memura

ADANA

3873/45786 - 27.4.1961 (Dilekçenin özeti : 543i sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
(S. No: 278) Sandığı Kanununun, vaktiyle geri alınan aidatların iadesi için

konulmuş olan müddete ek bir müddet daha verilmesini teminen 
101 nci maddesinin değiştirilmesi isteğinden ibarettir.)

ALİ KOÇER
Belediye Varidat Servisinde 
Damga Memuru

İZMİR



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

.‘*891 /60935 - 5 . 5 .  1961 
(S. No: 279)

HÜSEYİN GÜREL 
Ahmet, Mithatefendi Okulu 
öğretmeni

(Dilekçenin özeti: Askerlik hizmetlerini ifa maksadı ile okul
dan mezun oklukları 1938 yılında öğretmenlikle- bulunamamış 
olanların ve aynı yıl mezunu olup da askere gitmiyor ek vazifeye 
başlvyan arkadaşları gibi 2673 sayılı Kanundan faydalandırılma 
lan isteğinden ibarettir.)

Beykoz - İSTANBUL

3890/60934 - 5 . 5 .  1961 ' (Dilekçenin özeti : 1939 - 1919 seneleri arasında yardımcı Ö<j-
(S. No; 280) retmen olarak vazife görüp 1949 senesinde kadroya alınmış olan

öğretmenlerin mağdur durumlarının da intibak kanunu çıkarıl
mak suretiyle, nazara ması isteğinden ibarettir.)

MUAMMER GÜREL 
İstanbul Eğitim Enstitüsü 
Tabiiye öğretmeni

İSTANBUL

3889/60933 - 5 .5  . 1961 
(S. No: 281)

ENVER EKEN 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Muhasebecisi

Ünye - ORDU

(Dilekçenin özeti : Hizmetlilerin de Millî Mücadelede geçen 
hizmetlerinden dolayı 788 sayılı Memurin Kanununun mülga mii- 
zeyyel maddesi gereğince mücadele zammından faydalandırılma
ları isteğinden ibarettir.)

3888/60931 - 5.5.1961 
(S. No: 282)

(Dilekçenin özeti : Adliye zabıt vc başkâtiplerine ifa ettikleri 
ağır hizmetten dolayı hak ettikleri ödeneğin verilmesi isteğinden 
ibarettir.)

BEKİR ŞKNDUR ve arkadaş
ları
Sımak Mahkemesi

ŞIBNAK



Dilekçenin ta rih  ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

3885/46022 - 2 . 5 .  1961 
(S. No: 283)

ALİ SÖKMEN
(rene! Kitaplık Evinde Memur

(Dilekçenin özeti : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun borçlanma hakkı tanıyan muvakkat 65 nci 
maddesinden iştirakçiler gibi tevdiatçıların da faydalandırılması 
isteğinden ibarettir.)

ÇANAKKALE

3883/45979 - 29. 4.  1961 
(S. No: 284)

İBRAHİM ATALAY ÖZGEN 
PTT Başmüdürlük Muhasebecisi

(Dilekçenin özeti : Sigortalı hizmetlerden iktisadi Devlet Te
şekküllerine geçmiş olup da 7244 sayılı Kanunun âzami 3 üst de
rece kaydı sebebiyle mağdur durumda olan personelin geçen hiz
metlerinin her iiç senesi için bir derece verilme suretiyle mezkûr 
üç üst derecenin buna göre hesaplanması için bir kanun çıkarıl
ması isteğinden ibarettir.)

KONYA

3881/60941 - 5.5.1961 (Dilekçenin özeti : İşçi ücretlerine zam yapılması isteğinden
(S. No: 285) ibarettir.)

FAHRÎ TAMUZTJN 
Kadıköy Bağdat caddesi 1 nci 
Mevlâna sokak No: 11/2

İZMİT

;»878/60945 - 5 . 5 .  1961 (Dilekçenin özeti : 6981 sayılı Kanunun neşri tarihine kadar
(S. No: 286) emeklilik hakkından mahrum oldukları ve yaş haddine tabi tu

tuldukları için emekli aylığından mahrum kalmış bulunan uzat 
malı jandarma erbaşlarına da emekli aylığı bağlanması esbab:- 

MUSTAFA ÖZMEN nın sağlanması isteğinden ibarettir.)
Dumlııpmar mahallesi No: 39/A

Gölcük - İZMİT
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Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi

3879/60943 - 5 . 5 .  1961 
(S. No: 287)

HALİL BAŞÇI
Çarşı içi Taşçılar Camii
Müezzini 

MANİSA

3052/46726 - 10.5 . 1961 
(S. N o 288)

ABDÜLKERÎM KILAVUZ 
Bozcaada Müftüsü

BOZCAADA

2312/30958,
5116/50216 - 7.9.1960 
(S. No: 289)

BEKİR ÖZBAŞARAN .
Varlık mahallesi I nci 
Blok Daire No: 12

ANKARA

Dilekçe Özeti ve komisyon karan

(Dilekçenin özeli : 1936 senesinden beri müezzinlik yapmakta 
olduğu halde emeklilikle 1950 senesinden itibaren ilgilendirilmiş 
olduğu için müddeti hizmetinin ancak, 14 seneden ibaret bulun
duğundan geçmiş hizmetlerinin emeklilik müddetinden sayılması, 
isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Köy imam ve kâtipliğinde geçen 17 sene
lik hizmetinin borçlandırılmak suretiyle emeklilik fiilî hizmetin
den sayılması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçelerin özeti : 1949 senesinde, 2921 sayılı İnhisarlar 
Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekliye ayrılmış olup mez
kûr kanunda derpiş olunduğu için (halen emsallerinin faydalan
makta olduğu gibi) ihtiyat zabiti olarak katıldığı Birinci Dünya 
ve İstiklâl Savaşlarından dolayı itibari hizmet zammından fay
dalanamamış ve mağdur olmuş bulunduğundan bu mağduriyeti
nin bertaraf edilmesi için bir kanun tedvini veyahut Emekli 
Sandığı Kanununda değişiklik yapılmakta olduğu şu sırada is ti
fadesine mâni teşkil eden hükmün tadili isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü ; İhtiva ettikleri hususlar, yukarda özet
lenmiş olan müracaatlar hakkında; son karan almaya yetkili 
idare makamlarınca henüz kesin bir karar verilmemiş olduğun
dan, komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birli
ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi

764 26 . 6 . 1963
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Dilekçenin tarih vc No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Diıl ekçe özeti ve komisyon kararı

r>442/51295 - 20 . 7 . 1961 
(S. No: 290)

FAİK AKSAN 
Spor caddesi No: 91

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçenin konusu : Birinci Cihan Savaşında aldığı yara, se
bebiyle sakat kalmış ve 1932 yılında emekliye çıkarılmış bulundu
ğundan bahsile, harb mâlİdii addedilmesi esbabının sağlanması is
teğine dairdir.)

5433/51298 - 20 . 7 . .1961 
(S. No: 291)

(Dilekçiler : Okullarda kitap ve kırtasiye satışının yasak edil
mesi re öğrenciye baskı yapılmasının önlenmesi isteğine dairdir.)

ADİL GÖKTAN ve arkadaşları 
Kanaat Pazarı Talât.paşa 
bulvarı No: 124

Hamamönü - ANKARA

3433/5.1060 - 14 . 7 . 1961 
(S. No; 292)

(Dilekçenin konusu : tekrar işe alınma re Toprak Mahsulleri 
Ofisi Umum Müdürü hakkında kanuni takibat yapılması isteğine 
dairdir.)

FAZLI AK YOL
Kale içinde Sait Ekinci yanında

DENİZLİ

5335/50789 - 14.7.1961 (Dilekçenin konusu : Becayiş suretiyle geçtiği memuriyet
(S. No: 293) kadrosunun lağvı üzerine ayrılmış olduğu belediye teşkilâtında

tekrar kadrolu bir göreve tâyini için yaptığı müracaata 22 sene
lik devlet hizmeti nazara alınmadan imtihana tabi tut ulmak isten- 

A. KÂZIM DURMAZ meşinden şikâyet.)
Bayındırlık Müdürlüğünde

NEVŞEHİR



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi • Dilekçe özeti ve komisyon karan

5329/50970 - 1 3 . 7 . 1 9 0 1  (Dilekçenin konusu : Devlet adına tesbit edilmiş bulunan
(S. Xo: 294) arazilerin de bir an önce dağıtılması isteğine dairdir.)

HAŞAN KOÇ ve arkadaşları 
Afüslüm köyünde

POLATLI

5328/51059 - 14.7. 1961 (Dilekçenin konusu : Yerleşmiş oldukları köyden nakilleri
(S. Xo: 295) irin Sarıgöllü Muhtarı tarafından imza toplanmakta bulunuldu

ğundan şikâyet.)

HAMİT GEZGİN 
Sarı Güllük mahallesi 
halkından îhrahimoğlu

TOKAT

1057/41480 - 25 . 1 .1901 (Dilekçenin konusu : Çeki vaktinde gönderilmemek suretiyle,
(S. Xo: 296) 2 nci 3 aylık emekli aylığının geciktirildiğinden şikâyete ve ba

dema bu kain! gecikmelere mahal bırakılmaması isteğine dairdir.)

NİYAZİ AYTUX 
Ganbaziye mahallesi Silivri 
Kapı caddesi Alayimam 
sokak Xo: 4

Samatya - İSTAXBUL

5559 /51090 - 26 . 7 . 1901 
(S. N o : 297)

HALİL GÜLÜ 
Sankaya köyünde Âlibey 
y avlasın da

Yunak - KONYA

(Dilekçenin konusu : 1949 senesinden beri Yunak kazasının 
Sankaya köyünde oturmakta bulunduğundan ve burada kendi
sine 300 dönümlük bir arazi de verilmiş ve bu arazi imar ve ihya 
etmiş bulunduğundan ve bu tarihten önce otunnuş olduğu İslâhi
ye’nin Kemzanyı köyünde de Arazi Tevzi Komisyonunca kendisi 
adına 40 dönüm yer tahsis edilmiş olduğundan hahsile, mezkûr
10 dönümlük arazi kaydının tekrar Hazine adına intikal ettiril
mesini veyahut 300 dönümlük arazisinden dü§ülme isteğine dair
dir.)
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5154/50530 - 6.7.1961 (Dilekçenin konusu : Mahkûmiyetini çekmekte olduğu ceza
(S. No: 298) evi kovuşunda astlı bulunan Devlet büyüklerinin resimlerini in

diren müfettişten şikâyet.)

ABDULLAH GÖK 
Ceza Evinde mahkûm 

MERSİN

Dilekçenin tarih ve No. su üe
ditlekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti v-e komisyon karan

4971/49623 - 22 . 6 . 1961 
(S. No: 299)

BİN NAR ALTUN ve arkadaş
ları
Asri Mezarlık Toş Ocaklarında 
mukim

(Dilekçenin konusu : Üzerine gecekondular yapmak suretiyle 
15 - 20 senedir tahtı tasarruflarında bulunan yerlerin sahibi ol
duklarını iddia eden şahıslar tarafından kendilerine fahiş fiyatla 
satılmak, aksi takdirde binaları yıkılmak istendiğinden bahis ve 
şikâyet ederek, bu yerlerin mutedil bir fiyatla istimlâk olunup 
belediyece sakinlerine satılmasının sağlanması isteğine dairdir.)

ANKARA

4961/49692 - 2 3 .6 . 1961 (Dilekçenin konusu : Harb mâlûllerine verilmekte olan tütün
(S. No: 300) ikramiyesinden faydalandırılması isteğine dairdir.)

S AB İHA DEMİRLİ 
Belediye Muhasibi Dursun 
Mutlusoy eliyle

CİHANBEYLİ

5211/50742,
5749/50742 - 20 . 7 . 1961 
(S. No: 301)

HAŞAN ERGENEKON 
2805. sokak No: 29 Çınarlı 
Yenimahalle kur’a evleri

(Dilekçenin konusu : Birçok suiistimalleri sabit olduğu için 
bulunduğu görevlerden uzaklaştırılan 1958 yılında Beden Terbi 
itesi İzmir Bölge Müdürlüğünde bulundurulmuş olan Fiiruzav
11 mranoğlu’nun Kayseri Şeker Fabrikasında bir vazifeye alınmış 
olmasındaki isabetsizliğe binaen, hakkında gerekli soruşturma 
yapılmak suretiyle görevine son verilmesi isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıklanan dilekçeler
deki vâki dilek ve şikâyetlerin idari mercilerin tetkik ve kara-

IZMİR



Dilekçenin tarih ve No. su ile
dilekçe sahibinin adı ve adresi Dilekçe özeti ve komisyon kararı

Başkan 
ITrfa Senatörü 

V. Gerger

nna konu olan hususattan bulunması hasebiyle komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

765 26 . 6 . 1963

Sözcü , Sözcü Kâtip
Edirne Milletvekili Bolu Senatörü Kütahya Senatörü

F. Giritlioğlu S. Fzunhasanoğlu O. C. Erkut

Kâtip 
Niğde Milletvekili

O. T üzün

(Dilekçe sayısı : 336)



D Ö N E M  : 1 TOPLANTI : 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

M  Sayı: 1 7 

Tevzi tarihi 
13 . 11 . 1963 Çarşamba

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

6689/668!) - 19. 2.1963 (Dilekçenin özeti : Maraş Özel İdare Müdürü
MKHMET ÖZDEMİR ^İ€U yılına ait zaman idare hesaplarım ince-

Uy en Sayıştayca adına hükmolunan 3 522 küsur özel idare Memuru 7. . 7 , , . , ,hra zimmetin dilekçede bertafsıl açıklanan duruma
binaen kaldırılması isteğine dairdir.)

MALATYA

Sayıştay Başkanlığının cevabi yazısında : Sayman sıfatı ile dilekçi ve tahakkuk memurları adı
na hükmedilmiş bulunan tasarrufların Temyizen de incelenip bir madde hükmü ref ve diğer bir 
maddedeki maddi hata düzeltildikten sonra taadik olunmuş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 2514 sayılı Kanuna göre Sayıştayca hesap mahkemesi sıfatı ile yapılan in
celeme sonunda verilen hükümlere ait ilâmlar sair yargı organları ilâmlarından farksız bulunduk
ları cihetle bunların yasama organı tarafından incelenmesi ve kaldırılması Anayasa muvacehesinde 
gayrimümkündür.

Dilekçinin zimmet hükmüne mâtuf serdettiği def ileri bu kanunla tanınan diğer kanun yollarına 
başvurmak suretiyle yine aynı mercie yapmış olması lâzımdır. Vâki müracaat üzerine bu sebepler
den dolayı komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

766 3 . 7 .  1963

1065/60043 - 27 .1 . 1961 

ŞEVKİ TURGAY ve arkadaşları fDilekçenin ozetı : Kaçakçılığın meni maksadı 
Savur - NUSAYBİN ile 1957 yılında kamulaştırılan üzerinde tasarruf 

haklarını istimalden menedilmiş bulundukları ara
zilerine ait kamulaştırma bedelinin t Van ödenme
diğinden şikâyete dairdir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mayın ve mayın tesir sahası içinde olmadığı için dilekçi 
Şevki Turgay’a ait yerlerin istimlâkinin yapılmadığı. 350 metrelik engel şeridi dâhilinde olup da



(D ilekçenin i««\h v;' No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a rarı)

maym ve mayın tesir sahası haricinde kalan engellenmemiş sahaların, yalnız istimlâk muamelele
rinin yapılması hiçbir surette vatandaşların istifadesinden menedilmemesi mayınlı sahaların istim
lâk bedelleri tamamen ödendikten sonra diğerlerinin bedelleri de ödeneceği hususunun valilik
lere yazılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yerleri üzerindeki mülkiyet ve tasarruf haklarına her hangi 
bir suretle takyit vaz’edilmemiş bulunulduğu anlaşılmış ve bu konuda tekevvün edecek bir anlaş
mazlığın halli de yetkili yargı yerine ait bulunmuş olmasına göre, vâki müracaat üzerine komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

767 3 . 7 .  1963

1192/41750 - 30 .1 . 1961

OSMAN KURAL 
Cumhuriyet mahallesinde

(Dilekçi : Orman Muhafaza Memuru iken hak
sız olarak r/örevine son verildiğinden şikâyet ede
rek iadei memuriyet ettirilmesini istemektedir.)

AKYAZI

Gereği düşünüldü : Yargı yerince halli gereken talep hakkında, bu sebebe binaen; 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuzca bir işlem yapılamıyacağına oy 
birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

768 3 . 7 .  1963

1179/6489 - 9 .8 .1960  (Dilekçi: Yaşlı, yoksul ve kimsesiz olduğunu
„ t T t beyanla kendisine nakdi yardım yapılmasını iste-
Z l ı i N r j l l  l j o L u H A İ \
Selâmsız caddesi Külhan sokak No: 8 mC e< n .

Üsküdar - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Mahiyeti itibariyle talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

769 3 . 7 .1963

1200/28657 - 31.1 .1961 

VEHBİ ERDEM
124 ncü Syy. J. A. III. Syy. J. Tb. K. Kuman
danı Kd. Bnb.

VAN

edilmiş ise de Sicil Yönetmeliği hilâfına kararda

(Dilekçe özeti : 30 Ağustos 1955 te Binbaşılığa 
terfi ettirilmesi iktiza ederken, Jandarma Umum 
Kumandanı Tahsin Çelebican’m gayrikanuni bir 
emrine uyularak meslek üstleri tarafından tanzim 
olunan menfi bir sicil yüzünden bu tarihte terfi 
ettirilmemiş olmasından Devlet Şûrasında açtığı 
dâva neticesinde de her ne kadar bu tasarruf iptal 
Jandarma Umum K. lığı mütalâasını almak sureti



ile dâvâlı İçişleri Bakanının hakemlik yapması tasrih olunduğu cihetle bu mağduriyetinin bertaraf 
edilmemiş olmasından şikâyeti ve Binbaşılığının mezkûr tarihe götürülmek sureti ile düzeltilm'<$i 
talebini mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : İptal kararı nizamnameye mugayeret (şekil) yönünden verilmiştir. Bu ka
rar üzerine yeniden tesis olunacak tasarruf aleyhine dahi kaza yoluna gidilmesi lâzımgeldiği ci
hetle vâki talep üzerine bu yönden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi

Karar Na. Karar tarihi

_ 3 -
(D ilekçenin ta rih  ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kar.». O

770 8 . 7 .  1988

6714/6714 - 23.2.1963 (Dilekçenin konusu : Terfiinin yapflmadığnı-

kSALİM özg ö z
Gar Kondöktörlerinden 3 Jş. Md. (S. 390557) 

Basmam' - fZ.VljR

2846/43222 - 15 . 3.1961

AYŞE AYRAN 
Ovacık köyünde

•TAVŞANLI

yapılması gerektiği cihetle vâki talep hakkında 
işlem olmadığına karar verildi.

3867/29631 - 14.2.1961

ALİ OSMAN ERTAŞ 
Yazı mahallesinde

Vize - KIRKLARELİ

Gereği düşünüldü : Mahiyet itibariyle talep 
ğına karar verildi.

dan şikayete dairdir.)

Gereği düşünüldü : Yargı yerince halli gere
ken müracaatın 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin «C» fıkrasına göre komisyonumuzca incele
me ve görüşme konusu yapılamıyacağma karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

771 3 . 7 .  1963

(Dilekçenin konusu : Muhtaç asker ailelerin
den bulunduğu cihetle kendisine gerekli yardımda 
bulunulması isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : 4109 sayılı Kanun hüküm
lerine göre bu kabil müracaatların evvelemirde 
köy ve belediyelere, itirazen de idare kurullarına 
bu sebebe binaen komisyonumuzca yapılacak bir

Karar No. Karar tarihi

772 3 . 7 .  1963

(Dilekçi : Onbir çocuk sahibi olduğunu, maddi 
durumunun müsaidolmamasından dolayı evlâtları
nın maişetlerini temin edemediğini beyanla, kendi
sine Hükümetçe nakdî yardımda bulunulmasını ve
ya Ziraat Bankasından uzun vâde ile kredi sağlan
masını istemektedir.)

hakkında komisyonca yapılacak bir işlem olmadı- 

Karar No. Karar tarihi

773 3 . 7 .  1963



__ 4 —
(D ilekçenin ta rih  ve A'o. su ile .sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle kom isyon k a rarı)

(Dilekçenin özeti : Bir yıl beldeme süresini ta
mamlamadığından, 1 yıl da asta müessir fiil ikam
dan dolayı malıkûm olduğu 15 günlük hapis ceza
sından dolayı nasbinin emsalinden iki yıl geri kal
mış bulunduğundan bahsile, emekliliğinin yarbay
lık üzerinden yapılabilmesini teminen bu cezasının 
özel af yolu ile kaldırılması isteğine dairdir.)

Gereği düşünüldü : İlgili Bakanlıktan alman cevabi yazı ile dilekçinin 7140 sayılı Kanuna 
göre nasbi değiştirilmek sureti ile yarbaylığa yükseltilip emekliye ayrılmış bulunduğu anlaşılmış
tır.

Şu duruma göre dilek yerine getirilmiş olduğundan bu maksadı temine matuf olarak yapılmış 
olan özel af talebinin bu sebeple artık tetkikine mahal kalmadığına karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

774 3 . 7 .  1903

1650/7681 - 19.8 .1960 

TALÂT YÜKSEL
58. E. Eğt, A. Temel Tb. 8. Gurup K.

BURDUR

8343/44651 - 11. 4 .1961 (Dilekçi : Devlet Hava Meydanları İşletmesi
„ . T4rr r/mri n r/.m r a Adana Meydan Müdürü iken, İnkılâptan önce birSALİH ZKK1 ÖZATLAR .. , . , , „  7 T , £ _. 7 . ............... ... ... , , . ,  gun Adana ya gelen Muhalefet Lideri ınonu ıçmKucukmuheııdıs sokak No: 14 ' ' . . ......... . 7 .zamanın vah ve enınıyet muduru ile birlikte gerekli

Aksaray - İSTANBUL emniyet tedbirini almış bulunduğu halde, İnönü’yü 
uçaktan bir taksinin alnıış olması, merkeze nasıl 

intikal ettirilmiş ise bu sebepten dolayı Ankara’da Umum Müdürlük emrine verildiğinden bir müd
det de hiçbir vazife görmeden Esenboğa Meydanına gidip geldikten sonra Bakanlıktan telâkki olun
duğu bildirilen bir emre müsteniden istifaya zorlandığından ve bizzarure 20 senedir çalıştığı ve sev
diği hizmetten ayrılmış ve perişan bir duruma düşmüş olduğundan bahis ve şikâyet ederek çok 
temiz geçen hayatı memuriyetine ait sicili tetkik buyurularak uğradığı haksızlığın giderilmesini ve 
memuriyetine iade edilmesini istemektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Adana Meydan Müdürü iken idare vasıtasını vazife 
harici yerlere sevk etmek, şehirlerarası mükâleme ücretini zamanında ödememek suretiyle vazi
fesinde kayıtsızlık gösterdiği gibi, Meydanda bir otorite de kuramadığı için Esenboğa Hava Mey
danı Başmüdürlüğü emrine nakledilmiş olan dilekçinin 16 . 11 . 1959 tarihinde istifa ederek gö
revinden ayrılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istifaen ayrılmış olduğuna göre talep ve müracaat üzerine ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

775 3 . 7 .  1963



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2492/42478 - 1 .2.1961 
(S. No: 1)

AZİZ ÜNLÜTÜRK
Bayındırlık Müdürlüğünde Greyder Operatörü

SİNOP

2520/42412 - 28.2 .1961 
(S. No: 2)

ASIM AKSOY
Taşkasap Nevbahar mahallesi Münifpaşa so
kak No: 8/4

Samatya - İSTANBUL

799/5082 - 1 .8 .1960 
(S. No: 3)

Prof. Dr. BBHİÇ ONUL 
Tıp Fakültesi Dekanı

ANKARA

2444/42422 - 28 . 2 .1961 
(S. No: 4)

HIFZI KÖKSAL ve arkadaşları
19 Mayıs mahallesi Hürriyet caddesi No: 12
Güven Yazı evinde

SAMSUN

2450/60488 - 28 . 2 .1961 

(S. No: 5)
AHMET RASİM TÜRKSEL ve arkadaşları 
Muhaç sokak No: 45

Yenimahalle - ANKARA

2809/60609 - 13.3.1961 
(S. No: 6)

HATİCE ÖZTÜRK
58. Er. Eğt,. Tüm. 100 Yt. As. Hst. Başhemşiresi

İSPARTA

(Dilekçi : Türk işçisine de zam yapılmasını, 
bunların istikballerinin teminat altına alınmasını, 
grev hakkının tanınmasını ve bu arada mesken 
dâvasının da hallini istemektedir.)

(Dilekçi : Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu 
maddesi hükmünün, ordudan mâlûlen ayrılan su- 
baylara şümulü bulunmadığı şeklinde değiştirilme
sini istemektedir.)

(Dilekçi : Staj, klinik ve sair öğretim işleri için 
Ankara Hastanesinden de fayda sağlanmasına son 
zamanlarda şiddetle lüzum ve ihtiyaç görüldüğünü 
beyanla, bu hastanenin Tıp Fakültesine devrini 
rica etmektedir.)

(Dilekçiler: Kendilerine hiçbir hak tanınmamış 
olan eski uzatmalı onbaşı ve sınıf çavuşlarına da, 
ya vatani hizmet tertibinden veya diğer bir kay
naktan maaş bağlanmak suretiyle, bunların içinde 
bulundukları sefaletten kurtarılmaları lâzımgelece- 
ğini beyanla, gereğinin bu yolda yapılması hususu
nun sağlanmasını istemektedirler.)

(Dilekçiler : Mülga 1325 tarihli Kanuna göre 
kendilerine emekli aylığı bağlanmış olanlara % 35 
değil, % 100 nisbetinde zam yapılması hususunun 
sağlanmasını istemektedirler.)

(Dilekçi : Askerî hastanelerde vazife gören 
başhemşire vc hemşirelerin de, ordu mensuplarına 
bir üst derece üzerinden maaş verilmesini derpiş 
eden Kanundan faydalandırılmalarını istemekte
dir.)



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2808/60450 - 22.2.1961 
(S. No: 7)

NUMAN SALMAN
Merkez Jandarma Karakol K. Uzt. Çvş.

Kumru - ORDU

2812/ - 6.3.1961 
(S. No: 8)

SÜLEYMAN CAVÎT ULAŞ
Dumlupmar mahallesi Görücüler sokak No: 13-B

ANKARA

2791/43108 - 13 . 3 .1961 
(S. No: 9)

A. HÎKMET GÖKDOĞAN
Hisar Kavaklı caddesi Haraççı Medrese çık
mazı No: 11

BURSA

1808/8078 - 25 . 8.1960 
(S. No: 10)

NÂZIM MUTLU
Hususi idare Muhasebe Şefi

NEVŞEHİR

2839/43229 - 15 . 3 .1961 
(S. No: 11)

İBRAHİM AFŞİN
Topraktepe Köyü ilkokulu Eğitmeni

(Dilekçi : Uzatmalı jandarma onbaşılarının 
borçlanma dışında bırakılan bakiye hizmetlerinin 
de aynı hükme tabi tutularak emeklilikte nazara 
alınmasını temin için 6981 sayılı Kanunda gerekli 
değişikliğin yapılmasını istemektedir.)

(Dilekçi : Devlet Demiryolları İdaresinde kü
çük bir memur iken vazife esnasında iki ayağı ile 
bir kolunu kaybettiğini ve bu sebepten malulen 
emekliye sevk olunarak kendisine ayda (236) lira 
maaş bağlandığını, dört nüfustan ibaret olan ailesi 
efradını bu para ile geçindirememekte olduğunu 
ve ağır mâlûliyeti hasebiyle başka bir işle de meş
gul olamadığını beyanla, malûl aylığının artırıl
masını istemektedir.)

(Dilekçi : Orduda geçen başarılı hizmetlerin
den, bu münasebetle gördüğü takdir ve takipten ve 
kendisi gibi seksen yaşını idrak eden eski emekli 
subayların almakta oldukları çok az maaşın, bu
günkü iktisadi şartların ağırlığı karşısında artırıl
ması lâzım ve zaruri bulunduğundan ve esasen 
eski ve yeni emekli maaşları arasındaki nisbetsiz- 
liğin âdilâne bir şekilde giderilmesi için de böyle 
bir tezyide şiddetle ihtiyaç görüldüğünden bahisle, 
bu hususun sağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi : 5434 sayüı Kanunun iştirakçilerle 
tevdiatçilara taallûk eden hükümlerinin, bu iki un
sur arasındaki farkın giderilmesi şeklinde birleş
tirilmesini ve bu suretle eski ve yeni hizmetlerin 
tevhidini istemektedir.)

(Dilekçi : Eğitmenlere de emeklilik hakkı ta
nınmasını ve bunların diğer memurin hukukundan 
da faydalandırılmasını istemektedir.)

Doğanşehir - MALATYA
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2840/43226 - 15.3 .1961
(S. No: 12)

Sağlık Teşkilâtı müstahdemleri

NÎZtP

2563/60532 - 3 .3.1961 
(S. No: 13)

AHMET YENEL 
Gröknar sokak No: 42

Teşvikiye - İSTANBUL

2612/28277 - 19 . 1 .196.1
(S. No: 14)

ALÎ KOÇAK
Ereğli öğretmenler Dernek Bşk.

KONYA

2503/42439 - 2.3.1961 
(S. No: 15)

MÜZEYYEN KARATAYLI 
14. sokak No: 10

Bahçelievler - ANKARA

2501/42605 - 2.3.1961 
(S. No: 16)

NURÎ BAYRAK
Ağahamamı mahallesi Dolap sokak No: 1

Üsküdar - ÎSTANBUL

2500/42484 - 2 .3.1961 
(S. No: 17)
SAHABETTİN ÖZKAN 
Merkez PTT Memuru

AFYON KARAHÎSAR

2499/42541 - 2 . 3.1961
(S. No: 18)

HÜSEYİN HÜSNÜ ULUSOY 
PTT Memuru S. 11860

(Dilekçiler : İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
olduğu gibi, sağlık teşkilâtında çalışan hizmetlilere 
de doğum yardımı yapılmasını istemektedirler.)

(Dilekçi : Geçmiş 10 senelik vergi ve cezaların 
affı ve yeni Vergi Kanununun da bünyemize uy
gun olarak tadili lâzımgeleccğini beyanla, bu hu
susların sağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi : öğretmenlik meslekinin daha cazip 
bir hale getirilmesini sağlıyacak maddi ve mânevi 
imkânların bu meslek mensuplarına bahsedilmesini 
istemektedir.)

(Dilekçi : Evvelce bağlanmış ve .10 seneliği 
defaten verilmek suretiyle tasfiye edilmiş olan ye
tim maaşının, bir harb malulü ile evli olması hase
biyle tekrar tahsisi lâzımgeleceğini beyanla, bu 
yolda bir karar verilmesini istemektedir.)

(Dilekçi : Millî Mücadelede geçen fevkalâde 
hizmetlerine karşılık kendisine vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçiler : Askerlikte er olarak geçen hizmet
lerinin ve doğrudan doğruya veya borçlandırma 
yoliyle diğer fiilî hizmetlerine eklenerek emeklilik 
hesabında nazara alınmasını istemektedirler.)

ANTALYA
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(Dilekçenin tarih ve No. sıı ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaıan)

2498/42493 - 2.3.1961 
(S. No: 19)

ÖMER AKALAN ve arkadaşları 
Adliye mahkemeleri başkâtiplerinden

ANKARA

2497/42543 - 2.3.1961 
(S. No: 20)

ALÎ KEÇETEP
PTT Muhabere Memuru S. 9926

(Dilekçiler : Askerlikte er olarak geçen hizmet
lerinin ya doğrudan doğruya veya borçlanma yo- 
liyle diğer fiilî hizmetlerine eklenerek, emeklilik 
hesabında nazara alınmasını istemektedirler.)

(Dilekçi : Askerlikte geçen hizmetinin ya doğ
rudan doğruya veya borçlanma yoliyle diğer fiilî 
hizmetlerine eklenmesini istemektedir.)

BURDUR

2721/42970 - 9.3.1961 
(S. No: 21)

REFÎKA BAŞAR 
15. sokak No: 7 - 3/6

(Dilekçi : Ölü babası Veysel Rıza Zarbun'un 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birinci*Dönemi
ne Gümüşüne Mebusu olarak iltihak ederek teşriî 
vazifesini iki yıl yaptıktan sonra muvakkaten aynı 
yer mutasarrıflığına gönderilmiş olmasının, 5269 
sayılı Kanunun 3 nen maddesinin şümulü içine 
alınmasını gerektirmiyeceğini ve bu itibarla yetim

lerine, mezkûr kanunun muaddel 4 ncü maddesi mucibince vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi 
lâzımgeleceğini beyanla, durumlarının bir tefsir kararı ile tâyin ve tesbit olunarak, müstahak bu
lundukları aylığın bağlanmasını istemektedir.)

Bahçelievler - ANKARA

2720/42974 - 10 . 3 .1961 
(S. No: 22)

NİHAT SEBIK
Bahariye mahallesi 1671. sokak No: 36

Karşıyaka - İZMİR

(Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasını istemektedir.)

2670/60550 - 7.3.1961 

MUSTAFA ERSÜ
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Müdür
lüğü Memuru

ANKARA

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmış 
olanların bu hizmetlerinin de diğer fiilî hizmetle
rine eklenerek emeklilikte veya terfide nazara alın 
masını istemektedirler.)

2671/60546 - 7.3.1961 
(S. No: 24)

İSMAİL ŞEN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Şubesin
de Muhafaza Memuru S. No: 3542

ANKARA
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2674/42824 - 7.3.1961 
(S. No: 25)

SAÎM KANCA 
PTT Memuru

BURDUR

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmtş 
olanların bu hizmetlerinin de ya doğrudan doğruya 
veya borçlanma yoliyle diğer fiilî hizmetlerine ek- 
lenerek terfide veya emeklilikte nazara alınmasını 
istemektedirler.)

2673/4^822 - 7 .3 .  1961 » » > »
(S. No: 26)

HÜSEYİN HATlPOĞLU 
PTT Memuru

BURDUR

2672/42801 - 7.3.1961 
(S. No: 27)

ŞÜKRÜ BÖCÜGÖZLÜ 
Mahkeme Zabıt Kâtibi

BURDUR

1611/7411 - 19.8.1960
(S. No: 28)

RAVZİYE ÖZCAN 
75. sokak No: 50/6

Bahçelievler - ANKARA

2817/60617 - 15.3.3961 
(S. No: 29)

İSMAİL AŞULA
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tatbikat kursunda

ANKARA

4>
(Dilekçi : Bir azınlık okulunda yedi sene öğ

retmenlik yaptığını ve bu müddetin de 6581 sayılı 
Kanuna eklenecek diğer bir kanunla kıdemine sa
yılması hususunun sağlanması lâzımgeleceğini be
yanla, gereğinin bu yolda yapılmasını istemekte
dir.)

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmış 
olanların bu hizmetlerinin de kıdemlerine eklene
rek terfi ve emeklilikte nazara alınmasını istemek
tedirler.)

ERDOĞAN SEZER
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Zatişleri 
Memuru

2816/60612 - 13. 3 . 1961
(S. No: 30) » » > *

ANKARA
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2815/60611 - 13.3 .1961 
(S. No:’ 31)

MEHMET EDEBALÎ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Zatişleri 
Memuru

ANKARA

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmış 
olanların bu hizmetlerinin de kıdemlerine eklene-. 
rek terfi ve emeklilikte nazara alınmasını istemek
tedirler.)

2814/60610 - 13 . 3 .1961
(S. No: 32) » » > »

HULUSİ ONAR
Tapu ve Kadastro U. Md. Tahakkuk Şefi

ANKARA

2813/60616 - 15.3 .1961
(S. No: 33) » » » »
KEMAL TAŞPINAR
Tapu ve Kadastro U. Md. Zatişleri Raportörü

ANKARA

2806/60570 - 10 . 3 .1961
(S. No: 34) » » » »

YUNUS SÖKMEN
Jandarma Genel Komutanlığı Harekât Baş
kanlığında

ANKARA

2804/60568 - 10.3.1961 
(S. No: 35)

MEHMET POLATKAN
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Y.
Şubede

ANKARA

2803/60567-10.3.1961 
(S. No: 36)

EMİN TEKÎNER 
Jandarma Genel Komutanlığı Harek&t II. Şube 
İstihbarat Şefi

ANKABA
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2801/60565 - 10 . 3 .1961
(S. No: 37)

ŞİNASÎ ÜNSALAN
Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş ve E tüt 
Şubesi Sivil Memuru

ANKARA

2802/60566 - 10.3 .1961
(S. No: 38) * » » »

HAYDAR ÖZGENÇ
Jandarma Genel Kumandanlığı Harekât Baş
kanlığında

ANKARA

2805/60569 - 10 . 3 .1961
(S. No: 39) » > » >

HÎKMET ÜZER
Jandarma Genel Kumandanlığ ı Personel V.
Şubede

ANKARA

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak ya-pmış 
olanların bu hizmetlerinin de kıdemlerine eklene
rek terfide ve emeklilikte nazara alınması hususu
nun yeni bir kanunla sağlanmasını istemektedir
ler.)

ANKARA '

İSKENDER KARADAÖOĞLU 
Gümrükler Muhafaza Müd. Muamele Memuru

2707/60559 - 9 .2 .1 96 1

(S. No: 41) > * * »

2706/60562 - 9 .2 .1961 
(S. No: 40)

İSMET KARTAL
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Mu
hafaza Müdürlüğünde Muamele Memuru

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmış 
olanların bu hizmetlerinin de kıdemlerine eklene
rek terfi ve emeklilikte nazara alınmasını istemek
tedirler.)

A N K A R A
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2708/60560 - 9.2 .1961
(S. No: 42) » » » »

NECATİ KUTLULAR
Gümrükler Muhafaza Müdürlüğünde Muhabe
re Memuru

ANKARA

2709/60561 - 9 . 2 .  1961
(S. No: 43) » i» :. »

SAİT ŞENSOY
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Mu
hafaza Müdürlüğü Muamele Memuru

ANKARA

2710/42973 - 10.2. 1961
(S. No: 44) » » » *

MUSTAFA HULUSİ EMÎR 
PTT Memuru S. No: 10108

BURDUR

2743/60592 - 11.3 . 1961
(S. No: 45) » »

ENVER ÖZGÖNÜL
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük Genel 
Müdürlüğü Tarife Şubesi Müdürlüğünde

ANKARA

2744/6059:5 - 11.3. 1961
(S. No: 46) > »

İBRAHİM ÖZERTİK
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Levazım Müdür 
Muavini

A N K A R A
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2745/60594 - 11 .3 . 1961
(S. No: 47) » » » »

BEKİR GÜNDOĞDU
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarife Müdürlü
ğünde

ANKARA

2746/60595 - 11 . 3 . 1961
(S. No: 48) » > » »

ABBAS ÖĞRETMEN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Savunma Sekre
terliği Meımıru

ANKARA

2747/60596 - .11 .3.1961
(S. No: 49) » » » »

KEM ALETTİN DURU UN 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Levazım Mü
dürlüğünde

ANKARA

2748/60597 - 10 .3 . 1961
(S. No: 50) » * w x

ZİYA ÖNGÖREN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler II.
Md. Tarife Şubesi Şefi

ANKARA

ALİ ARSLAN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Ge
nel Müdürlüğü Tarife Şubesinde

2749/60600 - 11.3.  1961

(S. No: 51) » » »

A N K A R A



— 14 —
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve. dilekçe özetiyle komisyon karan)

2750/60601 - 11.3 .1961
(S. No: 52)

HÜSEYİN ÖZKAN ve arkadaşları 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gelen Evrak Me
muru

ANKARA

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmış 
olanların bu hizmetlerinin de kıdemlerine eklene
rek terfide ve emeklilikte nazara alınması hususu
nun yeni bir kanunla sağlanmasını istemektedir
ler.)

2751/60599 - 11.3.1961
(S. No: 53)

ORHAN TAN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Müdür
lüğü S. Bölüm memurlarından

ANKARA

2752/60598 - 11.3 . 1961
(S. No: 54)

İSMAİL GEZMİŞ
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrük Muha
faza Mmtaka Amirliği Muhafaza Memuru

Esenboğa - ANKARA

2753/60589' - 11 .3.1961
(S. No: 55) > » » »

MEHMET YILDIRIM
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Levazım Müdür
lüğü Memuru

ANKARA

REŞİT BİLGİN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Levazım Mü
dürlüğü Memuru

2754/60591 - 11.3 .1961

(S. No: 56) > » » *

A N K A R A



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2755/60581 - 11.3.1961
(S. No: 57)

KENAN ORBAY
Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarından

ANKARA

(Dilekçiler : Askerliklerini er olarak yapmış 
olanların bu hizmetlerinin de kıdemlerine eklene
rek terfide ve emeklilikte nazara alınması hususu
nun yeni bir kanunla sağlanmasını istemektedir
ler.)

2756/60584 - 11. 3 .1961
(S. N o : 58) » » » »

HAKKI AKTÜRK
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Neşir îşleri Kı
sım Âmiri

ANKARA

2757/60583 - 11.3 .1961
(S. No: 59) > » » »

TAHSÎN GÜNAY
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Müdür
lüğünde Kısım Âmiri

ANKARA

2758/60582 - 11 .3 .1961
(S. No: 60) » ■ * »

EMÎN FÎGEN
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Müdür
lüğü Uzmanı

ANKARA

BASRl ÜNAL
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kontrol Müdür
lüğü kısım 2 memurlarından 1202 S. No:

2759/60585 - 11.3 .1961
(S. No: 61) » » » »

A N K A R A
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2760/60586 - 11.3 . 1961 
(S. No: 62)

İBRAHİM AĞIN
Gümrük ve Tekel Levazım Müdürlüğü me
murlarından

ANKARA

2761/60587 - 11.3.  1961
'(İS. .N o : 63) s> » ~ »

EŞREF TUNCİ
Gümrük Muhafaza Mıntaka Amirliğinde Kı
sım Âmiri

Esenboğa - ANKARA 

2762/60588 - 11.3.1961
(S. No: 64) » » . * S'

YUSUF BUDAK ve arkadaşları 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında Başodacı

ANKARA

2763/60590 - 11.3. 1961 
(S. No: 65)

HÂZIM ÖNGİT
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Levazım Müdür
lüğü Raportörü

ANKARA Gereği düşünüldü : Yukarda adlan yazılı di
lekçiler tarafından ileriye sürülüp mahiyetleri 
her birinin ismi hizasında ayn ayrı gösterilmiş 
olan taleplerin yeni bir tefsir veya kanun teklifi 
mevzuu ile ilgili hususlara taallûk ettiği anlaşıl
dığından, komisyonumuzca bir muamele tâyinine 
mahal bulunmadığına oy hirliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

776 3 . 7 .  1963
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2854/43215 - 15.3 .1961
H. No: 66)

EFLÂTUN AKBABA 
Muhtar, Yukarı Salut köyünde

SARIKAMIŞ

2784/43063 - 11.3.1961 
(S. No: 67)

ALÎ YILDIZ ve arkadaşları 
Şampaşa Karaderbent köyü halkı

PÜLÜMÜR

2778/43064 - 1.1 . 3 .1961
(S. No: 68)

ALİ SARI ve arkadaşları 
Göcenek köyünde

Pülümür - TUNCELİ

2540/42608 - 3 .3  . 1961 
(S. No: 69)

FAZIL ALPAY ve arkadaşları 
Esnaflar adına

ÇATALGAZİ

2698/42942 - 9 .3 .  1961 
(â. No: 70)

MEHMET NURİ SAROĞLU 
Küçükcaferpaşa mahallesinde

Cayeli - RİZE

3353/44583 - 11 .4 . 1961 
(S. No: 71)

CELÂL ERDOĞAN
Kâtip ve Mutemet, Orman İşletmesinde

(Dilekçe özeti : Maili inhidam ve tehlikeli bir 
halde bulunan köy okulunun onarılmasının sağ
lanması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Toprağa muhtaç çiftçilerden 
bulundukları cihetle, kendilerine ziraate elverişli 
geniş araziye sahibolan Bursa veya Konya vilâ
yetleri dâhilinde arazi verilmesi isteğinden iba
rettir.)

(Dilekçe özeti : Nakil ve iskân sureti ile top- 
raklandırılmasının temini isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Zonguldak’tn Çatalgazi esna
fına Ziraat Bankasınca kredi verilmesi isteğine 
dairdir.)

(Dilekçi özeti : Eski görevi olan Çay eli Fabri
kası Emniyet Memurluğuna tekrar tâyin edilmesi 
isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Orman teşkilâtında çalışan bü
ro memur ve muhasebecilerinin de diğer personele, 
verilen giyim eşyasından faydalandırılmaları iste
ğinden ibarettir.)

MANAVGAT
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2921/43549 - 22 . 3 .1961 
(S. No: 72)

HALİME ERKAN 
Sefa köyünde

" DOMANİÇ

3039/43866 - 28 . 3 .1961 
(S. No: 73)

HAŞAN ALP 
Kurtuluş mahallesinde

TOMARZA

2924/43531 - 22 . 3 .1961 
(S. No: 74)

HÜSEYİN ALAN 
Sorpiyan köyünde

PERTEK

2771/43118 - 13.3 . 1961 
(S. No :- 75)

ALÂETTİN KAFTAN
Altıntop mahallesi Hacıabbas çıkmazı No: 11

DENİZLİ

..*036/43741 - 27 . 3 . 1961 
(S. No. : 76)
ALÂETTİN KESİMCİ
Dere Mahallesi Umudum Sokak No. : 11/8

ERZURUM

2409/42317 - 28 . 2 . 1961 
(S. No. : 77)

MUHİTTİN YILDIRIM VE ARKADAŞLARI 
Işıklar Mahallesi Muhtarı

(Dilekçe özeti : Şehiden vefat etmiş olan koca
sına ait künyenin çıkarılarak kendisine aylık bağ
lanması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Kadastro müdürlüğü emrindeki 
.jalonculuh işine haksız olarak nihayet verildiğin
den şikâyete dairdir.)

(Dilekçe özeti : Tunceli fidanlığındaki işinden 
fidanlığın tasfiye ve orman idaresine devri müna
sebetiyle çıkarılmış ve mağdur durumda bulunmuş 
ve gerekli devir muamelesi yapılmış olduğundan 
tekrar işine alınması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 6 - 7 seneden beri Denizli Or
man işletmesi inşaat işlerinde yevmiyeli olarak 
çalışmakta iken haksız olarak işine nihayet veril
diğinden şikâyete dairdir.)

(Dilekçe özeti : Amirlerine karşı geldiği ve vazi
fesini yapmadığı bahanesi ile haksız olarak işine 
nihayet verildiğinden şikâyete dairdir.)

(D ilekçe öze ti : M id ya t S ağ lık  M erkezine d o ktor  
tâ y in i is teğ inden  ib a re ttir .)

MİDYAT
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

8220/44400 - 6 - 3 - 1.961 
(S. No. : 78)

V E L İ  A K IN  
HSğitmen

GÖLE

3022/43834 - 28 . 3 . 1961 
(S. No. : 79)

! i ASAN  Ö R E K L Î  
Kmekli Zabıt Kâtib i

O LTU

3191/44184 - 4 . 4 .  1961 
(S. No. : 80)

ORHAN YALÇIN
Tuna Caddesi Halk Sokak No. : 28/G.

Yenişehir - ANKARA

2688/42743 - 6 . 3 .  1961
(S. No. : 81)

NİYAZİ METİN 
Pancar Crup Ba.skanı

Ravlı - ÇUBUK

2774/43112 - 6 . 3 .  1961 
(S. No. : 82)

EMİNE ŞARAPÇI
Zincirlikuvu Mahallesinde

BOYABAT

3015/43889 - 28 . 3 .1961
(S. No. : 83)

RECEP BAŞOĞLU 
Tafta Köyünde

( Dilekçe özeti : Tekrar eğitmenlik görevine alın
ması isteğinden ibarettir.)

( D ilekçe özeti : H acca g ideceğ inden  gerekli mü
saaden in  verilm esi is teğ inden  ib a re ttir .)

(D ilekçe  öze ti : İn k ılâ b ı takibeden 2 H aziran  
1960 ta rih in d e  suçsuz olarak te v k i f  ed ilip  Yassıada- 
ıja g ö n derilm iş ve Y ü kse k  S o ru ş tu rm a  K u ru lu  kara
rı ü zerine de b ü tü n  hak ve vecibeleri tan ınarak 13 . 
/ . 1961 tarih inde  tahliye edilm iş gerek eski iş i ge
rekse sa ir b ir iş için  ya p tığ ı m üracaatlardan bir 
netice a lam ad ığ ından  bahsile, kend isine iaşesine m e
dar olacak b i r  iş sağlanm ası isteğinden ib a re ttir .)

(D ilekçe  öze ti : Geçen y ıl  A n k a ra  Ş eker F abri
kasına  teslim  e ttiğ i pancar m ahsu lünden  alacaklı 
b u lu n d u k la r ı p aran ın  hiç olmazsa b ir m ik ta r ın ın  
top lu  olarak ödenm esi b a kiyes in in  de 3 sene ta k s it
le ver ilm iş olan su lam a m otörii ta ksitlerine  kesilm esi 
is teğ in d en  ib a re ttir .)

(D ilekçe  öze ti : B ir  kaza neticesinde yanan  evi 
yerine  yapacağı y e n i ev iç in  kereste  verilm esi, K ı
zıla y  ve başka b ir teşekkü lden  ya rd ım da  b u lu n u l
ması, oğ lu n u n  D evlet ta ra fından  oku tu lm ası ve d u l 
maaşı taks is i için ölü kocasının d u ru m u n u n  bir 
kere daha  incelenm esi isteğ inden  ib a re ttir .)

(D ilekçe  öze ti : Toprağa m uhtaç ç iftç ilerd en  
olup o tu rd u ğ u  köyde arazi b u lunm ad ığ ı cihetle, 
S a m su n  kö y ler in d en  b irinde kend isine toprak veril
m esi is tem in d e n  ib a re ttir .)

Dumlu - ERZURUM
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(Dilekçenin tarilı ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3114/43584 - 22 . 3 . 196.1 
(S. No. : 84)

R E M Z İ K IZ I LDUM AN
H abipbaba T iirbe k arşıs ında  M an ifa tu rac ı No. : 
64

ıoıtzrur.M

3539/45381 - 20 . 1 . 1961 
(S. No. : 85)

S A B R t SA K A
Perşem be B abalı M ahallesinde

ORDl '

2857/42803 - 7 . 3 .  1961 
(S. No. : 86).

Ş E V K E T  Y Ü C ESA N  
Z ahirec i Osman K alay  eliyle

B eşikdiizü - T R A B Z O N

3457/44926 - 13 . 4 . 1961 
( S. No. : 87)

A H M E T  Ö Z SA R A Ç  
1756 nci Sokak No. : 46

K arşıyaka  - İZ M İR

3508/45115 - 17 . 3 . 1961 
(S. No. : 88)

A H M E T  Ö K SÜ Z
T. O. Z iraa t B ankası B eypazarı A jansı T ak ip  
M em uru

B E Y P A Z A R I

3341/44507 - 8 . 4 .  1961 
(S. No. : 89)

N U R İ Ç A M L1B EL
IHucami M ahallesi S aray y o lu  Sokak 'No. .- 14

(D ilekçe özeti : B onoları protesto edilm iş ve ic
raya verilm iş olan kü çü k  esn a fın  d ü ştü ğ ü  bu m ü ş
kü ld en  ku r ta rılm a sı iç in  kend ilerine kred i sağlan
ması isteğ inden  ib a re ttir .)

(D ilekçe özeti : H âzineden  isticar, im ar ve ihya  
etm ek suretiyle. 18 sened ir ta h tı ta sa rru fu n d a  bu 
lu n d u rd u ğ u  yerin , H âzinece belediyeye devr i m ü 
nasebetinle, belediyece kend isine verilm ek iste- 
nihneeliğinden hahsile, toprağa m uhtaç kim selerden  
bu lun d u ğ u  cihetle bedeli m ukabilinde  adına tem lik  
olun mas ı is t eğinde n, it) ar e t l ir .)

(D ilekçe özeti : İş  isteğ in d en  ib a re ttir .)

(D ilekçe özeti : D evle t teşekkü llerin d en  birinde  
kendisine b ir vaz ife  tem in i is tem in d en  ib a re ttir .)

m

(D ilekçe öze li : M illî M ücadelede geçen h izm e
tin in  M em urin  K a n u n u n u n  m ü lga  m ü zeyye l m ad
desine te v fik a n  m em u r iy e t h izm etine  eklenm esine  
em ir verihnesi isteğ inden  ib a re ttir .)

(D ilekçe özeti : M illî E m n iy e t T eşk ilâ tında  vazi
fe  verilm esi isteğ in d en  ib a re ttir .)

S İ V A S
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(Dilekçenin tar-İh ve No. sıı ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2703/42951 - 9 . 3 .  1961 
(S. No. : 90)

İ S M A İ L  ( J l i L l K  V E  A R K A D A Ş L A R I
K e fre n e i  K ö y ü n d e

T  EK. O A N

2(İ2(S/42HI4 - 7 . 3 .  1961 
(S. No.  : 91)

Ç E T İ N  Ç E T İ N K  A Y A
S o lu k  KöyümUv

(i Ö L  E

729/28305 - 20 . 1 . 1961 
(S. No. : 92)

Ş Ü K R Ü  Ç O M A K  
P i r a h m e l  li M ah a l le s in d e

İe e r i c ı ı ı n r a  - K O N Y A

(Dilekçe özeli : Arazi verilmesi talebinden iba
re t tir.)

( Dilekçe özeli : Jtir memuriyete tâyin i talebin
den ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Konya Şeker Fabrikasında işçi 
olarak çalışmakta iken haksız yer i  işinden çıkarıldı- 
y ı-ııdan tel: rar işine alın ması talebini mütedairdir.)

7 2 8 /2 8 2 9 9  - 20 . 1 . 1961 (Dilekçe iizcli : Arazi verilmesi, talebine nıiite-
(Ş. No. 93) dairdir.)

V E L Î  K I L I Ç  
Zill 'o Konin  K ö y ü n d e

T E R C A N

7 2 5 /2 8 3 3 0  - 20 . I . 1961 
(S. No. : !)4)

SI  1)1)1 K O F L A S

Kale  K öyü  M u h i t i n

A r d ü s e n  - S O L H A N

mayı- re ili izanı o l un mak  s ure l inl e  t ây in k ı l ı nd ı ğ  
t a l eb ini  m u t a z a m m ı n d ı r . )

724/2S331  - 20 . 1 . 1961 
(S. No. : 95)

M E H M E T  I’A T  İ l i
1 lalitpa.şa. C addes i  M a r a n g o z  İ b r a h im  B a y r a k 
l a r  e liy le

(Dilekçe özeti : Solhan Tapu Mı manı Aziz Er- 
(ürk ile kayınbiraderi olan köy hocası, Mustafa ('aş
kını ve arkadaşları tarafından altı defa evine silah
lı I, raviizlerde bulunulduğu halde haklarında yapı
lını- soruşturmadan bir netice, çıkmadığından re adı 
yeren Aziz Öztiirk'ün şahsi hat ve durumu bakı
mından ha vazifeden alınmaması iktiza t ılırken hi
nin n şikâyeti ve bu şi-kııyı İlerinin tahkik 111 irilmesi

( Dilekçe özeti : Köy imamlığından dolayı alacak
tan bul u tuluğu iki aylık iteri Hain ödenmesi talihini 
mütedairdir.)

K A K S
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

7 2 1 /2 8 3 0 0  - 20 . 1 . 19(51 
(S. No. ; !>6)

Z Ü L K İ F İ L  Ki L ir
Nişancı  I lâ h ic i l e r  S o k a k  No. : 7 /1

E y ü p  - İ S T A N B U L

7 1 7 /2 8 3 1 9  - 20 . 1 . 1961 

(S. No. : !)7)

E M İ N  S O Y S A L

M erkez  - J a n d a r m a  K a ra k o lu  e r l e r in d e n

ÇAYKARA

7 1 8 /2 8 3 4 8  - 20  . 1 . 19(51 
(S. No. : 98)

E T M E M  KI L ir  ASLAN 
K u y u m c u  H ik m e t  B u l g u r  y a n ı n d a

B U R D U R

7 1 9 /2 8 3 1 2  - 20 . I . 1961 
(S. No. : 99)

M E C İ T  A Y D I N  
M u h t a r
Pızva ı ı  K ö y ü  ha lk ı  a d ın a

E R Z İ N C A N

(574/28242 - 1 9 . 1 . 1 9 6 1  
(S. N o :  100)

A L Î *  C İM  E N
J\ a y  h  a ı ı m a h a 11 es i ı ıd  e n

S Ö Ğ Ü T

(57(5/28241 - 1 9 . 1 . 1 9 6 1  
(S. N o :  101)

H A C I  K I L I Ç  ve  a r k a d a ş l a r ı  
l ’a z a p o n  k ö y ü n d e

Ç E M Î Ş K E Z E K

(Dilekçi özeti : Nişancı Davut ağa Camii aması
na cemaat tarafından imam re müezzin için yaptı
rılmış olan i  odanın yıkımı hakkındaki Vakıflar 
Başmüdürlüğü harar m m haldırılması talebine mü
tedairdir.)

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmetini ifa etmekte 
olup köylerinde yapılan toprak dağıtımında Hâzine
den icar en elinde bulundurduğu arazinin kendisine 
verilmesinin sağlanması talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Depo memurunun partizanlık 
kaygusu ile gösterdiği lüzum üzerine ve gûya yaş 
haddi sebebiyle haksız olarak emekliye sevk edilmiş 
bulunduğundan bahsile mezkûr muamelenin kaldırı
larak yeniden vazifeye alınma talebine mütedair
dir.)

(Dilekçe özeti : Köylerine yerleştirilmiş olan 17 
hane gezginci göçebenin getirdikleri diğer göçebe
lerle miktarları artmakta ve bu durumlarından vaz
geçmemekte, köyiin huzur ve ahlâkını bozmakta ol
duklarından şikâyeti mutazammmdır.)

(Dilekçe özeti : Sâkıt iktidar zamanında Söğüt 
ilçesinde tahsis ve tevzie tâbi malların tevziin.de 
yapılan yolsuzluklar ve temin olunan haksız men
faatlerin soruşturma mevzuu yapılarak müsebbip
lerinin adalet makamlarına teslim edilmeleri tale
bine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : A t vebası, yüzünden telef olan 
hayvanlarına ait bedellerin ödenmesi talebine mü
tedairdir.)



-  23 -
( Dilekçemi! ta rih  ve \<>. sıı ile sahibinin a oh adresi ve dilekçe özeliyle komisyon k a ran )

677/28238 - 19 .1.. 3961 
(S. No: 102)

ZEKİ BERKİ
Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü

İZMİR

(Dilekçe özeti : Osmanlı Bankasında ve asker
likte geçen 15 senelik hizmetinin halen bulunduğu 
Devlet memuriyetindeki baremine aksettirilmek 
sureti ile kendi durumundakilerin mağduriyeti eri
rinin telâfisi talebine mütedairdir.)

678/28255 - 19 . 1 . 196İ 
(S. No: 103)

SALİM USLU 
Simi köyünde

ÇUMRA

070/29692 - 23. 12 . 1960 
(S. No: 104)

MEHMETOÜLHAN
İtfaiye meydanı Tarabva Otelinde

ANKARA

(Dilekçe özeti : Eksik verilen iskân istihkakla
rının tamamlanması talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : Ankara'nın muhtelif semtlerin
deki yol inşaatında çalışmak sureti ile Mütaahhit 
Muammer Kıraner'den alacaklı bulundukları para
ların bir an önce ödenmesi talebine mütedairdir.)

1263/28796 - 1 .2.1961 
(S. No: 105) .

İHSAN SAĞLAM 
Coşkun sokak No: 59

Yenimahalle - ANKARA

ya İşletilmesi ve kendisine de ibraz edeceği vesaik. 
rinden ibarettir.)

■ 958/41419 - 25 .1 . 1961 
(S. No: 106)

YAŞAR YAVUZ 
Belediye Mesul Muhasibi

Şinek - ÇAYKARA

(Dilekçe özeti : Sermaye kifayetsizliği ve kre
dilerin kesilmesi sebebiyle 1955 - 1959 yıllan ara
sında çalışmış olan fabrikasının faaliyetine son 
vermiş ve satılığa çıkarmış ve alıcı çıkmamış bu
lunduğundan bahsile kendisine kredi temini veya
hut fabrikasının iştigal mevzuuna uygun olan 
Devlet burumlarından biri tarafından alınması ve- 
: göre, durumuna uygun bir iş verilmesi taleple-

( Dilekçe özeti : Lise muadili erkak sanat ensti
tülerinden mezun olup yedek subaylığını dahi yap
mış olmasına rağmen Çaykara Mâliyesinde ve Ad- 
Iiyesinde açılan memuriyetler için yaptığı müraca
atın kabul edİlmiyerek ilk tahsili olan şahsın tâyini 
cihetine gidilmiş olmasından şikâyet edip bu tâyin
lerin iptali ve kendisinin tâyin olunması talebine, 
mütedairdir.) ,
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957/41418 - 25 .1 .1 9 6 1  
(S. No: 107) '

Z tY A KARAGÜZEL
D oğram acı Osman B ahad ır eliyle Çavırcı kö
yünde

Toııya - TRÂBZON

956/41415 - 2 4 .1 .  196İ 
(S. No: 108)

A LÎ SERT
A rabacılar Derneği vasıtasiyle

C E Y H A N

954/41407 - 2 5 . İ . 196İ 
fS. No: 109)

FKTTAH BEGEO ve arkadaşları 
Iviiçükinıalı köyünde

t Ü r k o g l u

952/41428 - 2 5 .1  . 1961 
(S. No: 110)

KAHRAM AN KÜL ve arkadaşları 
îskefiye Kavaklı Köy M uhtarı

V akfıkeb ir - TRABZON

953/41408 - 25. 1 .1961 
(S. No: 111)

HAŞAN BASRÎ GÜDÜ vc arkadaşları 
Yeşilköy M uhtarı

lîEŞÎK D Ü ZÜ

946/41446 - 2 4 .1 .1 9 6 1  
(S. N o: 112)

ETEM SÖNMEZIŞTK
Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi Ambar 
Memuru

(Dilekçe özeti : İki yıl üst üste sınıfta kaldığı 
için ilk öğretmen okulu 4 ncu sınıfından ayrıtmış 
olup bu tahsil durumuna göre jandarma astsubayı 
olmak istediğinden, şartların bildirilmesi talebim, 
mütedairdir.)

(Dilekçe Özeti : 4753 sayılı Kanun hükümlerini, 
tevfikan arazi verilmesi talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeli : Fiilen çiftçilikle iştigal çimekle 
bulunduğu halde iner'i 45 numaralı Toprak Terzi 
Komisyonunca, sakat olduğundan bahsile, kendisine 
arazi verilmediğinden şikâyeti mutazammındır.)

(Dilekçe Özeti : Vakfıkebir kazasının coğrafi 
durumu ve köylerinin yol durumu nazara alınarak 
nahiye merkezlerinde eskiden olduğu gibi bir ofis 
ambarı açılması talebine mütedairdir.)

(Dilekçe Özeti : Çatıştığı mûcsscsede maaş ve 
intibak yönünden birçok haksızlıklar yapıldığı ci
hetle durumun bir müfettişe inceletilmesi ve bil 
haksızlığın bertaraf edilmesi ve bu meyanda mağ
duriyetten kurtarılması taleplerine mütedairdir.)

NA ZİLLİ
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865/28585 - 23 .1.1061 •
(S. Xo: 118)

AHMET ŞENER 
Çiftçi, Kaynarca mahallesinde

KM ET

(Dilekçe özeti : Tahkik Komisyonu Başkanlığı
na sun ulmak üzere 24 . 8 . -1960 tarihinde Kütah
ya Valiliğine vermiş olduğu bir ihbar dilekçesi üze
rine idare heyeti kalemi ifadesi ile kendisine yapı
lan tebligatın dilekçesinde belirtildiği şekilde mes
netsiz olduğunu ve Emet Belediyesinde cereyan 
eden yolsuzluklar hakkındaki ihbarın da nazara

alınmadığından ve İni kabil yolsuzlukların devamına el’an müsaade edildiğinden bahis ve şikâyetle 
İni ihbarlarının yapılacak bir tahkikatla değerlendirilmesi talebine mütedairdir.)

864/28586 - 24.1.1061 (Dilekçe özeti : Özel idare bütçelerinden ücret
(S. No: 1.14) almakta olan vilâyet telefon * fen memurlarının,

İBRAHİM ARSLAN 
Telefon Fen Mermim

KIRKLARELİ

memurların almakta oldukları sosyal yardımlardan 
faydalandırılmaları talebinden İbarettir.)

863/28587 - 23 .1 . 1061 
fS. No: 115)

l'ERVİN Uf;UR
Tahakkuk Memuru Ahmet Budak eliyle

TİREBOLU

dunda butunu!ması ve iaşelerini temine medar 
r in e  bir tarla veya bahçe verilmesi taleplerinde

1262/28760 - 1.2.1961 
(S. No: 116)

KÂMİL ANAÇ
9. Tiim. As. Ceza Evinde tutuklu

SARIKAMIŞ

(Dilekçe özeti : Karayolları 7 nci Bölge Ambar 
Memuru olarak çalışan kocasının trafik kazası ne
ticesinde ölmüş olduğunu kendilerinin hiçbir var
lığı olmadığını, 2 yetim yavrusu ile yanma sığın
dığı babasının da sakat ve geçiminden âciz bir du
rumda bulunduğunu belirterek müşkül durumdmı 
kurtarılmaları için Devletçe kendilerine malî yar- 

olmak üzere, münasip bir şekilde Hâzinece kendilc- 
n ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Firari durumunda iken A f 
Kanununun çıkması üzerine kıtasına teslim oldu
ğundan; affı derpiş eden 113 ve 134 sayıh kanun
lara tevfikan terhin işleminin yapılması talebinden 
ibarettir.)

1204/28665 - 31.1.1961.
(S. No: 117)

YUSUF YILDIRAN vc arkadaşları 
Ulupmar köyünde

(iölhisar - BURDUR

(Dilekçe özeti : 7 numaralı Toprak Tevzi Ko
misyonunun muamelelerindeki yolsuzluk! ar d,an şi
kâyeti ve kanunsuz muamelelerin ıslahı sureti ile 
mağduriyetlerinin önlenmesi ve vazifelerinde lâ- 
kaydisi görülenler hakkında da gerekti takibattd 
b ulun ulması talepleri n i mut azanımı nd ir.)



—  26 —

(t)üek<j£mu tai'ilı ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe Özetiyle koıııîsyoıı kanili)

1156/41609 - 27 .1.1961 
(S/ No: 118)

MUSTAFA MUTLU 
Muhtar ve Başöğretmen 
Murtuna köyünde

An t a l y a

İ 155/41727 - 30 . 1 . 1961 
(S. No: 119)

TAHSİN ÖZEN
Köy İhtiyar Heyeti, Gene köyünden

HAYRABOLU

1152/41541 - 28 .1 .1961 
(S. No: 120)

A B D Ü R R A H İM  G Ü RSU  
Defterdar Fabrikasında Memur

Eyüp  - İS T A N B U L

1087/41542 - 26 .1.1961 
(S. No: 121)

AHMET ŞAHİN ve YUSUF YAŞA 
Mehmet Çakmak eliyle

TAVŞANLI

1083/41552 - 26 .1 .1961 
(S. No: 122)

AHMET DEMİRCİ
Şahicilor köyünde

KOÇARLI

1082/41558 - 27 .1.1961 
(S. No: 123)

MUHARREM CELÂL TURHAN 
Kâhtane caddesi Göîriim Ap. Daire 1

Maçka - İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Demokrat Partili olan Nahiye 
Müdürü ile köy âzalarının kendisini muhtarlıktan 
uzaklaştırmak için valiliği mütemadiyen taciz et
mekte bulunduklarından şikâyette kendisinin baş
ka bir yere nakledilmesi talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : Zimmet suçunu irtikâp ve va- 
zifei memuriyetini kötüye kullanmakta olan ve 
yaptığı ihbar üzerine hakkında soruşturma yapıl
makta olan Köy Muhtarı Lâtif Oyanköy hakkm- 
daki bu soruşturmanın ağır yürütüldüğünden şi
kâyet.)

(Dilekçe özeti : Sivil savunma uzmanlıkların
dan birine tâyin olunma talebine mütedairdir.)

(Dilekçe özeti : Dilekçede belirtilen durumuna 
binaen Muhtar Halil öz’ün değiştirilerek yerine 
bitaraf birinin seçilmesi talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : iskân mahallinin Aydın*a nak
ledilmesi ve bir , ev verilmesi taleplerinden ibaret
tir.)

(Dilekçe özeti : Aynı köyler halkından bulunan 
orman muhafaza memurlarının Cide Orman İşlet
mesinin Kızilcasu bölgesindeki ormanın tahribine 
sebebiyet verdiklerinden şikâyeti mutazammındır.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıklanan 
dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetlerin yeni bir
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kanun teklif veya tasarısı ile ilgili bulunmuş olmaları itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 1 nci bendinin (d) fıkrasına göre Komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcu
dun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

777 3 . 7 .  1963

2480/42556 - 2 . 3 . 1961 
(S. No. : 124)

I I A S A N  D F K R A
Miinta/.iye Köyümle Fatma Temel eliyle

SAPANCA

(Dilekçi : ölü annesinden kendisine intikal eden 
gayrimenkul hisselerinin tam,amma üvey babası ta
vafından müdahale edilmekte olduğundan bahsile, 
bu müdahalenin önlenmesi ve sözü geçen guyrimen- 
kuUerdeki hissesinin kendisine teslimini istemekte
dir.)

1168/41701 - 30 . 1 .1961 
(S. No. : 125)

ÜLFET BAYKENT
Uçanobaşı Mahallesi Beyşelıirli 277 Sokak No.: 
34

DENİZLİ

(Dilekçi : Sabık ve sakıt Denizli Mebusu Turhan 
Bahadır’m bu yer Tarım Kredi Kooperatifinden al
mış olduğu on bin Uranın kefaleti hasebiyle kendi
sinden tahsili cihetine gidilmesinde isabet olmadığı
nı■ ve böyle bir borcu tanımadığını beyanla, sözü 
edilen borcun ya asil borçlunun veya ailesinin men
kul ve gayrimenkullerine müracaat suretiyle tahsil 
edilmesi hususunun teminini istemektedir.)

J 170/41710
1986/29705 - 30 . 1 . 1961 
(S. No. : 126)

YUSUF BİNGÖL 
Akyoııa Köyümle

(.İKESUN

(Dilekçi : Son muayenesine nazaran 'maluliyet 
derecesinin yüzde kırka çıkarılması, lâzımgeleceğini 
beyanla, hakkında; bu yolda muamele ifasına İşçi 
Sendikaları Kurum un un mecbur' tutulma snıı iste
mektedir.)

1167/4 i 696 - 30 . 1 . 1961 
(S. No. : 127)

II ALİL YAMAN ER, VE ARKADAŞ
Akiiünmalıallesi Yenice Sokak No. : 19

MANİSA

(Dilekçi : Ziraat Bankası Manisa Şubesinden 
almış bulunduğu parayı tamamen ödediği halde, 
başkalarına olan kefaleti öne sürülerek ipoteğin fek
ki cihetine gidilmemekte olduğunu beyanla, yeni 
krediden faydalanmasını t e. minen i pot ekin kaldırıl' 
masını istemektedir.)
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1180/41749 - 30 . 1 . 1961 
(S. No. : 128)

İSMAİL YALÇIN
Camiiserif Mahallesi 19 ncu Sokak No. : 15

M EKSİN

(Dilekçi : Kanunen ve hukuk an almıya istihkak 
icabetmiş bulunduğu mahrumiyet zammının, Top
rak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünce ödenme
sinden imtina edilmekte olduğunu beyanla, cjündc. 
beş liradan iki senelik mahrumiyet zammının mez
kûr Umum Müdürlükten almarak, emsalle sine oldu
ğu gibi kendisine de verilmesi hususunun âcil en sağ
lanmasını islemekledir.

1174/41752 - 30 . 1 . 1961
(S. No. : 129)

LÛ TFİ ö z s e k  
Soğuksu Caddesi No. : 763

Kiieiikcckmece - İSTANBUL

(Dilekçi : Kendisinin de, 5242 sayılı Kanun mu
cibince, yükseltildiği son mam üzerinden emekliye 
şevki fâzımgclcceğini beyanla, hakkında bu yolda 
muamele ifası hususunun sağlanmasını istemi k i l 
dir.)

1304/28766 , 2 . 2 .  1961 
(S. No. : 130)

A Y ESTE  Ç E LİK  VE ARK ADA ŞLARI 
Adgoıı Köyünde

BULANIK

(Dilekçiler : Z ilyed bulundukları arazinin Top
rak Tevzi Komisyonu Başkanı tarafından Hazine, 
adına tesbit edilmesi yolsuz olduğundan bahsi!c, 
bu tesbitin iptalini ve sözü g e ç e n  arazi kayıtlarının  
kendi namlarına, tashihini ve, Komisyon Başkanı 
hakkında da kanuni işlem yapılmasını islem ekledir
ler.)

1305/28765 - 2 . 2 . 1961 
(S. No. : 131)

IIA L İT  HAYALOĞLU
Abidinpaşa Caddesi Asri F ın ıı sahibi Mehmet 
Eke eliyle

ADANA

(Dilekçi : Kendisine babasından intikal edin 
213 dönüm miktarındaki arazinin başkaları tarafın
dan fiizulcn zabl ve işgal edilmiş olduğunu, ve ha
len 98 yaşında bulunmam hasebiyle medarı maişeti 
olan mezkûr arazinin şagillcrinden (dinip tarafına 
teslimi gerekeceğini beyanla, icabının miislacı İr it 
yapılmasını islemekledir.)

1424/28838 - 4 . 2 .  1961 
(S. No. : 132)

HACI ÖMER Y ELTEK  İN 
İstidacı

CEYHAN

(Dilekçi : Tapuda mukayyet gayrimenkul Itrinin 
Toprak Tevzi Komisyonunca şagillerine dağıtılmış 
olduğunu ve bu tevzi şeklinde kanuni isabet bulun
madığını beyanla, muamelenin düzeltilmesi hususu
nun sağlanmasını istemekti dir.)

\
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1425/29010 - 4 . 2 . 1961 
(S. No. : 133)

s a l m a n  İl â n
Okçnırm.sa Caddesi Tutsak Sokak No. : 18

Galata - İSTANBUL

1443/29025 - 6 . 2 . 196!
(S. No. : 134)
MUAMMHR ANATÜRK

Ilüssambev .Mahallesi Şahhuban Cami Sokak 
No. : 4

Fatih - İSTANBUL

(Dilekçi : Karım Hüseyin hızı Yadigâr’eı muri
sinden intikal eelcn gayrimenkul hissesini diğer mi
rasçıların zeıbt ve işgal ederek esinin hakkını verme
mekte ' olduklarından bahsile, bu hakkın söz çelilen 
mirasçılardeın alınarak karısına teslimi hususunun 
.‘■.ağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi : Şehit babasından ilk defa kendisine 
bağlanan ve emsallerine 10 seneliği birden verilmiş 
olein maaşın ödenmemiş olduğunu ve alâkalı mal:am- 
Iardan, bu hususla zamanaşımı hâsıl olduğu eihetle 
mezkûr 10 yıllık yetim maaşının tediyesine imkân 
bulunmadığı yolunda cevaplar aldığım beyanla, 
durumunun incelenerek sözii geçen ve veril m <> mis 
olan on yıllık yetim aylığının ödenmesi hususunun 
harar altına alınmasını istemekledir.)

151K/28999 - 7 . 2 . 1961 (Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde yaralanarak
(S. No. : 135) mâl âl kal eliğim, maaş bağlanması hakkında yaptığı

müracaata cevaben Millî Savunma Bakanlığından, Hl-n FKTTIN ORMAN , J
Scrkcş«ü *zi Kt'yiind sakata ayrıldığına dair olan uk raporun gönderil-

‘ ‘ mesi istenmiş .olduğundan bu hususla alâkalı hasta-
FATSA neye başvurduğunu, bu hastaneden de, geçmiş yılla

ra ait raporların bulunmasına imkân olmadığı yo
lunda, karşılık aldığını ve bahis mevzuu raporun bulunamamasında kendisinin bir kusuru olmıyaceı- 

, ğını beyanla, mağduriyetinin önlenmesi için biran 'öner mellûl aylığı bağlanmasını istemektedir.

2041/29926 - 17.2 .1961 
(S. No: 136)

DURSUN YÜCEKULE
Beşocak mahallesi 75 nci sokak No: 234

A D A N A

(Dilekçi : Evinin Güney kısmındaki sokağın o 
civardaki dispanser tarafından eluvarla kapatılmış 
olduğunu vc bu suretle evine gelip gitme imkânı
nın münselip kılındığını ve vilâyete yaptığı müra
caatın da semeresiz kaldığını beyanla, bu yolun es
kisi gibi açık bırakılması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

FEVZt GÜRSEL 
1829/29652 - 14.2 . 1961 
(S. No: 137)

Ordonat 4. Kademe Tamir Fabrikası işçilerin* 
den 983 S.

Z e y tin b u rn u  - İ S T A N B U L

(Dilekçi : Ciheti askeriye emrinde geçen hiz
metinin toplamı yirmibeş yılı bulmuş olmasına 
rağmen kendisine emekli aylığı bağlanmamakta 
olduğunu beyanla, tekaüt maaşına mütaallik mua
melenin kanun hükümleri dair esinde müst-acelen 
yapılması hususunun sağlanmasını istemektedir.)
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1831/29599 - 14 . 2 .1961 
(S. No: 138)

NUMAN BAROL
Bez Fabrikası işçilerinden

Ereğli - KONYA

1852/29613 - 14 . 2 .1961 
(S. No: 139)

HABİP AYTAÇ 
Habipuşağı köyünde

Baskil - ELÂZIĞ

1629/28768 - 8 .2 .1961 
(S. No: 140)

FUAT ÇANDEMlRLER 
AdalSt Okulu öğretmeni

ESKİŞEHİR

1764/29429, 1765/29430 - 10. 2 .1961 
(S. No: 141)

MUSTAFA DÖRTKOL
Hususi idare Memurluğunda Tahsil Memuru

Derinkuyu - NEVŞEHİR

684/28230 - 13.2 .1961 
(S. IsTo: 142)

TALÂT ER 
Yılmazlar mahallesinde

(Dilekçi : Kendisine İşçi Sigortalan Kurumun
ca maluliyet geliri bağlanmak lâzımgelirken, Ça
lışma Bakanlığının yanlış görüş ve mütalâası üze
rine bu haktan mahrum edildiğini beyanla, gelir 
tahsisine mütaallik muamelenin kısa zamanda ych 
fılması hususunun teminini istemektedir.)

(Dilekçi : Hâzineye aidolup, tarafından imar ve 
ihya edilerek ağaçlandırılan 72 dönüm miktarın
daki gayrimenkulun, tercih hakkı nazara alınma
dan, başkasına ihale edildiğinden bahsile, sözü ge
çen ihalenin fesholunarak bahsedilen yerin tevzi 
veya icar veya satış yoliyle kendisine verilmesini 
istemektedir.)

(Dilekçi : 1 . 6 . 1942 tarihinde tahsis edilmiş 
olan yirmi liralık kadronun, öğretmenlikte geçen 
daha evvelki yıllara da teşmilini ve bu suretle 
mağduriyetinin giderilmesini istemektedir.)

(Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetinin de 
borçlanmaya tâbi tutularak diğer fiilî hizmetlerine 
eklenmesi ve bu suretle emeklilik müddetinin hesa
bında nazara alınması lâzımgelirken T. C. Emekli 
Sandığınca bu lüzuma aykırı hareket edilmekte 
olduğunu beyanla, hakkında zikredilen şekilde mu
amele ifası hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi : Üçte iki ev hissesinin oğlu İsmail Erg
den alınarak kendisine teslim edilmesini istemek
tedir.)

ÜNYE
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801/28463 - 21.1 .1961 
(S. No: 143)

MEHMET ACAR ve arkadaşları 
Kabaklı köyünde

ERGANİ

(Dilekçiler : Hazine adına memuru tarafından, 
tapu ile mutasarrıf oldukları gayrimenkullerin, 
metruk mallardan addedilerek, başkalarına kiraya 
verilmiş olduğunu ve bu muamelenin mülkiyet hak
kına tecavüz mahiyetinde telâkki edilmek lâzımge- 
leceğini beyanla, sözü geçen işlemin hükümsüz sa
yılarak Hâzinenin kanun yoluna sevk edilmesini 
istemektedir.)

896/28520 - 20 . 3 .1961 
(S. No: 144)

BASRÎ ÖZ
E. T. İdaresi Bağlarbaşı Deposunda Şoför 
S. No: 3783

Kadıköy - ÎSTANBUL

(Dilekçi : Hâzineye ait bir arsa üzerine 27 Ma
yıs İnkılâbından evvel yaptırmış olduğu gecekon
dunun, Millî Birlik Komitesinin emri veçhile yık
tır tlmaması lâzımgeleceğini ve bu itibarla sözü ge
çen bina halikındaki hedim kararının usulsüz ve
rildiğini beyanla, mezkûr kararın iptalini istemek
tedir.)

800/28295 - 21.1.1961 
(S. No: 145)

KASIM ATEŞ
Belediye Bahçeler Müdürlüğünde Bekçi

ANKARA

(Dilekçi : Tapu ile mutasarruf oldukları çiftli
ğin, mütegallibeden bir şahsın mirasçıları tarafın
dan fuzulen zapt ve işgal edilmekte olduğundan 
bahsile, sözü geçen çiftlik arazisinin kendisine ve 
diğer hak sahiplerine teslimini ve fuzuli işgalden 
mütevellit ecrimisilin de şagillerden alınarak ken
dilerine verilmesini istemektedir.)

874/28494 - 23.1.1961 
(S. No: 146)

NECMETTİN GÖNÜLDAŞ
Denizcilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi
Başmakinistlerinden

Galata - İSTANBUL

hizmetinin heder olmasını gerektirmiyeccğini 
eklenmesini istemektedir.)

(Dilekçi : Deniz ordusunda astsubay bulundu
ğu sırada, pasaportla Türkiye'ye gelmiş ve burada 
ihtida ederek müslüman olmuş ve Bakanlar Ku
rulu karariyle de Türk tabiiyetine kabul edilmiş 
bulunan ecnebi bir kadınla resmî şekilde evlendiği 
nazara alınmaksızın mücerret bu evlilik sebebi ile 
müstafi sayıldığından mecburen Denizcilik Ban
kasına geçtiğini ve bahis mevzuu evliliğin askerî 

beyanla, orduda geçen hizmetinin şimdiki hizmetine

886/28562 - 23 .1.1961 
(S. No: 147)

ŞEREF SARAY
Bahriye caddesi Mevlâna Tekkesi sokak No: 98

(Dilekçi : Eyüp Mahkemesinde görülmekte 
olan 1960/1326 ve 1960/1477 sayılı dâvaların bu 
mahkemeden alınarak İstanbul mahkemelerinden 
birine verilmesini istemektedir.)

Eytip - İ8TANBITL
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87/28561 - 23 .1.1961 
(S. No: 148)

MURAT ÖZKAN 
Petek köyünde

MURGUL

1035/41484 - 26.1.1961 
(S. No: 149)

NURİTOROL
Ortaeeşme Akbaba .caddesi No: 30

Beykoz - İSTANBUL

1009/41382 - 26.1.1961 
(S. No: 150)

CEMAL BAYRAKTAR
Terakki mahallesi Kerem sokak N o: 8

ZONGULDAK

2352/29281 - 7 .2 .1961 
(S. No: 151)

BASRÎ SARIGÜL
1. cadde No: 52 Bizim Terzi

ÇERKESKÖY

2494/42501 - 2 .3 .1961 
(S. No: 152)

MEHMET KARAKAYA ve arkadaşlan 
Germencik - Naipli köyünden

Ortaklar - AYDIN

(Dilekçi : Murgul Bakır İşletmesinin izabe te
sislerinden intişar eden zehirli gazların tesiriyle, 
evinin arka kısmında bulunan ve bir emniyet ka
demesi teşkil eden koruluğun kuruyup yok oldu
ğunu ve diğer taraftan da sözü geçen evin heyelan 
va saire gibi çeşitli tehlikelere mâruz kalmış olması 
hasebiyle istifade edilemez bir hale geldiğini be- 
ödenmesini veya evi ile arazisinin .satınalınmasını 

yanla, vâki zarar ve ziyanının Etibank tarafından 
istemektedir.)

(Dilekçi : Vakıf arsalar üzerine inşa olunan 
gecekondular için 6188 sayılı Kanuna göre kadas
troca verilmiş olan tasarruf senetlerinin hatalı ol
ması sebebiyle iptali ve mezkûr gecekonduların 
yeniden yapılacak tahkikat neticesinde taayyün 
edecek hakiki zilyedleri adına tapuya bağlanması 
lâzımgeleceğini beyanla, bu dairede muamele ifası 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi : PTT İdaresinde memur iken kendi
sine isnadolunan suçtan bilmuhakeme beraet ettiği 
halde hakkında 5434 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (F) fıkrasının uygulanmış olduğunu be
yanla bu tasarrufun ortadan kaldırılarak eski gö
revine iadesini ve geçmiş zamana ait maaşlarının 
da ödenmesini istemektedir.)

(Dilekçi : On bin liradan ibaret zarar ve ziya
nının müsebbiplerinden alınarak kendisine veril
mesi hususunun sağlanmasını istemektedirler.)

(Dilekçiler : İmar ve ihya ederek senelerden 
beri nizasız ve fâsılasız surette tasarruf ettikleri 
gayrimenkullerin 4753 ve 5618 sayılı kanunlar mu
cibince adlarına tapuya bağlanması lâzımgelirken 
idarece buna mümanaat edilmekte olduğunu be
yanla, gereğinin sözü geçen• kanunlara tevfikan 
yapılmasını istemektedirler.)
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2275/42161 - 25 . 2.1961 
(S. No: 153)

SELÂHATTÎN DURGUT 
Zeytinli köyünde No: 14

EDREMİT

(Dilekçi : Hava Astsubay Okulu emrinde va
zife görmekte iken 5434 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesinin (E) fıkrası gereğince haksız olarak 
emekliye sevk edildiğini beyanla, bu muamelenin 
kaldırılmasını ve tekrar tavzifini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından vâki 
talep ve şikâyetler, adlî ve idari kaza mercilerin- 

ce incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk etmekte olduğundan, komisyonumuzca yapılacak işlem 
olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

778 3 . 7 .  1963

Başkan Sözcü Sözcü Kâtip
Urfa Senatörü Edirne Milletvekili Bolu Senatörü Kütahya Senatörü

V. Gerger F. Giritlioğlu S. TJzunhasanoğlu O. C. Erkut

(Dilekçe sayısı : 255)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D Î V A N I  

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

- « Sayı: 18 
Tevzi tarihi 

13 . 11 . 1963 Çarşamba

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(«12/53745 - 24 . 8 . 1961 (Dilekçi: 1939 yılında DDY. 3 ncii İşletme Mii-
I’KDRİYn TOZUN' diirlüğiinc satajiyer olarak intisabettiğini, çeşitli

, , , ., görevler ifaettikten sonra büro şefliğine kadar yiik-kazihi Dirik Mahallesi Akın Sokak ıV): 1< ' , 7.„. . , 7* 7 7 .sclatgını sıhhi durumundan dolayı 1958 yılında
'Bornova. - İZMİR 5434 saydı, Kanunun 17 nci maddesi gereğince âdi 

mâlûl olarak emekliye sevk edildiğini, bu yüzden 
son d‘. rccc mağdur olduğunu beyanla, talimatname ahkâmına aykırı olarak kesilen bin liranın iadesi 
ile 7 nci derece üzerinden emekli nıaaşı bağlanmasını talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: TCDD. Genel Müdürlüğü 3 ncü İşletme büro şeflerin
den iken İzmir Hastanesi Sağlık Kurulunca tanzim edilmiş olan mâlûliyet raporu T. C. Emekli 
Sandığı Sağflık Kurulunca da 4 . 6 .  1959 tarihinde tasdik olunması üzerin 5434 sayılı Kanunun 
47 nci maddesi gereğince âdil mâlûl olarak emekliye sevk edildiği,

Konu ile ilgili olarak adlî idari ve askerî yargı yerlerinde açılmış bir dâva oümadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

779 3 . 7 .  1963

5645/51980, 6830/54202 - 31 . 7 . 1961

ADNAN ÖZEN
Şahin Kaya Caddesi No: 25.

Beykoz - İSTANBUL

(Dilekçi: Aksaray Özel Gazetecilik ve Ticaret 
Okulunun 1960 - 1961 dönemi 2/A sınıfında iken 
3 dersten bütünlemeye kaldığını ve devamsızlıktan 
sınıfla kalmış durumda olduğunu, devamsızlığa; 
Boğazdaki yangın schcholduğunu beyanla, hakkında 
yapılan işlemin incelenmesini talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında: Okul Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükmüne 
göre sınıfta kaldığı. Yönetmediğin, mâzeretsiz, (Devamsızlık haddi olan 60 günü 16 gün aşan devam-
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sizliği), kendisi tarafından da itiraf edildiğinden hakkında yapılan işlemi değiştirecek her hangi 
bir sebep bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

780 3 . 7 .  1963

(Dilekçi: PTT İdaresinde dağıtıcı olarak görev 
yaptığını bıı meşakkatli görevi seve seve ifa ettik
leri halde PTT memurlarına tanınan hizmet süre
lerinin 12 aylık müddetleri 14 ay sayıldığı halde 
kendileri bu haktan mahrum edildiklerini beyanla 
bu haksızlığın giderilmesi için gerekli işlemin ya
pılmasını talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: Fiilî hizmet zammı verilmesini derpiş eden 4454 
sayılı Kanunun 50 nci maddesi (Tekaüt edilecek PTT memurlarının nöbetli vazifelerde seyyar ve 
nakliye memurluklarında bilfiil geçmiş ve geçecek hizmetlerinin her sene tekaütlük fiilî hizmeti
nin hesabında 14 ay olarak hesaba katıldığı) hat bakıcıları, başmüvezzi ve müvezziler bu madde
den istifade edemiyecekleri kanun ahkâmından bulunduğu,

Ancak; 1 .1 .1950  tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla yıpranma zammı verilmesi 
için bir tasarı hazırlandığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun (D) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

781 3 .7 .1963

6097/53267 - 16.8.1961 (Dilekçi: Beş buçuk yıl ilkokul öğretmenliği
, T/TnvTJ1,mrı,tv  yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsüne öğrenciI. ivUlMvIlıi I Li\ i Ul/bıiıK , ... , , . .. „ ,^  . olarak aıraıaını okulu bitirdiğinde hiç oğretmen-Oukur Ortaokulu ren  Dersleri öğretmeni ' , , ... _. 7 , „ .lık yapmamış olanlar gibi aynı aslı maaşla tayın

Felahiye - KAYSERİ edildiğini, mağduriyetinin telâfisi için ilkokul öğ
retmenliğinde geçen kıdem müddetlerinin öğret

menler intibak kanunu çıkarılırken göz önüne alınmasını talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında: Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra 
eğitim enstitülerine devam ederek mezun olanlara bir derece kıdem verilmesi ve bu gibilerin 
enstitüde geçirdikleri müddetin kıdemlerine eklenmesi ile ilgili kanun teklifi T. B. M. M. Komis
yonlarında İncelenmekte olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (D) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar, verildi.

Karar No. Karar tarihi

5648/51966 - 31. 7 .1901 

VELİ ÜLKER
PTT dağıtıcıları namına Telgraf Ba^dağııtıcusı

ANKARA

782 3 .7 .1 9 6 3



6075/33i.lS5 - .15 . 8 .1961 (Dilekçi: 1955 yılında Petrol Ofisine miiraca-
SAÎT SFNTR €̂ 'ere^ bekçiliğe alındığını, halbuki eski yazıya

,, . »r , • vâkıf Ilüslüıje mezunu olduğa halde memur olnıa-
b an d ed e  Mahaıllmı No. 2!) da  . . .  " \ 7 . , a ... , ,  , „dıgtnı o tarihte Petrol işleri Sendikası Genel Baş-

ıMECÎTOZÜ kant Ziya Hepbir'in gadrine ağrıyarak mağdur 
edildiğini beyanla haksız muamele edenler hakkın

da gerekli kovuşturmanın yapılmasım ve kendisinin de eski görevine atanmasını talebediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında: Adı geçenin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenerek 
îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince iş akdinin feshedildiği anlaşılmıştır. Bu konuda yapıla
cak bir işlem bulunmadığı, ancak Bakanlıkça îş ve işçi Bulma Kurumuna gerekli işin verilmesi 
için talimat verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

783 3 .7 .1963

(Dilekçenin kirili ve No. su ile sahibinin atlı adresi ve dilekçe özetiyle, komisyon k a ra rı)

(Dilekçi: Efradı ailesini zirautçilik ile geçin
dirdiğini, kendisine ait arazisi olmadığından zor
luk çektiğini Erzurum ile Aşkale kazası hudutları 
içinde Hâzineye aidolan toprakların topraksız çift
çiye dağıtılmakta olduğundan bu haktan istifade 
e ttirilmesin i talebediyor.)

îmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazılarında: Toprak reformunun getireceği yeni esaslara 
uygun bir çalışma yapılmak üzere yurdun hiçbir yerinde arazi dağıtılmadığı 4763 sayılı Kanun 
mucibince topraklandırılacak şahısların bizzat çiftçilikle veya tarım işçiliği ile meşgul bulunma
larının şart olduğu, bu evsafı haiz olanlara ileride toprak verileceğinden ilân edilen süre içinde 
durumlarını bildirir beyan kâğıdını vermeleri gerektiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi (c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca 
yapılacak bdr işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

784 3 . 7.1963

6011/52902 - 11 . 8 .1961 

AHMET YILMAZ
Kavak Mahallesi Gaz Anbar Sokak No. 9

ERZURUM

6242/53555 - 2 1 .8 . 1961

AHMET FAHRİ ÖZÇELİK
Yd. Üsteğmen 20597 
Vezirköfjkü Sokak No: 14/1.

Arnavntköy - İSTANBUL

muhtaç durumda olduğundan emsalleri nıisilln 
yor.)

(Dilekçi: Aslen İrak'in Sülı,y ma niye halkından 
olduğunu Birinci Cihan Harbinde İstanbul İhtiyat 
Zabit Namzetleri Talimgahına sevk edildiğini İs 
tiki âl Savaşma gönüllü olarak katıldığını ve em
sallerine nazaran üstün başarılar gösterdiği için 
evvelâ T. Fi. M. Meclisince takdirname ile kırmızı 
şeritli İstiklâl Madalyası He taltif edildiğini, şimdi 

fide mal t vataniyeden maaş bağlanmasını hdebedi-

Milflî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması tale-
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binde bulunan Yd. P. Üsteğmen Ahmet Fahri Özçelik’in özlük dosyasında emsallerine nazaran üs- 
lün başarısına dair bir kayıt bulunmadığı, ancak Dumlupınar Muharebesinde yararlandığına dair 
bir kayıt mevcudolduğu görülmüştür.

Adlî, idari ve askerî yargı yerlerince daha önce verilmiş bir karar olmadığı anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (D) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

785 3 . 7 .  1963

(Dilekçi: 1322 yılında İstanbul’da PTT İdaresi
ne memur olarak intisabettiğini ve 1944 yılma ka
dar ifayı vazife ederek 1 . 2 .  1944 günü emekliye 
sevk edildiğini, emekli işlemi yapılırken askerlikte 
geçen hizmetlerinin hesaba alınmadığı için ikrami
yeden mahrum edildiğini beyanla, yapılan bu hak
sız işlemin bir an evvel düzeltilerek tabiî hakkı 
olan ikramiyesinin verilmesini talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: Adı geçen 22 . 5 . 1933 - 30 . 4 . 1934 tarihleri ara
sında askere alınmış ve bu süreye ait memuriyet aylığı ailesine ödendiğinden bu müddet emek
lilik hizmetine katılmıştır. İlgili kısa fasılalarla memuriyette bulunduğundan 1330 - 1335 tarihle
ri arasında devamlı askerlik yaptığı iddiası mesnetsiz olduğu, bu hususta Devlet Şûrasına açtığı 
dâva da reddedildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar veriildi.

Karar No. Karar tarihi

786 3 . 7 .  1963

(Dilekçi: Eşinin Veteriner Yarbay olduğunu,
12 Haziran 1929 tarihinde vefat ettiğim o tarihte 
Barem Kanunu olmadığı için bu kanundan fayda
lanmadığını, çocuklarına bağlanan emekli maaşı 
kesilmiş olup onlara ait maaşların kendi maaşına 
eklenmesini ve düşmüş olduğu mağduriyetten hur-

*tarılmasım talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında: Adı geçenin eşi K. 3. Sv. F. 2 Al. 2 Başbay- 
tan  olup 12 Haziran 1929 tarihinde vefat ettiği, hizmeti memuriyeti 32 sene 9 ay 28 gün olup o 
tarihte meriyette bulunan 325 tarihli Kanun gereğince 13 lira 13 kuruş eşine ve 6 çocuğuna tak
sim edilmek üzere 187 şer kuruş maaş bağlandığı, çocuklarının muhtelif sebeplerle kesilen yetim 
maaşları 1683 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi gereğince dul maaşına ilâve edilmesine imkân olma
yıp 4992 sayılı Kanunla 750 kuruş maktu zammın 15 liraya çıkarıldığı bildirilmiştir.

6240/52810 - 10 .8 . 1961

FATMA ZEHRA YURTSEVER 
[fa.’tibMui.'dihilttin Mahallesi Misina re ı Sokak 
.Yo. 16

rr.ılie - Keııer - İSTANBUL

fi:! 13/'>3706 23 . 8 . 1961

ABDULLAH DÜRÜR
Yenihayat Mahallesi Tay Kenarı Sokak
No : 249

ANKARA
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Gereği düşünüldü: 140 3avılı Kamınım 5 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

787 3 .7.1963

(Dilekçi: Gümrük muhafaza memurları ile po
lis memurlarına verilen yıpranma zammından PTT 
dağıtıcılarına da verilmesi için jiçrekli işlemin ya- 
t>ıimasını talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: İlgililerin dilekçede bahsettikleri 25 lira yıpranma 
zammı karşılığı bir meblâğ olmayıp 3659 sayılı Kanunun 4621 sayılı Kanunla muaddel 13 ncü 
maddesinin (K) fıkrasına müsteniden ödenen tazminat olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

788 3.7.1963

6<W2/5'2flfi8 - 11 . 8 . 15)61
T U R H A N  K U Y U C U  ve a r k a d a ş l a r ı  
P T T  D a ğ ı t ı c ı l a r ı

ANKARA

1*0.12/525) 14 - 11.8.15)61 (Dilekçi: tş  veren tarafından yalnız kendisin-
... . Tv, •, deıı k ts ile n  ve b iriken  naraların verild iğ in i, re
KADİVİ E M R A H  ı ı i ı 1 ' ı >- 7 ; ; - 1, .. .. , ,  ,, huninin  başka b ir m addi nardım  ıtapılm adıaın ı bu
K ii j r ı th an e k o v ı ı  Dm  m us  D u r a ğ ı  No.  !> , , 7 'sebeplen dolayı, bakmaya mecbur olduğu, ejra-dı

Şisjli - LSTANlBUfj ailesinin perişanlıktan kurtulması ivin gerekli iş
limin yapılmasını ialcbediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında: İşten çıkarılması sebebiyle iş verence kendisine ihbar, 
kıdem tazminatı, kefalet parası, ve faizi olmak, üzere ceman 3 501,90 lira para ödendiği bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin. (C) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

789 3 . 7.1963

<1104/53265) - 1 6 . 8 .  19fil 

Ş Ü K I İ Ü  K A V A H A N
Y ri ı i ce  m a h a l le s i  K e d d i l l ı ’ık C a d d e s i  N o :  .‘>51

AljAtŞEH İK

ılm ıdin emekliye sirk edil t n memurlum nispî 
ıh istifade itmediğinden son dereri mağdur oh, 
rı I gidi rilımsi içiıı yi ııi bir kanun çıkarılmasını

( Dilekçi: 1951 yılında sin haddine hıbi tutula
rak nnekliye sevk edildiğini, borçlandırmaya tabi 
hizmetlerinin yalnız 10 senesi kabul ıdilnusi dola 
insiyle fiilî hizmetinin 27 yıla tenıızül etmiş re bu 
suretti 11 kan t lük ikramiyesini! en mahrum edilmiş 
olduğu gibi 25 yılını doldurup da 30 yılını ikmal 

ikramiye verilmesi halikındaki kanun hükümlerinden 
uğunu beyanla yapılan hala r< haksızlığın hir an ı r- 
falı bediyor.)



_ _  6 —
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı )

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında:
İlgili: 10 yıldan fasla borçlanması kabul edilmediğinden emeklilik hizmetinin düştüğünü ileri 

sürmekte ise de 2921 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi 10 senelik şarta bağlı olmaksızın 2469 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 6 .  1934 tarihine kadar Tekel İdaresinde bütün hizmetlerini 
3 ay içinde aksi talepte bulunulmadığı takdirde ve 4369 sayılı Kanunun geçici maddesi de 2921 
sayılı Kanunun esasları dâhilinde muvakkat idarede geçen hizmetinin borçlandırılacağım âmir bu
lunduğundan mülga Tekel Tekaüt Sandığınca 5 Ekim 1341 - 16 Ocak 1928, 17 Nisan 1929 son 
Mayıs 1934 tarihleri arasında Tekel İdaresinde geçen 7 yıl 3 ay 27 gün ile 10 Temmuz 1338, 14 
Eylül 1939 tarihleri arasında geçen 1 vıl 2 ay 5 günkü yekûnen 8 vnl 6 ay 2 gün hizmeti borçlan
dırılmak suretiyle sayıldığını.

5434 sayılı Kanunun geçici 65 nci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmasının 10 yıldan 
fazla olacağına, ücret derecesi tutarının 3656 sayılı Kanundaki derece tutanna eşidolacağına ve 
6122 sayılı 11 . 7 . 1953 tarihinden önce emekliye aynlanlardan 30 yıldan aşağı fiilî hizmeti bulu
nanlara tam veya nispî emekli ikramiyesi verileceğine dair adlî, idari ve askeri vargı organları ta
rafından verilmiş bir karar olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

790 3 . 7 .  1963

(Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde Bulgaristan'
dan kararak Millî Mücadeleye iştirak etliğini, ls- 
lanbul-’nn işgalinde Anadolu’ya kaçarak çetecilere 
habercilik yaptığını halen Fethiye’nin Kesikli apt 
Mahallesinde ikamet edip, ziraatle meşgul olduğu
nu fakat ekecek bir karış toprağı olmadığından son 
derece müteessir olduğunu beyanla, ziraat yapabil
mişi için gerekli arazinin verilmesini talebediyor.)

İmar ve İskân Bakanlığından alınan cevabi yazıda : Yerli halktan olan adı geçene İskân Kanu
nu hükümlerine göre arazi verilmesine imkân olmadığı gibi halen Muğla ilinde Toprak Ko
misyonu bulunmadığından Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre toprak verilmesi 
mümkün görülememektedir. Dilekçinin oturduğu yerde Hâzineye ait bos arazi varsa ve kendisi de 
muhtaç çiftçilerdense mahallî malivesince kira ile arazi verilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü :
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir iş

lem olmadığına oy birliği ile karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

5945/52655 - 8 . S . 1961 

ADEM İLHAN
Kesikkapı mahallesi Asri Mezarlık Caddesi 
No : 15

Ket h iv e  - M C C L A

791 3 . 7 .  1963
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(Dilekçenin tarilı ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(»831/6831 - 6 . 3 .  1963

KESAT EĞİLMEZ
Iimek Mahallesi 58 ııei Sokak No. : 9

(Dilekçi: X V  nci Kolordu Kurmay Yar başkam 
iken K. K. K. lığının 31 . 3 . 1959/Pcr. 4031 - 55. 
59 erkân sayılı emirleriyle 23 ncii Tümen Topçu 
Komutan yardımcılığına atandığını, Şanlı Orduda 
çeşitli kademelerde 30 yıl .şeref ve başarı ile görev

Bahçelievler - ANKAliA

yaptıktan .sonra son kıta hizmetini ve 30 Ağustos 1960 tarihinde Kurmay Albaylıktaki kanuni müd
detini bitirip generalliğe yiikselcceği sırada, 20 Ağustos 1960 tarihinde 42 saydı Kanunla emekliye ay
rıldığını. 17 Eylül 1960 tarihinde M. <S'. />. lığına başvurarak yükselme sırası gelen binbaşı ve yar
bayların terfileri yapıldıktan sonra emekliye ayrıldıklarından kendisinin de terfi ettirilerek maaşı
nın 1 750 liraya yükseltildikten sonra emekliye sevk edilmesini istediğini, bu isteğe M. S. li. lığı 25 . 10.
1960 gün ve Pcr. 1123/60 sayılı yazıları ile reddedildiğini bilâhara Danıştay 8 nci Daire Ilaşkanlığın- 
ea ittihaz olunan kararda kunun sözcüsünün (celp ve tetkik edilen sicil dosyasında Tuğgeneralliğe 
terfii için kıta sicilinin mcvcudolmadığı, beyanı ile, 4273 sayılı Kanun ahkâmı mucibince terfi şartları
nı- ihraz etmemiş bulunduğundan tuğgeneralliğe yükseltilmesine imkânı olmadığı belirtilmiş ise de, 

M. 11. K. since ittihaz olunan 1 1 . 6 .  1960 gün vc 10525 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Karar
namenin muvakkat 3 ncü maddesinin kabul ettiği bir sene kıta■ hizmetini (16) uy yapmış olduğunu. 

Kıta sicilinin dosyasında mevcudolduğu K. K. K. lığının 5 Şubat 1963 giin vc Pers. i 120 - 31 - 63 
Yel. İS’b. 4 . 1788 sayılı yazıları ile sabit olduğundan 30 Ağustos 1960 tarihinden itibaren tümgeneral
liğe terfi ettirilerek o rütbe ve maaş üzerinden emekliye sevk edilmesini talebetmcktedir.)

K. K. K. lığı 5 Şubat 1963 gün ve Per. 4120 - 31 - 63 Yd. Sb. 4 . 1788 sayılı yazıları ile, dilekçi
nin dosyasında 23 ncü Tüm. Top K. yardımcılığına ait sicilinin mevcudolduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince, Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

taksitlerle ödenmesi hususunda gerekli işlemin yapıhnasım talebediyor.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında : Bankalar hususi hukuk hükümlerine tabi muhtar bi
rer müessese olup mevzuat ve kendi statüleri dâhilinde müşterileriyle olan kredi muamelelerini 
serbestçe tanzime yetkili bulunduğundan her hangi bir firma veya şahıs lehine Bakanlıkça tavassut 
ile kredi açtırılması mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi,

Karar No. Karar tarihi

792 3 . 7 .  1963

(>279/52906 - U . S .  1961

H Ü S E Y İ N  İ L Y A S O Ğ L i :
C iha l i  Abdii lezel Pusa C ad d e s i  No. : 126 ve 45

(Dilekçi : Meslekinin kereste ticareti olduğunu, 
eski iktidar zamanında son derece mağdur edildiği
ni, bankalardan almakta olduğu kredilerinin kesil
mesi yüzünden mallarına 750 bin lira ipotek konul-

İSTANBI'L duyunu, bir milyondan fazla servetine mukabil beş
yüzbin lira kadar borcu olup bu meblâğın münasip

Karar No. Karar tarihi

793 3 . 7 .  1963
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(Dilekçenin tarih  ve Xo. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a rarı)

">622/31876 - 28 . 7 . 1061 (Dilekçi : Askere alman babasından 46 seneden
II YYlîtYF 11 Yit M YN1 1 hiçbir haber alınamadığım, bilâhura Birinci

Cihan Harbinde şchidolduğu anlaşılmış ve büyüne 
kadar babasından şehit maaşı, bağlanmadığını ve 
bıı yüzden son derece mağdur olduğunu beyanla 

BARTIN <ıerekli işlemin yapılmasını talebediyor.)

K e m er k ö p r i i  M aha l le s i  H a la t ç ı  Y am as ı  S o k a k  

No.  : 10

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında:
Mahallinden getirtilen tahsis evrakı içinde mevcut Bartın Askerlik Şubesince çıkartılan künye kâ
ğıdı ile nüfus memurluğunca çıkartılan nüfus kaydında Musaoğlu 1303 doğumlu Mehmed’in harbde 
şehiden veya gaiben çıkartılan nüfus kaydında şehiden öldüğüne dair meşruhata rastlanmadığın
dan adı geçene babasından maaş bağlanamıyacağı bildirilmiştir. Daha evvel bu konu ile ilgili olarak 
verilmiş bir karar olmadığı anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

794 3 . 7 .  1963

.■>976/52653 - 8 .8 .  î961 (Dilekçi: 1930 doğumlu olarak 16 net Yüklü
. , ,  Top Alayı 1 nci Bataryada askerlik görevini yap-MlıteTArA OZDIL . „ . . .  , 7 .. .. 7 7 ,7 , „

M d‘ K" " fıgım, görevi esnasında sol gözünden sakatlandığı-
• ’ nı, Diyarbakır askeri hastanesinde 50 gün tedavi

Cölbaşı - ADIYAMAN altında kalarak taburcu olduğunu ve 28 . 6.1962 
yılında terhis edildiğini, beyanla perişan durumu
nun ıslah edilmesi için kendisine mâlûl maaşı bağ
lanmasını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında: Gölbaşının Meydan köyünden olup mâlûliyet 
iddiasında bulunan ve Türk Silâhlı Kuvvetleri sıhhi muayeneleri talimatı hükümlerine göre sa
kat olduğu, 5434 sayılı Kanunun 49 nou maddesine göre aylık bağlanmasına imkân olmadığı bil
dirilmiştir.

Gereği düşünülüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi

795 3 . 7.1963

6072/52954 - 14.8.1961 . (Dilekçi: 1949 yılında J. Ast. subay Okulunu
ÖMFP KTI CIK bitirdiğini, muhtelif kademelerde görevler yaptı-
.J J . J> ■ _ , r ğını, müspet siciller alarak başçavuşluğa kadar
üreyia istasyonu mahallesi kfusıan d una a r  bo- ' ... . . . . .  . . „ 7 .• yükseldiğini 1957 - 1958 senesi Zonguldak Vilayeti

Kozlu Ercğlisi J. K. lığı. Birlik Kaleminde Kâtip 
Çankaya - ANKARA iken Umum K. lıkça kifayetsizlikten dolayı 5431 

saydı Kanunun 39 ucu maddesinin (a) fıkrası ge
reğime emekliye sevk edildiğini, bu tarihteki memuriyet hizmetinin 10 sene 10 ay olduğunu beyan-



(Dilekçenin tarih  ve No. su - ile sahihinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı;

la hakkında yapılan bu haksız muamelenin iptali ile yetersizlik hükmünün kaldırılmasını talebedi
yor.)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

796 3.7 .1963

2787/2787 - 2 .3  .1962

ZÜHTÜ PALALI
Süımerbanlk Yünlü Sanayi 
tJzman

ödenmesine aidolan 15

Müessesesi S. S.

İ S P A R T A

(Dilekçi: 1953 yılında yilzbası iken sicille emek
liye sevk edildiğini bilâhara Devlet Şûrasına açtığı 
dâvayı kazanarak 30 .8  . 1956 tarihinde yeniden 
gör eve haşladığını 1961 senesinde, Sayıştay Genel 
Kurulunun Orgeneral Zekâi Okan hakkında itti
haz ettiği emeklide geçen müddete ait maaş, tayın 
bedeli- ve her türlü istihkaklarının tam olarak

1961 tarihli kararına muttali olduğunu. Kendisinin de aynı şekilde hak
sızlığa mâruz kaldığını beyanla M. S. Bakanlığına dilekçe ile müracaat ettiğini. aldığı cevapla bir
likte Sayıştaya başvurduğunu, her nedense müspetbir karar alamadığını, bu yüzden son derece mağ
dur olduğunu beyanla, emekliye sevk edildiği tarih ile, tekrar vazifeye başladığı tarihler arasında 
geçen zamana ait maaş, tayın bedeli ve her tiirlü istihkakının fam olarak verilmesini ve bu sürenin 
fiilî hizmet ve kıdeminden sayılmasını taleletmektedir.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

797 3 .7 .1963

6047/61459 - 14 . 8 .1 % !

TL O E M  A L  ıB A L O Ö L U  
M e r d i v e n l i  H a m a m  S o k a k  No.  8. A  
S o ğ a n a ğ a

Bevazıt - İSTANBUL

(Dilekçi: Emekli Muhabere Kd. Binbaşı II. Ce
mal Baloğlu Hazine alacakları ile ilgili dâvaların 
A f Kanununa sokulması veya bu hususu temin ede
cek bir af kanununun çıkarılmasım talebetmekte• 
dir.)

M. S. Bakanlığının cevabi yazılarında: Hazinealacaklarmın takibedilmiyerek affedilmesi keyfi
yeti T. B. M. M. sinin salâhiyeti dâhilinde bulunduğu cihetle bu hususta M. S. Bakanlığınca yapı
lacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

798 3 . 7.1963



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

70,>9/70;'>9 - 23 . 3 . 1D63 (Dilekçi: Müh mücadelede göstermiş olduğu
FMÎN TORBALI! T başarılarından dolayı 6918 numaralı kırmızı şeritli

* , _ . J_. . , , . .  .. . . - İstiklâl Madalyası ile taltif edildiğini, halen 80 ya- fıuzcMibaıheo Posta, Telgraf M,udum vasitasme 7 , . , , ,  v , , ., ,şmda muhtaç bir durumda olduğundan hıdematt
Gıüzetbalhıçe - ÎZMÎR vataniye tertibinden maaş bağlanmasını tatebedi- 

yor.)

Millî Savunma Bakanlığıma cevabi yazılarında: Vatani hizmet tertibinden maaş bağlanabil
mesi için savaşlarda eşitlerinden üstiin fevkalâde hizmetlerde bulundukları Harb Tarihi kayıtları 
ile sabit olanlara, yardım yapılmadığı takdirde zarurete düşecek durumda bulıınmalan halinde 
özel bir kanunla bağlanmakta olduğu, evvelce bakanlığa yapılmış bir müracaatı olmadığı bildiril
miştir,

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkı*ası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

4794/49162 - 16 , 6 , 1961
(8. No : 1)

AKİF CANER
Vişnefcade fjenlikderle Çukureeşmc* DefchoVU 
No : 70.

Beşiktaş - İSTANBUL

4795/49161 - 16 . 6 . 1961
(S. No : 2)

MUZAFFER PEKCAN 
Sultanahmet Cezaevinde tedavide

İSTANBUL

4796/49146 - 16 . 6 . 1961
(S. No : 3)

SİN A Sİ ERTÜRK
Yiğitahmet Mahallesi Çarşı Polis Karakol 
Sokak NTo: 10.

Karar Na. Karar târihi

799 3 .7 .  İ 963

(özet: Emekli keseneğini geri almak için Emek
li Sandığına vukubulan müracaatın e müspet, men
fi cevelp verilmediğinden gereğinin yapılması iste
midir. )

(Özet: tmralı Cezaevi iş esası üzerine müesses 
olduğundan tarım işlerinde haftanın dört gününde 
çalıştıkları halde ellerine emeklerinin karşılığı ve
rilmediğini, çocuklarının aç, sefil olduğunu beyan 
ve bu sebeple ücreti daha yüksek ve primli olan 
Değirmisaz Cezaevine nakli istemidir.)

(özet : Oğlu Cahit Ertürk’iin iş veren DSÎ 
10 ncu Bölge Müdürlüğü ile aralarında mevcut iş 
akdini iş verenin usulsüz olarak bozduğunu beyan 
ve oğlunun tekrar işe alınması istemidir.)

DİYARBAKIR
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4800/49]65 - 16 , fi , 1961
(S. No: 4)

HAŞAN KUTLU
Yukarıhöyük Köyü Muhtarlığı Akpıhar iıahi- 
.vesi

Kangal - SİVAS

4841/49272 - 19 . 6 . 1961 
(S. No: 5)

RÎFAT YILMAZ 
Sabanca köyü

POLATLI

4842/49258 - 19 . (i . 1061 
(S. No: 6)

MEHMET REŞAT YESİN
Avukat Caddesi Yalvaç Sokak No: 20/4

Şişli - Feriköy - İSTANBUL

4843/49264 - 19 . fi . 19fil.
(S. No: 7)

ÖMER YÜCE 
Çamlıtepe köyünde

HEMSİN

4555/48320 - 5 . fi . 1961 
(S. N: 8)

BARO ve RIZA TOHUL ve arkadaşları 
Keşişhan köyü Karayazı ilçesi Göksu bucağı

ERZURUM

6622/54206 - 26 . 8 . 1961 
(S. No: 9)

ALİ RIZA BATI*
Alaybey 1663. Sokak No: 27

Karşıyaka - İZMİR

(Özet: Köyleri ile Pınarbaşı’nnı Kaftangiycn 
köyü arasındaki ihtilâfın sabık iktidar devrinde si
yasi mülâhazalarla İçişleri Bakanlığınca diğer köy 
lehine halledildiğini beyan ve kendi köyleri lehim 
halli için (/ereğinin yapılması istemidir.)

(Özet: Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre 
verilen 150 dekarlık arazinin 27 dekarının mahke
me ilâmı ile başkaları tarafından alınması sebebiyle 
ihtiyacını ancak karşılıyabilen 327 dekarlık arazi 
daha verilmesi istemidir.)

(Özet: Ailesi fertlerinden eli silâh tutanlar m 
İstiklâl Mücadelesinde şehidolduklarını yetim ola
rak annesinin sayesinde yetiştiğini, mensucat fabri
kasında, çalışırken hastalanarak felç olduğunu, beş 
çocuğunu geçindir emez hale geldiğini beyan vc 5 
çocuğuna yardım yapılması istemidir.)

h

(Özet: Köydeki evlerini tamir için Orman Ka
nununa uygun olarak kendilerine kereste tahsisi 
istemidir.)

(Özet: Köylerini 1037 yılında muhacir olarak 
yerleştiklerini köyün bir kısmı hâli arazisine tasar
ruf etmektelerken arazinin ellerinden alındığını be
yan ve arazileri olmaması itibariyle bu hâli arazinin 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre kendileri
ne tevzi edilmesi istemidir.)

(Özel: 28 sentlik memurken 5431 sayılı Kanu
nun 39/b maddesi gereğince emekliye ayrıldığını 
beyan ve 600 lira asli maaş üzerinden emekli maaşı 
bağlanmış ise de hizmet müddetine göre 700 lira 
asli maaş üzerinden emekli aylığı bağlanması iste
midir.)



ı . . . . .

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

4792/49089 - 15 . 6 . 1961 
(S. No: 10)

NEZİHE SİKLON
Değirin endere Köyyolu Caddesi No: 33 
Kat 3

Değirmendere - KOCA EL l

4552/48326 - 5 . 6 .  1961 
(S. No: 11)

Kİ FA T ÖZÜ AYDIN, HÜSEYİN ÖZER 
Maliye Muhasebe Memuru

MARMARİS

4847/49280 19 . 6 . 1961 
(S. No: 12)

FEHMİ GÜNÜÇ
Yalı Caddesi Çukur Sokak No: 1

BANDIRMA

4
4846/49268 - 19 . 6 . 1961 
(S. No. 13)

NAZIM MUTLU
özel İdare Muhasebe Mümeyyizi

NEVŞEHİR

(özet: Değirmenderc nahiyesi imar plânına gö
re, uygun ohmyarak evi yanma başkası tarafından 
inşa edilen iistü ev ve altı fırın olan binanın ka
patılması istemidir.)

(Özet: Kendileri Kozana ve Manastır mübadil
lerinden olup muahede gereğince orada bırakıp 
geldikleri mallarına mukabil Türkiye’de mal veril
mediğini beyan vc bu haklarının verilmesi istemi
dir.)

(Özet: (E) Cetvelinde geçen hizmetinin de 
emeklilik hakkı veren hizmetten sayılması için 5434 
sayılı Kanunda gerekli tadîlât yapılması istemidir.)

(Özet : Nevşehir Su İşlerine ı'e Niğde Vilâyeti 
Unıumi Meclisinde Daimi Encümen âzası olarak ge
cen hizmetlerinin 5 i34 sayılı Kanunla emeklilik 
hakkı veren hizmetlerden sayıldığı halde, 4805 sayı
lı Kanunla değişen aynı kanunun 120 nci maddesi 
heşbuçuk senelik hizmetini emeklilik hizmetinden 
çıkardığından, kanunun bu hükmünü lehine tadili 
istemidir.)

4839/49273 - 19 . 6 . 1961 
(S. No. : 1.4)

ULVİ GÜRÇAY VE ARKADAŞLARI 
Tahtakale Caddesi Bakkal.

ı AKHİSAR

4838/40266 - 19 . 6 . 1961 
(S. No. : 15)

CELAL ERGÜN
Ergiin Eczanesi Anka l*a Caddesi No. î 31

K A R T A L

(Özet : Yeni Kira Kanununun müzakeresi sıra
sında nazara alınmak üzere bağzı dilek re temenni- 
ler.)

(Özet : Eczacıların 25 yıldan beri % 20 brüt ka
tauçla çalıştıklarını halbuki bugiin masrafın çok 
artması sebebiyle kâr haddinin eczacıları geçindi- 
reınez durumda olduğunu beyan ve kâr hrtddiniu 
artırılması istemidir.)
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(Dilekçenin tar-ilı ve No. sıı ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı-arı)

5778/52327 - 3 
(S. No. : 16)

8 . 1061

ŞÜKRÜ TEZBR 
1439 Sokak No. :11/B.

(özet : Malatya Tekel Başmüdürlüğünden 1949 
yılında 5434 sayılı Kanunun 39/b maddesine göre, 
emekliye sevk edilmiş ise de, Birinci Cihan Harbi 
ve İstiklâl Savaşında geçen hizmetinin bir katının 
fiilî bir katının emekli aylığı hesabında esas tutu
lan itibari hizmet olarak sayılmasını âmir kılan 1683 
sayılı Mülki ve Askerî Tekaüt Kanununun 23 ncü 

maddesinin uygulanmıyarak mağdur edildiğini ve Danıştaya bu hakkın istihsali için açtığı dâvanın 
da reddedildiğini beyan ve bu Gümrük ve Tekel Bakanlığının bu tasarrufunun iptali ile hakkının ka
mın veçhile tanınması istemidir.)

Al sancak - İZMİR

6194/53476 - 21 
(S. No. : 17)

S . 1961

ÖMER SAYGILI 
Belediye Varidat Memuru

Ereğli - KONYA

(Özet : Bakanlık enirine alındığı Memuriyetine 
iade edilmiş ise de eski maaşından eksik maaşla işe 
başlattırıldığını, ıslâhı için müracaatının menfi so
nuç verdiğini beyan ve açıkta kaldığı süre içinde 
atmadığı maaşlarının verilmesi, açıkta geçen günle
rin emeklilik hizmetine ve terfi süresine eklenmesi 
eski maaşına, tâyini istemidir.)

6621/54210 - 31 . S . 1961
(S. No. : 18)

A. CEMALETTİN GÜRPINAR 
Emekli Başöğretmen

Havza - SAMSUN

6611/54274 - 28 . 8 . 1961 
(S. No. : 19'ı

REFİK YÜCEKAYA 
Serdar Sokak No. :97/A.

Yenimahalle - ANKARA

4797/49143 - 16 . 6 . 1961 
(S. No. : 20)

MUSA KÂZIM BAL 
Uygur Köyii öğretmeni

AMASYA

(Özet : 11 . 6 . 1958 tarihinde görülen lüzuma 
mebni mensubu bulunduğu Millî Eğitim Bakanlı
ğınca emekliye ayrılmışsa da emekliye ayrıl
mazdan önce terfi süresini doldurduğu halde 
sürenin bir kısmını raporla geçirdiği için ter
fi ettirilmemesi sebebiyle müstahakkı olduğu 
maaş üzerinden emekli maaşı bağlanmadığını be
yan, bu sebeple bu muamelenin iptaliyle müsta- 
hakki maaş üzerinden emekli maaşı bağlanması is
temidir.)

(Özet : Üsteğnlen iken 14 . 10 . 1959 tarihinde 
disiplinsizlikten 5431 sayılı Kanunun 39 ncu mad
desinin (E) fıkrası gereğince Millî Savunma Ba
kanlığınca emekliye ayrıldığını, haksız olarak uygu
lanan hu tasarrufun iptali için Danıştaya açtığı 
dâvanın henüz sonuçlanmamış olduğunu beyanı ve 
bu tasarrufun iptaliyle işine iade edilmesi istemi 
dir.)

(Özet : Hakanlık emrine alınmasına sebebolan 
hususlardan dolayı men’i muhakeme kararı aldığını 
ve işine de iade olunduğunu fakat açıkta kaldığı 
sürece verilmiyen dörtte uç maaşının verilmesinin 
temini istemidir.)
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(Dİİck^chiıı tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karith)

4798/49145 - 16 . (i . 1961
(S. No. : 21)

ÖMKR ÖZCAN
30.86724 Çiftçi Osman Haboğlu eliyle

çok  rat

4819/49263 - İ9 . 6 . 196 i 
(S. No: 22)

FERHAT ÜNDAR
Abidıinpaşa Ef>ki Son Durak Sülüklü Dere 
No. 681

Abidinparça - ANKARA

(Özet : 6801 sayılı Kanuna göre askerî yedek 
muamele memurluğundan personel subaylığına geç
mek için Millî Savunnia Bakanlığına vâki müraca
atının reddi ve terhis edilmesi üzerine Damştaya bu 
kararın iptali için açtığı dâvayı kazanmasına rağ
men adı geçen bakanlığın bu kararı yerine getirme
diğini beyan ve istihsal ettiği karar gereğince perso
nel subaylığa atanması istemidir.)

(Özel: Polisken üste hakaret suçundan idinden 
çıkarılmışsa da, ondan sonra intisabettiği Âna De
podaki vazifesinden de aynı suç sebebiyle çıkarıl
dığını beyan ve bir suçtan muhtelif cezalar çekil- 
miyeceğine göre Ana Depodaki işine iadesi istemi
dir.)

4848/49260 - 19. 6 .1961 
(S. No: 23)

ŞEVKİ ŞENÖNAL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültem Zatilerinde 
af omur Şadan Şen ön al eliyle

Bornova - İZMtR

(Özeti: İki defa emniyet teşkilâtına■ polis me
muru olarak intisabedip ayrıldığını, üçüncü defa 
intisap talebine Emniyet Teşkilât Kanununun 59 - 
<>0 net maddelerine binaen alınamıyacağı yolunda 
cevap verildiğini beyan ve talebinin yerine getiril
mesi istemidir.)

4840/49259 - 19.6.1961 
(S. No: 24)

HACIEaiîN SEÇEN 
Şehitler Mahallesinde Nalbant

NÎflDE

(Özet: Devlet dairelerine vukubulan müracaat
larına verilen cevaplar perişanlığına sebebolduğun- 
dan, bunların arzusuna uygun şekilde ıslahı iste
midir.)

(Özet: Ankara’nın Cebeci - Aktepc mevkiindeki 
arazisinin belediyece yeşil saha yapüacağt gerek
çesiyle istimlâk edilmişse de aradan geçen uzun 
zamana rağmen arsa bu maksada tahsis edilmedi
ğinden 6830 sayılı Kanuna göre arsanın iadesi için 

AÇIPAYAar açtığı dâvayı kazandığı halde Yargıtayın bu kanu
na uygun kararı bozduğunu, tashihi karar talebini 

reddettiğini beyan ve arazisinin tarafına iadesi zımnında gereğinin yapılması istemidir)

4836/49279 - 19.6.1961 
(S. No: 25)

SÜLEYMAN ARIBAŞ 
Devlet. Üretme Ciltliği
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4835/37800 - 26. 11 . 1960 
(S. 'No: *26) 

HÜSEYİN GÜRŞEN 
Edimökapı Karaıgiimrüik FerendebaZ Sokak 
No. 17

İSTANBUL

(Özet: İstanbul Belediyesinde, onbir ytlhk me
mur iken hastalandığını, çalışamaz durumda ol
duğuna dair rapor istihsal etmiş olduğu halde 
5434 sayılı Kanunun 6741 sayılı Kanunla değişen 
53 maddesi gereğince malulen emekliye sevkı ge
rekirken, edilmediğini beyan vc mâliden emekliye 
şevkinin temini istemidir.)

4804/49083 - İ5 . 6 . 196İ 
(S. No. 27)

NİHAT ÇAKTRCALI
Yenice Mahallesi No. 3.1

ALAŞEHİR

(Özet: Alaşehirde bir cadde üzerindeki arazisi 
üzerine ev yapmak istemişse de imar plânına göre 
genel saha veya binalar yapılacak yerlerden oldu
ğu gerekçesiyle ruhsat verilmediğini, muamelenin 
iptali için Danıştaya açtığı dâvanın da reddedildi
ğini beyan ve arsası üzerine ev yapmasının temi
ni istemidir.)

•1803/49082 - 15 . 6 . J 961 
(S. No: 28)

ÖMER YILMAZ 
Asıklar Köyii

CAYELİ

(Özet-: Köyiî sınırı içinde iizerinc kayıtlı bâzı 
gayrimcnkullcrin Tapu Kadastro Hâkimi tarafın- 
dan başkaları üzerine tesciline karar verildiğini 
beyan ve gayrim en küllerinin tarafına iadesi iste
midir.)

4-801/48829 - 15 . 6 . 1961 
(S. Xo; 29)

YURDAGÜL OĞUZ
Şerife Mahallesi General Kâzım Sokak 
No : 7

DÜZCE

(Özet Düzce List sinde memurken Düzce PTT  
idaresi memurluğuna atanmışsa da haberi yokken 
vekil memur olarak tâyin edilmiş olduğunu bilâha- 
ra öğrenmesi üzerine müdürü şikâyet etmesinden 
kızan idarenin asıl kadroya başkasını tâyin sure
tiyle açıkta bırakıldığını beyan vc eski memuriye
tine asaleten iadesi istemidir.)

4799/49164 - 16 
(S. No: 30)

6 . 1961

MÜZEYYEN İYBÜKEN
Zekibev Mahallesi Bahar sokak No : 25

(Özci: Kocasından intikal eden zeytinliğine alâ
kası olmıyan kocasının diğer gayrimeşru karısının 
müdahalesinin def’i işlemidir.)

AYVALIK
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4802/48024 - 13 
(S. No: 31')

6 .1061

MEHMET CANITEZ
Vevebatan Caddesi Büviik Aziınpalas 40/2

Sultanahmet - İSTANBUL

(Özet: Harb malulü olduğunu, malûller için it
hali düşünüden hususi tertibatlı otomobillerin libe
rasyon listesine konduğuna sevinmişlerse de resmini 
gönderdiği otomobillerden ithal edilirse bunun ma
lûllere daha elverişli bulunduğunu beyan ve tale
binin yerine getirilmesi istemidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçiler tarafından ileri 
sürülüp mahiyetleri her birinin ismi hizasında ayrı ayrı hulasaten gösterilmiş olan talep ve şikâ
yetlerin son kararı almaya yetkili idari makam ve merciler tarafından incelenmesi lâzımgeflen hu
suslara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep ve şikâyetler hakkında komisyonumuzca mua
mele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

800 3 . 7 .  1963

4383/47713
(8. No: 32)

MÎRÎSE Y YAP1 CİNSOY 
Hırkaişerif Caddesi No: S

Malta - Fatih - İSTANBUL

(Özet: Emekliye ayrılmışsa da az maaş bağlan
dığını, Emekli Kandığı Kanununun 7356 sayılı Ka
nunla değişen 100 neti maddesinden istifadesi irin 
yaptığı müracaatin reddedildiğini beyan ve bu hük
mün kendi durumunu içine alacak şekilde tadili is
temidir.)

4386/47712 
(S. No: 33)

AHMET KAK AB ENLİ 
Merkez Gezici Başöğretmeni 
Millî Eğitim Müdürlüğünde

SÎVAS

(Özet: Öğretmen olduğunu, kadrosuzluk .sebe
biyle terfi edemediğini beyan ve öğretmenler için 
teklif edilen kadro kanununun bir an evvel çıkar
tılması istemidir.)

4395/47704
(S. No: 34)

H. TURGUT BÜRÜCEK
Halkalı Carında Kısım Hekimliği Sıhhat
Memuru (51 130)

İS T A N B U L

(Özet: Sağlık Hakanlığı Sâri ve Bulaşıcı Hasta
lıklarla Savaş Kuruntunda iken Gaziantep'e berayi 
vazife gittiğinde kaçakçılıktan mahkûm olduğu için 
inzibati ceza olarak da meslekinden İnzibat Komis
yonu karariyle çıkartıldığını, bilâhara 5677 sayılı 
A f Kanunu ile âmme haklarının iade edildiğini, ye
ni A f Kanunu inzibati cezaları kapsamadığından 
haklarını alamaması itibariyle mağdur olduğunu 
beyan ve A f Kanununun bu şekilne tadili istemi
dir.)
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4401/47703
(S. No: 35)

NAZMI ÖZ DURMUŞ 
DSİ 01 nci Şubede Siirveyaıı

ELAZ İÜ

(özet: Askerlikle birlikte 30 yıl hizmeti olduğu
nu, fakat askerlikte geçen süresinin emeklilikten 
sayılmadığını beyan vc jandarmada yeren hizmetin 
emeklilikten sayılmasını âmir kılan 6981 sayılı Ka
nunun 6 aylık müracaat müddetini geçirmiş oldu
ğundan, kanunda bu müddetin uzatılmasını müm
kün kıları tadilâtın yapılması istemidir.)

-1424/471)72 - 30. r>. 1961 
(S!. No. 36).

A. KADİR [BOSLAR
Belediye Seferberlik Pasif Korunana Memuru

ADANA

-1425/471)73 - 30 . 5 . 1961
(S. No: 37)

A BU BEKİR GÜR
( hraeiık Nahiyesi Başkui’tdfire Köyü Eğitmeni

ERZURUM

(Özet: 1950 de Adana Belediyesi zabıta memur
luğunda ikeıı vekâlet emrine alındığını, o zaman
ki 2919 sayılı Kanuna yöre bakanlık emrinde kal
ma süresi iki sene iken, 6135 sayılı Kanunla 6 aya 
indirildiğini, kendisi Damştaya başvurmadığını 
beyan ve 6135 sayılı Kanun tadil edilirken 2919 
sayılı Kanunla bakanlık enirine alınanlara da mer
cilere başvurabilme imkânının sağlanması istemi
dir.)

(özet: Eğitmenlere de emeklilik hakkı tanınma
sı irin ilgili kanunun ttıdili istemidir.)

4426/47982 - 20.5 .1961
(S. No. 38)

HÜSEYİN İPMKEL
(•eza Evinde Tutuklu

ANKARA

4427/ 47986 - 20 . 5 . 1961 
(S. No. 39)

İRFAN HİVEL
Cihangir Mahallesi Tavukuçnıaz Sokak 
No. 47/2

Tophane  - İST A N B U L

(Özet: A f Kanununun kaçakçılık suçlarını kap
samamanı sebebiyle mağdur olduklarım beyan ve 
kanunun bu arzuyu imkân dâhiline sokacak şekilde 
t adili istem idir.)

(Özet: Millî Mücadelede ■ geçen büyük hizmeti 
sebebiyle, halen 70 yaşında ihtiyar olup geliri de 
olmadığından maaş bağlanması istemidir.)
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4430/47955 - 30 . 5 . 1961 
.(■S. No. 40)

EMİNE TAŞCİÖ&LU
Soyft.ali Mahallesinde Halı Ustası

Kula - MANİSA

4431/47951 - 30 . 5 . 1961 
(S. N o : 41)
MUSTAFA KARAKAS 
PTT Mamuru

ELÂZIĞ

4549/48328 - 5 .6 .  1961 
(8. No: 42)

A.SAF DANIŞM AN
A muhale!

VEZİRKÖPRÜ

4550/48344 - 5 . 6 . ÜMİT 
(■S. No: 43)

MUSTAFA AŞAR
(Vlâlettin Saylum İlkokulu Müdürü

ADANA

4551/50832 - 5 . 6 .  i 961 
(S. No: 44)

SAHAH ETTİN ÖZEL
fVceİH'Vİ KutTuiK'iiıı Koksfk No. 44/5

ANKARA

4553/48324 - 5.6.1961 
i S. No: 45)

KEMAL AKDOĞAN 
Tahrirat Kâtibi

(Özet: Hah işçilerine 193 sayılı Kanımla vergi 
I; onduğundan, mağduriyetlerini mucibolan bu du
rumun giderilmesi için günde iki yüz liralık ücret
ten aşağısı için vergi muafiyeti tanınması ve kanu
nun' bu iki göre tadili istemidir.)

(Özel: 1. Er olarak yaptığı .askerliğisin kıdem
den sayılması için kanun teklifi,

:J. Namzetlikte geçen hizmetin emeklilikten sa
yılması için borçlanmasını temin eden tadilât tek
lifi ı/apdması istemidir.)

(Özet: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun _ 
(il nci maddesine göre dâva iakibettiğini, kazasına 
.v avukat geldiğinden iş takibedemez hale geldiğini 
beyan ve 3 avukat adedinin 9 - 10 adede çıkarıla
rak dâva takiplerinin temini için bu 61 nci mad
denin tadili istemidir.)

(Özet: 1939 mezunu öğretmenler 3656 sayılı 
Kanunun kabulü üzerine ilk terfilerini 4 yıl üze
rinden yaptıklarından dolayı bir intibak kanunu 
ısdarı istemidir.)

(Özet: Evinden az kira aldığından ikili],' yara
lan ve, sabık iktidar devrinden kalan Kira Kanunu
nun kaldırılması veya tadili istemidir.)

(Özet: 100 üredik kadro verilmediği için bir 
üst dereceye terfi edemediğinden dolayı İçişleri 
Hukanlığmca teklif olunan kadro kanununun ka
bulü istemidir.)

Kırıkhan - HATAY
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4500/48343 - 5 . 6 .  1961 
(8. NTo: 46)

ŞEFİK ŞENDİK
A k d e ğ i r m e r ı  M a h a l i t s i  Y vn iyo l  No.  44

SİVAS

4564/46365 - 5 . 6 . 1961 
(S. No. 47)

HÜSEYİN ULUCAX 
Adliye Başkâtibi

KURTALAN

4700/48811 - 12.6.1961 
(S. No: 48)

M U S T A F A  .M E T İ N  K A Y  A
T e k e l  Go'iıel .Yli idürli iğü T i i l ü n  F a b r i k a l a r
Şu'lmsi

Tepeıbaşı - İSTANBUL

4702/48747 - .10. 6..1961 
(S. No: 49)

A. OSMAN ALG AN
İhsaniye Mahallesi Harem lekdcftt Soktuk 
No: 18/1

Selimiye - Üsküdar - İSTANBUL

4712/48887 - 13. 6 . J «Mil 
(S. N: 50)

Mİ ZYAL MANER
Tekel Genel Müdürlüğü Satış ve Reklâm ,Şu- 
b(>si Meuııımı

Beyoğlu - İSTANBUL

47.13/48889 - 13 . 6 . 1961 
(S. No: 51)

SELİM MURADOĞLU 
Nııfu.s Md,

S İV A S

(Özet: 30 sene Devlet hizmetinde müstahdem 
olarak bulumuzsa da mevzuatı, bilmediğinden borç
lanma süresi içinde hizmetlilerini burçlanamadığı- 
m ifade ve bunun irin bir süre daha kabulü iste
midir. )

(Özet: Zabıt Kâtiplerine tazminat verilmesi 
ivin kanun teklif ve ısdarı istemidir.)

(Özel: 6900 sayılı, ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm 
sigortaları Kanununun meriyetinden önce iş yer
lerinde işçi olarak geçen hizmeti 228 sayılı Kanun 
şümulünde olmadığından 228 sayılı Kanunun, bu 
talebi kapsıyacak şekilde tadili istemidir.)

(Özel: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
41 nci maddesinin tefsir edilmesi istemidir.)

(Özel: işçi Sigortaları Kanunun tatbikatından 
önce bu kanun. mevzuuna giren hizmetlerini 228 
saıjıh Kanununa göre Emekli Sandığına borçlan
mak istemişse de, bu hizmetleri sözü geçen kanun 
şiimulü içinde bulunmadığı düşüncesiyle talebinin 
reddedildiğini bildirerek, kanunun hu talebi kap- 
sn/aeak surette tadili istemidir.)

(Özet: Memuriyet kıdemine 672i sayılı Kanu
na göre yedek subaylıkta geçen hizmeti sayılmışsa 
da, mecburi askerlik hizmetini mütaakıp temdiüi 
olarak devanı eden, yedeli subaylığı sayılmadığı ci
hetle, adı geçen kanunun bıına imkân verir şekil
di tadili istemidir.)
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(Dilekçenin tarih  ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

Gereği düşünüldü: Yukarda özetleri açıklanan dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetlerin yeni 
bir kanun teklif veya tasarısı ile ilgili bulunmuş olmaları itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 noi endinin (d) fıkrasına g-öre Komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mev
cudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

801 7.3.1963

967/41434 - 25 . 1 . 1961 
(S. No: 52)

(Dilekçi: Suçsuz olmasına rağmen senelerden 
beri mevkuf en muhakeme edilmek,ie olduğunu, bu 
yüzden maddeten re mânan çok sarsıldığı gibi bak
makla, mükellef bulunduğu ailesi efradını da ih
mal etmek sorunda kaklığını re dosyamnm incelen- 
meşindi n kuru bir iftira ve tertibe, kurban gitti
ğinin açıkça, anlaşılacağını beyanla, mahkeme ev- 

rak re zabıtlarının tetkik edilerek masumiyetinin meydana hkarıhnasını istemektedir.)

HA Al Dİ SATIOĞLU
Orta,  İ lçes i  S a k ı  celi K ö y ü  E s k i  M u h t a r ı

Orta . - Ç A N K I R I

1006/28512 - 
ftf. No: 53)

1%1

A B D U L L A H  Ü N A L ve a .t'kada^lan  
d  ii ney yi likan M ahallesi

Döveli - KAYSERİ

(Dilekçiler: Murislerinden kendil'erine intikal 
eden gayrimenkul!er hakkında mahkemece, yapılan 
keşfin isabetti olmadığını beyanla, sözü geçen gay- 
r i menkullerin yeniden keşfe tabi tutulmasını ve 
muhakemenin iadesi esbabının istikmal edilmekle 
beraber, babalarına ait ve enkazının da kendilerine, 
teslimini istemektedir!er.)

1451/29029 - fi. 2.1961 
i S. No: 54)

NECATİ EKİ Ol
Jvırea«alih Nahiyesinin Balaban Mahallesinde 

Uzunköprü - EDİRNE

başka bir geliri de bulunmadığım beyanla, mezk 
hususunun sağlanmasını istemektedir.)

(Dilekçi: Alman Büyükelçiliği şoförü a ley h in e ,  
hiı■ trafik kazasından dolayı açtığı tazminat dâva
sında bahsi geçen şoföre tcbliğat yapdmasına bir 
türlü imkân hâsıl olmadığını ve bu yüzden dâva
sının sürüncemede, kaldığını ve kendisinin sözü edi
len kaza neticesinde sakat kalmış olması sebebiyle 
çalışamadığını, fakir bir çiftçi çocuğu olduğundan, 

ûr dâvanın bir an. önce leh in d e  hükme bağlanması

1221/28651 - 31.1 . 1961 
(S. No: 55)

MUZAFFER COŞKUN 
1195 Sokak No: 9 
Aile evinde

Kemer - İZMİR

(Dilekçi: Askerî hastane sağlık kurulunun re'- 
sen gösterdiği lüzum üzerine sıhhi mazeret süresini 
doldurmuş olmasından dolayı âdi mâlıll olarak 
emekliye sevk edilerek toptan ödemeye tabi tutul
duğunu, tekrar tavzifi veya emekli maaşı bağlan
ması hakkındaki mûtaaddit müracaatlarının Millî 
Savunma Bakanlığınca m iispcl karşılanmaması 
üzerim Danıstayda ikame < ttiği dâvanın da he- 

aileee içiıuh lııılınıdııliarı şifahinüz bir karara bağlanmadığını beyanla, durumunun incelenerek, 
ve perişanlıktan bir an önce kurtarılmalarını islemektedir.)



807/28412 - 808/28423 - 21. 3 .1961 
(•S. No: 56)

MEHM ET U'SLU
Koruma Karşıta No: 28 de İsmail Yaltırak 
eliyle

Kartal - Maltepe - İSTANİRUL

2128/41851 - 20. 2.1961 
(S. No: 57)

FAliK KAHVECİ
Ardoşen. Kahveci Malı ali ekinde

Ardeşm - RİZE

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin a

2728/42707 - M . 3.1961 
(,S. No. 58)

HAFÎZE KORKMAZ ve Kadriye Korkmaz
Mektep 'Srfkaik No: 35

YALOVA

685/41384 - 18 . 1 .1961
(S. No: '59)

ALİ KURTUL 
Deliıktaş Nahiyesi Müdürü.

Dcliktaş - KANGAL

1956 tarihinden 24 . 5 .1960 tarihine kadar g 
n  olan (2 100) liranın tazminat olarak tarafına

(Dilekçi: Aron ve Nesim Kaneti şirketi aleyhi
ne açmış olduğu tazminat dâvasının reddi üzerine 
mahkeme masrafları ve vekâlet ücretiyle de mah
kûm edilmiş bulunduğunu ve bu, yoldaki hükmün 
isabetli say ılamıy ocağını beyanla, dosyasının yeni
den nicelenerek mezkûr masraf ve ücretin kendi
sinden alınmaması hususunun sağlanmasını iste
mektedir.)

(Dilekçi: Tapu ile mutasarrıf bulunduğu gay- 
rimenkullerm dâva yoliyle elinden alındığını ve 
bu baptaki hükümde isabet bulunmamasına rağ
men Temyiz Mahkemesinin dc bu isabetsizliği na
zara almadığını beyanla,, dosyasının mahallinden 
celi) ve tetkik olunarak sözü geçen gayrimenkulle- 
rin kendisine iadesi hususunda bir karar ittihazını 
istemektedir.)

(Dilekçiler: Mahkemece iptaline hükmedilmiş 
olan bir satışın Temyiz Mahkemesince muteber sa
yılarak mezkûr iptal hükmünün bozulmuş olmasın
da kanuni isabet göremediklerini beyanla, Yargıtay 
Birinci Hukuk Dairesinin bu baptaki kararının 
kaldırılmasını ve ilk mahkemenin hükmü dairesin
de bahis mevzuu satışın iptal edilmesini istemek
tedirler.)

(Dilekçi: İçişleri Bakanlığının, yirmibeş liralık 
kadroda 30 lira maaş vermemek süreliyle kendisi 
hakkında tesis etmiş olduğu muamele, Danıştayca 
yolsuz görülerek iptal edilmiş bulunmasına naza
ran, mezkûr muameleden mütevellit tazminat tale
binin süre aşımından reddi cihetine gidilmesinde 
isabet mülâhaza edilemiyeceğini beyanla, 16.10 . 
ı- zamana ait maaş farklariyle tahsisatlarının tuta- 
ödenmesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)

ı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2495/42446, 7939/7939 - 28 . 2 . 1961 
(S. No: 60)

KERÎM NADİR HEKİMGÎL
Fevzi paşa Cad. No: 85/4

Faitih - İSTANBUL

(Dilekçi: Vazife mâlûlü olmasına rağmen âdi 
mâlûllük üzerinden emekliye ayrıldığını ve Millî 
Savunma Bakanlığının usule râci hatası yüzünden 
de bu baptaki dâvasının Danıştayca reddedilmiş 
olduğunu beyanla, bilcümle evrak ve, raporlarının 
yeniden incelenerek vazife mâlûl lüğü esasına- gö
re h/ıkkında muamele yapılması hususunun sağlan
masını istemektedir.)
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

749/282116 - 20 .1.1961 
.(S. No: 61)

OSMAN TEKİN 
Mu-saibey Köyünde

'MENEMEN

(Dilekçi: 37 seneden beri nizasız ve fasılasız ta
pu ile tasarruf etmekte olduğu gayrimenkul hak
kında Menemen Mahkemesince verilen ve mezkûr 
gayrimnkul mülkiyetinin başkasına devrini muta- 
zammm bulunay, hükmün, kendi hakkını kökünden 
ihlâl eder mahiyette olduğunu beyanla, sözü geçen 
gayrimenkulün eskisi gibi yedinde ipkası hususu
nun sağlanmasını istemektedir.)

1650/29862 - 1691/29240 -8 .2 .1 9 6 1  
(§. No: 62)

AHMET ATIŞ
Viran - Mescit Sokak No: 9 - 152794 Sigor
ta  sayısı

Karagmıriik - İSTANBUL

(Dilekçi: Akciğer vereminin meslek hastalığı 
olarak kabulüyle kendisine İşçi Sigortaları Kuru~ 
lunca gelir bağlanması hususunun sağlanmasını 
istemektedir.)

«329/44650 - 5049/50018 - 27 . 6.1961 
(S. No: 63)

İBRAHİM İNANLI ve Eşi Canan İnanlı 
Giıhanıgir Akarsuyokuşu Nıo: 7

(Beyoğlu - ÎSTANBUL

(Dilekçi: Bir gayrimenkul hakkmdaki tapunun 
iptaline dair mahkemece verilip Yargıtayca da tas
dik olunan hükümde kanuni isabet bulunmadığım 
beyanla, bu husustaki dosyanm celp ve tetkik olu
narak hak ve adaletin tahakkuk ettirilmesini iste
mektedir)

2960/60663 - ,25 . 3 .1961 
(S. No: 64)

KEMAL KUTLU 
Uauınjçanşıda Kavaf

Hendek - SAKARYA

(Dilekçi: Halen Hendek Tekel idaresinde işgali 
altında bulunan deponun, mevcut karnini sebep
lere binaen tahliyesiyle sahiplerine teslimi icabet- 
mekte olduğunu beyanla, bu yolda karar ittihazım 
istemektedir.).

2993/40737 - 27 . 3 .1901 
(S. No: 05)

AHMET BAYRAK 
Küçükçizgili Meni Mahallesi No: 4

Karşıyaka - 'İZMİR

(Dilekçi: Mustafa Dinda§ ve vekili avukat Re
şat Aydınlı’dan satınaldığı arazi dâhilindeki 53 
dönümden ibaret meranın İzmir Karşıyaka Mah
kemesinin verdiği karar üzerine, bankalarına tevzi 
edilmekte olduğunu ve bu merada Hâzinenin de 
hakkı bulunduğunu beyanla mezkûr kararın tatbik 
edilmemesi hususunun sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından vâki talep ve şikâyetler, adlî ve idari kaza mercilerin- 
oe incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk etmekte olduğundan, Komisyonumuzca yapılacak bir 
İşlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi 

Karar No. Karar tarihi

802 3 .7 .1963
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(Dilekçenin tarih vo No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

5467/53444 - 22 . 7 . 1961 
(S. No: 66)

HAKKI ÇETÎNEL
Bostan Mahallesi Şirket Sokak No: 47

Beyoğlu - İSTANBUL

5471/51414 - 22 . 7 . 1961 
(S. No: 67)

HAMÎT KAMBERTAY
Toprak Mahsulleri Ofisi Ambar Memuru

BOZÜYÜK

5637/61310 - 26 . 7 . 1961 
(S. No: 68)

HÜSEYİN ÖZTÜRK 
Cezaevi Koğuş 1

ANKARA

5638/51969 - 31 . 7 . 1961 
(S. No: 69)

İBRAHİM KOCAAĞA
Salar köyünde Ahmet Kocaboğa eliyle

AFYON

5759/51850 - 27 . 7 . 1961 
(S. No: 70)

İZZET ÇAKMAKLI 
Dumlupmar Sokak No: 122

KİLÎMLİ

5510/51228 - 19 . 7 . 1961 
(S. No: 71)

SALİM PALABIYIK 
Acıbadem Saray arkası Ethem Kaptan So
kak No: 15

( Özet : 1 . 7 . 1950 tarihinde emekli olduğunu 
hizmet m üddeti 29 sene 1 ay 14 gün olması dolayı- 
siyle ikramiye alamadığını beyanla, Emekli San
dığı Kanununun ikramiye ödenmesine taallûk eden 
maddesinin makable teşmili hususunda bir kanun 
kabulü talebini ihtiva etmektedir.)

(Özet: 228 sayılı Kanunun bir madde ilâvesi ile 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde bir müddet Em ekli 
Sandığı ile ilgilendirildikten sonra sandık aidatı 
kesilmiyen kadroda geçen hizmetlerin aidatları ve 
kar§ilıkları borçlandırılmak suretiyle ödetilerek bu 
hizmet yıllarının zayi olmamasının temini talebini 
ihtiva etmektedir.)

(Özet: Yeni bir af kanununun kabulü ile 113 
sayılı A f  Kanununun 1 nci maddesinden istifade  
etmiyen kimselerin de aftan faydalandırılmalarının  
temini talebini ihtiva etmektedir.)

(Ö z e t: Tabanca taşımaktan dolayı cezaları 3 
m isli artırılmak suretiyle 18 ay hapis 600 lira ağır 
para cezalariyle mahkûm edildiğini beyanla bıçak 
taşıyanların cezaları artırılm aya tabi olmadığından 
bunların da aynı tatbikat şümulüne alınmaları ta
lebini ihtiva etm ektedir.)

( Ö z e t: B irinci Cihan Harbinden beri m uhtelif 
cephelerde hizmet etmiş olduğunu beyanla, vatani 
hizmet tertibinden maaş tahsisi talebini ih tiva  et- 
hmektedif.)

(Özet: Oğlu Mestan Palabıyıkhn askerî hizm eti
ni ifa ederken vazife başında şehit düştüğünden ve 
1683 sayılı Kanuna göre kendisine maaş bağlan
madığından bahsile, maaş bağlanmasının sağlan
ması talebini ihtiva etm ektedir.)

Kadıköy - İSTANBUL



—  24 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi vc. dilekçe özetiyle komisyon kararı)

5518/51542 - 25 . 7 . 1961 (özet: 5434 sayılı Kanunun 64 ve 116 net mad-
(S. No: 72) delerinin tefsiri talebini ihtiva etmektedir.) ;

ÎRFAN YDRULMAZ 
îçceböci Özsoy Sokak No: 18

, ANKARA "

5519/51543 - 25 . 7 . 1961 (ö ze t: 5434 sayılı Kanunun 64 ve 116 net mad-
(S. No: 73) delerinin tefsiri talebini ihtiva etmektedir.)

ESAT YÂRKINÖZ 
Mithâtpaşa Caddesi No: 724/4

Küçükyalı - ÎZMÎR

5520/51544 - 25 . 7 : 1961 
(S. No: 74)

î. HAKKI GÖKERÎ
Emek Mahallesi 18 nci Sokak No: 18/5

ANKARA

5523/51547 - 25 . 7 . 1961 
(S. No: .75)

Yenişehir Cihan Sokak No: 20 
FAHRÎ ONURSAL

ANKARA

5522/51546 - 25 . 7 . 1961 
(S. No: 76)

ASIM ERSAN
Yenişehir Kocatcpe Akay durak No: 8/6

ANKARA

5521/51545 - 25 . 7 . 1961 
(S. No: 77)

CEMAL SANCAR
Maçka Emlâk Caddesi No: 37/3 - 4

. Harbiye - İSTANBUL

(Özet: 5434 sayılı Kanunun 64 ve 116 net mad
delerinin tefsiri talebini ihtiva etmektedir.)

(özet: 5434 sayılı Kanunun 64 ve 116 nci mad
delerinin tefsiri talebini ihtiva etmektedir.)

(özet: 5434 sayılı Kanunun 64 ve 116 nci mad
delerinin tefsiri talebini ihtiva etmektedir.)

(özet: 5434 sayılı Kanunun 64 ve 116 nci mad
delerinin tefsiri talebini ihtiva etmektedir.)
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(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

5485/51291 - 22 . 7 . 1961 
(S. No: 78)

RAUF GÜRSIJ ve arkadaşları 
Yeşilköy Hava Alana Gümrük Muhafaza 
memurları

İSTANBUL *

5484/51198 - 24 . 7 . 1961 
(S. No: 79)

Soğukpıııar (Arlıhan) köylü

Palu - ELÂZIĞ

5503/51473 - 24 . 7 . 1961 
(S. No: 80)

AHMET KAYHAN

Hortu köyü - SlVRÎHÎSAR

5493/51472 - 24 . 7 . 1961 
(S. No: 81)

MUZAFFER KARABAŞ ve Haşan Kapçı ar
kadaşları

Doğanhisar - KONYA

(Özet: Gümrük muhafaza memuru olan kendi
lerine de emniyet mensuplarına olduğu gibi ikiyüz 
lira mesai ücreti verilmesinin temini talebini ihti 
va etmektedir.)

(özet: Anayasaya aykm  kanunların kaldırılma
sı talebini ihtiva etmektedir.)

(özet: Eğitmen olan kendilerine de öğretmen
lere tanınan hakların tanınması talebini ihtiva et
mektedir.)

(özet: Konya’ya bağlı Konuklar Teknik Ziraat 
Okulu mezunu olduklarını, diğer okullara girmek 
için vâki müracaatlerine, ortaokul muadili tanın
madıkları için menfi cevap verildiğini beyanla hak
larının tanınması talebini ihtiva etmektedir.)

5511/51479 - 24 . 7 . 1961 
(S. No: 82)

İBRAHİM ŞÎRÎN
133. Kısım 27 752 sicil nolu hat bekçi vc işçi
lerinden Sarıköy istasyonu

Mihalbççık - ESKÎŞEHÎR

(özet : 1941 - 1959 seneleri arasında 18 yıl Dü. 
Yollarında işçi ve bekçi olarak vazife gördükten 
sonra ayrıldığını beyanla Emekli Sandığına dâhil 
edilmesi talebini ihtiva etmektedir.)

Gereği düşünüldü: Yukarda özetleri açıklanan dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetlerin yeni bir 
kanun teklif veya tasarısı ile ilgili bulunmuş olmalan itibariyfle 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin 1 nci bendinin (d) fıkrasına göre komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcudun 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

803 3 . 7 .  1963
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçe özeti: 40 liraya olan terfiinin, Ocak 
1955 tarihinde yapılması iktiza ederken okul mü
dürünün kin ve hissi neticesi yazdığı «terfi edemez»  

şeklindeki bir yazı sebebiyle bu tarihte terfii yapıl
mayınca vâki müracaati üzerine 3 ay sonra gönde
rilen Bakanlık Müfettişi tarafından yapılan teftiş 
sonunda; aradan 5 ay geçtkiten sonra terfi ettiril

miş ve hattâ kendisi takdir edilmiş, okul müdürüne de gerekli ihtarda bulunulmuş , olduğu halde; 
bu terfi durumunun mâni bir kanun hükmü de bulunmamış olmasına rağmen düzeltilmemiş ve Dev
let Şûrasında açtığı idari dâvanın da süreden reddedilmiş bulunduğundan bahis ve şikâyetle; mez
kûr aylık derecesine yükselme tarihinin 5 ay önceye alınması isteğinden ibarettir.)

2820/43212 - 15 . 3 . 1961 
(S. No: 83)

MELÎHA ŞÎRÎN 
Lise Tabiiye öğretmeni

ÎZMÎT

2868/43340 - 16 . 3 . 1961 
(S. No: 84)

ÎSMAÎL TAMÇELÎK ve şeriki 
Kollektif Şirketi 4 ncü Vakıf Han No: 1/9

İSTANBUL

(Dilekçe özeti : Düzce Orman İşletmesinden iha- 
leten satmalmış oldukları tomruklar şartnameye 
aykırı olarak çürük çıiktığmdan, bu tarzı hareketin 
bir Devlet müessesesine yakışmıyocağından bahsile 
muvakkat teminatının iadesi isteğinden ibarettir.)

2874/60628 - 22 . 3 . 1961 
(S. No: 85)

ALÎ KADEM 
Petek İlkokulu Müdürü

Borçka - ARTVİN

2861/43248, 4336/43248 - 15 . 3 . 1961 
(S. No: 86)

ÎSMAÎL HAMZAOĞLU 
Ortacamii geçidi No: 23

ADAPAZARI

2545/42565 - 12 . 3 . 1961 
(S. No: 87)

HÜCCET GÜNEY 
Yerli Çayız köyünde

(Dilekçe özeti : Askerlik hizmeti sebebi ile terfi
inde vâki 15 aylık gecikmenin terhisi tarihi bakı
mından ve 5585 sayılı Kanunda artan müddetler 
için bir kayıt bulunmadığından bahsile 6724 sayılı 
Kanunun hükümlerinden faydalandırılmamak su
retiyle kıdeminde nazara alınmadığından şikâyete 
dairdir.)

(Dilekçe özeti: Dinsiz deresi üzerinde bulunan 
değirmenine ait bendin, taşkına sebebiyet verdiği 
ileri sürülmek suretiyle 1954 yılında Devlet Su İş
leri tarafından haksız ve vâridolmıyan bir sebeple 
istimlâk olunup değirmeninin muattal bırakılmış 
olduğundan bahis ve şikâyete ve gerekli tetkikat 
yapılmak suretiyle istimlâk işleminin iptali veyahut 
istimlâki zaruri bir hale gelen değirmeninin de 
istimlâki isteğine dairdir.)

(Dilekçe özeti: Askerlik hizmetini ifa ederken 
sağ kolunu kaybetmiş olduğundan kendisine mâlû- 
liyet aylığı bağlanması isteğinden ibarettir.)

Çıldır - KARS
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2860/43197 - 14 . 3 . 1961
(S. No: 88)

A. MAHİR YILDIZ TEKİN 
Fener Caddesi N o: 52

İSKENDERUN

3693/45673 - 25 . 4 . 1961 
(S. No: 89)

RAZI KAROL 
özel İdare Tahsildarı

Çubuk - ANKARA

3630/60861 - 24 . 4 . 1961 
(S. No: 90)

FETTAH SAVRANOĞLU 
Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli

İZMİR

3724/60913 3 . 5 .  1961 
(S. No: 91)

MUSTAFA GÜNDÜZ 
Gündüz Mahallesinde

Kırıkhan - HATAY

3447/44916 - 13 . 4 . 1961
(S. No: 92)

HİLMİ ALGANATAY 
Taşken sokak Tunca Ap. N o: 36/2

Kurtuluş - ANKARA

(Dilekçe özeti : 17 senedir çalışmakta olduğu 
Gümrük Muhafaza memurluğundan 1952 senesinde 
asılsız ve bir tertip  eseri olarak görevini kötüye 
kullanmakla suçlandırılmak suretiyle uzaklaştırıl
mış olduğundan bahsile mezkûr suçtan ne muhake
me ve ne de mahkûm edilmiş olmadığına göre; vâki 
m ağduriyetinin giderilmesi için ya iadei memuriyet 
ettirilm esi veya emekli aylığı ve ikramiye verilme
si isteklerinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Haksız olarak tâyin ve tesbit 
edilmiş bulunan «350» lira aylık ücretinin «400» 
liraya yükseltilmesi isteğinden ibarettir.)

(Dilekçe ö ze t i: tik  öğretim denetmenliği vazife
sinin uhdesinden alınıp öğretmenliğe tâyini hakkm- 
daki kanunsuz ve mesnetsiz olan kararın ip ta li ve 
eski görevine iadesi isteğine dairdir.)

(Dilekçe özeti : A çtığı tescil dâvası, arazisinin 
Karabökle orman sahasında bulunduğu gerekçesiy
le reddedildiği halde arazisine bitişik diğer bir ara
zinin tescil edilmiş bulunduğundan bahis ve 'şikâ
yetle m ağduriyetinin giderilmesi için mahallinde ye 
ni bir tetkik yapılması için ziraat ve orman m üfet
tişlerinden müteşekkil bir heyet gönderilmesi iste
ğinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : 1951 - 1952 senesinde, Demokrat 
Parti Ordu M illetvekili Fevzi Boztepe’nin kanun
suz ve yersiz bir teklifini reddetmiş bulunduğu için 
bu şahsın tesiri ile sicili bozulmuş, dolayısiyle ter
fii geri bırakılmış ve açtığı idari dâva da keza te
sir altında reddedilmiş olduğundan bahsile uğradı
ğı haksızlığın giderilmesi için emekli aylığının A l
bay maaşı üzerinden bağlanması isteğinden ibaret
tir .)
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(Dilekçenin taı-ih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1747/29377 - 10 . 2 . 1961
(S. No: 93)

İSMAİL ALP ve arkadaşları 
Subaşı köyünde çiftçi

(Dilekçe özeti: 1341 tarih ve 627 sayılı Muvaze
ne,i Umumiye Kanununun 23 ncii maddesine tevfi
kan 1929 yılında kendilerine tahsis ve teslim olunup
o tarihten beri 31 y ıld ır tahtı tasarruflarında bu
lunan gayrimenkullerinin yine o tarihte yapılm ış 
olan ufak bir formalite eksikliyi sebebiyle ellerin
den alınmak istendiğinden açtıkları tescil dâvası, bu 

haklı durumları bidayet en nazara alınarak kabul edilmiş iken Temyizin bozma kararına uyularak ya
pılan muhakeme neticesinde reddedilmiş olmakla beraber bu durumlarının ilâmda vazıhan belirtilmek
te olduğundan mezkûr yerlerin bu müktesep haklarına binaen kendileri adına tahsis ve tescili ta
lebine m ütedairdir.)

Torbalı - tZMÎR

2070/29915 - 17 . 2 . 1961
(S. No: 94)

RAB t A TEKİN
Ceza Kvi Kâtibi Salâhattin (îönül eliyle

BİNGÖL

(Dilekçe ö ze ti: Kocası m üteveffa İbrahim Te
kin'in muvazzaflık hizmeti hariç olmak üzere as
kerlikle ve kıdemli küçük zabitlikle geçen hizmetle
rinin ele nazara alınarak dul ve yetim  aylığı bağ
lanması isteğinden ibarettir.)

3005/3005, 3887/60929 - 5 . 5 . 1961 
(S. No: 95)

DURMUŞ (İÖKTAN
Hasanhalife Mahallesi Balpaşa Caddesi Altın 
Ap. N o: 64 kat 2

(Dilekçe ö ze ti: Millî Mücadelede geçen 3 yıllık  
hizmetinin, Memurin Kanununun nıülga m üzeyyel 
maddesi gereğince emeklilik müddetinin hesabında 
nazara alınmamış ve Danıştaya açmış olduğu dâva
nın da keza şiire aşımı yönünden reddedilerek hu
kukunun ip ta li cihetine gidilmiş bulunduğundan

Fatih - İTANBUL bahis ve şikâyete dairdir.)

Gereği düşünüldü: Yukarda özetleri açıklanan dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetler yargı mer
cilerinin kararma konu olan veya bu mercilerce İncelenmekte veya haMi bu mercilerin kararına 
bağlı bulunan hususlarla ilgili oldukları anlaşıldı ğından 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin bi
rinci bendinin a, b, c fıkralarına göre komisyonumuzca incelenip görüşüllemiyeceğine mev
cudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

804 3 . 7 .  1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

F .  Gerger

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu

Sözcü 
Bolu Senatörü 

-S'. Uzunhasanoğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. ('. Erkut

(Dilekçe sayısı : 123)
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(D ilekçenin ta rih  vc No. su ile .sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra rı)

.'»661/61321 - 29. 7.1961

MUSTAFA TAŞOT 
PTT Teknisyeni

ÇORUM

( Dilekçi: Erkek Kanat Enstitüsü mezunu olup
18 yıldan beri P TT İdaresinde binbir mahrumiyet 
içerisinde çalıştığım, askerlik hizmetlerinin terfi 
re kıdemine sayılmadığını, halbuki 3656 veya 3659 
saydı Kanun şümulüne giren iş yerlerinde kendi
leri ile beraber ayın y ıl memuriyete intisabeden 

Köy Enstitüsü mezunları 50 - 60 lira asli mu usa yükseldiği halde halen kendileri 35 - 40 lira asli 
maaşta kaldıklarını beyanla haklarının korunması için yeni bir intibak kanununun çıkarılmasını 
talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: PTT Genel Müdürlüğü Çorum PTT Merkezi Teknis
yeni Mustafa Taşçı barem dışı ücretli kadrolarda ve askerlikte er olarak geçen hizmetinin aylık 
kadrolardaki terfiine sayılmaması sebebiyle mağdur edildiğini bildirmekte ise de askerlikte er ola- 
rak geçen hizmet ile ücretli kadrolarda geçmiş müddetin aylıklı kadrolardaki terfilerde nazarı 
itibara alınmasına mevzuat müsait olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

805 . 10.7.1963

6037/52975 - 14 . 8  .1961

KEFE T ACEROL
Halitağii. Kokak No: 51/5 Avulkat

(Dilekçi: İstanbul Ticaret Odası İdare H eye
tince hakkında yapılan gayrikanuni muamele neti
cesi işine son verildiğini, Ticaret Bakanlığına yap
mış olduğu müracaatına karşılık almış olduğu ret 
t evabi şalisini son derece müteessir ettiğini, esasen 
Anayasanın 62 nci maddesi gereğince yapılan iş
limin ortadan kaldırılmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi. Karar No. Karar tarihi

Kadıköy - ÎSTAMiüL

806 10 . 7 .1963



_  2 —
(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

5664/51973 - 31. 7 .1961 (Dilekçi: Büyük A tatürk 1937 yılında Eğitmen
OSM AN1 K A PTA N ' Kurslarının açılmas'-m emir ettiğinden 1938 yılın-

' T utlu 'K'iy"n.le " ^  açılan Eğihnen Kursunu başarı ile b itird i
ğini, 1952 yılm a kadar çok sevdiği meslekinde şevk- 

S İ V R İH İS A R  !e çalıştığını, bu tarihte eğitmenlerin vazifeden af
fedilmesi h ususundaki kamın gereğince görevinden 

ayrıldığını, bu durum karşısında şahsan m utazarrır olduğunu vc vatanın birçok yerlerinde okullar 
öğretmensiz olduğunu beyanla, kendilerinin eski görevlerine iade edilerek âzami istifade edilmesini 
talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında: Eğitmenler için alınan kadroların her yıl köy 
enstitülerinden çıkacak olan köy öğretmenleri sayı sı nisbetinde azaltılacağına dair alınan kara
rın bildirilmesi üzerine bakanlık tarafından valiliklere yapılan 14 . 7.1948 tarih ve 12049 sayılı 
yayınla müfettiş raporları ile kifayetsiz görülerek görevinden uzaklaştırılan eğitmenlerle, kendi 
arzulan ile aynlan eğitmenlerin her ne sebeple olursa olsun bir daha göreve alınamıyacaklan bil
dirilmiş 31.7.1949 tarihinden beri eğitmen tâyini yapılmadığı eğitmenlerin özlük ve emeklilik
lerine dair kanun tasansı Millet Meclisince kabul edilerek Senatoya intikal etmiş kanunlaştığı 
takdirde eğitmenlerin durumlan incelenerek haklannın verileceği bildirilmiştir..

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

807 10 . 7 .1963

•OSMAN ÜZYURT fındık bahçesinde, fındık harmanını bekliyen ba-
’ J<1 . .  . ,. basının Öztürk ve Sadık Vural tarafından uyurkenOsmanpasa Caddesi Ebulhayır Oteli ........ .. , Jt ... , , .

lufekle olduruldugmm, bu suretle i O nnfuslu bir
»ORDU aileyi perişan eylediğini, Ordu, A ğır Ceza Mahke

mesi tarafından suçlulara müebbet hapis cezası ve
rildiği, tasdik edilmek üzere Ankara 1 nci Temyiz Mahkemesi Ceza■ Dairesine gönderilmiş ise de
2 3 . 6 .1961  tarihinde suçluların telle tahliyesi cihetine gidilmiştir.

Bu bakımdan son derece üzüntülü olduklarım beyanla hakkının tanınmasını talebediyor.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında: Yargıtayca bozulan karar üzerine duruşmaya Ordu 
Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildiği anlaşılmış ve adı geçen bu yer Cumhuriyet Savcısı ta
rafından alınan ifadesinde maksadının bu işe ait dosyanın tetkikinden ibaret olup bir suiistimal 
yapıldığına veya yargıtaya tesir icra edildiğine dair katî bir bilgi ve delili olmadığını yapılan 
işlemlerde kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

808 10 . 7 .1963



_  3 -
(Dilekçenin tar ih  ve No. su ile sahibinin adı adresi vo dilekçe özetiyle komisyon kararı)

0022/52079 - 1 4 . 8 . 1 9 6 1  (IHJekçi: A d a n a  Ceza E vin d e  siyasi suçtan do
layı. m a hkum  olan D12/106 sic il sa y ılı topçu  yiiz- 

NAZ1M L K D Ia M  basısı K abahattin  E rd em 'in  babası o lduğunu , aile-
A kden iz  U,udde>si No: 4 7 / 3  . ,  ... . , , , .m u son derece müteessir eden olay tertip  ve iftira

Fafti'h - IOTANİBIIj neticesi 2 i y ıl hapis cezasına çarptırıldığım  ve ha
len 11 yıldan beri mahkûmiyet cezasını çekmekte 

olduğunu, oğlu hakkında verilen bu cezanın ortadan kaldırılması için iadei muhakeme kararının ve
rilmesini talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında: Top. Yzb. Sabahattin Erdem’in 1952 yılında 
Sovyetler lehine ve T. O. aleyhine casusluk yapmak kastı ile 1 nci Ordu Müfettişliği Harekât Şu
besi subaylarından Yzb. Nurettin Karadağı iğfal ederek askerî sır teşkil edecek bilgileri toplama
ya kalkıştığı ve bu bilgileri havi yazılı belgeyi 6 Nisan 1952 tarihinde Yzb. Nurettin Karadağ’
dan alıp bu şahsın evinden çıktığı sırada yakalandığı, Ankara Garnizon Komutanlığı 2 No: lu As
kerî Mahkemesinin 10.7.1953 tarih ve 953/26 esas ve 953/39 karar sayılı hükmü ile As. C. K. 
nun 56 nci maddesinin (A) fıkrası gereğince 24 yıl ağır hapis cezası ile tecziyesine ve T. C. K. 
nun 31 nej maddesine göre âmme hizmetlerinden müebbeten mahrumiyetine karar verilerek As
kerî Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 3.2.1954 gün 2159 - 396 sayılı ilâmı ile tasdik edilmek su
retiyle katileştiği anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No Karar tarih i 

809 10 . 7 .1963

5671/51988 - 5621 / f >  1887 - 28. 7.1961 (Dilekçi: Esinin Millî Mücadeleye iştirak etti-
VAİME B il O İN bilâhara T. B. M. Meclisinin ilk devresinde
*‘ , ,  , „ * , fTrfa Mebusu olarak Meclise girdiğini re göreviSaha Mahallesi 0<dıp B ilg in  ch.yle . . , , . . . . . .  _  7başında vefat ettiğini, 17 yıldan ben dul olarak

BİRECİK bulunduğunu, bir kaç sene evvel çıkan bir kanun
la emsallerine maaş bağlandığı, mezkûr kanundan 

istifade ettirilerek kanunun neşri tarihinden itibaren teraküm eden maaşları ile ikramiyesinin veril
mesini talebediyor.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında: Adı geçenin 20.7.1961 tarihli dilekçe ile babasından 
maaş tahsisi talebiyle müracaatı üzerine gerekli evrakı müsbite celbedilerek muamele tekemmül 
ettirilmiş ve 5269 sayılı Kanun gereğince müteveffanın kızı Naime Bilgin’e 1.1.1949 tarihinden 
itibaren 175 lira - 1.12.1953 tarihinde dul kaldığı anlaşılan diğer kızı Şefika Hanlı’ya da, 
1.1.1954 tarihinden itibaren 87,50 lira aylık bağlanmış olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
«* -

810 10 . 7.1963
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(D ilekçen in  ta r ih  ve No. su ile  sahibinin  ad ı - adresi ve dilekçe özetiy le  kom isyon k a ra n )

rcG&î/ûlt».)! - 26 . 7 . 1961 (Dilekçi: 7 .9 .1939 tarihinden beri Nazilli Bas-
OSM\N GÖKMEN mu Ĵ a^r^ ast Dokuma kısmında çalışmakta iken
Çapalınsan Mahallesi Tahta Köprü No: 104 te 1960 ***** İşçi. Sigortaları Ku-

rumunun Aydın Hastanesinde 6 ay tedaviden son- 
NAZÎLLÎ ra, müzmin bronşit ve astım teşhisi ile çalışma gü

cünün % 75 ini kaybetmiş olduğundan 10. 6 . 1960 
tarihinde fabrikadan ilişiği kesildiğini, verimsiz ve kadro fazlası olan işçileri işinden çıkarırken her 
yılı için 15 günlük üzerinden bir tazminat ödendiği, halde, hastalık sigortacı her ay kendilerinden 
kesilen priminin mukabilinde de, hastalandığı za m a n  bakmakta ve ayrıca ihtiyarlık sigortasına kesi
len primleri mukabilinde mâlîden aynlanlara ayda 120 lira verildiğini, raporu göz önünde tutula
rak 45 - 60 - 75 ■■ 90 günlük üzerinden tazminat ödenmesini talebediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında: Kendisin© İşçi Sigortalan Kurumu Aydın Sağlık Ku
rulunca çalışamaz raporu verilmesi üzerine, tş Kanununun değişik 13 ncü maddesine göre 4 654,05 
T.L. tutarında kıdem tazminatı ödenmek suretiyle 10.6.1960 tarihinde iş akdinin feshedildiği, 

îş akdi, sıhhi sebepten feshedildiğinden kendisine yazılı ihbara lüzum bulunmadığı bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

811 10.7.1963

5624/51652 - 26 . 7 . 1961 (Dilekçi: " 7. 7.  1948 yılından beri Nazilli Nü-
İBRAHÎM GAZİERENKUŞ merbank, Basma Fabrikası Dokuma kısmında do*
Sümer Mahallesi Sokak 3/3 No : 20 de h ■umacı olarak çalışmakla iken hastalandığını, 18

NAZÎLLÎ ay tedavi gördükten sonra verilen rapora göre ça
lışma gücünün 2/3 sini kaybettiği için mâliden 
emekliye sevk edildiğini, doktor raporu ile işinden 

çıkarılan işçilere de hastalığının teşhisine göre her çalıştığı yıl için en aşağı 45 günlükten başhyarak 
60 - 75 - 90 günlük üzerinden tazminat ödendiği halde kendisine 1959 yılından evvel çalışmış oldu
ğu yıllar için tazminat verilmesini talebediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında: Kendisine îşçi Sigortalan Kurumu Aydın Sağlık Ku
rulunca çalışamaz raporu verilmesi üzerine, îş Kanununun değişik 13 ncü maddesine göre 3 463,40 
T.L. tutannda kıdem tazminatı ödenmek suretiyle 26.6.1961 tarihinde iş akdinin feshedildiği; 
iş akdi, sıhhi sebepten feshedildiğinden kendisine yazılı ihbara lüzum bulunmadığı, Hastalık Si
gortası Kanununun tatbik edildiği 1.12.1957 tarihinden itibaren Sümerbank îşçi ve Müstahdem
lerine Ait Hastalık ve Vefat Yardım Yönetmeliğinin sağladığı haktan faydalandırılmasına kanu
nen imkân bulunmadığı ve neticenin ilgiliye bildirildiği anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü: 140 saplı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

812 10 . 7 .1963
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[Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin adı adresi ve dilekçe özeliyle komisyon karan)

(>142/51709 - 2(>. 7. 1961 (Dilekçi: Beseri hata ile mahkûm olanların la-
l H , . . .  mam an a f n im etin d en  m ahrum  ed ilm elerin in  sos-rı i  I jM I I YaL Ivlv .
. , , yal bir adalet mevzuu olup üzerinde durulmasınınAvukat , , , ,elzem olduğunu, hır şahsın bütün malı güvenim

OBYHAN yok etmiş hırsızlıklar af atıfetine uğradığı, insan 
için en aziz olan hayatı söndüren e ani! er bu nimet

le mütenebbih olmak saadetine kavuştukları halde, Devletin muhtemel gümrük gelirine zararı olan 
kaçakçılıktan maznun olanlar halkında çok cüzi miktarda semahat gösterilmiş ohıp af kanunları bu 
hududu, darlıktan kurtarmak için vatan ufkuna şâmil olmak üzere tanzim edilecek af kanunlarında 
gerekli yeniliklerin yapılmasını talebediyor.)

Adalet Bakanlığının cevabi yadlarında: Dilekçe sahibinin müracaatı ve bu konuda aynca Ma
hallî Cumhuriyet Savdığı tarafından tesbit olunan 11.6.1963 günlü beyanım muhtevi zabıtna
me muvacehesinde kendisinin affın şümul sahasının genişletilmesinden ve kaçakçılık suçlarının 
da affa dâhil edilmesinden ibaret bir temenni mahiyetinde olduğu ve bu cihet T. C. Anayasasının 
14 ncü maddesine göre T. B. M. M. yetkilerine taallûk ettiği gibi dilekçinin talebinin kısmen 134 
sayılı Kanunla yerine getirildiği anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

813 10 . 7 .1963

7743/7743 - 14.5.1963 (Dilekçi: Emniyet Umum Müdürlüğünde 70
II \T İl MUTU' ^ r° (lŜ  maa$ l *kivci sınrf  müfettiş iken 30 yıl
„" ‘ ‘ ' hizmetini ifa ettiğinden 5131 sayılı Kanunun 39Ivuziguneuk Dostaıı Sokak No: lr> ‘ .

ncu m addesi ( İs ) fık ra s ı gereğince em ek liye  sevk
ÎSTANBUL edildiğini, bilâhara İmar ve İskân Bakanlığında 

görev alarak 100 liralık kadroda aıjni maaşı al
makta iken 1961 yılında emekliye irca edildiğini beyanla evvelce 70 lira üzerindin emekliyi sevk 
edildiğinden, son yapılan muamele üzerinden maaş bağlanmasını talebediyor.)

îmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazılarında: Adı geçen Emniyet Genel Müdürlüğü II sınıf 
polis müfettişi iken 30 fiilî hizmet yılını ikmal etmiş olması dolayısiyle 11.2 .1952 tarihinde 
emekliye sevk edilmiş ve 264,50 lira maaş bağlandığı, emekliye şevkinden sonra Ankara Beledi
yesi Temizlik îşleri Müdürlüğü özlük tşleri Müdür Muavinliği Zabıta Müdürlüğünde bulunmuş 
40 sene hizmet yılını ikmal ederek 17.3.1961 günlü olurla emekliye irca edilmiştir.

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 1166 lira emekli maaşı bağlanmış olduğu anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince, Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

• Karar No. Karar tarihi

814 10 . 7 .1963
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6028/52871 - 14 . 8 . 1961 (Dilekçi: M ar as ili 45 numaralı Toprak Komis-
< 'FLÂL YU! ’ \1 !!on u Üyesi olduğunu, vazifesi başında çalışırken
r ,.. w Komisyon Başkamın n hakaretine mâruz kaldığını,l Numaralı Topra.K Ivonnsvoııımda üye 7 7 _ , . . . . . .  7 ,bu hususu şahitlerle tevsik ederek, ilgili makamla-

DÎYARiBA KIH ra şikâyet ettiğini, Bakanlıkça isin tahkiki için 
Umum Müdürlük müfettişlerinden Burhanettin Er- 

denıgil’in gönderildiğini, fakat adı geçen müfettiş işi ciddiye almadan tahkikatım iknıal ederek is
tenilen sonuca varamadığını bu yüzden mağdur edildiğini beyanla maddî, mânevi sıkıntılara duçar 
(dildiğinden hâdisenin aydınlatılması için bağlı bulunduğu înutr vc tskân Bakanlığından bir müfet
tişin gönderilerek yeniden tahkikat yaptırılmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

815 10.7.1963

6001/52918 - İÜ  8 . 1961 
BEGK) AŞÇI

Hasköy Piripaşa Mahallesi . Şahanelere Iiuın 
Mezarlığı alt kısımda bilâ No: lıı igeeekondu- 
da ıım kkıı

Hasköy - (İSTANBUL

îmar ve tskân Bakanlığının cevabi yazılarında: Bu konudaki itirazların 3546 sayılı Kanunun 
50 ve 51 nci njaddeleri gereğince ve müddeti içerisinde yine aynı merci nezdinde yapılmasının ge
rektiğini.

Gerek Anayasanın 132 nci maddesi ve gerek 3546 sayılı Kanunun hükümleri muvacehesinde, 
Danıştayca verilmiş kararların infazının tehiri mümkün görülemediği,

Bu hususta bakanlıkça yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçi: Hasköy Piripuşa Mahallesi Kabmde- 
re Runı Mezarlığı alt kısımda Hâzineye ait arsa
da 1958 yılında gecekondu yaptığını ve inşa, tari
hinden itibaren de vergisini ödemiş bulunduğuna 
dair makbuzlarının da mevcudolduğunu, inşa ettiği 
gecekondu 6188 saydı Kanunun neşrinden evvel 
yapılmış ve 1958 yılında burası tarafından satın- 
alındığını beyanla yıktırma kararının iptali ile Da
nıştay kararının bozulmasını talebediyor.)

816 10 .7 .1963



(D ilekçen in  ta r ik  ve No. su ile  sahib in in  adı adresi ve dilekçe ö zetiy le  kom isyon kararı)

(Dilekçi: Eski Adliye Vekilinin siyasi emel ve 
arzularına muhalif olarak Kars Mebusu Sırrı Ata- 
lay hakkında verdiği karar üzerine emekliye irca 
edildiğini beyanla bu haksız muamelenin iptali ile 
eski (/örerine iade edilmesini talebediyor.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarında: incelenen sicillerine göre adı geçen orduda yüzbaşı 
iken 3360 sayılı Kanunun 1 nci bendinin (H) fıkrasına tevfikan 18.9.1937 tarihinde 5434 sayılı 
Kanunun geçici 33 ve 36 nci maddeleri delâletiyle 100 ncü maddesi hükmüne tevfikan 5.5.1958 
tarihinde emekliye irca edildiği ve son hizmet zammı olarak 154 lira bağlandığı bildirilmiştir.

Gereği düğünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

817 10 . 7 .1963

5602/61328 - 29.7 . 1961

1 i AHATTİ N TU LU N AY
Belediye ToPti.'j Heyetlinde Avukat

İZMİR

(i 103/53067 - 14 . 8 . 1961
,,. . (Dilekti: Petrol Ofisi Genci Müdürlüğünün ka-
SALİM AIuMJL ’ , , • , ,hu m m  muamelelerinin sonucunda emekliye sevk

(ilildiğini yapılan bu tasarruf neticesinde son de
rece mağdur edildiğini beyanla, hakkında yapılan 

rüııel - İSTANBUL bu haksız muamelenin düzeltilmesini talebediyor.)

Sahkuhı Midüdleısi Yazieı Sokak Zariıf Apar- 
lııııaııı Xo. 5

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında: Adıgeçenin bu mevzuda M. B. K. ne ve Bakanlığa 
yapmış olduğu ihbar ve şikâyetler mahallinde tetkik ettirilmiş ve asılsız olduğu neticesine varılmış 
dilekçi hakkında Ofisten çıkarılmasına karar verilmiş ise de fiilî hizmet müddetini doldurmuş bu
lunduğundan 13.4.1961 tarihli ve 918 sayılı Genel Md. İnzibat Kurulu karan ile tekaüde sevk 
edildiği bildirilmiştir.

Dilekçi hakkının tanınması için Devlet Şûrasına dâva açtığı görülmüştür.

Gereği düğünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonumuz
ca' yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

818 10 . 7 .1963

5619/51852 - 27.7.1961 (Dilekçi: Kendisinin Topçu Kd. yüzbaşılamı-
ITPILM 0 7 T \  .\ ^an ° ^ u9unu (Hmü No: 942 - 1&2) 1953 yılında

v \  M . 4 „  , sağlık durumundan ötürü âdi mâlûl olarak emek-
( ıluniiffir Ozofrhı S o Kîvk h j n n  A p a r t ı m a m  No.  1 .. , . 7 . , -lı ye sevk edildiğini, hizmet yılı 15 sene olmadığın- 

B ey o ğ lu  - İ S T A N B U L  dan emekli maaşı bağlanamıyarak 13 yıl 9 ay hiz
meti karşılığı 4608 T.L. toplan ödeme yapılarak 

13.1 . 1951 tarihinde ordudan ilişiği kesildiğini, halbuki 1919 yılından önce aynı duruma düşmüş 
olup da halen emekli maaşı alan arkadaşlarının mcvcudolduğunu, bunda mevcudolan bir eşitsizliği 
gösterdiğini beyanla T. C. Emekli Sandığında f/erekli, değişikliğin yapılmasını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazüannda: Emekli Top. Kd. Yüzbaşı M. Ekrem Özkan



8 —
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Haydarpaşa Askerî Hastanesinden almış olduğu 22 Mayıs 1953 gün ve 928 sayılı rapora göre 5434 
sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sıhhi durumundan dolayı emekliye sevk edildiği ve ken
disine 4 608,47 T.L. toptan ödeme yapıldığı bildirilmiştir.

Gereği düğünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince, Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

819 10 . 7 .1963

5625/51653 - 26 . 7 . 1961 (Dilekçi: 7 . 8 .  1937 yılından beri Nazilli 8  ü-
merbank Basma Fabrikası Basma M akim  Bakım 

H A Ş A N  KAVA>SO(JLl „, kısmında çalışmakta iken hasta!andtamı, 18 aı/ te-Dumlnmmır Mahallesi 40. sokak No •. .>/4 , . . *. ", . . , t . TT ,davı ve istirahat neticesinde İzmir Hastanesi Sıhhi
N A Z İ L L İ  Heyet Kurulunca (Pisiko nevrtik - Depresif Reak

siyonu) teşhisi ile çalışma yuci'mün en az 2 /2  sini 
kaybettiğinden 7 . 1 .  I9<il tarihinde ilişiği kesildiğini beyanla 1959 yılından evvelki çalıştığı yıllar 
için tazminat talebinde bulunuyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında: Kendisine îşçi Sigortalan Kurumu Aydın Sağlık Ku
rulunca çalışamaz raporu verilmesi üzerine, îş Kanununun değişik 13 ncü maddesine göre 4 240,80 
T. L. tutarında kıdem tazminatı ödenmek suretiyle 7 . 4 .  1961 tarihinde iş akdinin feshedildiği, 

îş akdi sıhhi sebepten feshedildiğinden kendisine yazılı ihbara lüzum olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

820 10 . 7 . 1963

5026/51654 - 26 . 7 . 1<J01 (Dilekçi : 17 . 11 . 1943 yılından beri Nazilli 8ü-
MFHMFT PF7ÎRCÎ merbank Basma Fabrikasında çalışmakta iken has-

, r \  ,, . 0 ,,, . , -. _ talandığını, İzmir Hastanesi Sıhhi Heyeti tarafm-Sumcr Mahallesi 3/3. sokak No: 7 , ,dan (Pısıkopetık) hastalığı teşhisi konarak çalışma
NAZİLLİ gücünün 2/3 sini kaybetmiş olduğundan mâlfılen 

emekliye sevk edildiğini ve 1959 tarihinde işinden 
uzaklaştırıldığını, 1959 yılından evvelki çalışmış yıllar için 45 - 60 - 75 - 90 günlük üzerinden taz
minat ödenmesini talebediyor.)

Çalışma- Bakanlığının cevabi yazlıannda; Kendisine îşçi Sigortalan Kurumu Aydın Sağlık Ku
rulunca çalışamaz raporu verilmesi üzerine îş Kanununun değişik 13 ncü maddesine göre 2 356,20 
T. L. tutarında kıdem tazminatı ödenmek suretiyle 24 . 10 . 1959 tarihinde iş akdinin feshedildi
ği, iş akdi sıhhi sebepten feshedildiğinden kendisine yazılı ihbara lüzum görülmediği bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

821 10 . 7 . 1963
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4605/4838.1 - 6 . 6 . 196.1

HÜSEYİN GÜNERİ
Posta Kutusu No : 95

GAZİANTEP

(Dilekçenin özeti : 1327 olan hakiki doğum tari
hi 1317 olarak kabul edilip 19:11 senesinden mute
ber olmak üzere haksız yere emekliye sevk edilmiş 
bulunduğundan bahsile itibari hizmet ve gamların
dan ve sonradan çıkan kanunlardan faydalandırıl
mak suretiyle son almakta olduğu 00 lira asli maaş 

üzerinden kendisine, emekli aylığı bağlanabilmesi vc müterakim emekli aylıklarının da keza ödenebil
mesi için bir kanun çıkarılması isteğinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü: Vâki anlaşmazlığın Danıştayca tetkik ve reddedilmiş ve komisyonumuzun 
kanun teklifinde bulunmakla görev ve yetkili bulunmamış olmasına göre müracaat ve istek üzeri
ne komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

822 10 . 7 . 1963

3506/45110 - 17 . 4 . 1901

ABDURRAHMAN ERKOL v<> arkadaşları 
Pehlivan köyünde

TRAKYA 
Kırkpınar - EDİRNE

(Dilekçiler: Mesken sahası olarak kabul edilip  
parsellendikten sonra 0188 sayılı Kanun gereğince, 
kendilerine dağıtılm ış olan arsalar üzerindeki tasar
ruflarına Orman idaresinin yersiz re mesnetsiz id 
diası üzerine mâni olunmasını istemektedirler.)

îmar ve iskân Bakanlığının cevabi yazısında: Bahis konusu arsaların 6831 sayılı Kanun şümulü
ne girdiği, bu itibarla yanlış muameleye sebep olanlar hakkında takibat yapılması ve verilmiş ta
pu senetlerinin de iptali maksadı ile durumun adlî mercilere intikal ettirilmiş bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Anlaşmazlığın yargı yerince halli gerekmekte ve nitekim bu mercie intikal 
etmiş bulunmasına göre vâki müracaat üzerine komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

823 10 . 7 . 1963

1594/29122 - 8 .2 .  1961

FUAT T EZ ER
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri 
Birliği Başkan Vekili Eşrefefendi Sokak 
No : 36

(Dilekçi: Esnaf Kredi bankasının tasfiye edil
memesini istemektedirler.)

Gaga!oğlu - İSTANBUL

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında: 
Bankalar Kanununun 62 nci maddesine müsteni
den adı geçen bankada yapılan tetkikler netice
sinde, mezkûr bankanın faaliyetinin devamına im
kân görülemediği ve 2 .6 .1960 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararı ile mezkûr kanunun 60 nci mad

desine tabi tutularak tedricen tasfiyesine geçilmiş ve devam edilmekte bulunduğ-u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Cevabi yakılara ve mevcut kanun hükümlerine göre, müracaat üzerine Ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

824 10 . 7 .1963
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2400/28(555 - 1199/28635 - 22 . 2 . 1961 - (Dilekçi: Millî Mücadeleye iştirak etmiş ve yaş
\ÎZ  \M FTTİN AKDUVtAıN haddinden dolayı emekliye ayrılmış olup 301 lira-

, t r ıı ıı w  • ı ı it d an ibaret olan emekli aylığı He necim zorluğu ice-Ozanlar Alahallesı f amı'Sokak No: 22 r, % , ^nsınde bulunduğundan bahsile Başbakanlığın 28.
ADAPAZARI 7 . 1960 tarihli emirlerine uygun olan bu durumu

na binaen kendisine bir iş temin edilmesini iste
mektedir.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: Evvelce Hayırsevenler Cemiyetinde çalışmakta iken 
kendisine verilen işleri yapamadığından bu işten çıkarılmış olan mumaileyhin bir işe yerleştiril
mesi için ısrarlı araştırmalara rağmen başka bir işe yerleştirilememiş bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre, vâki müracaat üzerine Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

825 10.7 .1963

t000/.107f>0 . 26 . 1 . 1961 (Di l e k ç i  : T  er f  iin İn sağ l anmas ı n ı  i s l e mek l ed i r . )

HİKMET ÖZOAN 
lîeleiliye Zabıta 'Memuru

M UDA NYA.

İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında:
Dilekçinin 10 . 6 . 1960 tarihinde belediye zabıta memurluğuna intisabettiği, kadrosuzluk sebe

biyle terfi edemediği fakat 1946 senesinde emsallerine kıyasen 60 lira olan aylığının 85 liraya çı
karıldığı 4988 sayılı Kanunun neşri ile yapılan intibakta da 200 liradan 225 liraya, mütaakıben 
de 955, 958 ve 959 senelerinde maaşlarında yükseltme yapıldığı bütün bu kıdemler boyunca kad
rosuzluk yüzünden 1 sene 1 ay gibi 'bir kaybının olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre vâki müracaatı üzerine Komisyo
numuzca görev yönünden tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

826 10 . 7 . 1963

1 5 9 9 /2 9 2 7 6  - 8 . 2 .  1961

NEŞET İCARADERiE 
Karaoğlır köyimde

(Dilekçi : Köy âzahğı seçimini kazanmış re 
1917, 1919 yıllarında Orman Kanununa muhalefet
ten vâkt 3 günlük ve i haftalık o tarihlerde çektiği 

S r \ T(!rR L r hapis cezalarının neticesi de Türk Ceza Kanununun 
31 nci maddesi ve çıkan A f kanunları muvacehe

sinde ortadan kalkmış bulunduğu ve aynı durumda olan bir kısım muhtar ve azalar da görev almış 
oldukları halde, kendisinin sah)kası kaydından bahsile vazifeye başlatılmadığından şikâyet etmek
tedir.)

Gereği düşünüldü : Adalet Bakanlığından alman cevabi yazı ile; bu durumun mahallî mülkiye
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amirliğince takdir edilmiş bulunulduğu ve bu tasarruf aleyhine Seçim 'Kuruluna da müddeti içe
risinde müracaat vâki olmadığı bildirilmiştir.

Zamanında merciine müracaat etmiyen dilekçinin şikâyeti üzerine bu bakımdan Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

827 10 . 7 . 1963

(Dilekçi : Balıkçılığımızın himaye görmediğinden: 
irata motorları ile vc dinamitle avlanmalara kaçak
çılığa müsaade vc müsamaha edildiğinden teşkilâ
tın kifayetsiz ve ilgisiz bulunduğundan bahis iv 

ANA'AİTR şikâyet ederek dinamitle, irata motorları ile avlan
manın bir kanun ile menn edilmesini ve ağır cezai 
m üryyideler konulmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : İlgililerden alman cevaba göre, Anamur sahillerinde şimdiye kadar gayri- 
nizami balık avcılığı y e  kaçakçılığı hâdisesinin olmadığı anlaşılmıştır. Gerekli tedbir ve terti
batın alınması ve yapılması da ilgili icra organlarına ait bulunmaktadır.

Vâki müracaat üzerine bu yönden Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

828 10 . 5 . 1963

(Dilekçi : Sıhhi sebeple hava astsubay okulun
dan ayrılmış olduğu için haldi olarak istenilen 
okul tazminatının 350 lira gibi az bir maaşla biri 
üniversitede diğeri lisede iki çocuk okutmakta olan 
babasından kesUmiycrek ileride kendisinden tahsil 
edilmek üzere tecil edilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : terai takibata geçilmeden kefili olan babasının aylığın
dan, muvafakati ile ayda 50 şer lira olarak kesilmekte olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve mevcut kanun hükümlerine göre, vâki müracaat üze
rine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1507/60265 

NEVZAT ŞENEL
Çaı-şı mahallesi Burdur caddesi Xo.: 21

Yeşilova - BilTRDUR
( - ' '

1401/26230 - 4 . 2 .  1961

S A L İIT A  S A ÎM E  Ö ZCİH REN  
İskele mahallesi

829 10 . 7 . 1963
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7074/7074 - 1'3 . 5 . 1903 (Dilekçi : Söke ilçesinin Doğanbey bucağında
r, . . Jandarma Takım Kumandam iken haksız ve sebep-MI■ IcPAZA AvALL’ . ■ /

, ,, . TT , , , , T , sız olarak 5134 sandı Kanunun 39 ncu maddesine.kurtuluş mahallesi Utku sokak No: l-ı
uyularak göriiien lüzum üzerinir emekliye sevk edil- 

ANKARA mû bulunulduğundan bahis ve şikâyet ederek bu 
haksız muamelenin iptalini zayi olan hak ve men
faati crhıin iade edilmesini istemektedir.)

Îçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(c) fıkrasına tevfikan emekliye sevk edilmiş bulunulduğu ve bu muamele aleyhine Danıştaya da 
açmış olduğu dâvanın 24 . 2 . 1954 tarihli karar ile reddedilmiş bulunulduğu, yapılan emeklilik 
muamelesinde hiçbir yanlışlık ve kanunsuzluk olmadığı ve kendisinin görülen lüzuma binaen de
ğil; sicil ve liyakat durumuna binaen ve zikrolunan fıkraya tevfikan emekliye sevk edilmiş bulu
nulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Yargı yerince incelenip karara bağlandığı anlaşılan şikâyet konusunun 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (a) fıkrası muvacehesinde Komisyonumuzca 
incelenip görüşülemiyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

830 10 . 7 . 1963

İliRAITİM UIÜKAN 
Nisaııeı caddesi No: 1 Kat: 1

1292/20047 - 2 . 2 . 1901 Dilekçi : Antalya Belediye Zabıta Memuru
iken haksız olarak işinden çıkarılmış ve müddeti 
hizmeti bakımından 25 yılı da doldurmuş olduğu 
için emekli aylığından da mahrum bırakıl mis oldu- 

TOyiip - İ S T A N B U L  ğundan bahsile emeklilik hakkını iktisabedinceye 
kadar İstanbul teşkilâtında bir vazifeye tâyin edil

mesini veyahut hizmet müddeti 21 yıl olarak kabul edilmek suretiyle emekli aylığı bağlanmasını is
temektedir.)

îçişleri Bakanlığının ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarında: Mumailey
hin 19 sene 7 ay 9 gün olan hizmet müddetinden 8 sene 8 ay zarfında kesilmiş olan emekli aida
tının isteği üzerine geri verilmiş olduğu, Sandıkça mahfuz tutulan 10 sene 11 ay 9 günlük hizmeti 
için 5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesine uyularak ve ancak âdi mâlûliyet veya 60 yaşını 
doldurması halinde kendisine; ölümü halinde dul ve yetimlerine aylık bağlanacağı veya toptan 
ödemede bulunulabileceği ve İstanbul Belediyesinde münhal bir yer olmadığı ve tasarruf mülâ
hazası ile inhilâl eden kadroların kaldırılmakta bulunulduğu için dileğinin yerine getirilemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Cevabi yazılara ve tâyin tasarrufunun ilgili ve yetkili idari makamlara ait 
bulunmuş olmasına göre, vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

831 10 . 7 . 1963
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19011159/411648 - 30  . 1 

S  A İM (İÜN’AY
( j ü l â b i b e y  malhallesi  56 n c i  s o k a k  N o :  (i

RRZ'İN’< 'A N

(D ilekç i : 21 . 10 . 1960 tarih ind i' E rzincan  
A sliye  v< S u l ('eza m ahkem elerinde görülen re Ut
m am ı ile polislerin hir te r tib i neticesi olan ik i 
dâvasın ın  da, hâkim ler in  tesir a ltında  kalm aları ile 
alet/hine neticelenm iş bu lun d u ğ u n d m t bahsile bir 
sarhoşluk raporuna m üsten iden  kasden iv  polisi 

iitizam en  kend isi hakkında  ik i ağrı m ahkem ece h a p is  eczası verilm esinin re polis ta ra fından  d ö v ü l
düğü h a kk ın d a k i iddiasın ın  hâkini tara fından  d in lenm cm esin in  re  l-ehteki şehadelin  dalıi nazara a lın 
m am ış b u lu n d u ğ u n u n , d  al ayniyle. m âruz kald ığ ı haksızlık la rın  tahkik  e ttir ilm esin i is tem ek ted ir .)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Müfettiş marifetiyle yaptırılan tahkikat neticesinde; 
vâki iddialar teeyyüdetmediği. için adları geçen hâkim, savcı ve emniyet müdürü haklarında 
muamele tâyinine mahal görülmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet üzerine icabeden kanuni muamele yapılmış olduğuna göre, Ko
misyonumuzca ayrıca yapılacak bir işlem olmadığına karar yerildi.

Karar No. Karar tarihi

832 10 . 7 . 1963

1:395/60180 - :H . 1 . 1961

K Â M Î T ,  SA R C U N
A'kdoiT 2 nci M n h tn ı -h k  NTo :  468 /1

A b id i n p a ş a  - A N K A R A

(D ilekç i : A n ka ra  Jielediycsinde Z ab ıta  M em u
ru  iken  partizan  inaksalla vazifeden azled ilm iş  
olduğundan  şikâyet e tm ek led ir .)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Ba
rem dışı ücretle müstahdem olarak çalışmakta 
iken devamsızlık ve geç kalmayı itiyat edinmiş 

ve disipline riayetkar bulunmamış olması sebebiyle görevinden çıkarılmış olan mumaileyhin tekrar 
göreve alınmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına göre; vâki şikâyet üzerine Komisyonumuzca tâyini mu
ameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

833 10 . 7 . 1963

4400/35149 - 2 .10 .1960

HAŞAN HAKKI DÖNMEZ
Hamidiye Köyünde Şevket Onucuyıl Eliyle

GÖLCÜK

(D ilekç i: 1938 y ılından  beri ruhsa ta  m ü s t e n i 
den  işle tm ekte  b u lu n d u ğ u  taş re  kireç ocakların ın  
1916 y ılından  beri G ölcük Tersaneler Genel M ü 
d ürlüğünce  haksız olarak isf/ftl ed ilm iş ve G enel 
M üd ü rlü ğ ü n  işarı üzerine 3887 sayılı K anuna  u y u 
larak is tim lâ k i cihetin i g id ilm iş ve m ahkem eden  

leh te  karar a lm ış olm asına rağm en b-u haksız ik tisa b ın  devam  e tm ekte  bu lu n d u ğ u n d a n  vt ocakların  
1946 - 1950 yılla rı arasında m ahkem ece keşfed ilen  istihsalin  rayiç bedeli olan 1 200 000 lira lık  taş  
ve kirec in  de bedelsiz olarak c iheti askeriye ye d evred ilm iş  bu lund u ğ u n d a n  ş ikâ ye t.)

Maliye ve Millî Savunma Bakanlıklarından alınan cevabi yazılarda : Özel idareden alman 5 
yıllık ruhsatlarla işletilen mezkûr ocak yerinin, mübadil ramlardan Hâzineye müntekil yerlerden



-  14 -
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bulunduğu cihetle kamulaştırılmasının bahis konusu olamıyacağmdan, Hazine adına tapuya kay
dedilmiş bulunduğu, 1946 yılından beri tersaneler Genel Müdürlüğünce işletilmekte bulunduğu 
dikkate alınmadan ayrı hisse üzerinde devren ruhsat almış bulunan dilekçinin mahkemeden Genel 
Müdürlük aleyhine aldığı ihtiyati tedbir kararı üzerine icraca buradaki faaliyetinin durdurulma
sı üzerine 3887 sayılı Kanuna uyularak 24. 8.1950 tarihli Bakanlar Kurulu ve Maliye ile Millî Sa
vunma ihtiyaçları için kamulaştırılması karara bağlanmış ise de jmkarda belirtildiği gibi bilâ- 
hara Hazine adına kaydı yaptırılmış olduğu.

Müşteki tarafından Kamulaştırma bedeli ile ilgili açılmış bir dâva olmadığı, 1951 yılında açıl
mış olan men’i müdahale ve 1 001 lira alacak dâvalarının ise müracaata bırakılmış olduğu ve bu
tta güre şikâyetin gayrivarit bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Yukarıya alman Bakanlık cevabından da anlaşılacağı üzere dilekçede iddia 
olunduğu gibi takdir ve tâyin kılınan bir bedelle idarece yapılmış fiilî bir kamulaştırma muame
lesi olmadığına göre kamulaştırma bedelinin ödenmediği hakkındaki şikâyet bu bakımdan varit 
görülememiştir.

Dilekçinin haksız iktisap sebebi ile mâruz kaldığı zararlarından dolayı ise usulü dairesinde gö
revli mahkemeye başvurması lâzımdır.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı vâki şikâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

834 10 . 7 .1963

(D ilekçiler: B ir  âmme, h izm e ti i fa  eden ve ser
m ayesin in  %  70 i belediyeye aidolan e lek tr ik  ş ir 
k e tin in  ken d i m en su p la n  h a kkında  uygulam ası 
lâzım gelen  ücretler, H a fta  T a tili K a n u n u , d iğer  
sosyal y a rd ım  ve zam ları derp iş eden kanun ları 
nazara a lm ıyarak ken d ile r i m ağdur ve ka n u n i 
haklardan  m a h ru m  etm ek te  o lduğundan  şikâyet 
e tm ek ted ir ler .)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: Durumun mahallen incelenildiği, adı geçen şirketçe 
fazla mesai ücretinin % 50 zamlı olarak ödetildiği, tatil günleri yevmiyelerinin verildiği; ancak, 
aylık maktu ücretle çalışan işçilere, Yargıtay Îçtihadı Birleştirme kararı gereğince hafta ve ge
nel tatil ücretleri hesabedilmekte olup en kısa zamanda tediyede bulunulacağı. 7467 sayılı Kanun 
gereğince ücretli izin tatbikatına da geçilmiş olduğu, sosyal yardım konusunda da eskimiş olan 
işyeri içyönetmeliğinin yeniden tanzimi cihetine gidilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına, kanuni hak ve menfaatlerinin ihlâl olunduğunu iddia 
edenlerin yargı yoluna başvurmaları gerektiğine göre şikâyet üzerine Komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1280/40401 - 2 .2 .1 % ]

MAHMUT ATA LA Y vo arkadaşı 
Havuzlulıan Zemin Kat No: 9

■KAYSER t

835 10. 7.1963
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.‘>228/44420 - 6.4 .1961 ‘ (Dilekçi: Ankara imar plânı ile otopark re ço
cuk bahçesi +>1 arak teshit edilp ç a p la n  şuyulu ve

KATI lîKTOÎAN
N nz ım 'be y  M ah a l le s i  A t p a z a r ı  •Sokak X

hisseli olarak verilen g a yr im en ku lu  üzerin d e , h ak
in■ ta sa rru fu  ta h d it ve selhedil m iş bulun u fd u ğ u n -  

ANKARA d an  bahsile, ya  istim lâk bedelin in  ver ilm esi veya 
h u t plânda gerekli tad ilâ t ya p ılm a k  su r e tiy le  y e 
rin in  m ü sta k il parseller ha linde ken d is in e  iade 
e d  i İme si n i istem  ek te d ir .)

îçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: 3260 metre karelik mezkûr yerin 1845 metre karesi imar 
plânına göre filhakika çocuk bahçesi ve otopark yerleri ile şuyulandırılmış ise de, semtte imar 
plânının henüz tatbikine başlanılmamış olduğundan buraya fiilî bir müdahalede bulunulmadığı 
ve bugün için istimlâk edilemiyeceği bildirilmektedir.

îmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazısında: Bu yerin imar durumu ile ilgili 3786 sayılı plâ
nın bütün formaliteleri ikmal edilerek 12 . 9 .1958 gününde Bakanlıkça onanmak sureti ile tekem
mül ettirildiği resmî ve ticaret gazetelerinde de ilân olunmuş bulunulduğu, bahis konusu yerin 
bu plânda otopark ve çocuk bahçesi olarak ayrılan sahaya isabet ettiğinden 6785 sayılı Kanunun 
33 ve hakkında îmar Nizamnamesinin 8 nci maddelerinin hükümlerinin uygulanması lâzımgeldi- 
ğinden bu hususun Ankara Valiliğine yazılmış ve dilekçiye de bildirilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlıkların işarına ve 6585 sayılı Kanun tatbikatından doğan anlaşmaz
lığın halli yargı yerine ait bulunmuş olmasına göre talep hakkında Komisynoumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

836 10 . 7.1963

(D ilekçi: Ç ankırı A sliye  H u k u k  M a h kem esin in  
(><)<)/f)5ti say ısında  k a y ıtlı, A l'acaköy ile k e n d i  ara
sında cereyan eden dâva**sı b u lu n d u ğ u  b ir  dâva
da kend isin in  vek ili um u m isi olan Avukat I lâ m i t  
ücJnrlioğ lu 'nun  ayn ı dâvahsr olan ta ra fın  hu  dâva  
ile ilg ili h ir taznıinal dâvasın ın  v e k illiğ in i d e ru h 
te e tm ek su re ti ile m evzua ta  m u h a lif h a reke tte  b u 
lu n d u ğ u n d a n , A d a le t B akan lığ ına  vc Baroya hu  

konu, ile ilg ili olarak ya p tığ ı ş ik â ye tlerin  de redded ilm iş b u lunu lm asından  şik â ye t e tm e k te d ir .)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Şikâyetle ilgili olarak yapılan inceleme sonunda; Ala- 
göz köyü şahsiyeti hükmiyesi adına muhtar tarafından, Orhan Üçok ve arkadaşları aleyhine açıl
mış olan menimüdahale dâvasında adı geçen avukatın, münhasıran dâvâlı Orhan Üçok ve arka
daşlarının vekâletini deruhde etmiş bulunduğu diğer tarafın vekâletini almadığı. Bilâhara zikri ge
çen dâvadan ayrı olarak Orhan Üçok tarafından Alagöz köyü aleyhine ikame edilen tazminat dâ
vasında dâvâlı köyün vekili sıfatı ile duruşmaya katılmış olduğu.

Müşteki aleyhine deruhde edilen dâva Türk Ceza Kanununun 294 ncü ve Avukatlık Kanunu
nun 27 nci maddesinde tasrih edilen (aynı dâva) olmadığından avukatın hareketinde suç unsuru 
bulunmadığı ve bu sebeple Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesine tevfikan takip izni verilmesi
ne mahal görülmemiş olduğu aynı hâdise hakkında Ankara Barosu tarafından, disiplin yönünden

1288/28711  - 1'>01/60307 - 2 0 0 3 /2 9 9 7 4  
2850/42410 - /00511 - /00398 
3 1 . 1 .  1961

O R H A N  ÜOOTv
Ali ıbev .Mahalles i S u  D e p o s u  r a d d e s i  N o :  16

OANKTTM
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yapılan muamele sonunda da, disiplin takibatı açılmasına mahal olmadığına karar verilmiş oldu
ğu ve bu kararın kesinleşmiş olduğu ve bu itibarla avukat hakkında yapılacak bir muamele bulun
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyet üzerine, icabeden kanuni muamelenin yapılmış olmasına biaen Ko
misyonumuzca ayrıca tâyini muameleye mahal olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

837 1 0 .7 .1963

(Dilelci : Müptelâ olduğu kalb hastalığı İngil
tere’de ameliyatla gidermeli mümkün olduğunu, 
fakat maddi imkâna sahibolmadığı için bu yere 
gidemediğini, henüz yirmi yaşında- olup her an 
ölümle pençeleştiğini beyanla, kendisine İngilte
re’ye gidebilmesini teminen nakdî yardım yapıl- 
111, asını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Hacettepe Hastanesi Başhekiminin dosya arasında bulunan cevabi yazıla
rına nazaran dilekçi bu hastaneye müracaat ettiği takdirde gerekli ameliyatın yapılacağı anla
şılmıştır.

Şu duruma göre, müracaat üzerine artık bir muamele tâyinine mahal olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

838 10 . 7 .1963

(Dilekçi : 27 Şubat 1960 ta partizan tesirler al
tında ve haksız yere ordudan emekliye sevk olu
nup mağdur edilmiş bulunulduğundan bahsile, 
mezkûr emeklilik işleminin iptalini ve meslekî eh- 

tSTANBUL Uy et re sicil durumuna göre aynı rütbe ile tek
rar orduya alınmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçinin, 23 ncü Tümen İstihkâm Tabu
runda görevli iken 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (E) fıkrasına istinaden disiplinsizlik
ten sicillen emekliye sevk edilmiş bulunulduğu, 5802 sayılı Astsubay Kanununun 26 ve 27 nci 
maddelerinin açık hükmü gereğince ordu ile ilişiği kesilmiş ve bilâhara çıkan Af kanunlarının 
yürürlüğe girmesinden önce de emeklilik muamelesi intacedilmiş olduğu cihetle tekrar orduya 
alınmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabına ve dilekçinin mezkûr idari tasarruf aleyhine yargı yo
luna başvurmuş olması gerektiğine göre, vâki müracaatı üzerine görev yönünden yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1072/4ir,fi2 - 27. 1 . 1961

YAVKTİ OÜROAN 
Dodevusııf Sokak No. 43

Biiyükdere -

916/28490 - >3 . 1 . 1961 
r d ı  u BHKTAŞ

Atatürk Sanatoryumu oda 236 - Yatak 6

ANKARA

839 10 . 7.1963



6679/54439 - 31.8.1961 (Dilekçi: Kanuni şartlan haiz bulunmuş oldu-
XI Rl AT TUĞ ',U VC Ş>,n,sı $ n(‘i dairesinden 15. 10.195H
* . tarihli lehte bir ilâm da aldığı halde, 1957 yılın-Lmnıyet Komisen 7 7da yapılması iktiza eden terfii zamanında yapıl-

VİRANŞKHEİIi madiği gibi, 1960 yılındaki terfiinin de sicil ni
zamnamesinin ilgili hükümleri nazara alınmadan 

keza geri bırakılmış olduğundan bahis ve şikâyet ederek infazı zaruri bir kararın infaz edilmemesi 
sebeplerinin bir mülkiye müfettişi marifetiyle ine eletilme sini istemektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin terfii ile ilgili olarak Danıştay’da açmış ol
duğu dâva üzerine verilmiş olan bahis konusu ilâmda 1957 sicilinin ikinci tezkiye âmirine gönde- 
rilmiyerek noksan sicile müsteniden talebin yerine getirilmemiş olmasından dolayı muamelenin 
iptal edilmiş bulunulduğu ikinci tezkiye âmirinin kanaatinin de menfi bulunması ve emniyet men
supları tezkiye tüzüğüne göre 3 ncü tezkiye üstü de olmaması ve bizzarure ikinci üstün kanaati
ne uymak zaruretine binaen, tashihi karar talebinde bulunulmuş ve bu uretle kararın henüz ke
sinleşmemiş olduğu bir sırada mumaileyhin 20 .7  .1959 tarihinde komiserliğe terfi ettirilmiş bulu
nulduğu yapılan tashih talebinin 15 günlük süre geçmiş olması sebebi ile 10.10 .1960 tarihinde 
reddedilmiş bulunulduğu ve bu kararda terfiin makable teşmili hakkında bir hüküm bulunmadı
ğı; 1960 ve 1961 tezkiye varakaları da menfi oHuğu için mumaileyh bunlar hakkında da ayrı 
ayrı dâva açmış ve bunların henüz neticelenmem^ bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bahis konusu Danıştay ilâmı, mücerret şekil noksanlığı sebebi ile verilmiş 
bir iptal hükmünü muhtevi bulunmaktadır.

Bu karar üzerine idarenin son tutumu ve kararı infaz etmemesinden dolayı da Damştaya baş
vurulması mümkün ve lâzımdır.

Ademi infaza mâtuf şikâyet üzerine bu bakımdan Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadı
ğına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

840 10 . 7 .1963

-  17 —
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1106/41720 - 21.6.1960 (Dilekçi: Millî ekonomimizin inkişafına hizmet
maksadı ile kurmuş olduğu reklâm mii esse sesi ile:

11 * RA 111M IR^ıORI-iN .. . 7 , . » »■ 7 , 1 1  1 -, ._ , „ , .  . , __ __ , müstahsil re müstehlik vatandaşları çkonomtk du-Rıhtımı ( addwı Kozluca Han K a t: 1 ... .rumumuza, aynı zamanda kendi kendilerine ya-
Cralata - llKTANOBUL rarlı olmaya teşvik etmek idealini güttüğünden 

bahsile, bunu temin maksadı ile İstanbul’un Gala
ta Köprüsü (Haydarpaşa ve Kadıköy iskelesi) nden faydalanmayı düşündüğünden, bunun için de 
günün belirli saatlerinde köprü imtidadmca koyacağı hoparlörlerle bu konuda müzikal yayınlar 
yapmayı istediğinden bu teşebbüsüne ücret mukabili belediyece müsaade edilmesinin teminini iste
mektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Trafiğin tıkanıklığına sebebolacağı cihetle talebin is’afı- 
nın uygun bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre vâki müracaat üzerine Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

841 10 . 7 .1963
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibimi! adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı-an)

1:597/28827 - 2 . 2 . 1961 

r .  B E L K İ S  Iv R E R

A d a k a l e  Soka 'k  A d a k a l e  A p .  N o :  1 /40

(Dilekçi: İstediği ve bütün kanuni formalitesi 
ikmal edilmiş bulunan maden avama ruhsatının 
ıezun zamandır ()i'md erilmemiş olmasından şikâyet 
ilmektedir.)

Yenişehir - ANKARA Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında: Zongul
dak vilâyetinden durumun sorulduğu ve alman

cevapta, adı geçenin linyit madeni aramak üzere her hangi bir müracaatı kaydine ve 45 liralık 
damga pulu gönderdiğine dair bir kayda tesadüf edilmediği, bu bakımdan keyfiyeti sıhhatli ola
rak tavzih etmesi lâzımgeldiği.

Ancak, adı geçene ait 5 aded taş kömürü arama ruhsatnamelerinin meriyet müddeti içerisinde 
her birinin işletmeye intikallerinin temin edilerek muamelelerinin derdest bulunduğu; 1 .9  .1955 
tarihli taş kömürü müracaatinin ise hükümsüz sayılarak kendisine tebliğ edilmiş bulunduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına doğan veya doğacak olan bir anlaşmazlığın tetkik ve

haksız olarak işine, n ihayet verilm iş o lduğundan  
şikâ ye t ederek ken d is in in  ve aıjnı şekilde haksızlığa' uğvnjunUtven eski işlevine iade ed ihnelerin i ıs
l ım  e k te d ir .)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçinin işine iadesi mevzuunda kendisine verilmiş 
-olan cevabi yazı örneğinin gönderildiği belirtilmekte ve mezkûr yazıda da ezcümle: Mümessillik 
sıfatı dolayısiyle durumunun il hakem kurulunda incelendiği ve işine iadesi hususunda bir kara
ra varılmadığı için iş yerinde yapılan işçi temsilcileri seçiminde (îş yerinin işçisi) olmadığından 
oy almasının bir hüküm ifade etmediği ve bu mevzuda bölge çalışma müdürlüğünce yapılan iş
lemde mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve anlaşmazlığın halli yargı yerine ait bulunmuş olma
sına göre vâki müracaatın 140 sayılı Kanun muvacehesinde görüşme yapılamıyacağma karar ve-

842 10.7.1963

4 (>21/4021 - 2 1 . 8 .  1902 

Y A Ş A R  Ö Z K A R A

(D ilekçi: 1948 senesinde in tisa b e ttiğ i Şark  
Kvomlavı işlet m eşinde çalışm akta  iken , uhdesinden  
alınmanı kanunen m ü m kün  b u lunm njun  Send ika  

Maden - (»ÜLIvMAN r< isçi tem silc iliğ i nifak dahi nazava a lınm adım

rildi.
Karar No. Karar tarihi

843 10 . 7.1963
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(Dilekçenin taı-ih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

7 0 8 /2 8 3 6 4  - 7 0 9 /2 8 8 6 3  - 7 1 0 /2 8 3 6 2  
7 12 / 2 8 8 6 4  - 8 3 6 3 /2 8 3 6 4  - 2 0 .  1 . 1961

A B D U L L A H  P A L  A B  1Y 1K  
Sulı ı  S a n ı v  NaiveishKİe

A r t o v a  - T O K A T

( D lekçiler: Ö lüm le nclcelenen b ir tecavüz hâ
disesinin fa ille r i .serbest b ıra k ıld ığ ın d a n , tecavüze  
u ğrayan  mâlsam kim selerin  şahsi h ü rr iye tle r in d e n  
m ahrum  ed ilip  baskı a ltında■ b u lu n d u ru lm a sın d a n  
şikâyet ederek d u n ım u n  bir m ü fe ttiş  m a r ife tiy le  
tahkik  et tir il m ( s in i istem ekted irler .)

îçişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Gerekli tahkikatın yaptırılarak; adı geçen şahısların 
bir öldürme hâdisesinden dolayı aralan açık bulunan Mustafa Tokuş ve ailesi arasında çıkan 
kavgaya, zabıtaca el konulduğu, dilekçilerden Ali Palabıyık ve îsmail El tarafından zabıtaya mu
kavemet edildiği yakalanarak adalete teslim edilen suçlulardan adı geçenlerin tevkif olunup di
ğerlerinin serbest bırakılmış bulunulduğu ve şikâyetin de bu iki kişinin tevkif edilmelerinden 
ileri geldiğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyet konusu teşkil eden husus, vazifeli yargı mercilerine intikal etmiş 
bulunmasına göre, Anayasa hükümleri muvacehesinde Komisyonumuzca inceleme konusu yapıla
mayacağına, adlî görevin kötüye kullanılması iddiasının da keza bu mercilere serd edilmesi lüzu
muna karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

844 10 . 7.1963

2 6 0 / 2 8 1 5 J - 1 1 . 1  .1901  (D ilekçi: K a n u n i h ir şekilde sah ih i b u lu n d u ğ u

. M U i S T \ P \  S A B K İ  ZlIîılT K rom  M adeninin T icaret H akanlığı ve D erle t Ş û 
rası- (i nci D aresiııin  illizam kâr ve r ja yrika n u n i hu- 
•ekelleri ile e linden a lınm ış b u lu n m a sın d a n  şikâ 
yet ederek bu  m üktesep  h a kk ın ın  iad esin i kendisi- 

Ei 'onıköv - İ S T A N B U L  ne ta zm in a t ödenm esin i is tem ek ted ir .)

Tell i  ıKaVa.k S o k a k  N o :  26  Ap.  K a t  - D a i r e
N o :  1

Sanayi Bakanlığının cevabi pazısında: 21.11.1937 tarihinde kendisine 1/1 sayı ile verilmiş 
olan krom madeni arama ruhsatının 2 yılın bitiminde ihale muamelesine tevessül etmemesi sebe
biyle Kastamonu Î1 îdare Kurulunca iptal edilmiş bulunulduğu 10 yıl sonra yaptığı müracaatın 
da inceletilerek kendisine gerekli cevabın verildiği mücavir sahada arama yapmak için Damşta- 
ya başvuran Deyyam Bul gulu adındaki şahsın açtığı ve dilekçinin de müdahil olarak katıldığı 
dâva üzerine 6 nci dairece verilip kesinleşen karar muvacehesinde dileğin yerine getirilmesine 
imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve yargı yerlerince verilen kararlara Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasına göre hiçbir suretle müdahale caiz bulunmadığına göre, şikâyet üzerine Komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

845 10 . 7.1963
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( Dilekçenin tarih  ve No. su ile .sahibinin a<lı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

(Dilekçi: 'Askerî Ceza Kanununa göre aldığı 
15 gün hapis cezası ve terfilerin 30 Ağustosta ya
pılması mecburiyetinden doğan 17,5 aylık bir ki
tlem kaybının, cezaların hukukî neticelerine de 
sâri olacağını derpiş eden bir A f Kanunu ile veya 
nasblarla ilgili olarak çıkarılan Millî Birlik karar
namesine eklenecek bir fıkra ile bertaraf edilme
sini istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Mumaileyhin de 113 sayılı Af Kanunundan fay
dalanabileceği tesbit edilip alman karar üzerine 30.8.1960 tarihinden geçerli olmak üzere yar
baylığa yükseltildiği ve bu rütbe maaşı üzerinden kendisine emekli aylığı bağlanmış olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre istek yerine getirilmiştir. Kanun teklifinde bulun
mak ise Komisyonumuzun görevi dışındadır.

Belirtilen bu sebeplerden dolayı müracaat üzerine muamele tâyinine mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

846 10. 7.1963

201/4549 - 13.7. 19G0 

HAM I >1 POdliUKR
70 nci Piyade 'Alayı Lev8.zi.iu -Md. Lv. Bnb. 
(938-24)

İZMİT

l'tt0/40370 - «239/44309 - 4319/40370 (Dilekçi: DD yoUan işletmesinde Ticaret, tarife
11 . 1 . 1961 ve hasılat müfettişi iken, geçen 22 sene 10 ay 5
., .... . n p ., . • günlük müddeti hizmeti ve bu müddet zarfında en

' ' , , ■'*/, \  J. ufak, bir cezası dahi bulunmadığı nazara alınmadan
Haeıhakıkıhev Sokak No: 6/2 . , , , , ,aidatı genvenlmek suretiyle kanunsuz olarak va-

Ereııköy - İSTANBUL zifeden çıkarılmış ve aldığı aidatı da iade etmemiş 
. . olduğundan ve bu sebeple son defa İşçi Sigortala

rına tabi bir şirketle vâki çalışması ile birlikte 27 küsur seneye, baliğ olan hizmet müddetine rağ
men tekaüt aylığından mahrum bırakıldığından bahsile emekli aylığından istifade edebilmesi için 
aldığı aidat da geri alınmak suretiyle emekliliğe tabi bir hizmete tâyinini ve uğradığı mağduriyeti
nin giderilmesini istemektedir.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: Aldığı aidatı tâyin olunan müddet içerisinde ödememiş 
olanların hizmetlerinin birleştirilmesinin mümkün bulunmadığı ancak; yeniden 228 sayılı Kanun
da yazılı işlerden birine girerek aldığı aidatı da bir yıl içerisinde Emekli Sandığına iade ettiği 
takdirde mezkûr kanundan faydalanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: DD yollarınca tesis olunan idari muamele aleyhine kaza yoluna başvurul
muş olması ve yeniden bir emeklilik hakkı iktis abedebilmesi için de bakanlık bildirisi dairesinde 
hareket edilmesi mevzuat icabı bulunduğu cihetle, vâki müracaat üzerine görev yönünden Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

847 10 . 7.1963
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe Özetiyle komisyon kararı)

302/3811 - 5781/39344 - 5856/ 
16.7.1960

İHSAN YAVUZ ER
Fâtih Halıcılar Caddesi No: 21

(Dilekçiler: Emekli eski subayların emekli ay
lıkları ile hem rütbe olanların emekli aylıkları ara
sındaki farklı durumun giderilmesi ve bir daha 
bu farklı duruma nıeydan verilmemek üzere bu 
emeklilerin de her mau§ artırımında prensip dâhi- 

İSTANBUL linde yükseltilmesinin sağlanmasını vc vazife mâ- 
I{Merinin de 1950 yılma kadar olduğu gibi harb 

malûlleri ile eşit işitme tabi tutulmasını sağlıyacak kanun tasarısının bir an önce kanunlaşmasını 
istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: Her iki konuda da gerekli kanuni hazırlıkların 
yapılmış ve yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bahis konusu isteklerin ilgili icra organlarınca ele alınmış bulunmasına ve 
Komisyonumuzun kanun teklifinde bulunmaya yetkili olmamasına binaen müracaat üzerine yapı
lacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

848 10. 7 .1963

(Dilekçi: Suriye hududunda bulunan re kanun
suz bir şekilde muym sahasına alınmış, ne icar ve 
ne de istimlâk bedeli / senedir henüz ödenmemiş 
bulunan 1 500 dönümlük arazisinin iade edilmesi
ni veyahut kendisine muvakkaten Amik (/ölünün 
Iaranmasından meydana, gelen araziden bir miktar 
verilmesini istemektedir.)

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçiye ait arazinin 6830 sayılı Kanun hükümlerine 
göre istimlâk edilerek"bedeli olan 642 070 liranın kendisi adına Antakya Ziraat Bankasına bloke 
edilmiş olduğu Hazine adına tescili mütaakıp tediye edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre talep hakkında yapılacak başkaca bir işlem olma
dığına karar verildi. *■' . ' "

Karar No. Karar tarihi

849 10 . 7 .1963

723/28332 - 20.1.1961 (Dilekçi: Selçuk Belediyesi tahsildarı iken
i’ \YA71T ERCAN partizan maksatla işinden uzaklaştırıldığından şi-
, . , ,, VT «- lâı/et ederek haklarının iade edilmesini islemekte-ısat>ev Mahallesi Eski İzmir Caddesi No: 4;> dır.)

SLLÇIK içişleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilekçi
nin, 150 lira geçici ücretle tahsildarlık yapmakta 

iken 15.10.1950 tarihinde tensikata tabi tutulmak suretiyle görevinden çıkarıldığı bildirilmek
tedir,.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre, vâki müracaatı üzerine görev yönünden Komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

631/4383 - 27 . 7 . 1960 

HAYDAR ERGÜNEŞ
Ha,say Kazası Yen i mahallesinden Ökkeşoğlu 
Haydar Erıfünoş

HATAY

850 10. 7 .1963
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

344/27992 - İti. 1 . 1961-

İSMAİL AYKUT 
Kavak h de re Köyün de

YATAĞAN-

(Dilekçi: Bâzı kimselerin tahrik edici ve tah
kir âm-iz sözlerine mâruz kaldığından şikâyet et
mektedir.)

Gereği düşünüldü: Dilekçinin, kanuni takiba
ta yetkili adlî ve kazai makam ve mercilere baş
vurması gerektiğinden vâki şikâyeti üzerine bu 
yönden Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

851 10 . 7 .1963

787/28453 - 23 . 3 . 3961

ALİ OSMAN ÇETÎNKAYA ve arkadaşları 
tçeebeci Aydede Sokak

ANKARA

(Dilekçiler: Oturmakta bulundukları Ankara’
nın Içcebeci Aydede Sokağının çamurlu halden 
kurhmhms-ı içi>t onarılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre, 
mezkûr sokağın onarıldığı anlaşılmıştır. Bu ba
kımdan talep üzerine Komisyonumuzca başkaca 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

852 10 . 7 .1963

(Dilekçi: İktisadi Devlet Teşekküllerinde bulu
nan barenı dışı ve barem içi memurların, mücer
ret, bu tefrikten dolayı maaş ve ücret bakımından 
ayrı tatbikata muhatabolmalarının ve binnetice 
harem içi memurların mağdur vaziyetten kurtarıl
maların m sağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü: 160 sayılı Kanunla kurulmuş olan Personel Dairesince, personel rejimi ve 
bu meyanda teadül kanunları üzerinde gerekli etütlerin yapılmakta ve bu kabîl müracaatların da 
gözden geçirilmekte olduğu anlaşılmıştır.

Bu yönden dilekçinin vâki müracaatı üzerine ayrıca yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

S40/28439 - 23 . 1 .1961 

HAYATİ AKER
Süıincrbank Basma Sanayi Müessesesi ,memur 
ve işçileri

NAZİLLİ

853 10 . 7 .1963
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(İ)ilekçenm tarih ve No. sıı ile .sahibinin adı adresi ve dilekçe (izetiyle komisyon kararı)

1020/39932 - 16.1.1961

1)1) yollarmda Veznedar Nurettin Er ya man 
lıezdinde

(Dilekçi: Mustar durumda bulunduğundan bah- 
süe münhal bulunan memuriyet vc hizmetlerden 
birine tâyin edilmesini istemektedr.)

ERZURUM Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında: Mu
maileyhin yüksek ücretli bir büro hizmeti istedi
ği yapılan 30 liralık Sıtma Savaş Sağlık Memur

luğu ve ilkokulda 200 lira kantin işçiliği teklifini kabul etmemiş olduğu bildirilmektedir.

Beşiktaş - İSTANBUL Sırrı Yırcah’nın Edremit Asliye Hukuk Mahke
mesine kabul ettirdiği yalanlar üzerine verilen bir 

kararın Yargıtayca tasdik edilmiş bulunulmasının, keza Ayvalık Hususi muhasebesi ile gayrikanuni

cezalı vergiye karşı yaptığı Temyizin de takipsizlik sebebiyle 19 aydır bekletilmekle olduğundan 
bahis ve şikâyet etmektedir.)

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: Bir akdin feshi için dilekçi tarafından açılmış olup 1958 
tarihinde hükme bağlanmış ve aynı yıl içerisinde Yargıtay Ticaret Dairesince tasdik edilmiş 
olan dâvanın ve keza iadei muhakeme talebinin seyrinde usul ve kanuna uymıyan bir cihet gö
rülmediği bahsettiği Temyiz işleminin de Vergi Temyiz Komisyonu ile ilgili bulunduğunun anla
şıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına, dilekçinin Vergi Temyiz Komisyonundaki işini şahsan 
takibetmesi gerektiğine göre, müracaat ve şikâyeti üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

854 10 . 7 .1963

.1.198/28053 - 31 .1.1961

MUHLİS KÜNIK 
Oırağan Caddesi NTo: 73/9

(Dilekçi: Mebusların iş takipçisi olmadığı hak
lındaki ilânın yapûagehncktc olein nıumasil beya
natın tekrarından ibaret ve rüşvetçilerin cesaretini 
artı rm akta bulu n d uy un dan düşül; meb uslarda n

bir şekilde adına tarh olunan vc İ t ir a z -Komisyonunca da keza gayrikanuni olarak karara; bağlanan

Karar No. Karar tarihi

855 10 . 7.1963

1158/41697 - 30.1.1961

HÜSEYİN AT ALAY 
Ceza erinde mahkûm

(Dilekçi: Alanya Ceza Erine nakli sebebiyle 
ilmühaber karşılığı kendisinden alınan 2$0 liradan 
ortan paranın müiaaâdit müracaatlarına rağmen 
iade edilmediğinden şikâyet ederek gerivcrUmesini

ALANYA ve müsebbipler hakkında kanuni takibat yapılma
sını istemektedir.)

Adalet Bakanlığının cövabi yazısında: Artan paranın mahsubunu yapmamak suretiyle vazifesi
ni kötüye kullanan Ceza Evi Kâtibi Mehmet Balcı’ya isnadolunan suç, 29 .12 .1959 tarihinde iş̂  
İmmiş olduğu ve mâhiyeti itibariyle 113 ve 134 sayılı Af Kanunu şümulüne girdiği cihetle bu hu-



(Dilekçenin tarih vo No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe Özetiyle koııûsyon kararı)

susta, mumaileyhin aidolduğu hukuk mahkemesine dâva açmak hakkı baki kalmak iuere takiba
tın ortadan kaldırılmasına karar verilmiş bulunulduğu ayrıca adı geçen kâtibe bir tevbih cezası 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Şikâyet üzerine icabeden kanuni muamele yapılmış bulunulduğuna göre 
Komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem görülmediğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

856 10.7.1963

1092/41566 - 36. 1 . 1961 

AHMET BOLKALMIŞ
îmrehıor'Caddesi Tiir>közü Bağları No: .168/1

ANKARA

(Dilekçi: Ankara Maarif Koleji Müdürü Bur
han), Göksel ve Muavin Şevket Gocalar tarafından 
kendisine hakaret edildiğinden ve haksız olarak 
işine nihayet verildiğinden ve 1 aylık istihkammn 
da ödenmediğinden şikâyet etmektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında ve buna bağlı yazıda: Dilekçinin hizmetli bulun
duğu bu okuldan bir talebeyi dövmüş olması sebebiyle îş Kanunu gereğince çıkarılmış olduğu 
ve kendisine her hangi bir kötü muamelede bulunulmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve dilekçinin şahsi şikâyet ve hak talebinde bulunmaya 
hakkı olduğuna göre, vâki şikâyet ve talebi üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

857 10 . 7 .1963

1090/41568 - 26. 1 ..1961 . (Dilekçiler: Diğer Devlet memurları gibi ted-
xr, v_„. , , dül ve maaş kanunlarına tabi bulunan Tekel 1da-VASFİ YÜCEİJGEN ve fiı<kadaşlfirı . ; , , , J7 . ,. ... resi memurlarının bunlardan.farklı olarak bir alt.Muiimola .Şubesi .vTuhaısabı , .. . , , , , , 7 , „derece merinden çalışılmakta bulunulduğu şu sı-

BALIKESİR r<tda bu farklı durumun ortadan kaldırılmasını 
istemektedirler’)

Başbakanlık yazısına bağlı Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısında: Bu farklı duru
mun 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki maaş tutarlarına intibak ettirilmek suretiyle ortadan 
kaldırılmış olduğu evvelce asli maaşlı Devlet memurlarına göre bir üst derecede bulunan ve bu
na mukabil Devletteki emsali kadar maaş almakta olan Tekel memurlarının derecelerinin tenzili 
muamelesinde maddi mağduriyetlerini mucip bir cihet görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına ve mümasil müracaatler sebebiyle yapılan yazışmalar
dan kurulan Devlet Personel Dairesince aylık ve ücret rejiminin de yeni baştan etüdedilmekte 
bulunulduğu anlaşıldığına göre vâki müracaat üzerine Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olma
dığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

858 10. 7.1963
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(bılekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi v<> dilekçe özetiyle komisyon, katarı)

6973/56069 - o7J,/412ı62 - 4577/1X192 
12 . 11 .1960

Vzb. M. NECATİ AN 
Vekili - Mustafa Necati An 
Askerlik Sub(\sd Başkan Vrikili

Ula - MUĞLA

(Dilekçi: Devlet Şûrasından aldığı ilâma ve 
Anayasanın mülkiyet hakkını teminata bağlamış 
bulunmasına rağmen İstanbul’daı, Zeytinbumu’nda 
bulunan 31 309 metre karelik arazisine ait imar 
durumunun 12 yıldır tespit, tâyin ve tasdik edil- 
miyerek mezkûr arazisi üzerinde ifraz ve inşaata 
müsaade edilmediğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü: İmar ve İskân Bakanlığından son defa alınan cevabi yazıya göre, bahis ko
nusu arsa için normal inşaat müsaadesinin verilmiş ve şikâyet konusunun ortadan kaldırılmış ol
duğu anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında talep ve müracaat üzerine filhal inceleme yapılmasına mahal görülmedi
ğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

859 10 .7  .1963

4233/47358 - 5055/49569 - 18.5.1961 
(S. No: 1)

ABDIJRRAHMAN YURDERİ
İfaliitziya Bulvarı Krom fş Hanı Kat 4 No : 26
Niyaızi Şo'rogrün eliyle

İZMİR.

4265/47425 - 20. .">. 1961 
(S. No. 2 )

FİKRÎ SÜLÜĞÜN
Hüseyimkayhan Mahallesi Tutıfyutreis Caddesi 
No: 134

KIRIKKALE

(Dilekçi: Ordu re jandarmada 20 yıl hizmet
leri sonra İlmî kifayetsizliği ileri sürülerek emek
liye sevk edilerek İ l  yaşında mağdur bir durum,d 
düşürülmüş olduğundan bahsile emeklilik müdde
tini tamamlıyabilmesi için münhal nahiye müdür
lüklerinden veya ceza evi memurhlklanndan birine 
tâyin edilmesini inlemektedir.)

(Dilekçi: Sabık Devlet Başkanına hakaret ve 
tevkifi sebebiyle uzaklaştırılmış olduğu Kırıkkale 
Pirinç Fabrikasındaki işine tekrar alınmasını iste
mektedir.)

Ö326/9386 - 21.3.1961 (Dilekçi: Köylerinin içme suyu ihtiyar mm bir
(S. N: 3) ıın öne e giderilmesini istemektedir.)

MEHMET UĞUR
(lirenei'k Köyünde Muhtar ,

Orhaneli - BURSA

9363/9363 - 16 . 3 .1960 
(S. No: 4)

SÜLEYMAN EROL 
Büyüle paşa 'köyün d o

Çan - ÇANAKKALE

(Dilekçi: Askerlik hizmetini ifa sırasında roma
tizmaya tutulup bu yüzden çürüğe aynldtğmı ha
len tedaviye muhtaç, ve mustar bir durumda bu
lunduğundan bahsile gerekli yardımın yapılması 
isteğinden ibarettir.)



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özeliyle komisyon kaiYln)

3730/45795 - 27 . 4 .1961
(S. No: '5)

ÖMER ÖY.E
Umum Sakafrahçıla:* Demeği İdare Heyeti 
Reisliği

Haliç - Sütlüce - İSTANBUL

3723/45782 - 27 . 4 .1961 
(S. No: 6)

NURÎ ERDOĞAN
Şehirde Hüsnü'boy Caddesi Çiknı az ıSoka'k 
No: 183

ÇARŞAMBA

3984/46011 - 2 . 5 . J9fil 
(S. No : 7)

NEŞET BAYKURT 
Kaymakam

ÇAN

8877/60989 - 5.5 .1961 
(:S. No: 8)

İSMAİL SADAK 
Molo Köyünden

KAYSERİ

8345/44475 - 7 . 4 .  1961 
(S. No: 9)

ALİ KOCABAŞ
Keçiören Tepebası Cura Sokaık No: 7

ANKARA

2866/43387 - 1(1. 8 . 1961 
(S. No: .10)

ŞAKİR KARAHAN 
YtMiimahallede Çift<;i

KTZTLTEPE

(Dilekçiler: Fiyatlardaki fahiş yükselmeyi ön
lemek maksadı, ile E t ve Balık Kurumunca Saka
tatın yeniden kurmuş oldukları Sakatatçı Esnaf 
Kooperatifi üyesi olan esnafa dağıtılnıasını ve mü
teahhitlerin aradan kaldırılmasını istemektedir.)

(Dilekçi: Kendisine her nerede, olursa olsun 
arazi verilmesini istemektedir.)

(Dilekçi: 11 nci Kolordu muhabere müdiir yar
dımcısı iken İçişleri Bakanının emri ile, iki yıl 
için (jönderildiği Can Kaymakamlığındaki 3 ay 
sonra tekrar orduya alınması sebebinin anki an
masını islemekledir.)

(Dilekti: Pancar ekim sahasının % 43 nisbe- 
linde azaltılmış olmasından şikâyet etmektedir.)

(Dilekçi: Eski muhariplerden olup yevmiyeli 
olarak Ankara Gençlik Parkında kendisine bir iş 
verilmiş iken bu kere vazifesine son verildiğinden 
bahsile vazifesine devam etmesine, müsaade olun
masını istemektedir.)

(Dilekçi: İşletemediği 30 bin dönümlük tapulu 
arazisinin gösterilecek kanuni şartlara uymak vc 
riayet göstermek suretiyle Hükümetçe ihya. edile
rek verimli bir hale getirilmesini veyahut boş kal
maması için takdir olunacak bedel kıymeti üzerin
den muhtaç çiftçilere dağıtılmasını istemektedir.)
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2607/60538 - 4 .3 .  1961.
(S. N o ;  11)

A B D Ü L  S A R S I L M A Z
l?a*rıı>b<*,v M a h a l l e s i  lf*6 S o k a k  N o :  lf>

A K H İ S A R

3958/464!)5  - S . 5 . 1961 
(S . N o :  12)

O Y A  Ş I P K A  
İ s t a n b u l  Y o lu  N o :  76

E D İ R N E

3956/4647Ö - 8 . 5 . 1 9 6 1  
(S. No: i:j)
C E L Â L  E R  F İ D A N
A r a b a c ı l a r  lîöliig-ii E s n a f ı  a d ı n a  İ d a r e  M e- 
'iııııru

Ü s k ü d a r  - İ S T A N B U L

3 9 7 1 /4 6 5 7 5  - 9 . 5  . 1961 
(S. N o :  14)

M E H M E T  N E P E S O Ğ L U  
D e f t e r d a r l ı k  Y a y a  T a h s i l d a r ı

(r t.İv ItlŞ lIN

2 3 0 8 /4 2 1 4 7  - 2309/42.148 - 2 3 . 2 .  1961
(S . N o :  15)

A Z İ Z  A K I Ş I K
Y eşi l  r a d d e s i  S a n e ıd o  M ah a l le s i  ve S o k a jh  
N o : 21

B U R S A

3.943/46685 - 1 0 . 5 .  1*16.1 
(S. N o :  16)

M E V L Ü T  T E K M E M E I > 0 ( î L U  
M a h m u d i y e  M a h a l le s i  N o :  10

HAVZA

(Dilekçi: İstiklâl Harbi malûllerinden olup ih- 
liyur ve çalışumıyacak bir durumda olduğundun 
kendisine mâlıViyei aylığı bağlanmasını istemek
ledir.)

(Dilekçi: Urla kısmında ücretle vazife görmek
te ve müracaat!erde- de bulunduğu halde Edirne 
Lisesinde acılan öğretmenliklerden birine tâyin 
edilmediğinden bahsile, durumunun incelenen k 
tâyinim delâlet (dilmesini işitmektedir.)

(Dilekçi: İJskiidar iskelesine kayıtlı bulunan< 
117 arabaya■ ait atların barındığı ahırların, valilik 
ı mirlerinde bir intikal müddeti tâyin edilmiş bu
lunmasına rağmen bu emirden kendileri haberdar 
(dilmeden mühürlenerek hayvanlarının açıkta bı
rakıldığından şikâyetle kendilerine bu konuda ica
beden m üzah eretin göstcrilm esin i isi cm ektedir.)

(Dilekçi: Kadro gönderilmek suretiyle ierfiinin 
sağlanması ve mağduriyetinin giderilmesini iste
mektedir.)

(Dilekçi: Lise mezunu olduğunu beyanla, duru
muna uygun bir göreve tâyinini istemektedir.)

(Dilekçiler: Ankara Ki Kombinesi Müdürlüğü
ne olan borçları için uzun vâdeli taksitlere bağlan - 
mal suretiyle ödeme kolaylığı gösterilmesini ve 
alınacak cezadan da mutazarrır edilmemesini isle
mektedir)



— a s -
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S936/46666 - 9 .5 .1961 (Dilekçi: Yatılı bir okulda tahsil görmesinin
(S. No: 1:7) sağlanmasını istemektedir.)

İBRAHİM AYGIÇ!
Alaphnın Mıısabeyli Köyünde

Ereğli - ZONGULDAK

4268/47446 - 20.5.1961 (Dilekçenin özeti: İstifaen ayrılmış olduğu po-
(S. No: 18) lislik meslekine tekrar tâyin edilmesi isteğine da-

METİN KARAOGLU
Devlet Su İşleri 7 nci Bölıge Müdürlüğü

irdir.)

■SAMSUN

4275/4731-6 - 18 . 5 .1961 
CS. No: 19)

NEBİ BAŞEL 
Oğulboy Ma'haMmi No: 24

TOKAT

(Dilekçenin özeti: Hâzineye aidolup üzerine bir 
göz oda yapmış ve zeminini kendi üzerine tescil et
tirmiş bulunan Mehmet Engin adındaki bir soku
lan satmalmış olduğu gayrimenkulun kendisine 
verilmesi isteğinden ibarettir.)

4498/4184(6 - 20. 5 .1961 (Dilekçenin özeti: Sanayi kredisi verilmesi iste-
(S. No: 20) ğine dairdir.)

MEHMET BARDAK

Parksa - ÎJ&MİR

4509/47697 - 20 . 5 . 1961 
(S. No: 21)

H. KÂZIM ALTUN 
T. M. O. ftölige Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni

DİYARBAKIR

yarbakır’a nakledilmiş 
ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: 25 lira yevmiye ile Toprak 
Mahsulleri Ofisi Aşkale Ajansı Teknisyeni olarak 
bu idare inşaatında, vazifeye başlamış ve buradan 
Trabzon ve Rize’ye naklolunup buralarda da önem
li inşaatların teknisyenliğini ifa etmiş bulunduğu 
halde yevmiyesinin 20 Ura üzerinden verildiğinden
ve harcırahı da yanlış hesaplanmak suretiyle Di- 

bulunduğundan şikâyetle, uğradığı bu haksızlıkların giderilmesi isteğinden
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2599/42653 - 4 .3 .  1961 
(ıS. No: 22)

OSMAN GÜVEN
G-ülvm Ticarethanesi Bedir Erduran - Karaca 
•Özbek Kardeşler

KIRIKKALE

(Dilekçenin özeti: Maltına ve Kimya Endistü- 
risi kırıkkalc Bölge Müdürlüğü işçilerinden iken 
vazifesine son verilmekle çoluk çocuk sefil perişan 
bir duruma düşmüş olduğundan tekrar işe alınma
sı isteğine dairdir.)

2593/4,2063 - 4 . 3. 1961 
(S. No: 23)

HÜSEYİN KESKİN 
Bayındır Köyü Muhtarı

'KAMAN

2542/42598 - 3 . 3 . 1961 
(S. No: 24)

EMİN AHMET TBKÎN
Danışm-cnit Gazi Mahallesinde

MALAZGİRT

2509/42486 - 4081/42486 - 1 .3.1961 
(S. No: 25)

MAHMUT YILDIRIM
Geliik Çarşı içinde Muhtar Mehmet Alaca 
eliyle

ZONGULDAK

2417/60507 - 20 . 2 .1961 
(,S. No: 26)

HÜSEYİN İKÂZIM AUTUN 
T» M. Ofisi Bölge inşaat Yev. A/1202 Tek
nisyeni

DİYARBAKIR

2395/28828 - 2 . 2 . 1961 
(,S. No: 27)

ALt OVALI
Abdullah paşa Malı ali asi No : 33

(Dilekçenin özeti: Kaman Ziraat Bankasına 
1960 yılına ait çevirme kredisi borçlarının tecili 
isteğine dairdir.)

(Dilekçenin özeti. Bir an önce topraklandırıl
ması■ isteğine dairdir.)

(Dilekçenin özeti: 1937 yılından beri işçi olarak 
çalışmakta olduğu Ereğli Kömür İşletmesindeki 
işinden yaşının ilerlemiş bulunduğu ileri sürülerek 
çıkarılmış halbuki kendisi henüz 43 yaşında oldu
ğu için çalışabilecek durumda bulunduğundan mü
nasip bir işte çalıştırılması isteğine dairdir.)

(Dilekçenin özeti: Toprak Mahsulleri Ofisinde 
teknisyen olarak çalışmakta olup emsallerine na
zaran az yevmiye verildiğinden ve haksız muame
lelere mâruz bırakıldığından şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti: Susurluk Şeker Fabrikası 
Karacabey Bölgesi müstahdemlerinden iken De
mokrat Partili oldukları için, haksız olarak vazife
sine son verildiğinden şikâyete dairdir.)

KARACABEY
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2607/42938 - 9 .3.1961 
(IS. No: 2*8)

RASÎM IBURDURLU
Sıtma Ered'iıkasıyon Bölgesi Menkez Şubesinde 
Savaş Memuru

ERZURUM

4890/49416 - 20.6.1901 
(,S. N o :‘29)

ORUÇ AKBABA
Yenimalhalle Guzdepo ıSokalk No: 10

KARS

4907/49422 - 20. 6 .1001 
(!S. No: 30)

İBRAHİM YILDIRIM 
Çegel Köyünde

TİREBOLU

3852/46039 - 2.5 .1961 
(S. No: 31)

TEVFİK ÖZCAN 
Helaldi Nahiyesi No: 64

TÜRKELÎ

3739/60896 - 27 . 4 .1961 
(»S. No: 32)

ABDULLAH KOSE 
Koç Köyünde

ARPAÇAY

4756/15087 - 2 .6 .1 % ]
(S. No: 33)

GAZİ TETİK 
Eleren Köyümden,

(Dilekçenin özeti: Haksız ve hissî sebeplerle 
Denizli’den naklen tâyin kılındığı Erzurum, Sıtma 
bölgesinden yolluksuz olarak Manisa, İzmir, Aydın 
veya Denizli sıtma bölgelerinden her hangi birine 
tâyin edilmesi isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: 1956 tarihinde açılmış olan 
Gümrük Muhafaza Memurluğu imtihanını kazan
mış olduğu halde bugüne kadar tâyini cihetine gi- 
dilemediğine dairdir.)

(Dilekçenin özeti: Askerlik hizmetini ifa sırar- 
smda sakat kalmış olup halen yaşlanmış ve çalışa
maz bir durumda bulunduğundan kendisine mâlû- 
liyet aylığı bağlanması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: İpotek mukabili bankalar
dan her hangi birinden kendisine kredi sağlanmast 
isteğine dairdir.) ~

(Dilekçenin özeti: Arpaçay Ziraat Bankasınca 
kendisine ipotek karşılığı koşum kredisi verilmesi
nin temini isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: Arazi ihtiyacının bir an önce 
giderilmesi isteğinden ibarettir.)

GEREDE
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4610/27872 - 12 .1.1961 
(S. No: 84)

İ. İSMET İYİİŞ
Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokak No: 2

İSPARTA

4757/48543 
(S. N o : 3 6 ) '

D U R A K  (KUYDUK
D ere  M ahallesi D ağ  S o k a k  N o : 5

E R Z U R U M

4864/47325 - 4222/47308 - 1 8 .5 .  1961 
(S. N o : 36)

M U ST A FA  BOZCAN 
M aşa rk i ye M  ah ailesi n de

URFA

8445/44981 - 13 . 4 .1 9 0 1  
(S. N o : 37)

H A Ş A N  A K Ç A Y
T. «C. Z ira a t B a n k ası Tafkip M em uru

P O L A T L I

1927/29776 - 14 . 4 .1 9 0 1
(S. N o : 38)

H Ü S E Y İN  K A R A O G LU  
B e rb e r  Filktfi S a rıcam  eliy le

Rize - CAYELİ

3339/44511 - 8 . 4 .1 9 6 1  
(S. N o : 39) .

İBRAHİM ÖZTÜRKCAN
Cemal Yılmaz Mahallesi Yukarı Saman Sokak
N o : 7

DİYARBAKIR

(Dilekçenin özeti: Hastalığının devamı sebebiy
le sağlık mezuniyetini geçirdiği için kadrosu ilga 
olunmak suretiyle uzaklaştırılmış olduğu vazifeye 
tekrar tâyin isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: 14 sene 10 ay olarak hesap
lanmış olan müseceel emeklilik hizmetine stajiyer- 
lik müddetinin de ilâvesi suretiyle emekli aylığı 
bağlanması, bu mümkün görülemiyorsa her hizmet 
senesine karşı ikramiye verilmesi bunp dahi imkân 
görülemediği takdirde emeklilik hakkını iktisab- 
edebilmek üzere her hangi bir vazifeye tâyin istek
lerinden ibarettir.)

(Dilekçelerin özeti: Her yönden kalkmdırilma- 
ya lâyık' olan Urfa'mn imar ve ihyası için bâzı ta
lep ve temennilerden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: Dışardan Ortaokıdu bitirme 
imtihanlarının vilâyetlerde olduğu gibi kazalarda 
da yapılması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: Körtün Toprak Mahsulleri 
Ofisi Tartı Memuru Haşan Dereli’nin vâki suiisti
mallerinden dolayı tahkikat yapılması isteğinden 
ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: Çalışmakta olduğu Karayol
ları 9 ncu Bölge Müdürlüğünde almakta olduğu 
yevmiyenin kifayetsizliğinden dolayı artırılması ve 
Vakıflar Bankası Diyarbakır Şubesine veznedar 
olarak tâyin edilmesinin temini isteklerinden iba
rettir.)
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

3221/60733 - 6 . 4.1061 
(S. N'o: 40) ■ ‘

ŞÜKRÜ ÇAKIR ve Kâzım Geyik 
Arzuhalci 'Ahmet Yıldırım eliyle

ELÂZIĞ

3108/44822 - 5 . 4 .1961 
(IS. ■No: 41)

ALİ GÖKER
A. Haisam (Basri M ahali asi Karış Kapı Caddesii
NTrv 9R

ERZURUM

2207/28546 - 23 . 1 . 1001 
(»S. No: 42)

FATMA KURŞUN
1030 iSokalk No : 1 Faik Paışa

İZMİR

3480/45071 - 15 . 4 .1001 
„ (;S. No: 43)

'  DURDANE BAYRAK
Nuisraıtiye .Mahallesi 00 Soikak No: 21

MERSİN

3470/4ÖO45 - 1915/1515 >- 15 . 4'. 1061 
(iS. No: 44)

RÂBtlîM ERDEM
Yeni Yapan Çarrak Köyünden

(Balâ - ANKARA

4626/4)86127 -8 .6 .1961 .
(S. No: 45)

«SAfBAHÂTTÎN KÜÇÜKYILMAZ 
Bağkrbaışı Caddesi Abacidede iSokaik No: 6

Üsküdar - İSTANBUL

(Dilekçenin özeti: Arazi ihtiyaçlarının gideril
mesi isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti: 24 senedir bilfiil çalışmakta 
olduğu Ordu 4 ncü kademe silâh fabrikası tamir
hanesindeki vazifesinden ödenek kifayetsizliği se
bebiyle çıkarılıp mağdur edilmiş bulunduğundan 
bahsile, emeklilik müddetini ikmal etmek üzere ya 
eski vazifesine alınması veyahut emekliye sevk su
retiyle maaş bağlanması isteklerinden ibarettir.)

(Dilekçi: Meskensiz dar gelirli vatandaşların 
6188 sayılı Kanun hükümlerinden faydalandırıl
mak suretiyle meskene sahip kılınmalarını teminen * 
kurulmuş olan derneklerin bu maksatla aldığı ka
rarı ve bu çok mühim olan mesken dâvasının ön 
plâna alınması temennisini belirtmektedir.)

(Dilekçi: Karayolları 5 nci Bölge memurların
dan iken vefat eden kocasından kendisine vb 3 ye
timine aylık bağlanması veya her hangi bir yardım
da bulunulmasını istemektedir.)

(Dilekçi: Orta ve ilkokul tahsil çağında bulu
nan çocuklarının tahsillerini tamamlatabilmesi için 
Ankara’da münasip bir hizmete tâyin edilmesini 
istemektedir.)

(Dilekçi: 1950 de Astsubay Okulundan mezun 
olup sağlam olarak vazifeye başladıktan ve 8 sene 
14 gün hizmet gördükten sonra, gözlerindeki arıza 
sebebiyle çürüğe çıkarılıp ordu ile alâkasının kesil
miş olduğundan bahsile 6741 sayılı Kanundan fay
dalandırılmasını istemektedir.)
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karvnij

(Dilekçiler: Tapu, vergi ve zilyedlik durumlart 
nazara alınmak suretiyle kadastroca adlarına tes
pit edilmiş bulunan yerlerinin orman idaresinin ve 
Hâzinenin mahkemeden aldıkları ilâmlara müsteni
den ellerinden alınmak istendiğinden bahsile, köy
lerinde orman tahdidi yapılıncaya kadar bu yer
lerin uhdelerinde bırakılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü: Dilekçiler tarafından ileri sürülüp mahiyetleri herbirinin ismi hizasında ay
rı ayn hülâsaten gösterilmiş olan talep ve şikâyetlerin son kararı almaya yetkili idari makam ve 
merciler tarafından incelenmesi lâzımgelen hususlara taallûk ettiği anlaşıldığından mezkûr talep 
ve şikâyetler hakkında Komisyonumuzca bir muamele tâyinine mahal olmadığına oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

860 10. 7.1963

4223/47857 - 18.5 .1961 
(S. No: 46)

ORUÇBEY KÖYÜ 
Muhtarı ve arkadaşlan

KADÎRLÎ

Başkan 
Urfa Senatonu 

V. Gerger

B aşk anv ekili 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözeli 
Edime Milletvekili 

F. Giritlioğlu

Sözıcü 
Bolu Senatörü 

8. Uzunhasanoğlu

(Dilekçe Sayısı : 120)



D Ö N E M  : 1 TOPLANTI : 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

—»S Sayı: 20 > —
Tevzi tarihi 

20 . 11 . 1963 Çarşamba

(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

4609/48418 - 6.6.1961 
(S. No: .1)

SIRRI ÇELÎK 
Tılısbık köyünde

(Dilekçenin özeti : Başarısızlığından bahsile 
haksız olarak eğitmenlik vazifesine nihayet veril
diğinden şikâyete dair.)

KELKİT

3725/60897 - 29 . 5 .1961 
(S. No: 2)

AHMET FEYZİ BESLERDİ
Merkez Bilet Gişesinde Türk Ticaret Bankası
karşısı

ADANA

(Dilekçenin özeti : Kanuni istihkakı olan Mer
sin - Ankara arası yol harcırahının, diğer yardım 
ve zamların verilmediğinden şikâyete dair.)

3858/46095 - 5.5 .1961 
(S. No: 3)

EMİN ÇELİK 
Pınarbaşı mahallesi No: 68

Elmalı - ANTALYA

(Dilekçenin özeti : 8 yıldır polislik yapmakta 
iken vazife yapmakta olduğu bir sırada kendisine 
nüzül isabet edip mâlûlen emekliye sevk edildiği 
halde maaş ve ikramiye verilmediğinden şikâyete 
dair.)

2680/42944 - 9.3.1961 
(S. No: 4)

SÜLEYMAN KASAP vc arkadaşları 
Kosk mahallesinde

GERZE

(Dilekçenin özeti : 1956 yılında Gerze’de vuku- 
bulan yangın felâketi sebebi ile yanan evlerinin 
yer ve bahçeleri istimlâk olunmuş ve bedeli istim
lâkin 6683 sayılı Kanun gereğince tamamen öden-, 
mesi gerekirken 5 er bin lirasının yeniden inşa 
olunan evlerin arsa bedeli olarak mahsubedilmiş 
bulunmasından şikâyete dairdir.)
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Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı adresi vo dilekçe özetiyle komisyon karan)

26,X1/42943 - 9 
(S. No: r>)

1961

I I A S A N  lü Y M l’K ve a r k a d a ş l a r ı  
B o y d a n  K ö v ü ı ıd e  M u h t a r

(Dilekçenin özeti : Haydan köyü hududu içe
risinde Karaçalılık namı ile mâruf Hâzineye ait 
yer 1946 yılında fuzuli şagiller elinden alınıp icra- 
en Hâzineye teslim edilmiş bulunduğu halde mv- 
tegallibe zümresinden olan mütecavizler bu yerden 
daha büyük binalar yapmak sureti ile istifadeye 
devam etmekte ve ilgililerce de buna müsamaha 

olunduğundan bahsile Hazine hukukunu ızrar edenler hakkında gerekli tetkikat ve takibatta bulu
nulması istek ve ihbarından ibarettir.)

ARAÇ

3174/44210 - 4.4.1961 
(S. No: 6)

KADİR OKAY
Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Polis Memuru 
.‘54/64 89 vaka ve sicil numaralı

EDİRNE

(Dilekçenin özeti : Vâki müracaatlarına şart
ları haiz bulunmuş olmasına rağmen imtihana, 
alınmadığından şikâyete dairdir.)

2926/43539 - 22.3 . 1961 
(S. No: 7)

MAHMÜRE BURKEV
Mühürdar Rızapaşa Karakol sokak No: 29

Kadıköv - ÎSTANBUL

(Dilekçenin özeli : Tan Gemisinde çalışmakta 
iken 1953 yılında haksız olarak işten çıkarıldığın
dan şikâyete ve işe iade isteğine dairdir.)

43336
2865/43335 - 16.3 . 1961 
(S. No: 8)

DERVİŞ YAKUT 
Vilâyet emrinde

AFYON

(Dilekçenin özeti : İnkılâbı mütaakıp hakkın
da yapılan yalan ihbarlar üzerine nezaret altına, 
alınıp adlî tahkikat sona ermeden 105 sayılı Ka 
nuna tevfikan mecburi iskâna tabi tutulmuş oldu
ğundan bahsile, adlî tahkikat neticesinde suçsuz
luğu sabit olmuş, şeyhlik, ağalık, her hangi bir 
aşiret ve kabile ile ilgisi bulunmıyan fakir, çiftçi 
bir kimse bulunduğu cihetle yapılan idari hatanın 
düzeltilmesi isteğinden ibarettir.)

4598/48306 - 5 .5 .  1961 (Dilekçenin özeti : 2 sene 5 aydır almakta ol-
(S. No: 9) dukları maaşlarının, terfilerinin 7244 sayılı Kanu-
... .  .. . r. , n , na aykırı olduğu ileri sürülmek sureti ile bir alt
K I L M A Z  D E N İ Z C İ  ve a r k a d a ş l a r ı  7 7
rı, . T-y , . . .  . . . ,  A1 dereceye in d irilm iş olm asından şikayete  d a v d ır .)
İn» f a k ü l t e s i  D a l ı ı l ıve  S e rv is i  L a b o r a n t ı

ANKARA



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

4946/49645 - 23 . 6 .1961 
.(S. No: 10)

TEMEL GÜR ve HİDAYET BALCI 
Sakarya caddesi Keresteci

ADAPAZARI

4939/49587 - 22 .6  .1961 
(S. No: 11)

NEBAHAT ÇELİKYONTAN 
İstasyon caddesi No: 8/A

Derince - İZMİR

5063/25197 - 29 . 6 .1961 
(S. No: 12)

ERTAN KARACALAR
Erzeııe mahallesi Türkmen sokak No: 82

Bornova - İZMİR"

2906/43564 - 22 . 3 . 19(51 
(S. No: 13)

ŞÜKRÜ ÖZYURT 
Gulabi Köyü Muhtarı

Çamiçi - NİKSAR

2927/43552 - 22.3 . 1961 
(S. No: 1.4)

MUHİTTİN DEVGE 
PTT Merkez Müdürü

KEŞAP

3014/43856 - 28 . 3 .1961 
(S. No: 15)

OSMAN BIYIK
Nusratiyc mahallesi Kenar sokak No: 9

MERZİFON

(Dilekçenin özeti : Kereste ticareti ile iştigal 
etmekte olup Kıziltoprak’ta açmak istedikleri bir 
satış mağazasına Kadıköy Belediyesince ruhsat ve
rilmediğinden şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : 25 yaşını doldurduğu için 
kesilmiş olan yetim aylığının iadeten tahsisini te- 
' minen bir kanun çıkarılması isteğine aittir.)

(Dilekçenin özeti : Ilava Muhabere Okuluna 
devam etmekte iken tutulduğu Adenit Tüberküloz 
hastalığından tedavi altına alınmış ve tebdilhara 
ile ayrılmış bulunduğundan okulla alâkasının ke
silmiş olduğu halde kendisinden alınacak okul taz
minatı için mahkemeye başvurulmuş bulunduğun
dan bahsile böyle bir haksızlığa mahal bırakılma
ması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Niksar'ın Çamiçi nahiye 
merkezinin Gülabi köyünden Ardıçlı köyüne naili 
mağduriyetlerini mucibolacağı cihetle bununla il- 
f/ili enü hı kaldırılması isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Keyfi olarak Görele'den 
Keşap kazasına nakledilmiş bulunduğundan şikâ
yetle Görele’deki vazifesine iade edilmesi isteğin
den ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Askerî hastanelerce tanzim 
olunan raporlarında maluliyeti belirtilmiş ve mua
venete muhtaç bir durumda ■ bulunmuş olmasına 
rağmen mâlûliyet aylığı bağlanmadığından şikâyete 
dairdir.)
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(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

3019/43835 - ‘2 8 .3 . 1961 
(S. No: 16)

KÂMİL KAYNAK
B. P. Limitet Petrol Şirketi Sivil Savunma 
Uzmanı

Şişli - İSTANBUL

zafa alınarak yarbaylığa yükseltilmek' sureti ile 
r ettir.)

5058/46486 - 8.5 .1961 
(S. No: 17)

İşıklı Köyü İhtiyar Heyeti
Hal binasında Komisyoncu Hüseyin Beşirioğlu
eliyle

SAMSUN

2541/42597 - 3 .3 .  1961 
(S. No: 18)

SEYFETTİN DURUKAN 
Mezbaha sokak No: 111

HENDEK

4806/49088 - 15 .6  .1961 
(S. No: 19)

HAŞAN GÜNER
Pazar mahallesi Hastan sokak No: 52

SAMSUN

2645/42815 - 7 .3 .1961 
(S. No: 20)

NAİM GÜVENÇ
Göktepe Karlıtepe 17 sokak No: 17

(Dilekçenin özeti : Sicil Talimatnamesinin 14 
ncü maddesi, 10 .3  .1956 tarihli karar ile lehine 
tadil görmüş ve 1.955 sicili de müspet bulunmuş ol
masına, rağmen, Yarbaylığa terfi ettirilmeden
19 Ağustos 1960 tarihinde 42 sayılı Kanuna göre 
emekliye sevk olunarak mağdur edilmiş bulundu
ğundan bahis ve şikâyetle, 13 piyade subayı hak
kında yapıldığı gibi kendisinin de tekrar muvaz- 
ynağrlunyelinin bertaraf edilmesi istebinden iba-

(Dilekçenin özeti : Tütünlerinin kayıtsız şart
sız olarak Samsun Başmüdürlüğünce alınması iste
ğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Hendek’te Yaprak Tütün 
Bakım Evinde çalışmakta iken geçirdiği bir haza 
sebebi ile mâlûl kalmış ve işinden çıkarılmış oldu
ğu halde sigortadan aylık bağlanmadığından şikâ
yete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : Devlet Demiryolları bekçi
lerinden iken 13 Temmuz 1956 da yaş haddinden 
bahsile haksız olarak işine nihayet verilmiş oldu
ğundan, mâruz kaldığı bu haksızlığın giderilmesi 
için kendisine iş verilmesi veyahut emekli aylığı 
bağlanması isteğine dairdir.)

(Dilekçenin özeti : iskân yerini terk etmiş bu
lundukları hakkında yapılan bir isnat yüzünden 
iskân haklarının iptal edilmiş bulunulduğundan 
şikâyete dairdir.)

İSTANBUL
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2603/42594 - 3 .3 .1961 
(S. No: 21)

NAİL PERVANE 
Ihsaniye mahallesi No: 1/46

AMASYA

4773/49047 - 14.6 .1961 
(S. No: 22)

MEHMET YAVAŞ 
İlkokul öğretmeni

ADAOİDK

4529/48113 - 2 .6 .  1961 
(S. No: 23)

SABRI YİĞİT 
Ortaköy kazasında mukim

ÇORUM

4522/48134 - 2 .6 .1961 
(S. No: 24)

AHMET BALKAN
Merkez Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Reisi

BAYINDIR

4474/48037 - 1 .6.1961 
(S. No: 25)

AZMİ ULUEVLİ
1668. sokak No: 10 Kat : 2

Karşıyaka - İZMİR

5897/47329, 4271/47329 - 18 . 5 .1961 
(S. No: 26)

MEHMET TEKEREK
Ağır Bakım Silâh Fabrikası arkası Modern 
evlerde mukim

İSKENDERUN

(Dilekçenin özeti : 18 senedir çalışmakta oldu
ğu Lâdik Pancar Bölge Şefliği Kooperatif Memuru 
iken, İnkılâp aleyhinde propaganda yaptığı iddia 
ve isnadı ile 20 . 6 . 1960 tarihinde nezaret altına 
alınmış ve mahkemeye sevk edilmiş ve neticei mu
hakemede de beraet etmiş bulunduğu halde uzak
laştırılmış bulunduğu vazifesine iade olumnadığin
den şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : 14 aylık askerlik hizmetinin 
5585 ve 6724 sayılı kanunların sarahati hilâfına 
mütaakıp terfiinde kıdeminden sayılmadığından 
şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : Açılan i ncü sınıf Meteoro
loji Memurluğu imtihanında muvaffak olmuş re 
bu husus Umum Müdürlükçe kendisine tebliğ edil
miş olduğu halde evrakını tamamlayıp gönderdik
ten aylarca sonra ilkokul diploması bulunmadığın
dan bahsile tâyini cihetine gidilemiyeceğinin Lildi- 

'rildiğinden şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : Bayındır Belediyesinde me
mur iken, maddi mânevi huzursuzluk sebebi ile is
temiyor ck emekliye ayrılmış olduğunu belirterek 
müddeti hizmeti 25 sene 14 gün bulunduğu halde 
yanlış hesap ve tesbit neticesinde emeklilik hakkın
dan mahrum bırakıldığından şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : Kanunen müstahak bulun
duğu halde terfi ettirilmediğinden şikâyete dair.)

(Dilekçenin özeti : Jandarmada mecburi uzat
malı onbaşı olarak vazife görmekte iken haksız 
olarak kaydının terkin vc bu konuda açtığı idari 
dâvanın da Danıştayca reddedilmiş bulunduğun
dan şikâyetle vazifesine iade olunması isteğine 
dairdir.)



(D ilek çen in  ta r ih  v c  No. sn ile  sahib in in  adı adresi ve  d ile k çe  ö ze tiy le  kom isyon k a fa n )

1 4 0 3 /2 8 8 4 5  - 2 . 2 .  1961 
(S. N o:  27)

İ R F A N  A T A L A Y
Y a n  so k ak  N o :  4 B u l g u r l u  - K ıs ık l ı

Üsküdar - İSTANBUL

4612/48308 - fi. 6 . 1061 
(S. No: 28)

YUSUF ÜSTÜN
Yalnızbağ köyünde İpi. Fİ). Atelve Ustabaşısı 
Nevzat Tohın eliyle

HRZÎNCAN

4617/48383 - G.6 . 1061 
(S. No: 20)

M KUM ET İNAK
b’ski Hükümet caddesi No: 0

K IRKLARI-: Lî

6164/6164, 4623/4836!) - fi. 6. 1061 
(S. No: 30)

ZEKİ TAVAClOdLU
Toprak Mahsulleri Ofisi Savunma Sekı-eterliği 
Savunma Uzmanı

f- ‘ ANKARA

4800/49157 - .16 . 6 . 1061 
(S. No: 31)

İBRAHİM DUMAN 
Ceza Evinde mevkuf

Antakya - HATAY

4241/47424 - 20 .5  . 1061 
(S. No: 32)

IIASAN ÖZALP
K a ley az ısı Çarşısında Kunduracı Mustafa 
Minoğlu eliyle

SİNOP

(Dilekçi : Kanuna ay kın  bir şekilde adına tarh 
vc, hacze,n tahsiline, tevessül olunmuş bulunan 660 
lira cezalı verginin kaldırılmasını istemekledir.)

(Dilekçenin özeti : Emekli Sandığınca vazife 
mâlfdü addedilmediğinden şikâyete dairdir.)

(D ilekçen in  özeti : M illî M ücadelede gecen h iz
m et m ü d d e tin in  siv il h izm et m ü d d e tin e  eklenm e
diğ inden  şikâyete  da ird ir ,)

( D ilekçenin özeli : E lib a n k la  çalışm ukla -iken 
hakkında  yersiz v< m esnetsiz olarak verilm iş olan 
ten z ili maaş cezasının kald ırılm ası is teğ inden  
ib a re ttir .)

(Dilekçenin özeti : 134 sayılı A f Kanununun 
haklarında yanlış tatbik edildiğinden şikâyetle bu 
hatalı tatbikatın düzeltilmesi isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Millî Mücadeledc geçen hiz
metlerinin emeklilik hizmetlerine eklenmediğinden 
şikâyete dairdir.)



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

4633/48621 - 8 . 6 . 1961 
(S. No: 33)

MAZLUM DEMİREL 
Elmalı köyünde

ŞAVŞAT

523/4615 - 23 . 7 .1960 
(S. No: 34)

MEHMET KAPLAN 
Ceza Evinde mevkuf

Ş. KARAAĞAÇ

3512/45124. - 17 .4 . 1961 
(S. No: 35)

IIALÎL ÎBRAHlM ÇORUHLU 
Ceza Evinde hükümlü

ÎZMÎT

517/517, 740/740, 6222/53268,
3344/44641, 3919/44641, 6298/44641, 
4500/44641 - 11.4.1961 
(S. No: 36)

ŞEMSETTİN BIÇAKÇIOĞLU 
Akarbaşı mahallesi Irmak sokak No: 20

ESKÎŞEHtR

3352/44513 - 8.4.1961 
(S. No: 37)

MEHMET KARATEKE 
Gökpınar mahallesinde

(Dilekçenin özeti : Mahkemesi devam etmekte 
bulunduğu halde, arazisi üzerinde Orman idare
since yapılmakta olan icrai takibatın durdurulması 
isteğinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : 29 . 5 . 1960 tarihinde evin
de yapılan aramada silâh, bıçak bulunduğundan 
dolayı, vesikaları bulunmuş olmasına ve 5 numaralı 
Geçici Kanunla, 28 . 6 . 1960 tan itibaren 30 gün 
içinde silâhları teslim edenler hakkında takibat da 
yapılamıyacağı, yani bir af derpiş edilmiş bulunul
masına rağmen haksız olarak tevkif edilip bu mev
kuf iy et halinin devam ettirildiğinden şikâyete da
irdir.)

(Dilekçenin Özeti : Haksız yere vâki mahkûmi
yeti ile ilgili İstanbul 3 ncü Ağır Ceza Mahkeme
sine ait 1956/65 sayılı dosyasının incelenmesi iste
ğine dairdir.)

(Dilekçenin özeti : Kendisine isnadolunan bir 
hırsızlık suçundan dolayı uzun zaman çalışmakta 
olduğu veznedarlık vazifesine nihayet verilmiş ve' 
tahtı muhakemeye alınmış olup, çıkarılan 113 sayılı 
A f Kanunu ile hakkmdaki âmnıe dâvası kaldırıl
mış ve bilcümle hukuku avdet etmiş bulunduğu 
halde iaâei memuriyet et tirilm ediğinden şikâyete 
dairdir.)

(Dilekçenin özeti : Devlet Demiryolları İkinci İş
letmesinde işçi iken haksız ve sebepsiz yere işinden 
çıkarıldığından şikâyete dairdir.)

Baklan - DENİZLÎ
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(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3021/43890 - 28 . 3 . 1961 
(S. No: 38)

HALİL ÖZEN
D. Ç. İşletmesi iskelede Bekçi

Filyos - ZONGULDAK

(Dilekçenin özeti : Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi 
Muhasibi iken haksız bir takibata mâruz kalması 
sebebi ile vazifeden uzaklaşmak mecburiyetinde 
kaldığından bahsile 45 günlük maaşının ödeneme- 
diğinden şikâyete dairdir.)

3032/43843 - 28.3 . 1961 
(S. No: 39)

ÖMER MERCANER
İncirli caddesi Son durak No: 68

Kartaltepe - Bakırköy 
İSTANBUL

(Dilekçenin özeti : Ünilever Şirketinde çalış
makta iken bir tertip eseri olarak kendisine isnad- 
olunan ve beraeii ile. neticelenmiş olan bir suçtan 
dolayı uzaklaştırılmış bulunduğu işine tekrar alın
madığından şikâyete dairdir.)

(Dilekçenin özeti : 30 yıldır çalışmakta ol.lağu 
Ereğli Kömür İşletmesindeki işinden kanuni hiç
bir hak tanınmadan haksız olarak çıkarıldığından 
bahis ve şikâyetle, heyeti sıhhiycye sevk olunup 
bütün haklarının tanınmasının sağlanması isteğin
den ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıkla
nan dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetler yargı mercilerinin kararına konu olan veya bu merci
lerde İncelenmekte veya halli bu mercilerin kararına bağlı bulunan hususlarla ilgili oldukları an
laşıldığından 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci bendinin a, b, c fıkralarına göre komis
yonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2265/42072 - 22 . 2 . 1961 
(S. No: 40)

CEMAL ACAR 
Kırmacı köyünde

K. DENİZ EREĞLÎSÎ

947/41444 - 24 .1 . 1961 
(S. No: 41)

NURİ ÇETÎNTAŞ
Meyva Müstahsılları Anonim Şirketi Müdürü

KARAMÜRSEL

861 10 . 7 . 1963

(Dilekçenin özeti ; .1956 yılında kurmuş olduk
ları Şirkete ait İstanbul’da yaş sebze ve meyva 
hal’inde bulunan 2 parsel numaralı satış yerine ait 
sözleşme 80 sayılı bir Kanunla feshedilmiş ise de 
mezkûr yerin yine aynı kanuna uyularak müstah
sil komüsyoncu sıfatı ile şirketlerine tahsisi gerek
tiği halde bundan imtina edildiğinden şikâyete da
irdir. )

9796/9796, 7911/97911 - 2 . 12 . 1959 
(S. No: 42)

SÜLEYMAN AYPAlî
Gölcük Yeni M. Bağlar Caddesi NTo: 49

GÖLCÜK

(Dilekçenin özeti: Geçirdiği iş kazası sebebiyle 
yapılan tedavinin vc verilen tazminatın kifayetsiz
liğinden şikâyete dairdir.)



— 9 —
(Dilekçenin tarih ve No. su ile' sahibinin adı adresi vo dilekçe özetiyle komisyon kararı)

8797/8797 - 3 . 2 .  1960 
(S. No: 43;

HALİM SERT
Kadıköy Bağdad Caddesi Kenan Hıılûsi So
kak No: 50

İZMÎT

4256/47423 - 20 . 5 .  1961 
(S. No : 44)

DURAK KUYDUK
Dere Mahallesi Dağ Sokak No: 5

ERZURUM

(Dilekçi: Yaptığı ağır hakaretle, oğlu, astsubay 
Muttalip Sert’in intihara teşebbüs etmesine sebebo- 
lan Üsteğmen Necdet Gazazoğlu hakkında takibat 
yapılmasını istemektedir.)

(Dilekçi: Sivas Hastanesinden aldığı 26.3.1955 
tarihli raporda, B /11 grupunda çalışabileceği yazılı 
bulunduğu halde, bu karar hilâfına çalıştırıldıktan 
sonra 25 . 11 . 1958 tarihinde haksız bir şekilde, 
âdi nıâlûl olarak emekliye, sevk edilmiş bulunuldu
ğundan bahis ve şikâyetle tekrar istihdam edilmesi
ni veyahut vazife malûlü addedilmek suretiyle
< mekli aylığı bağlanmasın ı istemektedir.)

4266/47375 - 18 . 5 . 1961
(S. No: 45)

İSMAİL ATALAY
Beykoz Elmalı Çiftliği Ocvizlidero No: 5

İSTANBUL

4248/29677 - 17 . 5 . 1961 
(S. No: 46)

TAHSİN YILMAZ
Anafartalar Caddesi 1305 nei Sokak No: 3

İZMİR

4240/47324, 2586/2586 - 18 . 5 . 1961
(S. No: 47)

MUZAFFER YİĞİT
Sapan Bağları Yeııiyol Caddesi No: 36-

Peııdik - İSTANBUL

4716/48892 - 13 . 6 . 1961 
(S. No: 48)

HİKMET ERDEM
Osmanbev Şafak Sokak No: 49 kat 2

Şişli - İSTANBUL

(Dilekçi: Mücbir sebepler tahtında, çalışmakta 
olduğu, gemiyi terk ettiği için Denizcilik Bankasın
ca haksız olarak işine nihayet verildiğinden şikâyet 
etmektedir.)

(Dilekçi-. 24 . 1 . 1959 tarihinde, 5134 sayıl ı 
Kanunun 39 ncu maddesinin «E» fıkrasına tevfikan
24 küsur senelik hizmeti nazara alınmadan; haksız 
olarak emekliye sevk edilmiş bulunulduğundan şi
kâyet ederek emeklilik hakkının verilmesini iste
mektedir.)

(Dilekçi: Millî Mücadelede telgrafçılıkta geçen 
hizmetinin 788 sayılı Kanunun miize y yel maddesi re 
1877 sayılı Meclis kararı hilâfına Ulaştırma Bakan
lığınca emeklilik müddetine eklenmediğinden şikâ
yet etmeîetedir.)-

(Dilekçi: Mâruz kaldığı bir mahkûmiyetten do
layı 19 senedir çalışmakta olduğu İstanbul Liman 
işletmesindeki işinden çıkmış bulunduğundan bah
sile, kıdem tazminatı ve tekrar bir iş verilmesi hak
lındaki isteklerinin kabul edilmediğinden şikâyet 
etmektedir.)
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(Dilekçenin tarih vo. No. su ile sahibinin adı adresi vo dilekçe özetiyle komisyon kararı)

4708/48533 - 17 . 6 . 1061 
(S. No: 40)

HAZIM ŞAKRAK 
Cezaevinde mahkûm

(Dilekçi: Adam öldürme suçundan dolayı Öde
miş Ağır Ceza Mahkemesince neticeten verilen (i 
yıllık mahkûmiyetin hatalı bulunduğundan bahsile 
dosyasının tetkikini istemektedir.)

ÖDEMİŞ

4704/48798, 9318/9318 - 12 . 6 . 1961 
(S. No: 50)

AKIP BİLİR
Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No: 22

ANKARA

(Dilekçi: Tamamen kayalıklardan müteşekkil 
bir yerde bütün enerjisini sarf ederek yapmış oldu
ğu ve 29 seneden beri tahtı tasarrufunda bulunan 
5 odak evinin takdir olunan 1 620 lira gibi cüzi bir 
değerle elinden alınıp yıktırılmış bulunduğundan 
şikâyet etmektedir.)

4752/48748, 6976/48748 - 9 . 6 . 196!
(S. No: 51)

HİLMİ ÖZÇİNİK
Yeni Mahalle 43. sokak Hacı Eteni
Camii karşısı No; 77/B.

NAZİLLİ

(Dilekçi: Emekli Sandığınca, 29 senelik müd
det hizmetine rağmen, toptan ödemede bulunula
rak emeklilik hakkı tanınmadığından şikâyet ede
rek borçlandırılmak suretiyle emekli m aaşı bağlan
ıl t ası n ı istem ekted ir.)

4628/48753 - 9 . 6 .  1961 
(S. No: 52)

İBRAHİM YENER 
İlkokul öğretmeni

ADAGİDE

3436/60780 - 12 . 4 . 1961 
(S. No: 53)

MUSTAFA MURAT BOZDEMİR 
Artuva Mahallesi İstiklâl Caddesi No: 44

TURHAL

(Dilekçi: Askerlikte geçen 14 aylık müddetin mii- 
taakıp terfiindeki kıdeminde nazara alınmadığın
dan şikâyet etmektedir.)

(Dilekçi: Maden Kanunu hükümlerinin tahmil 
ettiği vecibeleri yerine getirmek suretiyle 7 yıldır 
tasarrufu altında bulundurduğu maden işletmesin
deki faaliyetine Tokat vilây etince müsaade edilme
diğinden şikâyet etmektedir.)

3533/44181 - 4.4.1961 
(S. No: 54)

SİNAN POLATSÜ
Hamidiye mahallesi Bayraktar sokak San Ap. 
Kat 1 - Daire 1

KONYA

(Dilekçi : Ticaret Lisesi ile İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi mezunu olup lise mezunu olma
dığı ileri sürülmek suretiyle fark imtihanı verme
sine ve Hukuk Kakültesine kayıt ve devamına mü
saade edilememiş bulunmasından bahis ve şikâyetle, 
bu hakkın kendi durumunda olanlara da tanınma
sını isi emektedir.),
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(Dİİekçenin tarih vö No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçiler : Köylerine gelip arazi dağıtmış 
olan. 16 numaralı Toprak Komisyonunun bu dağı
tım sırasında 2644 sayılı Kanunun 30 ncu madde
sini nazara almadan ölçü fazlası çıkan tapulu ara
zileri başka şahıslara dağıtmak ve köyün yegâne 
gelir kaynağı olan bir bahçeyi köy muhtarına tah
sis etmek gibi birtakım usulsüz ve kanuns-uz iş

lemlerde bulunduğundan bahis ve şikâyetle durumun acele inceletilerek tescil muamelelerinin önlen
mesini istemektedirler.)

3534/45267 - 19;4 .1961
(S. No: 55)

ŞAKİR KORKMAZ ve arkadaşları 
Karabürçek köyünde

HAYRABOLU

3545/45380 - 20.4.1961 (Dilekçi : Binasının üst katı için yapılan kira
(S. No: 56) takdirinden şikâyet etmektedir,)

ABDURRAHÎM AHUNBAY 
Çarşıkapı Divan Âli sokak No. 1 8 -2 0

İSTANBUL

3548/45374 - 20 . 4 .1961 
(S. No: 57)

M. ALİ OLGUN 
Hal il bağı köyünde

SİVRİHİSAR

1811/29374 - 8 .2 .1961 
(S. No: 58)

FERİT TURAN
Oa^i mahallesi Şenol caddesi Polat sokak No: 16 

Gazi - ANKARA

1815/29480 - 10 . 2 .1961 
(S. No: 59)

MEHMET BOZMA 
Bankacı sokak No: 5/5

Kocatepc * ANKARA

hakkında alelacele yaptırılm ış olan tahkikat 
memuriyet hizmeti de nazara alınmak suretiyle

(Dilekçi : K atıld ığ ı Çanakkale Savaşında yara
lanıp sakat kaltnış bulunduğundan bahsile kendisi
ne malûl a/ylığı bağlanması için yap tığ ı müracaat
ların kabul edilmediğinden şikâyet etm ektedir./

(Dilekçi : D evlet H ava Meydanları İşletmesi 
emrinde, vazifeli iken haksız olarak işine nihayet 
verildiğinden şikâyet etm ektedir.)

(Dilekçi : inkılâp hareketinin akabinde Çimen
to Sanayii Şirketinin ön cephesine yapıştırılan 
«4 hususi arabalı partizan umum müdür istemiyo
ruz» ifadeli bir yazıdan dolayı adı geçen şirket 
inzibat meclisi tarafından tamamen haksız ve gay- 
riadil olarak işine nihayet verildiğinden şikâyet 
ederek Umum Müdür Selâhattin Akyol tarafından 

da mahkemeye intikal etmiş bulunduğundan 16 yıllık 
durumun bir müfettişe inceletilmesine istemektedir.)



(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2137/60464 - 22 . 2 .1961 
(S. No: 60)

YUSUF AKIN
İmam - Hatip Okulu Türkçe öğretmeni

Y O Z GA T

lesi vc S aylık kıdem tenzili cezası uygulanın):; I 
incelenerek her iki cezanın 'hükihnsiiz addedil mı

(Dilekçi : 6273 sayılı Kanunun yanlış tatbiki 
münasebetiyle, hukukunu temin maksadı ile Da- 
nıştaya müracaat edip lehine almış olduğu kararın 
dahi Bakanlıkça yerine getirilmemiş olması üzerine 
yegâne merci olan 3Iecli.sc başvurmuş olması üze
rine, mücerret susturulmak ve sindirilmek maksadı 
ile hakkında yersiz olarak Bakanlı/,' emri mııame- 

lulunduğundan bahis ve şikâyet ederek durumun 
sini istemektedir.)

2165/60432 - 20.2 . 1961 
(8. No: 61)

HACI AIIMET ÖZCİFTÇİ 
Üreyil köyünde

Şarkışla - SİVAS

• (Dilekçi : Kore’de Türk Silâhlı Kuvvetlen em
rinde askerlik görevini yapmakta iken aklî mele
kesini kaybeden ve bilâhara Elâzığ Akıl Hastane
sinde vefat etmiş bulunçtu oğlundan dolayı maaş 
bağlanmasını istemektedir.)

2663/42820, 2016/29917 - 16.2.1961 
(S. No: 62)

VEYSİ ÖZEMEKLİ
İçkalo Cavcı Bahadır Çotinkava eliyle

DİYARBAKIR

üzerinden hükümlü olduğu iddia olun up 113 vc l, 
kâyet ederek emekli aylığının tekrar tahsis edil t

(Dilekçi : Diyarbakır Nafıasında Mütaahhit 
iken, bu yer Hususi Muhasebe Müdür ve Kâtibi
nin ihlüâsen zimmet suçlarında görülen iştirakin
den dolayı ödemeye mahkûm edildiği 186 liradan 
dolayı almakta olduğu mâlûliyct aylığının kefilmiş 
bulunduğundan bahsile müşterek zimmet miktarı 
.">58 liraya baliğ olduğu vc binaenaleyh hu miktar 

31 saydı kanunlardan istifade ettirilmemesinden şi- 
ıv sini istemektedir.)

2379/41910 - 20. 2 . 1961
(S. No: 63)

RAMAZAN ERDAL
Yüksekalan mahallesi Baraka sokak No: 26

ANTALYA

(Dilekçi ; Namzet olarak çalışmakta olduğu An
talya Belediye Zabıta Memurluğu görevine, Bele
diye Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesinin 
müddet ve ehliyetin tesbiti ile ilgili olarak derpiş 
ettiği hükümler hilâfına henüz bir seneyi dahi dol
durmadan vazifede ehliyet gösteremediği ileri sü
rülerek haksız bir şekilde işine nihayet verildiğin
den şikâyet ederek, durumunun incelenmesi ve uğ
radığı haksızlığın giderilmesini istemektedir.)

3042/43862 - 28 . 3. 1961 
(S. No: 64)

MUHİTTİN YÜCE
Kışlalar mahallesi Eski Ticaret ve Sanayi 
Odası Umumi Kâtibi

DÖRTYOL

(Dilekçenin özeli : 18 senedin heri çalışmakla 
olduğu Dörtyol kazası Ticaret ve. Sanayi Odası 
Umumi Kâtipliğinden, 5590 sayılı Kanuna ait tü
zükte yazılı sebeplerden hiçbiri ortada mevcudol- 
madığı halde haksız yere uzaklaştırıldığından şikâ
yete dairdir.)
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

3090/43942 - 29 . 3 .1961
(S. No: 65)

MUSTAFA TULGAR
Camiikebir mahallesi

Sığıldı - MADKN

(Dilekçimin özeti : Şark Kromları İşletmesinde 
işçi olarak çalışmakta iken, gûya vagonlara taş 
yüklemiş olduğu iddiasiyle, haksız yere işten çıka
rılmış olduğundan şikâyete dairdir.)

3110/60715 - 3 . 1961
(S. No: 66)

TOSUN SALMAN
Aşağı Yoncalık Maltakaya Cami sokağı No: 1/A

ERZURUM

(Dilekçenin özeti : DD Yollan 4 ncü İşletme
sinde Makinist olarak vazife görmekte iken bir ka
za sebebiyle mahkûm edildiği 10 aylık hapis ceza
sından dolayı vazifesinden çıkrılmış olup A f Ka
nunundan istifade ettirilmek suretiyle tahliye edil
miş bulunduğu halde 15 yıllık hizmeti nazara alın- 
mıyarak vazifesine tekrar alınmadığından şikâyete 
dairdir.)

3105/44035 - 4976/49609 - 30.3.1961.
(S. No: 67)

ŞÜKRÜ KURU
Küçük Pazar Hacı Kadın caddesi No: 108

İSTANBUL

(Dilekçenin özeti : Vâki yolsuzlukları usulü dai
resinde ilgili makamlara bildirmiş olmasından ken
disine muğber olup 10 senedir hizmet ifa etmekte 
bulunduğu Denizcilik Bankası Haliç Tersanesin
den kendisini 350 lira gibi az ücretle Istinyc Ter
sanesine gönderen ve oradan da kaydının terkin 
(dilmesine sebebolan Tersane Müdürü Cemalettin 

Erem’in bu yolsuzluklarından bir kısmını açıklıyarak îş Kanununun teminatı altında bulunduğu 
halde hakkında uygulanan bu kanunsuz muamelenin bir komisyona tahkik vc tetkik ettirilmesi ve 
eski vazifesi olan Başkontrollüğc tekrar tâyin edilmesi isteğinden ibarettir.)

3223/44415 - 6 .4.1961 
(S. No: 68)

OSMAN İSABET
îsaağa mahallesi Deliklitaş Çıkmaz Şaban sokak 
No: 149/A

KAYSERt

(Dilekçenin özeti : Askerlik hizmetini ifa sıra
sında top ateşleme kapsülünü kazaen elinde sakla
mış olması sebebiyle sol elnıi kaybetmiş ve aklî mu
vazenesi bozulmuş olduğundan bahsile kanuni müd
det içerisinde, müracaat etmediği ileri sürülmek 
suretiyle mâlûliyet aylığı bağlanmadığından şikâ
yete dairdir.)

3235/44211 - 4 . 4 . 1961 
(S. No: 69)

ALÎ OCAK
Diiz köyü nahiyesinde

A K Ç A A B A T

(Dilekçenin özeti : 30 seneden beri zİlyed ve mâ
liki bulunduğu arazi üzerinde Maçka Mahkemesin
den alman sahte bir veraset ilâmına müsteniden 
Meliha Bekâr adına yapılan intikal ve tescil mua
melesinden şikâyetle bu yolsuz muameleyi yapan
lar hakkında kanuni takibat yapılmasına dairdir.)
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3488/44896 - 13 . 4 . 1961 
-(S. No: 70)

ŞERİFE TATLIOĞLU
Atatürk Bulvarı örnek Evleri No: 56

KAYSERİ

(Dilekçenin özeti: Devlet Demiryolları Kayseri 
Deposunda tesviyeci olarak çalışmakta iken ölmüş 
olun kocasının 10 aylık bir müddetin adı geçen 
idarece hilafı kanun emeklilik müddetinde nazaru 
alınmadığından şikâyete dairdir.)

5887/5887, 3538/3538, 463/463,
8413/8413, 3490/44333 - 5 . 4 .  1961

öncü Boz köyünde 
(S. No: 71)

MANİSA

1931/29773 - 14 . 2 . 1961.
(S. No: 72)

HÜSEYİN YORGANCI vekili Avukat 
FEVZİ DOĞ ANLILAR 
Nafiz Bey Han Kat 4 No: 57

(Dilekçenin özeti: İstiklâl Savağına bilfiil isti 
rah edip yaralanmış ve bu sebeple 551 sayılı Kanu
na, göre mâlûliyet aylığına müstahak bulunduğu 
halde bu haktan faydulandırılmadığtndan şikâyete 
dairdir.)

(Dilekçenin özeti: Müvekkiline ait 36 05 01 nu
maralı telefonun yapılan istimlâk sebebiyle tuttuğu 
diğer bir dükkâna nakli hakkında vâki milracaat- 
l erine bir müddet imkânsız bulunduğu yolunda ce
vap verildikten sonra bilâhara 36 32 79 sayılı di
ğer bir telefonun verilmesi mümkün görülüp mu
kavele dahi yapıldığı halde bunda da bir zühul ol
duğundan bahsile mukaveleyi nazara almıyan ida-

hirinin kendisine

Şişli - İSTANBUL

renin hukuka aykırı olan bu keyfî tutumundan şikâyetle zikrolvnan telef onlardan 
tahsisi ve takılmasının sağlanması isteğinden ibarettir.)

2894/4379 - 22 . 3 . 1961 
(S. No: 73)

MÜMTAZ DOĞRÜÖZ 
Zirai Donatım Mennıru

(Dilekçe özeti: Haksız ve sebepsiz olarak Di
yarbakır’a nakli hakkındaki işlemin kaldrnhnası is
teğinden ibarettir.)

DİYARBAKIR

2609/42263 - 25 . 2 . 1961 
(S. No: 74)

MUSTAFA ORAKÇI
Çaybası Mahallesi 138 nci Sokak Xo: 10

DENİZLİ

(Dilekçenin özeti : Haksız olarak işine nihayet 
verilmiş olmasından doğan zarar ve istihkaklarının 
İzmir ve Denizli Sümerbank Basma Sanayii müdür
lerine ödefilmesinin sağlanması isteğinden ibaret
li r.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri çıkanlan 
dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetler yargı mer-
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çilerinin kararma konu olan veya bu mercilerde İncelenmekte veya halli bu mercilerin kararına 
bağflı bulunan hususlarla ilgili oldukları anlaşıldığından 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birin
ci bendinin a, b, c fıkralarına göre komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcudun 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

862 10 . 7 . 1963

Bagkaıı 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu

Sözcü 
Bolu Senatörü 

S. Uzunhamnoğlu
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(Dilekçi: Zonguldak E. K. 1. İşletmesinde Gelik 
Ocağında 11 seneden beri fasılasız olarak lâğımcı 
ustası olarak çalıştığını, kendisi bekâr okluğu için 
İşletmenin yemekhanesinde yemeklerini yediğini 
Yemekhane Memuru- Mehmet Suiçmez'i burada ta
nıdığını, bu şahsın mâsum işçileri siyasete sokmak 
için son gayretle çalıştığını, bu durumu yakinen 

müşahede ettiğinden Mehmet Suiçmez’e; «yaptığın bu hareket doğru değildir» demesinden muğber 
olan Suiemez’in hilafı hakikat iftirası ile İş Kanununun 16 net maddesi mucibince iş akdinin feshedi
lerek işine son verildiğini beyanla yapılan bu haksızlığın önlenmesini talebediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında * Müştekinin Yemekhane Memuruna hakaret ettiği ve 
bu sebeple de 24 . 3 . 1961 tarihinde İş Kanununun 16 nci maddesine göre iş akdinin feshedildiği, 
yapılan muamelede bir usulsüzlük olmadığı anlaşılmış, işçi halen Almanya’da bulunduğu ve ad
resi bilinmediği için kendisine tebligat yapılmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

863 17 . 7 . 1963

5665/51978 - 3 1 .7 . 1961 

BAHRÎ KORKMAZ
Gelik Ayıcı mahallesi Mehmet Bozoğlu evinde- 
mukim

ZONGULDAK

6 3 1 1 /5 3 2 5 ;" )  - 16  . 6 . 1961

FAZLI ASLAN 
Deınirtaş köyü eğitmeni

ÜRGÜP

(Dilekçi: 25 yıldan beri eğimenlik yaptığını, 
bu uğurda üstün başarılar göstererek binlerce va
tan evlâdını, cehaletten kurtardıklarını beyanla, 
3 800 küsur köy eğitmenine emeklilik hakkının ta- 
n 11imasın t talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında: Eğitmenlerin maaşlı kadroya alınmak suretiyle 
emeklilik ve özlük haklarının tanınması hakkındaki kanun teklifinin T. B. M. M. sinde birinci 
müzakeresinin yapıldığını, mezkûr teklif kanunlaştığı takdirde, eğitmenlerin emeklilik konusunda
ki dilekleri yerine getirileceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1819/1819  - 27 . 12 . 196.1

MUSTAFA BÜLENT GENÇAY 
Emniyet Müd. Beyoğlu Emniyet Amirliğin
de 680/10749 yaka sayılı Polis Memuru

864 17 . 7 . 1963

(Dilekçi: 20 . C . 1952 tarihinde Gümrük Mu
hafaza memurluğuna girdiğini, burada bir süre 
çalıştıktan sonra polis memurluğuna atandığını, 
terfiini 6 no ayda alması gerekirken onuncu aya 
götürülmesi son derece mağduriyetini mucip oldu
ğundan yapılan bu muamelenin düzeltilmesini taleb
ediyor.)

İs t a n b u l

içişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçenin aylığının 25 (400) liraya yükseltilmesin
de 4 aylık bir gecikme vukua gelmiş ise de o zaman her hangi bir müracaatta bulunmamış ve on-
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dan sonra da normal sürede aylığı 450 liraya yükseltildiği evvelki derecede her hangi bir sebeple 
fazladan geçen sürelerin sonraki terfi süresinde nazara alınmasına 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı 
Kanunla değiştirilen 7 nci maddesi hükmü gereğince imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

865 17 . 7 . 1963

6074/52953, 52982 - 14 . 8 . 1961

AYŞE MUAZZEZ BANKOĞLT 
Bahçelievler 6 nci Cadde 2/2

ANKARA

(Dilekçi: Eşi İsmail Dürrü Bankoğlu olduğu
nu, TCDD, da 24 sene 10 ay hizmet ettiği bir sırada 
(i . 5 . 1961 tarihinde vefat ettiğini ve geriye iki 
yetim evlât bıraktığını eğinin hizmeti 25 yılı dol
durmaya 2 ay kala vefat etmesi hasebiyle emekli 
ikramiyesi alamadığını beyanla M. li. Ko

mitesinin IH . 10 . 1960 yün ve 8 sayılı emsal kararının göz önüne alınarak iki yetim çocuğunun 
tahsilllerini temin için bahalarının 24 sene 10 aylık hizmetlerinin 25 sene sayılarak emekli ikramiye
sinin ödenmesini talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında: İlgilinin 6 . 5 .  1961 tarihine kadar emekliye tabi 
hizmeti 24 sene 8 ay 9 gün olduğu, emekliye tabi hizmeti 25 yılı doldurmadığı için 5434 sayılı Ka
nunun 89 ncu maddesine göre eşi Ayşe Bankoğlu’na ve yetimlerine ikramiye verilmesi mümkün ol
madığı bildirilmiştr.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem Olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

866 17 . 7 . 1963

5686/52032 - 1 . 8 . 1961 

HAFIZ HİLMİ GÜRSEK
Camia tik Mahallesinde

(Dilekçi: Anayasanın halkoyuna sunulacağı şu 
günlerde memleketi olan Demirci kazası hademei 
hayrat adamlarının tamamen kırmızı oy kullandık
larım beyanla böyle imamla, müezzin ve müftüle- 

DEMİRCİ rin, usulen tasfiyesi lâzımgeldiğini beyanla yan
lış yolda yürüyen din adamlarının işlerine son ve
rilmesini talebediyor.)

Devlet Bakanlığının cevabi yazılarında:
Dilekçi: - Demirci Camii Atik Mahallesinde oturan Hilmi Gürses olup vaktiyle Hacı Haşan 

Camii Müezzini - kayyumu iken zina suçundan 4 ay 2 gün ve müftüye hakaretten dolayı 1 ay 3 
gün hapse mahkûm olmuştur.

İlçede inhilâl eden dinî hizmetlere tâyin edilmesi için müracaat etmiş, işlediği suçlan yüzün
den bu göreve tâyin edilememiştir. Bundan muğber olan adı geçen, din adamlan hakkında şikâ
yet etmeyi kendisine şiar edinmiş ve yüksek makamlan tâciz etmeye devam ettiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

867 17 . 7 . 1963
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.'ili').'» i I: î I li ( Dilekçi- : sayılı Kamınla 5002 s ayılı Ta-
. , ı n „, imlama Kanının gereğince 50 ı/ıldım beri fâsılasız
A1 jI M/A I’.O/KIjRT . , ' ~ , , , ,, , n anasız olaral; zilyedi bulunduğu tarlaları ka-
sarıyalışı köyümle , ■ v(tasfro man-kemestnee ellerinden alınmak ıslenaı-

Ş. K< K'IIİSA lî f/ini, hu hal ise köylü vatandaşların mağduriyetine 
st bebolduğımu beyanla, haksızlığı p-iderccek biı ka
tı un un e ı ka r ılmasım I a leb ediyor.)

İmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazılarında : Dileğin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ne bağiı Arazi Kadastro Müdürlüğünün tatbikatını ilgilendirdiği ve kanun mevzuu olduğu bildiril
miştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

17 . 7 . 1963

5(54o/5 !!);•> 7 :;l- 7. I!)(il (Dilekçi : Yüksek Başvekâleti içişleri Bakan-
KFV \ s <'l HIM K .̂9* tarafından- sunulan kanım tasarısı He, tahrirat

Tahrirat Kâtibi kâtipleri ile nüfus memurlarına kadro verilmesi 
hususunda gerekli işlemin yapılarak mağduriyctle- 

BOGAZLIYAX rinc son verilmesini talebediyor.)

İçişleri Bakanlığa::;; „„vabi yazılarında : Merkez vilâyetler tâli memurlarının intibaklarını te
min edecek kanun teklifleri T. B. M. M. Bütçe Komisyonunda bulunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

869 17 . 7 . 1963

5(514/5197ü - :!! .7 . 19‘fil (Dilekçi : Ayırma Meclisi Genel Kum lunun
Ash'erl Hâkimlikte geçen hizmetin adlî hizmetten

KAİM SONIîAY
Klibaıık l.:mum Müd. Miisavir Avukatı

sayıhmya-cağına dair .V . 12 . 1900 tarih ve 718 sa
yılı Kararının iptali ile askeıî hâkimlik hizınetin- 

A.VKARA den sayılması hususunda karar verilmesini ta/eb
edi yor.

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Bu konuda adlî, idari, askerî yargı yerlerin
de daha önce verilmiş bir karar ve Dilekçe Komisyonundan geçmiş muamelesine özlük dosyasında 
raslaıımamış olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İşin mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

870 17 . 7 . 1963
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6264/53683 - 23.8.1961 (Dilekçi : Diyarbakır tlinc bağlı Çınar merkez
kazası dâhilinde bulunan arazilerinin kanunsuzNURETTİN ARAT

Cevat Paşa mahallesi eski Ziraat Bank sokak 
No: 5

olarak istimlâk edildiğini, hak rı adulilin timsali 
bulunan başkanlık tarafından Maliyi Vekâleti ile 
îmar ve İskân Vekâletinde mevcut bulunan dostya- 

DİYARBAK1R lanmn bir müfettiş tarafından inerle IIirilmesini 
ve kanuni haklarının tanınmasını talebediyor.)

îmar ve îskân Bakanlığının cevabi yazılarında : Mezkûr arazilerin kanunlaştırma işi Toprak 
ve îskân îşleri Genel Müdürlüğünün 1963 sayılı icra raporuna da dâhil edilmiş olup kamulaştırma 
bedeli tutarı olan 527, 725 liralık tahsisat 20 . 5 . 1963 gün ve 1154 sayılı emri ile Çınar ilçesi 
Mâliyesine gönderildiği, bahis konusu gayrimenkullerin ölçü ve harita işleri ikmal edilmiş oldu
ğundan 1963 yılı içerisinde en kısa zamanda istimlâk işlemi de intacolunarak istihkak sahiplerine 
paradan ödeneceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

871 17 . 7 . 1963

/61537 (Dilekçi : 1941 - 1942 öğretim yılında Gazi
6245/61536 - 21.8.1961 Terbiye Enstitüsünün Teırih - Coğrafya Şubesin
tnnıTT, „  den mezun olduğunu, İkinci Dünya Sarasının enİBRAHİM ETHEM GÜLEÇ J7 , * ’ . . . .A 0 „  ..... .. karanlık devirlerinde askere çjıttıgım S hasım !9ı2Mıthatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü Tarih - . ._ „ „ « w . .[■ . . tarihinden 28 Mart 1945 tarihine kadar yedek sıt-Cosrrafya Öğretmeni ve Mudur Muavini „bay alarak çalıştığını,

İZMİR 16 Haziran 1944 tarihinde yürürlüğe (firen 1598
sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesinden 

faydalanamadığmt beyanla İntibak Kanunu çıkarılırken bu hususun nazarı dikkate alınmasını ta
lebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçe sahibi bu tarihte mmeur ölmayıp Gazi 
Eğitim Enstitüsünden 1941 - 1942 yılında mezun olmuş 3 . 11 . 1942 - 28 . 3 . 1945 tarihleri ara
sında Yedek Subay Okulu ve subaylık hizmetini yapmış, öğretmenliğe 28 .4 . 1945 tarihinde baş
ladığı,

Halen T. B. M. M. Bütçe Komisyonunda bulunan İntibak Kanununa özel bir madde konulması 
mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d)- fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

872 17 . 7 . 1963
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6004/52910 - 11.8.1961 (D ilekçi : T ü rk iy e  E m lâk  K red i B ankasında
HÜMFP (ÎÜRAN çalışırken , gördüğü  m ânevi baskı sonucunda kend i
. . . . . . .  ' . , . . . T .  isteğ i ile 1958 y ılın d a  em ekliye sevk ed ild iğ in i,kııcuk Vali Bağdat caddesi No: 6 , , , .

bankadan herkes g ib i kend isi de m esken kred isi
Bostancı - İSTANBUL aldığ ın ı, ta p u su n u  a ld ık ta n  sonra evi sa ttığ ın ı, 

bankadan em ek li olarak a yr ıld ık ta n  sonra ken d is i
ne ih ta r cezası ver ilerek , tabiî h a kk ı olan işletm e ve tem e ttü  ik ra m iye le rin i de a lam adığım  beyanla, 
M edeni B erk 'in  yeğen ine tanınan Y ü k se k  M ü d ü rle r  K u ru lu n u n  27 . 10 . 1900 tarih ve 200 - 11 
sayılı Kararın ta tb ik i ile ik i  ik ra m iyen in  verilm esin i ta lebediyor.)

îmar ve İskân Bakanlığının cevabi yazılarında : Mezkûr bankaca her hangi bir kimse hakkın
da istisnai bir muamele yapılmadığı, dilek sahibinin hakkında yapılmış olan muamelenin de bu 
mevzuda ittihaz edilmiş olan Müdürler Kurulu kararma uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : tşin mahiyetine ve bakanlık cevabına göre komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

873 17 . 7 . 1963

0002/52912 - 11 .8.1961 (D ilekçi : 20 A ğ u sto s 1960 tarih inde K u rm a y
,  . Y arbay rü tbesiyle  em ekliye sevk td ild iğ in i , s ın ıf

S K J jA H A İ  U N  S A Y G I  , T' , „  , r . . .  , ,.,
Tiirk Ali mahallesi Loşbahçe sokak No: 2/2

arkadaşlarının Albay olarak emekliye sevk edildiği 
halde, kendisinin Yarbay olarak emekliye sevk 

Beşiktaş - İSTANBUL edildiği için hem maddi, hem mânevi olarak ezil
diğini, yapılmış olan bu haksız tasarrufun düzel
tilerek Albaylığa yükseltilmesini ve bilâhara emek
liye sevkını talebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı geçen 30 Kasım 1959 tarihinde Yarbaylı
ğa yükseltilmiş, tahsil kıdemi ve M. B. K. si kararnamesiyle bu nasbi 30 Ağustos 1957 tarihine 
götürülmüş olup 20 Ağustos 1960 tarihinde emekliye sevk edildiği, bir Yarbayın Albaylığa yüksel
tilmesi için Yarbay rütbesiyle bir yıl hizmet görmesi ve müspet sicil almasının şart olduğu ve söz 
konusu olan emekli subayın her ne kadar nasbi 30 Ağustos 1957 tarihine götürülmüş ise de, bilfiil 
Yarbaylıkta bir sene hizmet etmediğinden Albaylığa yükseltilemediği,

Bu konuda Devlet Şûrasına dâva açmış olup henüz neticelenmediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

874 17 . 7 . 1963
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6265/53693 - 23.8 .1961

SABAHATTİN UYGUR
Millî Eğitim Müdürlüğü Başkâtibi

ARTVİN

(Dilekçi : Devlet memuriyetinde, 15 yılı, 
31 . 5 . 1961 tarihinde bitirmiş olup kadrosuzluk 
yüzünden 400 lira maaştan 450 liraya yükseltilmesi 
için bir kadronun verilmesini talebediyor.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında :
1 . 10 . 1961 tarihinde (450) liralık kadronun tahsis edilerek 600 liralık maaşa terfii sağlandığı 

bildirilmiştir.
Gereği düşünüldü : Talep Bakanlıkça yarine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca yapılacak 

bir işlem olmadığına karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

875 17 . 7 . 1963

6239/53547 - 21.8.1961

ŞEVKET ADALI
Efendi mahallesinde 62 sokak 27 No: da

AKHİSAR

(Dilekçi : 1904 yılında Gümiilcine'de doydu
ğunu ve orada tahsilini ikmal ederek 1932 yılın
dan 1954 yılma kadar Gümülcine civarındaki köy 
ilkokullarında Türk cemaati heyetinde çalıştığım 
beyanla, 16 . 12 . 1960 tarihinde çıkarılan 163 sa
ydı Kanun hükümlerine yöre kendilerine yardmı 

' yapılmasını talebediyor.)

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazılarında . Yabancı memleketlerde bulunup Türk kültürüne hiz
met eden Türk aslından ve yabancı uyruklu öğretmenlere vazifelerinden ayrılışlarından sonra 168 
sayılı Kanun ve bu kanuna müsteniden hazırlanan yönetmelik gereğince sosyal yardım yapılmak
ta olup mezkûr kanun bulunduğu memleketi terk edenlere yardım yapılması çok istisnai hallere ve 
mücbir sebeplere inhisar ettirildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

876 17 . 7 . 1963

6052/61466 - 14 . 8 .1961

AHMET GAZİ YILMAZ 
Oanii Medresesinde

(Dilekçi : 1315 doğumlu olduğunu, şerefli or
duda yıllarca çalıştığını, halen yoksul bir durum
da olduğundan kendisine maaş bağlanmasını ve 
asker elbisesi verilmesini tâlebediyor.)

Şamlar - AMASYA
Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 

Dilekçi mâlûl durumda olmadığından 5434 sayılı 
Kanuna göre aylık bağlanmasına imkân görülemediği, ve asker elbisesinin verilmesine de kanu
nun müsaidolmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
— r* 
877 17 . 7 . 1968



-  22 -
^Dilekçenin tarih v<* .Vo. su i]o sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

(i00f)/52!)04 - İJ .8 . I96 1 (D ilekçi : 1951 y ılın d a  5434 sayılı K a n u n u n  39

I T T U t  T U Ü P U I  >HU ma(^ es^ n  ( E )  fık ra s ı gereğince em ekliye
, J . ,  . sevk ed ild iğ in i, ya p ıla n  bu işlem in  ip ta li için Dev-

Aladet ı T e t k i k  ve A r a m a  E n s t i t ü s ü  S a v u n m a  , , , , , ,
^  let Ş urasına  dava açarak ha kk ın ı kazan ıp  ord u ya

iade o lu n d u ğ u n u , em ekliye sevk ed ild iğ i ta rih ten  
A N K A R A  işe başladığı ta rih ler arasındaki maaş fa rk lar ı ile 

çocuk zam ları ve ta y ın  bedellerin in  lam olarak ve
rilm esi için  M aliye B akan lığ ına  m üracaat e ttiğ in i, ve ■m ezkûr B akanlığ ın  30 . 3 . 1957 tarih ve 
1155/215/1231 sayılı em irleriyle  m aaşların ı 1 000 lira noksanı ile a ld ığ ın ı, haklı ik tisab ından  hakiye  
kalan 2 (İ50 lirasın ın  tediyesine karar verilm esin i ta lebed iyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : 6706 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan 
er tayın bedelinden faydalanacak subayların fiilî kadro dâhilinde bulunmaları icabetmekte olup, 
emekliye aynlanlann ise kadrolan ile alacakları kesilmekte olduğundan er tayın bedellerinden is
tifade ettirilmelerinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

878 17 . 7 . 1963

( D ilekçi: O ğlu  Ankara, M altepe Oto U laştırm a  
Bl. de askerliğ in i i fa  ederken şoförü  bu lun d u ğ u  oto 
ile kaza geçirerek vefat, e ttiğ in i, k en d iler in in  yaşlı 
ve iş yapam az d u ru m d a  o lduklarından  M. S. B a
kan lığ ınca  ya rd ım  edilm esin i ta lep  ediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Muvazzaflık hizmetini Ankara - Maltepe Ulaş
tırma Bölüğünde ifa etmekte iken bir trafik kazası sonunda kaldırıldığı hastahanede vefat ettiği
ni, aylık bağlanmasını talep eden babasının 1322 doğumlu olması sebebiyle hayatını çalışarak ka
zanıp kazanamıyacağı Ankara Hastanesi Sağlık Kuruluna sevk edilmiş Kurulca yapılan muayene
si sonunda hayatını çalışarak kazanır raporu verildiğinden 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesi
ne göre aylık bağdanamıyacağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

()27J/.r>:;fi87 - 2:î . s . 1961

S İ Y A M  İ A K S I jA X 
(firi.ş k ö y ü n d e

ÇAYCUMA

879 17 . 7 . 1963



— 23 —
(Dilekçenin taı-ilı ve No. su iie sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

6000/52922 - 1 1 . 8 .  1961 (Dilekçi: Eşinin Polath’da Top. Kd. Yüzbaşısı
^  t olarak görev yapmakta iken Yasnviran’a tâyin

‘ ‘ .. edildiğini, halbuki kendisi Polath’da Aksam Kız
Kız hnstıtusu Muduru ..... .. , ... , ... , ,  ,Enstitüsünde öğretmenlik yapmakta olup esinin

POLATLI Akpınar’a tâyin edilmesi yüzünden öğretmenlikten 
istifa etmek zorunda kaldığını, Maarif ordusunun 

personel bakımından zayıflamaması için eşinin enstitüsü bulunan bir yere tâyin edilmesini talebedi
yor.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında: Top. Kd. Yzb. Sabri Güneri (949 -32) nin Top
çu Okul Komutanlığında çalışması semere vermediğinden başka bir yere tâyini teklif edilmiş olup 
mezkûr yüzbaşı evvelâ Akpınar’a bilâhara eşinindurumu nazarı itibara alınarak İstanbul’a tâyin 
edildiği. Halen bu subay Kara Harb Akademisi giriş imtihanlarını kazandığından Harb Akademi
leri K. lığı emrine tâyin edileceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : işin mahiyetine ve taJlebin Bakanlıkça yerine getirilmiş olmasına göre ko
misyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

880 17 . 7 . 1963

6036/53006 - 4 . 8 .  1961

FATMA BABAYİŞİT 
Karaman Mahallesi Dcmiryalayan 
Sokak No:19

AFYON

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında:

(Dilekçi: 1941 - 1952 tarihleri arasında 13 se
nelik memurluk görevini şevkle yaptığını, bilinmi- 
yen bir iş kazasının kurbanı olup vagon dizileri 
arasında yere düşerek baygın bir durumda hasta
neye kaldırıldığını, halen mefluç ve konuşamaz du
rumda olan hocasına cüzi de olsa bir emekli nıaaşı 
bağlanmasını t al e b ediyor.)

TCDD. Genel Müdürlüğü Eskişehir Hastanesi doktorları tarafından yapılan muayenede hastalı
ğının kaza ile ilgisi olmayıp bünyevi bulunduğu, bu olayda görevinin etkisi olmadığı, tanzim edi
len 24 . 11 . 1952 gün ve 7586 sayılı raporla bildirilmiştir. Ve bu husus dilekçe sahibine tebliğ 
edilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

881 17 . 7 . 1963



— 24 —
(Dilekçenin  ta r ih  w  No. su iJo sahih in in  adı adres i  ve d ilekçe özetiyle kom isyon  k a r a r ı '

r.(i47/r)i974 - :n .

HAM İZ SAĞKAN  
Al.f AVD()(~iAN

1963

ŞIRAN

(D ilekçiler: Ş ira n  kazasında görevli bu lunan  Z i 
raat M em uru  N iya z i Ç a lık’ın b ir y ıll ık  yaz kam p a n 
yasın ı za tî işlerine hasre ttiğ in i, bu yü zd en  de esas 
görevi başında b u lu n m a d ığ ım , bu d u ru m  karşısın 
da ta rım  işlerin in  aksad ığ ın ı beyanla; m a ğ d u r iy e t
lerine sebebolan bu m em u r hakk ın d a  gerekli ka n u n i 
m uam elen in  ya ü m a sım  ta lebed iyor.)

Tarım Bakanlığının cevabi yazılarında:

Ramiz Sağkan ve Ali Aydoğan’m aynı mealdeki dilekçelerinde ileri sürdükleri hususatm daha 
evvelden tetkik ettirildiği; ziraat teknisyenine isnadolunan suçların vârit görülmediği ve adı geçen 
teknisyen başka göreve atandığı için yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü:
Talebin mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca yapılacak bir işflem olmadığına 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

882 17 . 7 . 1963

<)(KW/f>:i00r) - 14. S. 1961 (D ilekç i : î ş  re  h izm et nev 'i g rup ları itibariy le
I i | j ^  j iş vc h izm et n e v ’i g ru p u  için , h izm et nev 'i iizerin-

' J , . .  den  ta k d ir  o lunduğu , bun lar da b irinci, ik in c i re
A r z u h a lc i ,  Hü kü m et ya nında .No: S ............. „ 7 . r7 , „uçuncu sın ıf olarak a yr ıld ığ ın ı, v e rg i Usul h a n u -

Z O N G U I j D A K  nu kazançları gö türü  olarak tesbit edilen m ü ke l
le flerin  s ın ıf  ve derecelerine ya p ıla n  itira z lar tem 

y iz  edilem ez, kayd ı »ıcvcudohluğundaıı kâr h a d ler in in  baroca tâ y in  edilm esin in  b ir ö r f vc âdet haline  
g etir ilm iş  o lduğunu  beyanla hu hususun kanun  çerçevesi içinde düzene konm asını ta leb ed iyo r .)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : 9 . 8 . 1961 tarihli dilekçede adı geçen kendisinin ve 
arzuhalcilik yapan diğer meslekdaşlarınm götürü usulde tesbit edilen safi kazançlarının takdir ve 
tâyininde kendilerinin rey ve mütalâalarının alınmadığı bu matrahlara itiraza da haklan bulun
madığının mezkûr matrahlar üzerinden sınıf ve derecelerinin tefrik ve tâyini işleminde vergi dai
resinden bir memur marifetiyle 3 ncü derece üzerinden ayrıldığı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 202 sayılı Kanunla değişik 69 ncu maddesinde arzuhalcilerin sâfi kazançları götürü olarak 
tesbit edilir, hükmü mevcudolup takdir olunan matrahlar aleyhine anılan daire, kurum ve mües- 
seselerce bir itiraz vâki olduğu takdirde konu malî kaza mercilerince öncelikle tetkika tabi tutu
lup derhal karara bağlandığı anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

883 17 . 7 . 1963



— 26 -
(Dilekçenin tarih ve Nö. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı-arı)

(Dilekçi : 1929 doğumlu olduğunu, 1949 yılın
da jandarma olarak askere celbedildiğini, bilâhara 
terhis edilmiyerek gönüllü olarak jandarmada 
kaldığını, çeşitli karakollarda kalarak görev yaptı
ğını, zamanın siyasi adamlarının baskısı sonucun
da 10 yıllık hizmeti varken istifa ettiğini, bu yüz
den son derece mağdur olduğunu beyanla tekrar 
eski görevine atanmasını talebediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılanfida : Adı geçenin jandarma onbaşılığından ayrılmış olması 
ve tahsil durumu itibariyle sivil savunma uzmanı veya sekreterliğe tâyinine imkân olmadığı bildi
rilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talebin mahiyetine ve Bakanlık cevabına göre komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

884 17 . 7 . 1963

6073/53065 - 14 . 8.1961 

OSMAN KARTIN
Gaziosmanpaşa Kaldırım caddesi Küme ev
ler No: 8

KAYSERİ

6046/61435 - 10 . 8 .1961

NAFİ ÇIRPIN ve arkadaşları 
TCDD 7. î. Gar Müdürü

Sirkeci - İSTANBUL

(Dilekçi : îkinci Cihan Harbi yıllarında demir
yolu personeli olarak askere alındığını, 1.6.1943 
tarihinden itibaren terhis mahiyetinde bilâmnddet 
izinli sayılmaları M. 8. B. lığmca karar altına 
alındığını, kendilerinden sonra aynı şekilde silâh 
altına alman arkadaşlarına, terhis tarihine kadar 
geçen zamanların hem terfie ve hem de emekli hiz

metlerine sayıldığı halde kendilerine bu hakkın tanınmadığından 2/3 maaşla er olarak çalıştığı müd
detlerinin emekliliğe ve terfie sayılmasını talebediyor.)

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : TCDD Genel Müdürlüğü 7. İşletme Personeli Nafi 
Çırpın ile 14 arkadaşının 1940 - 1944 yılları arasında normal fülî askerlik hizmetlerini ifa ettik
leri, fiilî askerlik hizmetleri arasında demirjrol tugayı emrinde ve demiryolları istasyonlarında 
asker olarak çalıştıkları müddet zarfında demiryolu Talimatnamesine göre kendilerine verilen 
bir miktar ücretin kadroya bağlı hizmetlerden olmadığı için talebinin kabul edilemiyeceği bildi
rilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

885 17 . 7 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkan V. 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Bolu Senatörü 

8. TJzunhasanoğlu

(Dilekçe sayısı : 116)



Dönem : 1 Toplantı: 2

T® B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

>®Sayı: 21 >'

Tevzi tarihi 
20 . 11 . 1963 Çarşamba

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin udi adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi : Büyük Atatürk’ün muhafızlığım 
yaptığım vc bundan dolayı da gurur duyduğunu, 
her türlü zevk ve safadan kendisini uzak tutarak 
ayda 25-30 lira biriktirmek suretiyle 10 000 lira 
tasarruf ettiğini vc bu para ile Türkiye Tümsü 
Bankasına ve Birleşmiş Tasarruf ve Kredi Ban
kasına hissedar kurucu ortak olduğunu ve bu or

taklık sebebiyle kendisine on bin liralık boş senet verdiklerini, şimdiye kadar on paralık faiz alma
dığını beyanla, hakkı olan paranın iadesi veya ev kredisi açılması için gerekli işlemin yapılmasını 
talebediyor.)

Ticaret Bakanlığının cevabi yazılarında : Türkiye Birleşmiş Tasarruf ve Kredi Bankasının 153 
sayılı Kanun hükümleri gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankasının teknik nezareti altında tedri
cen tasfiyeye tabi tutulmuş olduğu, adı geçen bankanın borç ve taahhütlerinin Maliye Bakanlığı 
tarafından nezaretçi bankaya verilen talimat dairesinde tediyeler yapılmak suretiyle yerine geti
rilmekte bulunulduğu; hissedarların durumları ise tasfiye sonunda mütalâa edilerek keyfiyetin 
ayrıca gazetelerle de ilân ©dileceği; diğer taraftan ortakların kendi durumlarını öğrenebilmeleri ve 
tasfiye işleri hakkında gerekli malûmat temin edebilmeleri için Ankara’da Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğüne ve İstanbul’da Beyoğlu İstiklâl Caddesi 386 numaralı dairede Tas
fiye Heyeti Başkanlığına müracaat etmelerinin gerektiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : İşin mahiyetine ve Bakanlığın cevabi yazılan muvacehesinde dilekçi baş
kaca bir hak iddiasında bulunduğu takdirde meselenin halli yargı yerine ait bulunduğuna göre 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci bendinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuzca tâ
yini muameleye mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5685/52092 - 1. 8:1961 

SAİP İŞILDAK
Ast. Sb. 3. (Kd. Baş. Çv. Jandarma Kumandan 
Vekili

MANYAS

886 18 . 9 . 1963



— 2 —
(Dilekçenin  t a r ih  ve .Vo. su ile sahib in in  adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra r ı )

6090/5:'}056/r>3057 - 14 . S . 1961 (D ilekç i : K endilerine m u h te lif  müesseselerde,
. . .  . tahsis ed ilm iş olan eytam  re eram il ve em ekli

Eski  M u h a r i p l e r  K ir i l in  M erk ez i  , ’ „ 7 ' , 7m aaşlarının 1.920 y ılında  neşredilen ka n u n  üzerine
H a r b i y e  - İ S T A N B U L  10 y ıllık  tu ta n ım ı birden ödenm esi iodbederken,

1,5 y ıllığ ın ın  ödend iğ in i bu yüzden  son derece  
m ağdur o lduğunu  beyanla bu is tihkakların ın  193li y ılınd ım  hesaplanarak tu ta rın ın  verilm esin i ta 

lebediyor.)

Millî Savunma Bakanlığının taleple ilgili yazılarında : Bu gibilerin maaşları miktarlarının 
azlığından dolayı 1341 tarihli Muvazenei Umumiye Kanununun 41 nci maddesi gereğince on sene
lik tutarlarının defaten ödenerek ilgilerinin kesildiği; 29 Haziran 1956 tarihinde yürürlüğe giren 
6740 sayılı Kanun ile hu durumda olanların maaş arının kanunun yürürlüğe giriş tarihini takibeden 
ay başından itibaren yeniden bağlanmıya başlandığı; bu maaşların on senelik müddetin bitim ta 
rihinden itibaren bağlanması için geçmiş bir muamele ve karar bulunmadığı gibi bu husus ile ilgili 
bir şeyin de henüz düşünülmemekte olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talep mahiyeti itibariyle kanunların tefsirini gerektirmekte olup 334 sa
yılı Anayasa gereğince yasama meclislerinin tefsir yetkisi kaldırılmış ve meselenin halli yargı 
yerleriyle ilgili görülmüş olduğundan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci bendinin (c) 
fıkrası gereğince Komisyonumuzca tâyini muameleye mahal olmadığına oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

887 18 . 9 . 1963

6055/61461 - 14.8.1961 (I)İJekçi : Hatay Kırıkhan Kurtuluş ilkokulu
a . r iır / neii sınıf öğretmeni. iken D.P. ııin ve bu partinin
S A L İ H  T Ü R K  ' J rr . .
,, .........  ., • i . • , propaeıandusını uapan Hatay Valisi Celal İsen veSeferberl ik Muduru Veenıı İvici elı.vle ' ' ' . .  , '/Hatay Maarif Muan.ru litlal Kutlunun sulum ve

A D A N A  kasdı m ahsuslarına; kom plo , i f t ira  ve tezv irlerine  
daha fazla  taham m ül edem iyerek çok sevd iğ i ağ

rı t m enliğinden- 1 Kasım 1955 tarih inde  M aarif V ekâ le tin e  çeld iğ i tele/rafla is ti fa  e tliğ in i, bu durum  
ise ken d is in i son, <l(rece m ü teessir e tliğ in i beyanla, evvelce hakkında  ta tb ik  edili n kararın  ip ta li  ili 
eski nörerine iadesini ta lebed iyor.)

Gereği düşünüldü : Talebin idari makamların tetkik ve yetkisi dâhilinde bulunmasından do
layı Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

888 18 . 9 . 1963



—  3 —

(Dilekçenin 1arih ve Xo. sıı ile sah ib in in  adı adresi  ve dilekçe  ö /e t iv le  kom isyon  k a ra r ı )

5)55/955 - 14. 1 2 . 19(51 (Dilekçi : 35 yıllık bir iş hayatına sahip resmî
v r .,r „  u n v c u T u r  ır  hususu hayatı tertemiz geçmiş ve geçmekte olanı l ;ıvl' 1* S İti Aı İv . v . , .t , fk .... . . .  XT ___ hır vafamdas olduaunu, 26.2.1952 tarihinde ısınınSıınîerhnnlv'P>c‘z Fabnknsı N(>. )̂1() \  J  , w 7 . . .  *basında hır iftiraya uğradığını, bu yüzden malike-

KAYSERÎ meye düştüğünü re neticelen be met ettiğini, Er
zincan'daki Sümerbank iplik Fabrikasına yirdiği

ni, eski (meyinin dikkate alınmıyarak sual ücretiyle çalıştığını, halbuki emsalleri 1 200 lira maaş 
aldıkları halde, kendisi fOO. Hru aldığım, bu yüzden- son derece mutazarrır olduğunu beyanla, A na
yasanın 82 nci maddesine yöre re Dahilî Nizamnamenin 50 nci maddesi delâletiyle hakkının korun
masını talebediyor.)

Sanayi ve Çalışma Bakanlıklarının cevabi yazılarında : Dilekçi mahkemece beraet ettirilmesini 
mütaakıp eski iş yerine müracaat etmiş ise de o tarihte aynı fabrikada işe alınması mümkün ol
madığından Erzincan Fabrikasında işe alındığı ve sonradan Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesine 
nakledilerek halen burada çalışmakta olan adı geçenin, ücretini vaktiyle aylık kadroda iken 
kendisi ile aynı durumda olan arkadaşlarının bugün almakta oldukları ücretlerle kıyaslanmakta 
ve kendisine de aynı ücretin verilmesini istemekte ise de, işçi statüsüne tabi olarak çalışmakta 
olması dolayısiyle hakkında ancak işçi ücretleri esasları dâhilinde işlem yapılabileceğinden dile
ğinin yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : îşin mahiyetine, ilgili Bakanlıkların cevabi yazılarına ve 334 sayılı Ana
yasa ile 140 sayılı Kanun muvacehesinde idari tasarrufla ilgili bir mevzuda Komisyonumuzca in
celeme yapılmasının mümkün bulunmamasına binaen dilek hakkında tâyini muameleye mahal ol
madığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

889 18 . 9 . 1963

(>2!)4/5:)(>70 - 2'-). 8 . 1961

M U S T A F A  (11.1 il
D ik i l i t a ş  S e t  i i s t i inde  X<>. 5

Beşiktaş - İSTANU UU

(Dilekçi : (i.8.19(>() tarihinde dileğinin yerine, 
m liri!ınt si içıı müracaatla bulunduğunu, büyüne 
kadar müspet ve menfi bir cevap alamadığını be
yanla sonucunun tarafına bildirilmesini laleb- 
ediyor.)

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına göre dilekçiye gerekli cevap verilmiş olduğun
dan Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

890 18 . 9 . 1963



_  4 —

(İİ01/.VM<)() - lö . 8 . 1961

M KI İM KT ALİ K A R A K A Ş  
Kskicami mahallesi  M uratl ı  Caddesi  \ o .  22

TKKİ RI )A(1

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca; adı geçenin 
henüz neticelenmediği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci 
ca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle

(D ilekçenin  türil ı  vc No. su ile sahihin in  a<

(Dilekçi : Yaş haddi dolayısiyle 11 .7 . 19<il ta
rihinde Tekirdağ Teke! Veznedarlığından emekli
ye sevk edildiğini, Millî Mücadeleye, bilfiil islırak 
dmiş olup buradaki hizmet müddetinin iki misli 
üzerinden sayılarak emeklilik işlemine Hâre edil
mesini talebediyor.)

konu ile ilgili olarak Danıştaya açtığı dâvanın 
maddesinin (b) fıkrası gereğince, komisyonumuz-

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi 

891 18 . 9 .1963

!ı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

r>(>+9/:>l940 - 28. 7. 1961
M U IIA R R MM KAT I R<' K )C 1 /U
l ’a s a b a v ı r  m a h a l le s i  Kdiı ıc ik  Oa< si X... 2(> 

BANDI IJM A

( lHlecki : TCDD işletmesinde 17530 sicil numa
ralı (/ar şefi olarak çalışmakta iken 25 .7 . 1951 
tarihinde haklı hiçbir sebep yokken (i neı işletme 
Müdürlüğü (mriııe nakledilmiş olup i!) yaşında 
idarede 21 senelik lı iz mel i olduğunu, emekliliğim 
U> aı/ kalmış olduğundan yapılmış olan tâyin em
rinin durdurulmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

892 18 . 9 .1963

6068/58261 - 16 .S . 1961

M U S T A F A  Ö R E N
Üçjfö/. m a h a l le s i  No.  1

(Dilekçi : İ zanca bir zamandan beri inşaat mü- 
laahhitliği yaptığını, Konya Şeker Fabrikasında 
çalışmakla iken bir kalem halası yüzünden, Mâli
yeye 2 920 lira vrryi borcu tahakkuk ettirildiğini 

Ereğli - KONYA ve azası ile borcun 10 225 liraya yükseldiğini, 
binilir zorlukla yaptıkları meyve bahçesinin Maliye 

taraf nidan satılarak tahsili cihetine gidilmesi istendiğini beyanla, borcun 500 liralık taksitlerle 
öd ettiril meşini talebediyor.)

Gereği düşünüldü : îşin mahiyeti ve Bakanlık cevabı muvacehesinde komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem, olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

893 18 . 9 .1963
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6039/52978 - 1 4 .8 .  1961 

HA M 1)1 GÜLTElv
K ü ltü r mahallesi Yeniyol sdkak No 9 /A

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin adı od resi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi : Adıyaman ilinin Besni kazasında 
Maliye vergi memuru iken 15. 1:3. 1900 tarihinde 
mâliden emekliye sevk edildiğini, yaşının ilerlemiş 
olması ve gerekse maluliyeti do!ayiniyle geçimini 
idame ettirerek hiçbir iş göremediğini, menkul 
re gayrimenkul hiçbir malı olmadığını beyanla; 
ikramiye, harcırah ve tedavi giderlerinin verilerek 
ıstırabının durdurulmasını talebediyor.)

ELÂZIĞ

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına göre dilekçe sahibinin talebi yerine getirilmiş 
olduğundan komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

894 18 . 9 .1963

(Dilekçi : Kız Enstitüsünü bitirdikten sonra, 
okııl dışından Adana - ffaruniye öğretmen Okulu 
bitirme sınavlarına girdiğini, iki dert en muvaffak 
olamadığı için diğer kazandığı derslerin de, hiçbir 
kıymeti olmıyarak hakkının yandığını beyanla 
okul dışı imtihana giren öğrencilere de sonsuz 
hak tanınmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

895 18 . 9 .1963

f>87«/52539 - 7 Ağustos 1961

NEYİM SEFBROÜLU 
Yıldız caddesi No. 55

A ntakya - HATAY

6010/52925 - 11.8.1961 

VEHBÎ ERGİN
Lâleli Azimkar Sokak No; 15 Kat: 1

Aksaray - İSTANBUL

(Dilekçi: 1959 yık içinde İstanbul Emniyet 
Teşkilâtında Komiser Muavini olarak vazife gör- 
r.ıekte iken terfie,n Tekirdağ Emniyet kadrosuna 
nakledildiğini tekrar İstanbul'a nakli için zamanın
da Emniyet Genel Müdürüne sitayişkâr mektup 
yazdığından İnkılâpta vekâlet emrine alındığını 
beyanla, yapılan bu işlemin iptali ile eski görevine 
iadesini talebediyor.)

Gereği düşünüldü: Bakanlık cevabına göre dilekçinin isteği yerine getirilmiş olduğundan 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

896 18 .9 .1963



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin a<lı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi: Jandarma Genci K. lığı emrinde uzat
malı onbaşı o!anili müstahdem iken mahkûmiyet 
.sebebiyle görevinden uzaklaştınldığmı, Aon çıkan 
A f Kan unlarından istifade ettiği için tekrar yöre- 

MllS riııe alınmasını, talebediyor)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

897 18 . 9 .1963

(Dilekçi: 7.9 Ki yılında askere alındığını, göret 
esnasında kulaklarından sakallandığını bu yüzden 
askırliklın ih ruced ildiğin i, eski memuriyetine dö
nem ediği i<in ııerisan olduğunu, geçimini temiıı ci
mi I; iıiıı babasından kendisini malûl maaşı bağ
lını masun lalebcdiyor.)

M. S. Bakanlığınca; adı geçenin Danıştaya açtığı dâvasının reddedildiği bildirilmiştir.
Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince Komisyonu

muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

898 18 . 9 .1963

(Dilekçi: Manisa'nın licydcrc Teknik Ziraat 
Okulu, mezunu olduğunu, kanunun bahşettiği bir 

lıaklaıı faydalanarak Akhisar'ın Hey aha köyünde 
Uf dönüm tarlanın kendisine verildiğini, bu arazi 
Ziver Göre adında birine verilen İS dönüm tarla 
fazlalığı oluft kendisine etil bir toprağın haksız ola
rak ilinden alındığını beyanla, yapılan bu haksız 
muamelenin ortadan giderilmesini talebediyor)

Tarım Bakanlığınca verilen cevapta; durumun mahallen incelenerek kanuna aykırı bulunduğu 
takdirde düzeltilmesi hususunda valiye talimat verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

« 0 1 3 /5 2 9 0 9  - U . S .  1961

SKBAIİAT AKRl'l/UT
Reşat  boy M aha l le s i  188 S o k a k  N o:  17

A K H İ S A R

5 4 8 /5 4 8  - 27 V I I . 1961 

K KM A L  L Â T İ N
A l e m d a r  C addes i  Kofçuk ( ‘eşme Voknşıı  N o :  II 
D a i r e :  12

S u l t a n a h m e t  - İ S T A N B U L

6057/5303'.°» - 14. S . 1961

NURETTİN YrLMAZ 
Ceza Evinde Tutu kin

899 18 . 9 .1963



su Ş —*
( i)iiekçenin tarih vo -No. su iİe .sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karai'i)

5970/52355 - 9 .8  .1961

C E L Â L  T Ü R K A N  
CökJer köyünde

Ayaş - A N K A R A

(Dilekçe: 1932 doğumlu olduğunu, ilkokul me
zunu olup hiç bir mala saMbolmad.ığını, elinde ob 
mıyan sebepler dolayısiyle kavga neticesi mahkûm 
olduğunu, bu yüzden hiçbir yerde çalışamadığım 
beyanla, hayatını idame ettirmesi için bu kara 
damganın silinmesine ve çocuklarının iaşesini te
min yolunda bir iş yerine sokulmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazısına ve talebin konusuna göre Komisyonumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

, Karar No. Karar tarihi

900 18 . 9 .1963

5!)75/52756 - 9 . 8 . 3961

K E M A L  K IL IÇ
Küçük sarar Mevdanı Caddesi Ne

Şohromini  - İ S T A N B U L

(Dilekçi: 1331 doğumlu olup mülga piyade kü
çül,- zabit mektebinden mezun olarak 1 nci Cihan 
Ifarbi Savaşlarına iştirak ettiğini 23 Mayıs 1339 
Millî Mücadelenin sonunda terhis edildiğini, 1310 
adında polis meslekine intisabeitiğini, 20 sene hiz
meti olduğu bir sırada kaza neticesinde 3 yerin

den bel kemiğinin kırıldığını, her nedense maluliyetinin tanınmadığını beyanla bu haksızlığın bir 
an evvel giderilmesini talebediyor.)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

901 18. 9 .1963

6006/53920 - T1.8.  1961 (Dilekçi: Ayvalıkta, ffamdibey Mahallesi Arap-
, , i n ı n  * ot * t">' Caddesi No: S de mukim müteveffa Ahmet Yu-

A L İ  F A R A Ş L A  „ . . 11
TT ... , r ! ıı • ı 1 u  • x- n SH Paraşlanm evladı man eviye sı omuaunu, dede- ITa.mdvbey M a h a l l e s i  A r a p l a r  C a d d e s i  N o :  8 , , . , ,sının 11 .1 . 1961 tarihinde bekar olarak vefat et-

A Y V A L I K  fiğini kendisi Türkiyeye gelmeden evvel 45 sene 
Amerika’da bulunduğunu, ve emeklilik' hakkını ka

zandığını, bilâhara yurda gelerek her ay 71 dolar aldığını, vefatından sonra tek vârisinin kendisi 
olduğunu, dedesinin Amerika’daki isminin Josepf Almat olması yüzünden ve veraset ilâmına bu İs
mi ilâve ettiremediğinden hakkının korunmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu- 
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

902 18 . 9.1963



(Dilökçenin tarih vc No. su ile sahihinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

(Dilekçi: Eski iktidar zamanında, bina mua
melesi kaydı ile vergi konduğunu ve o zamanın 
im tiyazlı şahısları beyannameye tabi tutulduğunu, 
vergi usulü hakkında malûmat sahibi olanlar müd
deti içinde itiraz ve tem yiz ettiklerinden bu ana 
kadar vergi ödemediklerini, halbuki dürüst hare

ket eden vatandaşlardan haciz yolu ile bu paraların tahsil edildiğini beyanla kanunun umuma teş
mili yönünden tahsil edilen vergilerin de iade edilmesi irin gerekli işlemin yapılmasını talebediyor.)

f>858/51340 - 20 . 7 . 1901 

I IA L ÎL  A Ç IK G Ö Z
Kızı İsa ray  M ahallesi V arsak  Sokak N o: 96

A N T A LY A

Gereği düşünüldü: . îşin mahiyetine; ve Bakanlığın cevabi yazısına göre Komisyonumuzca yapı
lacak bir işlem olmadığıma oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

903 18 . 9 .1963

5879/52451 - 4 . 8 .  1961

C E M A L  E T T İN  EĞ İL M E Z  
Y eşily u rt S ipah ioğ lu  Caddesi 2 /4  E rc a n  A p a r t
m anı K a t:  6

B ak ırköy  - ÎS T A N B U L

(D ilekti: Diişiik iktidar devrinde birtakım hak
sızlıklara- uğratılarak görülen lüzum üzerine d isip
lin cezasına çarptırıldığını ve bu yüzden istifaya  
zorlanan veya emekliye ayrılan hâkimlerin tekrar 
vazifeye alınma talepleri Adalet Bakanlığınca 
reddedildiği halde Kurucu Meclis tarafından kabul 
(dildiğini, bu hususta memurlara da aynı hakkın 
tanınmasın t talebediyor.)

Gereği düşünüldü: Dilekçi görevinden istifaen ayrılmış olduğundan Komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

904 18 . 9 .1963

6136/53335  - 17 . 8 .1963

M E H M E T  Ç A L IŞK A N  îh sa ıı Gtökran eliyle
Serbest. M uhasebeci K u r tlu  S o k ak  t

Al beyi i - C ey lan lı - K K M K H A N

(Dilekçi: Köylerinde yetiştirdikleri uzun kuy
ruklu- koyunları Merinos olarak bildirdiklerini ve 
her yıl yapılan sayımlarda da, koyunlarınm cins
lerinin merinos olarak kaydedildiğini, 16 .8  .1961 
tarihinde veterinerliğin raporu üzerine 1956 yılın
dan - 1960 a kadar koyun sahiplerine para cezası 

verildiğini, kanunun maddesinin yanlış tatbiki suretiyle itiraz haklarının da kaldırıldığını beyanla 
m ağduriyetlerini mucibolan bu olayın durdurulmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

905 18 . 9 .1963
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(D ilekçenin  tarih ve Xo. su ile .sahibinin adı adresi ve d ilekçe  ö z e t iy le  komisyon kara r ı)

(D ilekçi : B ingöl. S ü m crb a n k  S a tış  M ağazası 
m uhasebecisi o lup  1 . .12 . 1960 ta rih inden  heri 
em ekliye esas ü cre tiy le  a y h k  H erd i 600 lira ol
d u ğ u n u , ha lb u k i ka n u n en  em ekliye esas iic rd in in
3 üst derece fa zla s ın ı alması g e n  kirken  ne üst 
derece re ne de 17 . 9 . 1960 tarihindk: m üslehak  
b u lu n d u ğ u  te r fi  h a kk ın ı a lam adığını beyanla, bu 
haksızlığ ın  g iderilerek  te r fiin in  yap ılm asın ı la
lı bediyor.)

Sanayi Bakanlığınca verilen cevapta; adı geçenin mensubolduğu müessese müdürlüğünce tak
dir hakkı kullanılarak barem dışı 600 lira aylık ücretinin 1 . 9 .  1961 tarihi itibariyle 700 liraya 
yükseltildiği bildirilmiştir.

Bakanlığın cevabi yazısına göre Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6027/5297.1 - 14.8.1901 

TEYTİK TDKMAN
Siknerbaıı'k Alıın ve Satış Mağazası Muha
sebecisi

BİNGÖL

906 18 . 9 . 1963

G09«/i>3-l'«;» - -1» • <s • MGI

HALİ T KEPEZOĞLC 
Baro avukatlarından

(D ilekçi : 1330 y ılın d a  A n ta ly a ’da d o ğ d u ğ u n u , 
1912 y ılında  A n k a ra  H u k u k  F a kü lte s in i iy i derece 
He b itirerek  h â k im lik  m eslekine in tisa b d tiğ in i , 
y u rd u n  m u h te lif  yer lerin d e  11 sene h izm et ifa  

ANTALYA eyled iğ in i, siyasi m ülâhazalar sonucunda  istifa  
(tn ıck  zorunda  ka ld ığ ı re bilâhara da hâk im lik  
m eslekinden ihraç ed ild iğ in i beyanla yukarda  ta t
bik olunan bu kararın  ip ta lin i ta lebed iyor.)

Yüksek Hâkimler Kurulunun cevabi yasasında, konu ile dâvanın Damştayda görülmekte oldu
ğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

907 18 . 9 .1963

3050/60700 - 29 . 3 . 1961

ABDULLAH KÖSE
Koç Köyünde

(D ih k ç e  öze ti : Z ira a t Bankasınca 1, in d is in e  
k red i verilm esi iç in  ' ‘ilg ili banka şubesin i• em ir r<- 
rilm esi ta lebinden ib a re ttir .)

ARPAÇAY Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebinin Ban
kalar Kanunu hükümlerine göre yerine getiril
mesi hususunda T. C. Ziraat Bankasınca alâkalı 

şubeye talimat verildiği anlaşıldığından Komisyonumuzca aynca yapılacak bir işlem olmadığına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

908 18 . 9 . 1963



~ 1 Ö -
( Dilekçenin  tarih  vc No. su iİc sahibinin adı adresi vc d i lekçe  öze l iy le  komisyon k a ra ı i  j

3325/44519 - 8 .4 .  J961 

IUIMd İŞIK
Yukarı Kara Vaiz köyünde

Araban. - GAZİANTEP

(Dilcice özeti : Köyüne içme suyu getirilmesi 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi ilgili 
Bakanlığa duyurulmuş ve gerekli ilginin göste
rilmesi tavsiye edilmiş olup bu hususta Komis
yonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal 
olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar târihi

909 18 . 9 . 1963

2950/48594 - 2 3 .3 . 1961 (Dilekçe özeti : Müteveffa esi emekli 1716 Sel-
rnnn îlfer’den 100 lira asli maaş üzerinden bağla-

MÜFİDE İETEK 
Francalacı Caddesi No. 2S/2

nun »unısının 1.25 lira üzerinden bağlanması tale
binden ibadettir.)

Arnanıt'köv - İST A'.VI î t ‘E Gereği düşünüldü : Dilekçinin eşinin emekli
ye sevkı tarihinde mer’i mevzuata göre bağlan

mış olan emekli maaşının tahsisinde bir usulsüzlük görülmediğinden komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Kârar No. Karar tarihi

910 18 . 9 . 1963

3317/44828 - II .4 . 1961 t (Özeti : 1955 yılında tarlasının ortasından ge-
cirilen yol sahası bedelinin ödenmesi talebinden IIASIP JvOOAIv ... ,

Ağızboğaz köyünde Çiftçi

Ereğli - KONYA

ibarettir.)

* îçişleri Bakanlığı yazısında : Dilekçinin tar
lasının içinden geçen yol için 13 236 metrelik 

sahanın işgal edildiği ve buna mukabil eski 
yol yerinden kendisine 28 664 metrelik saha terk edildiği ve bunun nzaen yapıldığı bildirilmek
te, dilekçi' istemediği takdirde yeni geçen yola ait tarlayı dilediği şekilde kullanmaya, kapat
maya muhtar olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin rıza ve muvafakatine müsteniden yapılan idari işlemde bir usul
süzlük görülmediğinden komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

911 18 . 9 .1963



-  11 —

(İHlekçeıım  t a r ih  vc Xo. su ile sahih in in  adı  adresi  vc d i lek çe  özeliyle  komisyon k a r a n )

5410/51  157 - 1 7 . 7 .  liMil 

C E L Â L  f( . 'TAŞ
4 n c ü  imletme Ş ı ıhe  45. K ıs ım  451

h u z u r r m

(Ö ze ti : im tih a n ın ı kazandığı bekçilik  görevine  
tây in in in  yap ılm ası talebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi mahiyeti 
itibariyle idari makamların tasarrufuna mevdu 
bir keyfiyet olmakla komisyonumuzca yapılacak 
bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

47.Î4/4Hİ2!) - 2 . 0 . 1 9 0 1

F A İ K  K İli i  A l i

K.uruınel  ‘k ö y ü n d e

KA lîASU

912 18 . 9 .1963

(Özeli : Karasu Orman Muhafaza Memuru iken 
kendisine yapılan haksız ve sebepsiz tâyin sebe
biyle istifa elliğinden bahsile tekrar vazifeye alın
ması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi idari or
ganın yetkisine mevdu keyfiyetten bulunmakla 
komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

913 18.9.1963

&S27/4.'12.'».‘> - 15 . .  İ!m;1 (Ö ze ti : Ö rencik Tarım  K red i K o o p e ra tif b ina
sının taahhüdü  dolay isiyle verd iğ i i. OOO lira te 
m in a tın  iadesi ta leb inden  ibare ttir .)E T İ  1 HM K I X I K

.Dere m a h a l le s i  M ü l a a h h i

e  m  e t
Gereği düşünüldü : Yapılan inceleme ve Tica

ret Bakanlığından alınan bu hususla ilgili yazı-
, , ., , , ya göre dilekçinin teminatının kendisine iade

edildiği anlaşılmış bulunduğu dhetle komısyonumuzca yapılacak Mr . )em olmadlğml Wrli.
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

914 18 . 9 .1903

44;!9/2o5(>4 - 1 . İJ.. 19Iİ0 (Ö ze ti : S ıh h i  sebeple o rdudan  em ek liye  sevkı
,  „  ,, .. sırasında â d i m â lû l m ıjd m a d ığ m ı beyanla  hakkı-
Ilt>Slv\l.\ 1\LME( ,

, T, . , , . n ın  ta n ın m a sı ve adı mat al maaşı baylanm ası lale-
M a l t e p e  O r d u  h v ı n d c  m ıık ın ı . , . .  .binden  ib a re ttir .)

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı yazışımda : Dilekçi
nin Gülhane As. Tıp Akademisinden en son aldığı 

2 .3 .1961 tarihli raporu üzerine kendisine âdi mâlûl aylığı bağlanmasına tevessül edildiği bil
dirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebi yerine gelmiş bulunduğu cihetle komisyonumuzca ya. 
pılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

915 18 . 9 .1963



_  12 —

(Dilekçenin tar ih  ve Xo. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

0573/45247 - 19 . 4 . 1961 (Özeti : İhtilâli miıiaaktp umum meyanmda
.. idarece muvakkat kaydiyle kendisinden alınmış

Milin'M L J OZriiv .’ ' . .. , . .
l t  , , . ..  tabancanın  iadesi talebinden iba re ttir .)Yakıtlar Mıntaka Mıul. Memur

S VMSt\Y Gereği düşünüldü : Dilekçinin tabancasının
umum meyanmda kendisine iade edilmiş olması-

, .  . . . . .   ̂ m mümkün kılacak emrin alâkalı dairelere verildiği ve bu suretle talep yerine gelmiş bulunduğu , , . . , ., , , , . cihetle komisyonumuzca ayrıca bir ıslem yapılmasına mahal olmadığına oy birliğiyle karar ver -j(ji

Karar No. Karar tarihi 

916 18 . 9 .1963

2988/4:5869 - 28 . 3 . 1961

H A SA  X Ö / A T R E İ v 
D elice K ö yünde

İ M R A N L I

(Özeti : İş kazasında ölen oğlundan bağlanan 
sigorta aidatının iki devredir ödenmediğini ifade 
ile istihkaklarının bir an evvel ödenmesi talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin bahis konusu 
ettiği istihkaklarının 4.4.1961 tarihinde kendisine 

ödenmek üzere bankaya talimat verildiği ve bu suretle talebinin yerine getirilmiş bulunduğu an
laşıldığından Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

917 18 . 9 . 1963

(Özeli : Sâkıt iktidar zamanında uğrkıdığı hak
sızlıklara tahammül cdcmiycrck 1955 yılında■ öğ
retmenlik fen istifa ettiğini, İhtilâlden sonra yeni
den tâyini için vâki müracaatı üzerine bâzı menfi 
düşünceli kimselerin tesiriyle 3 ay f/ecikmc ile 
şimdiki vazifesine tâyin (dikliğini ve intibakının 

halen yapılmamış olduğunu beyanla, haklarının iadesi vc sorumluların cezalandırılması talebinden 
ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yapılan inceleme sonunda dilekçinin tâyininin gecikmesinde her hangi bir 
kimsenin taksiri olmadığı ve intibakının ise 7.4.1961 tarihinde yapılmış olduğu ve bu suretle 
talebi yerine gelmiş bulunduğu cihetle Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2949/43633 - 24 . 3 . 1961

A H M E T  P IN A R B A Ş I  
Elmalı kö y ü n d e  öğre tm en

F İ  u laç la  - N f f îD E

918 18 . 9 . 1963



5257/5095:» - 22 . 8 . 19(5.1 (Özeti : Arazisiıu vâki tccuvüzün, men’i ile
arazisinin eski hale ifrağı suretiyle kendisine fes- 

M U S T A F A  P O Y R A /  / • • / / ; •  7 -I \lımt lale binden ibarettir.)
Elmaçukur köyünde

Gereği düşünüldü : Yapılan tecavüzün
11 H' ' 2.11.1961 tarihinde menedilerek ihtilâfın ortadan

kalkmış olduğu ve bu suretle dilekçinin talebi 
yerine gelmiş bulunduğu cihetle Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

919 18 . 9 . 1963

— 13 —
(Dilekçenin t;u-ilı vc No. sıı ile sahibinin adı adresi vc dilekçe özetiyle komisyon k a r ı n )

283-8/4*»224 - 15.:}. 1961 

REMZİ SKLKN'
Erkek iSanat Enstitüsü Tarih ve Coğrafya 
Öğretmeni

BURSA

miş olduğundan Komisyonumuzca yapılacak

(Özeti : 19.57 - 1959 yılları arasında okuttuğu 
branş dışı ders ücretleri tutarı 2 217 liranın bir 
an crvel ödenmesinin temini talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin istihkakının 
tediyesi maksadiyle gerekli tahsisatın 15.3.1961 
tarihinde Bursa Defterdarlık Saymanlık Müdür
lüğüne gönderilmesi suretiyle talebi yerine gel- 
■ işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

920 18 . 9 . 1963

2824/4:5220 - 15 . 3. 1961

NAÎM BALİHOĞIjII
Aşıt. Mahallesi Snlihcfendi .Sokak No. 22

Kil/İs

(Özeti : Kilis Suriye bölümünde kedan tapulu 
f/ayrimenkullerinin idaresi için kanuni vekili olan 
Ahmet GeJoğlu’na pasavan verilmesi talebinden 
ibarettir.)

İçişleri Bakanlığı yazısında : Adı geçene ait 
pasavan muamelesi ikmal edilerek Birleşik Arap 

Cumhuriyetinin Azez Mıntaka Md. ne tasdik için gönderilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin talebine yerine gelmiş olduğu cihetle Komisyonumuzca yapıla
cak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

921 18 . 9 . 1963



— 14 —
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2823/43230 - -15.3.1961 (özeti : Devlet Demiryolları Diyarbakır 55
kısım 53 atelyesinde daimî kadrolu sanatkâr ola
rak çalışırken geçirdiği iş kazası sonunda sağ aya
ğı 9 cm. kmı kaldığından müesscsesince işinden 

ELÂZIĞ çıkarddığını beyanla hakkının aranması talebin
den ibarettir.)

LÂTİF KALĞAR
TCiiltür Mahallesi, O-iirsu Sokak No. Ki

Ulaştırma Bakanlığı bu hususla alâkalı cevabi yazısında : Dilekçinin işçi Sigortalan Kuru
munca mâlûlen emekliye sevk edilerek 60 lira aylık bağlandığı ve idarede çalıştığı müddete güre 
ayrıca 2 992,78 lira tazminat ödendiği bildirilmiştir. .

Gereği düşünüldü : Dilekçinin müracaatından sonra isteğinin yerine gelmiş bulunduğu anla
şılmakla Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

922 18 . 9 . 1963

(Özeti : Can ilçesi özel idare memuru iken isti
faya icbar edildiğini ifade ile memuriyetinin iadesi 
re balen vazifede bulunan bir memurun yolsuz ve 
gayrikanuni hareketlerini belirterek hakkında 
takibat icrası talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçi istifaen vazifeden 
ayrılmış olduğu ve istifaya icbar edildiğine dair 

bir vesika mevcudolmadığına göre bu konudaki şikâyetinin dikkate alınamıyacağına,

Yeniden vazifeye tâyini hususu ise icra makamlarının yetkisi içinde bir keyfiyet olmakla Ko
misyonumuzca yapılacak bir işleım olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

923 18 . 9 . 1963

7169/43240. 2843/4324:) - 10.10.1961 

M lS A ŞAHİN
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 
No. 5

Çan - ÇANAKKALE

"1506/51474 - 24 . 7 . 1961 

CEMAL ŞENSOY
Yukarıpaznr Mahallesi Dere Sokak No. 13

Kocaeli - İZMİT

Muhasipliğine tâyini suretiyle talebi yerine 
cak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar

(özeti : 1957 yılında Kocaeli Belediyesi Kan
tar .1 fonuru iken sebepsiz olarak işinden çıkarıldı
ğından bahsile vazifesine iadesi talebinden iba
rettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 31.8.1961 tari
hinde Kocaeli Belediyesi İşletmeler Ayniyat 

getirilmiş bulunduğundan Komisyonumuzca yapıla- 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

924 18 . 9 . 1963



- 1 5  —
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2952/43629 - 24 . 3 .1961

YETİŞ ŞİMŞEK
Tanın Bakanlığında odacı

(Özeti : Kore'de yaralanarak mâlûl kaldığını 
henanla kendisine maluliyet maaşı bağlanması ta
lebinden ibarettir.)

ANKARA Gereği düşünüldü : Dilekçinin harb mâlûlü 
aylığı alabilmesi için maluliyetinin vaka ve tabip 
raporiyle tevsiki suretiyle T.C. Emekli Sandığına 

müracaat etmesi gerektiği cihetle Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

925 18 . 9 . 1963

2985/438-37 - 28.3.1961 (Özeti : Bir iist dereceye terfilerini sağlıyacak
4.................w,w, , kadro kanununun nkanlmast talebinden ibarettir.)İSMET TÜRE vc arkadaşları
Kız Enstitüsü Kurslar Başöğretmeni Gereği düşünüldü : Dilekçilerin de terfilerini

DSKİSI’HİP mümkün kılacak olan Millî Eğitim Bakanlığı 
'• * ' Teşkilât Kanunu 1962 yılında çıkarılmak suretiy

le talep yerine gelmiş bulunduğundan Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

926 18 . 9 . 1963

MERDANE
Büviikderc Dedcvıısuf Sokak No. 36

5395/51215 - 19.7.1961 (Özeti : Komşusu Kurken Mirzahanyan’m yap-
TÜ/ÜN inşaata mâni olunmadığını ve

şikâyetlerinin cevapsız bırakıldığını, inşaatın mü
hürlenerek tatil ettirilmesinden sonra mühürlü 

Sarıyer - İSTANBUL iken ikmal edildiğini beyanla kanuni muamele ya
pılması talebinden ibarettir.)

İmar ve iskân Bakanlığı : Şikâyet konusu yapının arka bahçe mesafesinin arka komşudan sa- 
tmalınan bir kısım arsa ile talimatnamedeki kayıtlara uygun hale getirildiği ve bu suretle de 
kendisine kullanma izni verildiğinden mevzuata aykırı bir durum kalmadığı anlaşıldığı bildi
rilmiştir.

Gereği düşünüldü : îmar ve İskân Bakanlığı mnm cevabi yazıları muvacehesinde gayri kanuni 
bir hareket mevzuubahsolmadığı cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 
oy biriliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

927 1 8 .9 .1 9 6 3



— 16 —
(Dilekçenin t.ırilı ve \o. sıı ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

4:585/47093 - 29 . 5 . 1961

EEFET TAN
Atatürk İlkokul Öğretmeni

KARABÜK

(Özeti : 33 yıllık öğretmen olduğu halde asli 
maaşının 90 lira olduğunu, emsalinin ise 100 lira 
asli maaşı almış olduklarını beyanla 100 liraya 
terfiiniu sağlanması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : 1962 yılında çıkan Kadro 
Kanunu ile dilekçinin 31.7.1962 tarihinden itiba

ren 100 lira asli maaşa terfiinin yapılması suretiyle talebi yerine gelmiş bulunduğundan Komis
yonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

928 18 . 9 . 1963

(özeti : Bandırma Lisesinde, öğrenci iken evlen
diğinden dolayı okuldan ilişiğinin kesildiğini ve 
mezuniyet imtihanına girmeline müsaade edilme
diğini bey ani (( imtihana girebilmesi için yardımda 
bulunulması talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibi sınıf arka 
daşları mezun olduktan sonra bitirme imtihanla

rına hariçten katılabilmek hakkına sahibolduğu cihetle Komisyonumuzca aynca bir muamele tâ 
yinine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

929 18 . 9 . 1963

3319/44(537 - 11 .4 .19 (51  

SERVET TÜYLÜ
ITacıyusuf Mahallesi ince Kaldırım Sokak 
No. Kî

BANDIRMA

2837/43217 - 15.3.1961

ŞAKÎR YAZICI 
Çarşı Mahallesinde

(özeti : Kaya akması tehlikesine mâruz bulun
duğu jeolog raporiyle mevsuk bulunan evinin ilçe 
dâhil veya haricinde ikamete salih bir yere nakli 
talebinden ibarettir.’

İkizde re - RİZE İmar ve İskân Bakanlığı yazısında : Kaya ak
ması tehlikesinin mevzii olup umumi hayata mü

essir olacak vüsatte olmadığından 7269 sayılı Kanun gereğince bir yardım yapılmasına imkân ol
madığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 7269 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde dilekçe sahibine maddi bir 
yardımda bulunulmasına imkân görülemediğinden yapılacak bir işlem olmadığına' oy biriliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

930 18 . 9 . 1963



_  17 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi : Samsun Nafıa Müdürlüğünde 34 yıl 
çavuş olarak ıssız dağlarda ve yerlerde çalıştığını, 
âmirlerinin takdirlerine mazhar olduğunu, 30.9.1960 
tarihinde Nafıa Müdürü işlerin bittiğini belirte
rek vazifesine son verildiğini beyanla 34 yıl hiz
metine mukabil emekli nıcıaşı bağlanmasını talebe
diyor.)

(Dilekçi : Eşinin TCDD Yolları 4 ncü t  sicime 
Müdürlüğü emrinde revizör olarak çalışmakta iken 
20.11.1960 tarihinde eceliyle vefat ettiğini, 228 
sayılı Kanun 1961 yılında meriyete girmiş ise de 
eşinin 1 ay 10 gün gibi kısa bir müddet evvel vefat 
etmesi hasebiyle emekli maaşı bağlanması için 
~28 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını talebe
diyor.)

(Dilekçi : 1324 tarihinde asker olarak bütim 
cephelerde çarpıştığını, terhisinden sonra 329 se
nesinde İstanbul’da polis memurluğuna intisabet
tiğini, Nuruosmaniyc Merkezine bağlı Yeşildir ek 
Karakolunda görevli iken Taşnak Komitesine men
sup bir ermeni çetesini yakahıdığı için Babıâliye 

ZİIİB Talât Paşanın muhafızlığına tâyin edildiğini, 1939 
yılında Yozgat’ta polis görevini ifa >ettiği bir sıra

da yaş haddine tabi tutularak 600 lira ikramiye verilmek suretiyle vazifesinden ayrıldığını, bil âhara 
Zile Müftülük odacı ve kâtipliğine ayda 75 lira ücretle girdiğini, 1 . 8 .  1953 tarihinden■ itibaren 
5242 sayılı cüzdanla ayda (150) kuruş emekli maaşı tahsis edildiğini, 1961 yılında her üç ayda
10 lira 70 kuruş aldığını beyanla, 71 yaşında geçimini sağlıyacak durumda olmadığından, emekli 
maaşının yükseltil meşini talebediyor.)

0276/53678 - 23 . 8 . 1961
CS. No: 4)

SALÂHATTİN KRAS
TÖDD 6. î. ‘İmar ve inşaat- Merkez Müfettişi 
('27334)

ADANA

■0263/52506 - 7 .8 .  1961 
(IS. [No : 5)

ILVMDt YAVUZ 
T. C. Ziraat, Ti an kası Şefi

NİĞDE

(Dilekçi ■: DDY. 6. İşletme, imar ve İnşaatı 
Merkez Müfettişi olduğunu DDY. İşletmesinde ça
lıştın işçilere de 228 sayılı Emeklilik Kanununa ek 
bir madde ilâvesiyle bariz olarak görülen haksız
lığın ortadan kaldırılmasını talebediyor.)

(Dilekçi : Memurların nıam ve ücretlerinde en 
son devreye kadar yükselmelerinde tahsil ve ihti
sas aranmadığı halde hizmetliler için orta tahsilli
lerle yüksek tahsilliler arasında bu şekilde bir tef
rik yapıldığından son derece mağdur olduklarını 
beyanla antidemokratik olan bu kanunun ıslahı 
cihetine gidilmesini talebediyor.)

5875/52538 - 7 . S . 1961 
(S. No : 1)

ŞÜKRÜ CANER 
Yenimahalle Deniz sokak No. 83

SAMSUN

6241/61519 - 19 . 8.1961 
(S.No : 2)

EMİNE ÇİMEN
Akdcğirmen malhallesi Hastane sökalk Nio. 20

SİVAS

5668/61313 - 28 . 7 . 1961 
('S. No: 3)

HÜSEYİN ERALP
Tutlupınar mahallesi Fenereioğlu Hacı'be- 
kirin evinde



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

6236/52956 - 14 . 8 . 1983 
('S. No: 6 )

(Dilekçiler : 3659 sayılı Kanuna tabi 3913 
sayılı özel Kanunla kurulmuş iktisadi Devlet 
Teşkilâtı mensubu olduklarını, 31 . 12 . 1949 
tarihine kadar muhtelif görevlerde bulunduk
larını, 1 . 1 .  1950 tarihinde yürürlüğe (/irmiş 
olan 5434 sayılı T. ('. Emekli Kanununun kapsa
masına, otomatikman girdiklerini bu kanunun ka
bulünden evvelki hizmetlerinin borçlanma yolu ile 

kabulünü talebettiklerinde, 1 . 1 .  1950 tarihindcAO yaşını dolduranların istekleri reddedildiğinden 
bu kanuna bir madde eklenmek suretiyle haklarının kendilerine teslimini istemektedirler.)

HAŞİM AYGÜN ve arkadaşları
Vakıf Zeytinler İşletme Müdürlüğü 'Bakım
Memıını

AYDIN

587:3/52449 - 4 . 8 . 1961
(S. No; ’7)

YUSUF tLTERiDDRK
İmraJıor tnıamaşir Sokak No: 7 Kat: 1

Yeduküle - İSTANBUL

(Dilekçi : Emeklilik Kanununda memurlar le
hine değişiklik yapan bir tasarı hazırlanarak Tem-, 
süciler Meclisine tevdi edildiğini, kanunlaştığı tak
dirde 25 seneyi dolduran memurların yüzde ellibeş 
üzerinden emekliye sevk edilebileceğinden evvelce 
emekliye sevk edilen memurlara da bu hakkın ta
nınması için yeni çıkacak kanuna bir madde eklen
mesini talebediyor.)

(Düekçi : Birinci Cihan Harbinden evvel 1330 
yılının Mart ayının 1 nci günü yedi altın liranın 
yarısı 350 kuruş maaşla Sandıklı PTT Müdür Ve
kili olarak memuriyete intisabettiğini, sırasiyle 
birçok yerlerde görevler yaparak 16 . 9 . 1914 ta
rihinde isteği üzerine <emekliye sevk edildiğini, 
kendisi ile memuriyete intisabeden arkadaşlarının 

intibakları 15 liradan başlamak suretiyle aynı hizmet müddeti içinde 60 - 70 lira asli maaşa ulaştığı 
ve bu miktar üzerinden emekliye sevk edildiklerini, bu itibarla aralarındaki farkın biiyük olduğunu 
beyanla eski ve yeni Emekli Kanununun bertaraf edilerek ıeşit ve âdil bir kanun çıkarılmasını ta
lebediyor.)

5660/01308 - 20 . 7 .1961
(S. No: 8)

SÜLEYMAN SÜKÜTİ YIÖÎTBA'ŞI 
Ömer Yiğitbaşı evtindc

EĞRİDİR

6023/52977 -1 4 . 8 . 1963
(S. N: '9)

İSMAİL ÖZ
Orta mahalle Leylâk sokak No : 14

(Dilekçi : Harb malûllüğünün tanınması için 
yaptığı müracaat üzerine 12 . 6 . .1961 tarihinde 
Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesör
ler Kurulunda muayene edilerek musaddak raporu 
M. S. Hakanlığına takdim olunduğunu, hastalığı
nın askerlik görevini ifa <ederken vukubulduğunu, 
birçok raporlarla ispat etmiş olduğunu beyanla ha 

yatını kazanamıyor ak derecede yaşlı, mâlûl bir kimse olması hasebiyle kendisine harb malûllüğü 
tanınmasını talebediyor.)

ADAPAZARI
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«008/5*2901 - 11.8. HHİl 
(S. .Vo: 10)

OtiVDKT KÜRŞAI)
( ) r m a n  B a ş m ü d ü r l ü ğ ü  M ü h e n d is i

(Dilekçi : 4598 sayth Kanunun meriyete gir
diği 24 . 6 . 194} tarihinde fiilî askerlik hizmetini 
yapmak üzere silâh altında bulunan veya terhis 
edilmiş olup da altı ay zarfında memuriyetle gir
memiş olan yiîksek inekte}) mezunu memurlardan 

A'MAS YA 4598 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi hük
münden istifade edileceği bildirilmekte ise de ka

nunun kabulünde namzet bulunan veya bu tarihten sonra ııamzı İliğini yapanların namzetlikte geçir
dikleri müddetler maaşlı memuriyetteki terfii erine sayılacağı, daha evvel namzetliğini yapanların 
müddetleri, maaşlı memuriyetteki terfilerine saydamtyacağı, buna da sebep kanunların makable 
şâmil olamayışından dolayı hakkını kaybettiğini beyanla yeni bir kan unla bu hakkın tanınmasın t 
talebediyor.)

6314/53757 - 24 . 8 . 1961 
(S. No: 11),

MUAMMKR OVAL)
Merkez Ali Rıza Çevik ilkokulu öğretmeni

MANİSA

(Dilekçi: 6273 saydı Kanun 1938 ve daha ön
ceki yıllarda fiilen ilkokul öğretmenliğine başlamış 
olmayı âmir kıldığı. 1938 mezunu olduğu halde 
öğretmenlik görevine başlamadan askere idmanlar 
ise sözü edilen kanunun şümulü dışında kalındığı, 
bu haksızlığı giderecek bir intibak kanununun ha
zırlanmasın ı istemekledir.)

6054/61436 - 10 . 7 . 1961 
(S. No: 12)

HÜSEYİN BALCI 
Tat Köyünde

Bozkır - KONYA

(Dilekçi: Köy eğitmenliğini uzun yıllar tedvir 
eylediğini, Memur Eksiltme Kanunu He eğitmen
likten tasfiye edildiğini, çok sevdiği meslekine tek
rar dönmesi için gerekli işlemin yapılmasını ta
lebediyor.

6053/61429 - 10. 8 . 1961 (Dilekçi: Eğitmenlerin tekrar göreve alınmaları
(S. No: 13) için gerekli kanunun çıkarılmasını talebediyor.)

IIASAN KAVCAR
Kızılbel Köyünde Eğitmen , , .........

Fethiye - MUĞLA

5687/52038 - 1 .8 . 1961 (Düekçi: 6273 sayılı öğretmenler İntibak %a-
(S. No: 14) nunundan faydalandırılmasını talebediyor.)

CEVDET CAMBAZ 
Merkez İlkokulu öğretmeni

Selçuk - ÎZMÎR
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5635/52035 - 1.8.1961 
(S. No: 15)

OEMÎL YÜRÜ DURMAZ 
Lise Tabiiye öğretmeni

M AR AŞ

6100/53036 - U .S .  1961 
(S. No: 16)

MEHMET MUTLU
Devlet Orman işletmesi Orman Bölgesi Kâtibi 

Orhangazi - BURSA

6238/53569 - 21 .8 . 1961 
(S. No: 17)

ALİ ÇtPTÇl
Orman Bölge Şefliği Kâtibi

AKDAĞMADENİ

6234/61544 - 22 .8  .1961 
(S. No. 18)

ZAKÎR BALKAN 
Avukat

UZUNKÖPRÜ

6069/53271 - 16.8.1961 
(S. No: 19)

MUSTAFA KASIM 
Orman Başmüdürü

ESKİŞEHİR

(Dilekçi: M araş Lisesi Tabiiye Öğretmeni ol
duğunu 6273 sayılı İntibak Kanunundan tam ola
rak faydalandırılmasını talebediyor.)

ı adresi vc dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi: Bursa Devlet Orman İşletmesinin 
Orhangazi Orman Bölgesi Kâtibi olarak 400 lira, 
barem içi ücretle çalıştığını, 1958 yılında çıkan 
698 sayılı Kanunla 10 senelik hizmetinin 2 100 lira 
borçlanma suretiyle kabul edildiğini, askerlikte er 
olarak geçen hizmetlerinin de sayılması için yeni 
bir kanun çıkarılmasını talebediyor.)

(Dilekçi: Emekli Sandığı Kanununun yürür
lüğe girdiği 1 .1 . 1950 tarihini ücretliler için esas 
tuturuk 1 .1 . 1950 de, 40 yaşını bitirmiş olduğun
dan kendisinin iştirakçi olarak değil tevdiatçı ola
rak kabııl edildiğinden borçlandırılmadığını, bu 
yüzden aynı durumda olan kimselerle ücretli me
murların ıştıra]) içinde olduklarını beyanla tabiî 
hakları olan bu hususun tashih edilmesini tafebedi- 
yor.)

(Dilekçi: 1951 yılında Osmaniye kazası orman 
avukatı iken yaş haddi dolayısiyle tekaüde' sevk 
edildiğini, 20 seneyi doldurmasına 3 ay kala teka
üde sevk edildiğinden 1 850 lira tazminat aldığı
nı, bu haksız işlemin düzeltilmesi için Emekli San
dığı Kanununda gerekli değişikliğin yapılmasını 
talebediyor.)

(Dilekçi: Vatani hizmetlerini ifa maksadiylc 
silâh altında bulundukları sırada 24 .6  . 1944 yı
lında kabul edilen 4598 sayılı Kanundan faydalan
madığını beyanla, kaybolan haklarının telâfisi için 
yeni bir kanun çıkarılmasını talebediyor.)
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(Dilekçenin tarih ve No. sıı ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

6070/53272 - 16.8.1961 
(S. No: 20)

SÜLEYMAN EROL 
Orman İşletme Müdürü

ESKİŞEHİR

6071/53273 - 16.8.1961 
(S. No: 21)

FARUK YETİŞ 
Orman Başmühendisi

ANTALYA

(Dilekçi: Vatani hizmetini ifa ederken 2 4 .6 . 
1944 yılında kabul edilen 4598 sayılı Kanunun 1 
nci geçici maddesinden istifade etmediğini beyan
la yeni bir kanun kabulü ile haklarının tanınma
sını talebediyor.)

(Dilekçi: Vatani hizmetini ifa ederken 2 4 .6 . 
1944 tarihinde kabul edilen 4598 sayıli Kanunun 
geçici birinci maddesinden istifade edemediğini 
beyanla, yeni bir kanunla bu haklarının tanınma
sını talebediyor.)

5669/51972 - 3 1 .7 . 1961 
(S. No: 22)

HAŞAN BASRİ YALÇIN
Vişnezade Mahallesi Valdeçeşme Abacı Lâtif
Sokak No: 8

Beşiktaş - İSTANBUL

5874/52526 - 5 .8 . 1961 
(S. No: 23)

HÜSEYİN ÜSTEK
Cerrahpaşa Obyarta.ş Mektep Sokak No: 29

İSTANBUL

(Dilekçi: Birinci Cihan Harbi ve İstiklâl Har
bindeki fevkalâde hizmetlerinden dolayı hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisini talebediyor.)

(Dilekçi: Yeni Anayasanın iğiğı altında antide
mokratik kanunların kaldırılmasını ve İmar Ka
nununun 2 nci maddesi ile 63 ncü maddesinin ta
dilini taleb etmektedir.)

(G ereğ i d ü şü n ü ld ü  : 140 say ılı K a n u n u n  5 n c i m ad d esin in  (d )  f ık ra s ı  g e reğ in ce  K om isy o n u 
m uzca y a p ıla c a k  b ir  işlem  o lm ad ığ ın a  o y  b ir liğ iy le  k a r a r  v e r ild i.

K a r a r  N o. K a r a r  ta r ih i

931 1 8 . .9 .1 9 6 3

6681/63895 - 25 . 8 . 1961 
(IS. Nor 24)

MUSTAFA KEMAL YILMAZ 
Dâva Vekilli

(Dilekçe özeti : Arif ağa Korusu namiyle mâruf 
gayrimenkulün Karaçalı köyü tüzel kişiliğine aidi
yetinin tescili ile alâkalı dâvaya Tarım Bakanlığı
nın iştirakinin sağlanması talebinden ibarettir.)

Karaçalı  - KAYNARCA
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6690/5405» - 28 . 8 . 1961
(S. N: 25)

SBLÎ.VI ERGÜN 
Al tın ova köyümle

KARAMÜRSEL

(Dilekçe özeti : Tapu kaydiyle kendine ait bu
lunan çiftlik arazisinin elinden alınmak istenme
sini beyanla haksızlığa mâni olunması talebinden 
ibarettir.)

*135/44*85 - 11.4.1961
(vS. No: 26)

M. REŞAT TOKKOY 
Süleyman Çelebi İlkokul öğretmeni

BURSA

(Dilekçe özeti : 6273 sayılı Kanuna göre ya
pılan intibakına itirazla hakkının verilmesini te
min edecek mevzuatın çıkarılması talebinden iba
dettir.)

2828/43237 - 15.3 . 1961
(S. No: 27)

YlUSTAFA rLFAOAÇ 
Kultay mahallvsinde ’Mürtemoğln

GÜRÜN

(Dilekçe özeti : Maktule eşi Ayşe Fluağaç’m 
katli He alâkalı son tahkikatta sanıklar hakkında 
delil kifayetsizliğinden Kayseri Ağır Ceza Mahke
mesince verilen beraet kararının iyi bir tetkikata 
istinadetmediğini, bâzı deliller ileri sürerek hakikî 
suçlu oldukları tebeyyün eden Yüksel sülâlesinin 
tecziyesi talebinden ibarettir.)

2981/43738 - 27 . 3 . 1961 
(S. No: 28)

ÎBRAIÎÎM YAVUZ
Yürükler mahallesi Kestelli No: 36/3 inşaat, 
müteahhidi

Bucak - BURDUR

2830/43239 - 15 .3 . 1961 
(S. No: 29)

ALÎ YTUMAZOvlL
Belediye itfaiye karşısı Kristal Kıraathanesi 
sahibi Ahmet özbilıvm eliyle

SİVAS

(Dilekçe özeti : 6 . 2 . 1961 tarihinde yapılan 
Bucak Hükümet binası onarım ihahsine katılmak 
üzere Eskişehir Bankasından verilen 2 500 liralık 
teminat mektubunun ihale komisyonunca kabul 
edilmesinin ihaleye fesat karıştırılmasından ileri 
geldiğini beyanla ihalenin iptali ve sorumlular 
hakında takibat icrası talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Sabık iktidar devrinde kendi
sine yapılan işkence ve yolsuz muamelelerden mü
tevellit şuur bozukluğu ve mârkvi zararlarının gi
derilmesi için bu hususla alâkalı dosyasının tetkiki 
ile sorumluların tecziyesi yoluna gidilmesi talebin
den ibarettir.)
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3311/60752 - 7 .4 .  1961
08. No: 30)

HALÛK: TUZSUZUN vo arkadaşlan 
Tekni'k Okulu inşaat Şubesi Sınıf: 4

Yıldız - İSTANBUL

miktarın 1 000 lira olarak tesbit edilmesine rağ 
diğini bildirerek bakiyesinin de bir an evvel

(Dilekçe öneli: Kendilerinin DDemiryollan adı
na■ burslu olarak okumakta olduklarını beyanla burs 
talimatına göre kendilerine ayrıca ödenmiesi gere
ken kitap ve kırtasiye ücreti miktarının burslu 
öğrencinin okuduğu okul idaresi ile temas edilmek 
suretiyle tesbit edilmesi gerektiğini, filhakika Tek
nik Okul ile yapılan yazışma sonunda okulun bu 

i Demiryolları telvesinin kendilerine 250 lira öde- 
e nmesini talebetmçktedir.)

5913/52662 - 8.8.19-01 
(«. No : 31)

ALÂETTİN TOKSÖZ
Erkek Sanat Enstitüsü Döküm Ustası

KASTAMONU

(Dilekçe özeti : 1951 yılında Konya Erkek Sa
nat Enstitüsü Döküm Atelyesi öğretmeni iken hiç
bir sebebe istinadedilmeden öğretmenliğinin uh
desinden alınarak döküm ustalığına atanmasının 
usulsüz re haksız oluşundan bahsile öğretmenliği
nin iadesi talebinden ibarettir.)

3058/43731 - 27 .3 . 1961 
(!S. No: 32)

ÜSHAK SOFLI'K
Mardin Kapı Deliller Hanı Hurdacı Tokatlı

DİYARBAKIR

(Dilekle özeti : Dükkânının bir kısmı yol için 
istimlâk edilerek yıkıldığı sırada şahsi ve ticari 
eşyasının zıyaeı uğradığını ve yağmacılar hakkın
da takibat icra edilmediğini beyanla hakkının iade, 
edilmesi talebinden ibarettir.)

2997/43727 - 27 . 3 . 1%1
08. No: 3 3 )

tBRABlIM ÖZGÜR ve arkadaşları 
Güney köyü namına

KURTALAN

4 3 9 0 /4 7 7 0 2  - 29 . 5 .1 9 6 1
(S. No: 34)

ABDULLAH KAVAL
Livin bucağı Oeldbi köyünden Kocaniş kö
yünde miiikim

HAKKÂRİ

2821/43243 - 15 .3 . 1961
08. N o :  35)

«A DİK KLrRT
Baraj Bekçisi

DBMİRKÖPRÜ

(Dilekçe özeti : Kendilerinin iskân suretiyle 
yerleşerek sahibi bulundukları gayrimenkullerin 
65 No: Ut Toprak Tevzi Komisyonunca Kötüp köyü 
sakinlerine verilmiş olmasından dolayı uğradıkları 
zarar ve ziyanın telâfisi talebinden ibarettir.)

(Dilekçe özeti : İrsen kendisine intikal eden 
gayrimenkul!erine vâki müdahalenin men’i talebin
den ibarettir.)

(Dilekçe özeti : Mutemedi tarafından idareden 
alınarak kendisine tediye <dilmemiş olan bir aylık 
istihkakının ödenmesi talebinden ibarettir.)
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0483/51471 - 34 .7  .1961 
(S. No: 36)

ÖMER KUBAT vo arkadaşları 
((Hulik) Otluyazı köyünde

AİHLAİT

(Dilekçe özeti : Ellerinde bulunan tapulu ara
zilerinin toprak tevzi komisyonunca ellerinden alı
narak Hazine adına tescil ve tevzi Edildiğini be
yanla haklarının iadesi talebinden ibarettir.)

4701/48800 - '12.6  .1961 
(S. No: 37)

DURMUŞ KABA ve arkadaşları 
Karşı Cribonı köyünden

İNEBOLU

(Dilekçe özeti : Orman idaresinin usulsüz ve 
haksız muamelelerinden şikâyette haklarının iadesi 
ve dilekçede isimleri zikredilen şahıslar hakkında 
kanuni takibat yapılması talebinden ibarettir.)

3050/4389*3 - '28. 3 .1961 
(IS. İN'0: 38)

HÜSEYİN KESKİN 
Karasar (köyünde

ÇORUM

(Dilekçe özieti : Çanakkale Muharebesinde mâ
lûl kaldığından bahsile mâlûl maaşı bağlanması 
talebinden ibarettir.)

4415/4415, 0686/52445 - 4 . 8.1961 
(S. 'No: 39)

TAHSİN I M
Kurtuluş mahallesi 63 ncü sokak No: 4

NAZİLDİ

(Dilekçe özeti : bitimini zamanında ihbar et
mediği ilâve inşaatının vergi muafiyetinden isti
fade ettinlmediğinden bahsile istifade ettirilmesi 
talebinden ibarettir.)

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıkla
nan dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetler yargı 
mercilerinin kararma konu olan veya bu merci

lerde İncelenmekte veya (halli bu mercilerin kararma bağlı bulunan hususlarla ilgili oldukları an
laşıldığından 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci bendinin a, b, c fıkralarına göre Ko
misyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Karar Na. Karar tarihi

932 18 . 9 . 1963

ERTUĞRUL OKUIBAN 
1381 sokak No: 17

38Ö5/43240 - 15.3.1961
(IS. No: 40)

(Dilekçenin özeti : Gümrükteki mallarının ce
zaya tabi tutulmaksızın çekilmesine izin verilmesi 
talebinden ibarettir.)

ÎZMÎR
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41)61/48624 -8 .6 .1 9 6 1  
(S. No: 41)

KARA SALİH ÇAVUŞ KARAKUŞ 
Karagümrük So-falı Çeşme sokak No: 86”

Fatih - İSTANBUL

3300/60749 - 3 . 5 . 1961 
('S. 'No: 42)’

ALİ MÜRTEZA KUNDAKÇI 
Belediye İtfaiye eri

ÖDEMİŞ

2980/43644 - 24 . 3 . 1061 
('S. No: 43)

MUSTAFA ÖZüT
Hamidiye maihallesi Akçakoca caddesi No: 121

DÜZCE

4192/34538 - 25 . 10 . 1960 
('S. No: 44)

OSMAN PEKİŞEN 
1807 sokak: 'No fi iBosta.nlı

Karşıyaka -İZMİR

3322/44638 - 11 .4.1961 
(S. No: 45)

A. KENAN SİNANOÖLU 
Küçiikesat caddesi Tcpelıaşı durağı Xo: 108/11

(Dilekçenin özeli : Kendisine vatani hizmet ter
tibinden bağlanan maaşın, kanunun meriyetinden 
evvelki yıllar için de toplu olarak ödenmesi tale
binden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : 1926 yılında, babası tavafın
dan bir ihalede Devletten sattnahnan yemiş bah
çesinin bedeli zamanında ödenmediğinden yeniden 
ihaleye çıkarıldığı ve iki ihale arasında husule ge
len Hazinle zararının kendisine ödettirilmek isten
diğinden bahsile, sözü geçen 5 643 lira borcun 
kaldırılması talebinden ibarettir.)

' (Dilekçenin özeti : Hastalığı hasebiyle 2 yıllık 
sıhhi izin süresini doldurduğu 9 . 12 . 1960 tarihin
den muteber âdi mâlûl olarak emekliye sevk edile
ceğini ve o tarihte hizmet müddetinin 24 sene 7 aya 
ulaşacağını beyanla emekli ikramiyesi alabilmesini 
teminen emekli işleminin durdurularak 5 ay daha 
çalıştırılması veya ikramiyesinin ödenmesini temin 
edecek bir karar ittihazı talebinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : Yaş haddi sebebiyle emek
liye sevkı sırasında fiilî hizmeti 24 yıl 11 ay 21 
giin olduğundan ikramiye alamadığını beyanla, ik
ramiye almaşım mümkün kılacak kararın verilmesi < 
talebinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : 6435 sayılı Kanunun tadili 
sırasında Bakanlık emrinde geçen sürelerin hizmet 
re. kıdeme sayılmasını sağlıyacak bir hükmün de 
kanuna ilâvesi talebinden ibarettir.)

ANKARA
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2971/60094 - 28.'3.1901 
(İS. No: 46)

AYŞE ŞAVKLf
Recep mahallesi özcan caddesi No: 21

BURDUR

(Dilekçenin özeti : Balkan Harbinde şehit dü
şen kocasından şehit maaşı almakta iken 1336 yı
lında evlenerek maaşının kesildiğini ve 1947 yı
lında ikinci kocasının vefatı üzerine dul kaldığını 
ve tekrar maaş talebinde bulunduğunu, 6740 sa
yılı Kanun hükümlerine göre, maaş bağlanamadı- 
ğmı beyanla halen 75 yaşında ve ama olduğu da 
dikkate alınarak maaş bağlanmasının teminini ta- 
lebetmektedir.)

2835/43227 - 15 . 3.1961 
(■S. No: 47)

M. NAFÎ AYKAÇ ve arkadaşları 
Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni

MARDİN’

4521/24004 - 7 .1 1 . 1960
(S. No: 48)

SÜLEYMAN TAŞKIN 
Emekli öğretmen

KÎLİS

(Dilekçenin özeti : Kendilerini mağdur du
rumda bırakmış olan 6273 sayılı Kanunun tadili 
veya yeni bir kanun çıkarılması suretiyle 1939 yılı 
mezunu ilkokul öğretilenlerinin nasıllarının düzel
tilmesinin sağlanması talebinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : 5434 sayılı Kanunun 100 ncü 
maddesini değiştiren 7350 sayılı Kanunun makable 
teşmilini temin edecek bir kanun çıkarılması tale
binden ibarettir.)

3315/44479, /607Ö5 -7 .4 .1 9 6 1  
(S. No: 49)

KEMAL 'TEKÎN 
Gürler soka'k No: 17/1

Yenimahalle - ANKARA

5914/61400 -5 .8 .1 9 6 1
'(S.. No: S0)

HANEFÎ YILDIRIM
Tapu Sicili Memurluğundan emekli Kemaliye, 
mahallesinde mukim

(Dilekçenin^ özeti : Tahtı muhakemeye alınması 
sebebiyle açıkta geçen 20 aylık süreye ait maaş 
farklarının verilmesi ve bu sürenin kıdeminden 
sayılması tabebinden ibarettir.)

(Dilekçenin özeti : 1947 yılında yapılan re’sen 
emekliye sevk işlemi sonunda tahsis edilen 45 lira 
emekli maaşının 6 nüfus ailesinin geçimine, kifayet 
etmediğini ifade ite maaşının şimdiki emeklilerin 
maaş seviyesine yükseltilmesi talebinden ibarettir.)

EKGANÎ
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: î1)55/27(>94 - 28. 3 . 1961 
(S. Y<>: 51)

ABDILLAt IF YARGICI
Ulus Mahallesinde mukim Beşiri Mahkemesi
eski Zabıt Kâtibi

SİÎRT

3320/44643 - 11.4. 1961
(S. No: 52)

RIFAT ÜSTÜNI)Afi 
3 ııeil Bölük İlköğretim Müfettişi

İkizdere - RİZE

(Dilekçe özeti: lf)iO yılında emekliye şevki sı
rasında temdilli jandarma ast subaylığında geçen 
hizmetlerinin emekliliğine sayılmıyarak mağdur 
edilmiş olduğundan bahsile hizmetlerinin tamamı
nın- emekliliğine sayılması için kanuna bir geçici 
mtıdde eklenmek suretiyle haklarının iadesi tale
binden ibarettir.)

(Dilekçe özeli: Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu 
olup şimdiye kadar çıkan intibak kanunlarından 
f  uy d alan d ı rılrnad ığ ı n da n hah isle maaşı m n, en sti- 
fünün diğer bölümle tinden mezun emsallerinin ma
aş seviyesine getirilmesini temin edecek kanunun 
çıkarılması talebinden İbarettir.)

6335/53711 - 23.8.1961 ( D ilekçe öze ti: Yaş haddine ağrıyarak h izm et-
(S. No: 53) ten a yr ıld ığ ı sırada 23 y ıl h izm e ti o lduğu  halde

İ B R A H İ M  S A R M A N  m n H y l r h k m . l i n r  M e m m ,  w  „,l-
_ „ , , . .  Iık hizmetinin dikkate ahnmıuarak 13 ıııl uzerın-Ziraat Bankası Odacılığından emekli .. ;  , v

den toplan ödem eye ta b ı tu tu ld u ğ u n u  ve evvelce
ANKARA borçlanm adan dolayı öded iğ i 607 liran ın  kend isine  

iade edilm ek is len d iğ in i beyanla, 23 y ı l  ü zerinden  
maaş bağlanm ası ta lebinden ib a re ttir .)

Gereği düşünüldü: Yukarda özetleri açıklanan dilekçelerdeki vâki dilek ve şikâyetlerin yeni 
bir kanun teklif veya tasarısı ile ilgili bulunmuş olmaları itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 1 nci bendinin (d) fıkrasına göre Komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğine mevcu
dun oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi 

933 18 . 9 .1963

Başkan vekili Sözeii Sözcü Kâ tip
Avdın Milletvekili Edirne Milletvekili Bulu Sentimi ' Niğde Milletvekili

Reşat özarda Fahir Giritlioğlu Sırrı. Uzunhasanoğlu Oğuzdemir T üzün
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6878/6878 - 5898/52455 - 4 . S .1961 
(S. No: 54)

FİKRET İNCEOK
Devlet Orman İşletmesi Merkez Bölgesi Kâtip 
Mutemedi

BOLU

(Dilekçi: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
borçlanma hükümlerini ihtiva eden geçici 65 nci 
maddesi gereğince ücret ve adaylıkta geçen hizmet
lerin âzami 10 yılı kabul edilmiş olup bu maddenin 
tadili ile 15 yıla çıkarılmasını talebediyor.)

609/609 - 29 . 11.1961
(S. No: 55)

Hü s e y in  ç e l ik
Deneme İstasyonu Müdürlüğünde Memur ve 
Mutemet

MALATYA

(Dilekçi: 5585 - 6724 sayılı kanunlarla asker
liğini Orduda yedek subay olarak yapan memurla
rın, hizmetlerinin kıdemlerine- sayılarak terfileri
nin sağlandığını beyanla, vatani hizmetini (er) 
olarak yapan memurlara da bu hakkın tanınmasını 
talebediyor.

5888/52297 - 3 .8 .1961 
(S. No. 56)

ALI RIZA ERSÖZEN ve arkadaşları 
M. Eğitim Başkâtibi

MALATYA

(Dilekçi: 5585 - 6724 sayılı kanunlarla asker
liğini Orduda yedek subay olarak yapan memurla
rın, hizmetlerinin kıdemlerine sayılarak terfileri
nin sağlandığını beyanla, vatani hizmetini (er) 
olarak yapan memurlara da bu hakkın tanınmasını 
talebediyor.

5936/52658’ 8 . 8.1961 
(S. No. 57)

NECATİ BORLAK
Nfenehatun Kız îlköğretmen Okulu Eğitim 
Şefi

ERZURUM

5905/52649 - 8 . 8  .1961
(S. No: 58)

İBRAHİM BARIŞ 
Yataklı Handa

(Dilekçi: 6234 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince, karı - koca durumunda olan memurla
rın aynı yerde birlikte çalışamayacaklarına dair 
olan hüküm Anayasanın 43 ncü maddesinde belir
tildiği gibi (Kadınlar, çocuklar ve gençlerin Dev
letçe özel olarak korunacağını, derpiş eylediğinden 
kendisi için hayatî bir mevzu olan bu hususun ka
nunla düzeltilmesini talebediyor.)

(Dilekçi: Kaçakçılıktan mahkum olanların sür
gün cezalarının da affa dâhil edilmesini talebedi
yor.)

BÜNYAN
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5925/61403 - 3.8 .1961 
(S. No: 59)

YUSUF ÎLTERBERK 
îmrahor Jmamıaşir Sokak No: 7

Yediknle - İSTANBUL

5866/52514 - 7 .8  1961 
(S. No: 60')

HÜSEYİN ŞİMŞEK 
Kürün Köyü Eğitmeni

GAZİANTEP

5865/52563 - 7 .8 .  1961 
(S. No: 61)

FEHMİ MOBAY 
Çaınköy Eğitmeni

AYVACIK

5860/52543 - 7 .8 .  1061 
(S. No: 62)

Dr. FAHİR HORASANLI
Kadıköy Belediye Dispanseri Başhekimi

Kadıköy - İSTANBUL

6230/53133 - 14.8 . 1961 
(S. No: 63)

MESUT KAYA
İtfaiye Teşkilâtında İtfaiye Eri

KAYSERİ

5944/5944 - 5666/61305 - 28.7.1961 
(S. No: 64)

HAŞAN ERSEVER 
Çiğdem Sokak No: 20

Aydınlıkevler - ANKARA

(Dilekçi: 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra yaş 
haddine ağrıyarak tekaüde sevk edilen sivil me- 
.nurlara da subaylara verilen 42 sayılı Kanun ah- 
l ânn gibi emekli mamı bağlanmasını talebediyor.)

(Dilekçi: Yirmi iki yıldan beri kutsal re şerefli 
ödevlerine, feragatle devam eden eğitmenlere de 
emeklilik hakkının tanınması için 5434 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasını talebediyor.)

(Dilekçi: 16 senelik eğitmenlik görevini ifa et
liğini, binbir mahrumiyet içinde çalıştığını buna 
mukabil emeklilik haklarının olmadığını beyanla, 
5434 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak hakkının 
verilmesini talebediyor)

(Dilekçi: Emekli Sandığı Kanununun bâzı mad
delerini tadil eden hükümleri 102 nci maddesinin 
de tadil edilerek kendisiyle birlikte mağdur olun 
arkadaşlarının da haklarının korunmasını talebe
diyor.)

(Dilekçi: 5434 sayılı Kanunun hâsı hükümlerin
den istifade edemediğini beyanla sözü edilen ka
vunda tadilât yapılmasını talebediyor.)

(Dilekçi: 24 sene astsubay olarak çok sevdiği 
Orduda hizmet ettiğini, sıhhi durumu itibariyle 
emekliye sevk edildiğini emekli cüzdanı almadan 
sivil memuriyete intisabederek 32 yıl hizmeti ol
duğunu 7242 sayılı Kanun gereğince emekli ikrami- 
\lesinden mahrum edildiğini, Emekli Sandığı Ka
nununun bâzı maddelerinin tadil edilerek hakkı
nın verilmesini talebediyor.)
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5656/61302 - 28. 7 . 1961 
(S. No: 65)

KAMİL e v r e n
Tarım Kredi Kooperatifi Memurları adına

UŞAK

(Dilekçi: Tarım Kredi kooperatifleri memurla
rına, emeklilik hakkının tanınması için Emekli 
Sandığı Kanununda bir değişiklik yapılmasını ta
lebediyor.)

6009/52905 - 11 .8 .1961
(S. No: 66)

SALÎH SARIGÖL
Ovman Başmüdürlüğü Mühendisi

(Dilekçi: 24.5.1944 tarihinde neşredilen 4598 
sayılı Kanunun geçici l nci maddesinden istifade 
cdemiyen yüksek mektep mezunlarından bir kıs
mına da bu hakların tanınması için gerekli ka
nunun oıkarılmasın>■ talebediyor.)

AMASYA

Gereği düşünüldü: 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

934 26 . 9 .1963

5683/52054 - 1 .8 .1961

SELÂHATTİN B( >2ALP
Tütün Müstahsıllan Kooperatifi fil a re Kurulu
Başkanı

'BERGAMA

(Dilekçi : Bergama Tütün Müstahsıllan Koo
peratifi İdare. Kurutu Başkanı olduğunu, 6763 sa
yılı. Kanuna bir ek fıkra eklenerek 400 küsur orta
ğı olan bu kooperatifin kanun yolu ile haklarının 
tanınması n ı talebediyor.)

Tanm Bakanlığının cevabi yazılarında : Bu 
durum muvacehesinde ve tütün ekicilerinin teşki

lâtlanması ile ilgili Bakanlık prensiplerine aynen intibak etmesi sebebiyle evvelce infisah eden 
Bergama Tütün Ekicileri İstihsal ve Satış Kooperatifi ismi altında yeniden faaliyete geçmesi do- 
layısiyle yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

935 26 . 9 . 1963

5642/51987 - 3.1. 7 .1961

MUSTAFA ÖNER ve arkadaşları 
Osmaıılı Oümele köyü halkı

(Dilekçi : Köylerinin son yağan yağmurlardan 
çok mutazarrır olduğunu, bu yüzden tohumluk hu
bubatı dahi alamadıkların) beyanlu Devlete oları 
borçlarının bir sene daha tehir edilmesini taleb
ediyor.)İvSlKÎŞEHÎR

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında: Mev
zuat hükümleri muvacehesinde vâdesi geçen ve takibata intikal etmiş olan banka alacaklarının 
tecil hususuna giremiyeceği bildirilmiştir.
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Gereği düşünüldü : Kanuni mevzuat ve Bakanlığın cevabi yazıları muvacehesinde Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

936 26 . 9 . 1963

5999/52903 - 11 . 8 . .1961 

Ş;EMİ ÇELİKCAN
DİStf 33 ncü Şube Başmühendisliğinde To- 
poğraf Ekip Şefi

•BOLU

(Dilekçi : 1951 - 1952 ders yılı döneminde Zon
guldak Maden Teknik Okulu 2 nci sınıfında tale
be iken bir dövme hâdisesi yüzünden okuldan bel
geli olarak (itildiğim beyanla, mağduriyetine se- 
bebolan bu işlemin düzeltilmesini talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonumuz

ca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

937 26 . 9 . 1963

6007/52923 - 11 . 8 .1961

AHA T OKıAY ve arkadaşlan 
Behcotiye kövünde

(Dilekçiler : 1936 - 1938 ve 1939 yılında ana
vatana göçmen olarak geldiklerini, Eskişehir mer
kez kazasına iskân edildiklerini, 25 yddan beri zil- 
yedliğini iktisaheyledikleri tarlalarının ellerinden 

ESlKîI'ŞBHlTi alınmak istendiğini, halbuki 2510 saı/ılı Kanun 
hükmünce bu hakka sahiholdukl arını beyanla; bu 

hatanın tevhidi içtihat karan ile düzeltilmesini taichcdiyorlar.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

938 26 . 9 . 1963

5889/27481 - 7.8.1961 

ABİDİN ÖZEN
îstasyon Caddesi, Yenimahalle. 6 numarada 
mukim

AKŞEHtR

(Dilekçi : 11 senelik memuriyet hizmeti oldu
ğunu hiçbir kuttum olmadığı halde işinden uzak
laştırıldığını beyanla, mağduriyetini muciholan hu 
işlemin ortadan kaldırılarak eski görevine iade 
edilmesini talebediyor.)

Gereği düşünüldü : Mer’i mevzuat ve Bakan- 
lik cevabına göre Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

939 26 . 9 . 1963



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi : 2.12.1950 tarihinde, oğlunun Kore 
Harbinde şehidolduğunu, gözlerinden mâlûl oldu
ğu için, oğlundan maaş bağlanmasını talebetmekte 
ise de 543Î sa/yılı Kanunun 72 nci maddesine göre 
oğlunun şehidolduğu tarihte mâlûl veya 65 yaşım 
ikmal etmiş bulunması lâzvmgeldiğini beyanla ay- 
hk bağlunamıyacağı bildirilmiştir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazılarında : Şehiıdim (babası Durak özer’in sağlık durumun* 
da hayatını çalışarak kazanır kaydı bulunduğundan Sandıkça aylık tahsisine) imkân olmadığı 
bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kamunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonumuz
ca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

940 28 . 9 .1963

(Dilekçi : Murakıp Hâdi Birkan’ın gelmesin
den bir hafta evvel giden eski müdür tarafından 
yapılan sahnalmalarm kanunsuz olduğunu ve fir
maların birer karaborsacılardan farksız öldulila/rı- 
nı söylediğinden dolayı ve işinden uzaklaştırıla
rak ikamete memur edildiğini beyanla terkini ci
hetine gidilmeden durumunun incelenmesini talebe
diyor.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazılarında : Şikâyetçi Ilışan Korer görevini ihmalden suçlu 
görülmüş olduğu, 113 - 134 sayılı Af kanunları şümulüne girdiğinden âmme dâvasının düştüğü, 
haksız olarak görevine son verildiği iddiasının tetkikinde ise yapılan işlemde, kanuna, aykırı 
bir cihet olmadığı, adı geçenin ayrıca Devlet Şûrasına dâva açtığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

941 26. 9 .1963

(Düekçi : Köy yolu ve köy suyu teknisyenleri
ne zaruri masraf olarak aylık maaşlarının % 25 
nisbetinde tazminat verildiği, kendisi de aynı du
rumda görevli olduğu halde bu haktan faydala- 
namadığını beymıla hakkının verilmesini talebedi
yor.)

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazılarında : 
DSt Genel Müdürlüğünün bütçesinde tahsisat 

olmadığından, köy içme sulan teknisyenlerine ödenemiyen tazminatın 1963 yılı bütçesine konu
lan tahsisattan ödeneceği bildirilmiştir.

6135/53341 - 17 . 8 . 1961 

CEMAL ÜİLARA
DSt 83. Ş. Baş. Müh. Köy İçme Sulan Tek
nisyeni

TRABZON

6270/53582 - 21 . 8 . 1961 
İHSAN KOREI£

Maikina ve İkmal Grup Şefliği Mubayaa 
Memuru

İSTANBUL

4552/4552 - 27 . 8 . 1962 

DURAK ÖZEREN
Bendderesi caddesi Öncüler sokak No. 95

ANKARA
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Gereği düşünüldü : Bakanlık cevabi yazılan muvacehesinde komisyonumuzca* yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

942 26 .9 .1963

(DiUkci : Kutlub eyler - Sem.it köyleri su ihti
lâfının halli için fennî tesis yapılmasının progra
ma almnıasım talebediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : 1961 
yılında ıhıer iki köyün de, tamamen su sıkıntısı 
içerisinde bulunduğundan köy içme sulan hak- 

kındaki 7478 sajyılı Kanunun 11 ve 13 ncü maddelerine göre ihtilaflı içme suyunun müsavi 
taksime tabi tutularak ihtilâfın halledildiği, yeni bir hâdisenin çıikmaması için, künklerle ak. 
makta olan suyun demir borulara alınması, depo işinin de sıraya alındığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazılan muvacehesinde komisyonumuzca) yapılacak 
bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi

Karar No. Karar tarihi

943 26.9.1963

6267/53671 - 23 . 8 .1961 (Dilekçi : 1934 yılında Kayseri Belediyesine za-
HACI ADÎ BAHKCI ' ^ a memuru olarak intisdbeylediğini üstün başa-

ı-, ı rn  „ . ~ , xr or rılanndan dolayı, 1951 yümda Komiser muavvnli-Dehklıtaş Mahallesi (Bilgin Çıkmaz No. 35 „. , , ’ . 7 , „gıne, 1957 yümda Komiserliğe ve 1958 yılında Ba§-
KAYıBERıî komiserliğe yükseldiği, durumu gayet müspet ol

duğu halde sebepsiz olarak 30.12.1959 gün ve 77 
sayılı Kararla işine son verilerek mahkemeye sevk edildiği, yapılan duruşma sonunda beraet ettiğini 
beyanla, yapılmış olan bu yersiz işlemin kaldırılarak hakkının kendisine teslimini talebediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Dilekçi belediye zabıta komiseri olarak çalışmakta 
iken 30.12.1959 tarihinde 6435 sayılı Kanuna göre Riyaset emrine alındığı ve 1962 yılında da ve
fat ettiği için bir işlem yapılmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazılan muvacehesinde, Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

5794/52330 - 3 .8.1961

SÜLEYMAN iSEVGEL 
Kutlubeyler köyünde Muhtar

Bingi - ÖDEMİŞ

Karar No. Karar tarihi
944 26 . 9 . 1963
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5653/61303 - 28.7.1961

KHMAL ŞENTÜHK 
Rıhtım» tskele Caddesi No. 28

'Tophane - İSTANBUL

(Dilekçi : İş Kanunu gereğince her ayın 10 ncu 
günü ücretlerini alması gerekirken iş veren tarar 
fından bu hükme riayet olunmadığı, buna da se
bep, İstanbul Çalışma Müdürü ile aralarında sıkı 
bir münasebet olmasından ileri geldiğini bu hal 
ise yüzlerce işçinin mağduriyetine sebebolduğunu 
beyanla bu hususun düzeltilmesini talebediyor.)

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında : Cemal Ahçıoğlu’na ait iş yerinde yaptırılan genel 
teftiş sonunda; işçi ücretlerinin vaktinde ödenmediği, bundan başka iş mevzuatı bakımından uy
gunsuz hâlin görülmediği, işçilere ait ücretlerin kanuni müddet içinde ödenmediğinden iş veren 
hakkında takibata geçildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Talep dairesinde gerekli işlemin yapılmasına tevessül olunduğu cihetle 140 
sâyılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonumuzca yapılacak bir işlem ol
madığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

945 26 . 9 . 1963

(Dilekçi : 1961 yılı iş hacmi m ücbir  sebepleri 
dolayısiyle, fabrikada, gayrisini al kâr ve işe yara
nmaz işçilerin bırakılarak, sanatkâr ve fabrikanın 
kıdemli işçilerinin çıkarılması millî menfaatlerimi
ze aykırı olduğunu beyamla, yapılan bir haksızlığın 
önlenmesini talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy biriliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

6038/5297,2 - 14 . 8 .1961

FiAÎK KAYAOĞLU
İzmit Caddesi, Donatını Evler No. 995

ADAPAZARI

946 26 . 9 . 1963

1020/1320 - 07. 1*2. 1961 (Dilekçi : Babasının VI nci Devre Muş Millet
CELÂL KÜT AN vekilliğinden sonra, 17 yıl Devlet hizmetinden do-
m t • * . layı 11 050 lira almış bil âhara kendisine emekliTahrirat •Katbbı aylığı da, bağlanmış olduğundan yersiz olarak 

VARTO ödenen 11 050 lira zimmet kaydedildiğini, babası 
vefat ettikten sonra annesine maaş bağlandığını, 

onun da öliimü ile, bu hakkın ortadan kalktığını, 50 lira asli maaşı olup murislerinden intikal eden 
borcun 13 yıldan beri devam eden memuriyet durumu itibariyle Hazine borcunu eda eylhjecek du
rumda olmadığını beyanla sözü edilen alacağın terkinini talebediyor.)

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında :
Hazine alacağı olan paranın tahsili bakımından kanuni muamele tekemmül ettirilmek sure

tiyle hükme bağlanmış ve tahsilata da başlanmış olması itibariyle borcun terkinini mucip bir se
bep bulunmadığı, ve paranın bu durum muvacehesinde tahsili gerektiği bildirilmiştir.
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Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

947 26 . 9 . 1963

5692/51966 - 31 . 8. 1901 

TEVFİK ÖZTÜRIK'
Sirkeci Kafkas sokak Kahveci Haşan yanında

fSTAVBFL

(Dilekçi : Devlete ait 20 dönüm arazinin Meh
met özgür tarafından 1928 - 1929 yıllarında hak
sız olarak gasbedildiğini, yapılacak tahkikat sonu
cunda bu haksızlığın meydana çıkacağını beyanla,
kanunsuz olarak- mal iktûabeden şahıs hakkında 
gerekli işlemin yapılmasını talebediyor.)

imar ve iskân Bakanlığının cevabi yazılarında:
Dilekçinin isteği hususunda gerek iskân ve gerekse Çiftçiyi topraklandırma Kanunu yönlerin

den Bakanlıkça yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

948 26 . 9 . 1963

(Dilekçi : 1938 senesinde astsubay olarak Şerefli 
orduya katıldığını, 8 yıllık mecburi hizmetini ta- 
mamlıyarak 25 lira asli maaş almakta iken istifaen 
ayrıldığını, 1951 yılında tekrar memuriyete inti- 

İKPARTA sal) ettiğin dr iki alt derece, ile tâyin edildiğinden, 
mağdur olduğunu beyanla intibak suretiyle maaşı
nın 35 liraya çıkarılmasını talebediyor.)

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince Komisyonu
muzca bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

949 26 . 9 . 1963

(Dilekçi : l . (i . 1955 - 8 . 4 .  1960 tarihleri 
arasında 29 ncu Tümen Askerî Mahkemesinde sivil 
memur olduğunu, âcil islerini yapmak üzere istifa 
ettiğini beyanla, tekrar göreve alınmasını talehet-, 
inektedir.)

M. S. Bakanlığının cevabi yazılannda : Adı 
geçen tümen askerî mahkemesinde görevli maaşlı 

memur iken istifa ederek ‘6 Mayıs 1960 tarihinde görevinden aynldığı. istifası Bakanlık onayın
dan geçerek kabul edildiği, tekrar bir vazife verilmiyeceği bildirilmiştir.

5880/52545. 518/518, 5242/5242 - 25 . İH . 1901

NÜKDAT YIKMAZ 
Birinci N'otein Memurlarından 
Vakıf İş Han kat 2 No: 37

IvRZRir.U

6315/53761 - 24 . 8. î<>61

A. RIZA UYANIK 
58 ııci Tümen Veznedarı
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Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazılan muvacehesinde Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. • Karar tarihi

950 26 . 9 . 1963

(Dilekçi : Tarihî Pınarbaşı kazası halkının su 
ihtiyacı belediye tarafındam, temin edilmesi gere
kirken bilâkis mübrem olan bu ihtiyacın belediye 
tarafından kesilerek susuz bırakıldığını, gerekli 
yerlere müracaat ettikleri halde hiçbir sonuç ala
madıklarını beyanla, hayati bir mevzu olan bu hu
susun üzerine eğilerek sularmm akması için ilgili
lere emir buyurulmasmı talebediyor.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarında : Şikâyet mevzuu içme suyu kaynağının tapu sene
diyle belediyeye ait bulunduğu, öteden beri toprak künkler vasıtasiyle gayrifennî ve sıhhi bir 
şekilde evden eve akan su yollan 1953 yılında belediyece bir milyon lira sarf edilerek normal hale 
getirilip vatandaşın istifadesine arz edildiği.

Dilekçe sahibinin talebi üzerine kendisine de su verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Bakanlığın cevabi yazılan muvacehesinde, Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi. Karar Ko Karar tanhi

6049/61430 - 10 . 8 .1961 

MEHMET ÖZEZGtfN
Alâettin Mahallesi, Dere iSokak No. 2 
Kalaycı

, T3URSA

951 26 . 9 . 1963

6030/53002 - 14.8.1961

ÎHSAN GÜKSU 
İlkokul Müdürü

(Keyvank - PASİNLER

(Dilekçi : 8 yıllık hizmetinin borçlanma sure
tiyle kabul edilmesi için evvelce toptan almış ol
duğu 845 lira 78 kuruşun EmeMi Sandığınca ka
bul edilmesini talebediyor.)

Emekli Sandığının cevabi yazılannda : 
7.10.1957 tarihinde almış olduğu 005,50 lira kese

neğini, 5434 sayılı Kanunun 83 sayılı Kanunla eklenen muvakkat 108 nci maddesi ile verilen süre 
içinde, hesabedilerek % 5 faiziyle birlikte defaten ödediği için bu hizmetinin emekli hizmetine sa
yıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabi yazılan muvacehesinde, 
Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

952 26 . 9 . 1963
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6026/53004 - 14.8.1961 (Dilekçi : Sivrice Askerlik Şubesinde sivil üc-
ABDULLAH SEZFRs >F̂  doktüo ,llWOT görevini ifa ettiğini, kaza
As. Ş, iBaş. Daktilo 'Memuru merkezimle görevli diğer sivil memurlara mahru

kat zammı ile çocuk zammı aldıkları hal,de askerî 
SİVRİL'E sivil ücretli memurlar bu haktan istifada edeme

diklerini, tabiî olan haklarının kendilerine de ta
yı i nmasını t al eb ediyor.)

Millî Savunma! Bakanlığının cevabi yazılarında : Müteferrik müstahdemler 3056 sayılı Kanu
nun şümulü dışımda bulunduklarından bu haktan müstefidolamıyacaklanndan çocuk zammı ve 
doğum ve ölüım yardımı yapılamıy&cağı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Kanun mevzuatı ve Bakanlığın cevabi yazıları muvacehesinde, komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

953 26 . 9 .1963

9502/9602, 8461/8461 
743/743 - 6 .12 . 1961

ŞAK İR (\\.\IH  HrA N 
(Jala«aı*jry Lisesi Türkçe Öğretmeni

İSTANBUL

■ve aile efradı arasında küçük düştüğünü vt, bunu 
Devlet Şûrasına dâva açtığını, 15.2.1960 tarih 
Eğitim Bakanlığı tarafından infaz edilerek 60 - 
ödendiğini, beyanla aynı ilâma dayanarak 80 - 90 
ödenmesini talebediyor.

Gereği düşünüldü : 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince komisyonu
muzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(Dilekçi : Otuz yıllık öğretmen olduğunu, 17 
yıl İzmir Lisesinde muavinlik ve basmuatvinlik gö
revini ifa ettiğini ve halen on yıldan beri de Ga
latasaray Lisesinde aynı işi yaptığını, 6273 sayılı 
Kanunun 1.3.1954 tarihinde hakkında yanlış uy
gulandığı için temüi rütbeye uğrarcasrna 7 yıldan 
beri bir derece uşağı maaş aldığını, meslektaşları 
v. ıstırabı ile Çırp indiğim, hakkının tanınması için 
re 57-5-32-60-461 sayılı ilâm muvacehesinde Millî 
70 ve 70 - 80 mırsı maaş ve tahsisat farklarının 
ve 90 - 100 lira arası mam ve tahsisat farklarının

954 26 . 9 . 1963

6051/61462 - 14.8.1961 

ALÎ FIRAT
Camicedit Mahallesinde No: 20

(Dilekçi: Evinin müştemilâtında ufak bir bah
çesi olduğunu, buradan elde ettiği sebze ve meyva- 
ların geliri ile geçindiğini, particilik yüzünden 
uzun yıllar zilyedi bulunduğu su arkının bozdurul- 

DEVELİ duğunu, bundan dolayı son derece müteessir alil
i/iğini beyanla yapılmış olun bu haksız işlemin be
lediyece önlenerek su yolunun tekrar kendi arazi
sinden geçirilmesini talebediyor.)

İçişleri tta-inmiıgnııı» cevabi yazılarında: Develi ilçesinin Camiicedit mahallesindeki Tirem so
kağının senelerden beri bakımsız ve kaldırmışız bulunduğundan 1960 yılında mezkûr sokak kana
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lizasyon ve kaldırımları yapılırken sokak üzerinde bulunan su yolu bozulmuş ve bilâhara düzelti
lerek dilekçe sahibinin bahçesine su verildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü: Bakanlığın cevabi yazılan muvacehesinde Komisyonumuzca yapılacak bir 
işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

955 26 . 9.1963

Başkan 
Urfa ıSenatörü 

Vasfi Gerger

Başkan v ekil i 
Aydın Milletvekili

Reşat Özarda

-Sözcü 
Edirne 'Milletvekili 

Fahir Giritlioğlu

Sözcü 
Bolu Senatörü 

Sırrı Vzunhasanoğlu

Kâtip 
Niğde Milletvekili 
Oğuzdemir Tüzun

(Dilekçe Sayısı : 140)



Dönem : 1 Toplantı: 2
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D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

G E N E L  K U R U L U  

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

-oî£ Sayı: 22 ^
Tevzi tarihi 

•24 . 10 . 1963 Perşembe
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3851/3851 - 25 . 5 .1962 (Dilekçi :■ Gemlik’in Armutlu nahiyesine bağlı
ZEHRA BELGÎNER Nusretiye Çiftliğindeki hususi ormanı 1945 yılm-
, ,  , „ , , , ,  . ~ , . XT , da, 4785 sayılı Kanun hükümlerine uyularak ka- Mustafakemal caddesi Şanlı Ap. No: 11 mulaştırılmış ve kamulaştırma bedelinin müracaat 

Aksaray - İSTANBUL tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ödenmesi de 
bu kanunun âmir hükmü iktizasından bulunmuş 

olduğu m  ayrıca Danıştay’dan da kesin bir hüküm istihsal etmiş bulunduğu halde, bu bedelin, Orman 
idaresi tarafından çeşitli ve haksız itirazlarla 16 yıldır ödenmemiş olmasından şikâyet ederek, bede
lin ödenmesi suretiyle Danıştay kararının yerme getirilmesinin sağlanmasını, bunca yıldır, kanun
lar muvacehesinde hak ve menfaatlerine tecavüz etmekte ■ İsrar gösteren memurlar hakkında kanuni 
takibatta bulunulmasını istemektedir.)

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 4785 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, 1936 vergi 
kıymeti üzerinden ödenmesi gereken bu kamulaştırma bedelinin dilekçiler tarafından kabul edil- 
miyerek Tadilât Komisyonuna müracaat olunup yeniden kıymet takdir ve tesbit ettirilerek, bu
nun dâva konusu yapıldığı, Tadilât Komisyonunun fuzulen tesbit ettiği kesinleşen bu bedelin ka
mulaştırma bedeli olarak ödenmesini istedikleri, ancak; bunun, Maliye Bakanlığının tezkerede 
açıklanan yazılarında da ifade olunduğu üzere; 4785 sayılı Kanunun Devletleştirilme bedeli hak- 
kmdaki açık hükmünün tatbikine mâni olamıyacağı, Danıştayın bahis konusu kararının ise; Ta
dilât Komisyonunun yukarda işaret olunan 1936 vergi kıymetinin bulunmadığını zannederek tâyin 
ve tesbit kıldığı bedele mütaallik kararının kanun ve usule mugayir bulunmadığına dair olduğu 
açıklandıktan sonra, dilekçinin 18 . 7.1962 tarihinde tekrar Danıştaya bir dâva açarak kamulaş
tırma bedelinin zikrolunan komisyon kararı dairesinde ödenmesini istediği bu bakımdan dâva so
nuna intizar olunması gerektiği bildirilmektedir.

İncelenen dosya arasında bulunan komisyon ve Danıştay kararlan, dilekçe muhtevasını teyid- 
eylemekte ve Bakanlığın yukarda kısaca belirtilen yazılarına nazaran : Tadilât Komisyonunun 
kamulaştırma bedeli ile ilgili olarak vermiş bulunduğu ve Temyizen ilgili komisyonlardan ve Da- 
nıştaydan geçmek sureti ile kesinleşmiş olan karara karşı aledderecat bütün kanun yollarına baş
vurulmak ve defilerde bulunulmak suretiyle yapılan itirazların reddedilmiş olduğu ve böylece 
muhkem kaziye halini alan bir hükmün filhakika el’an infaz olunmamış bulunulduğu anlaşılmak
tadır.



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

Ahiren Devlet Şûrası 8 nci Dairesinden verilen, 30 . 4 . 1963 tarih ve 1936/2353 sayılı ilâm 
ile de; idarenin, Tadilât Komisyonunun kamulaştırma bedelinin 31 968 lira olduğuna dair olan ve 
kesinleşen karan dairesinde işlem yapmıyarak 3 600 lira olarak ödemede bulunma yolundaki tasar
rufunun «binnetice temyiz yolu ile verilmiş Danıştay kararının infazını bertaraf eden ve salâhiyet 
saptırması ile vasıflandmlacak bir tasarruf mahiyetinde görüldüğünden» iptaline karar verilmiş 
ve bu tarzı hareketin, Danıştay karanm bâzı sebepler ileri sürerek başka karar almak sureti ile 
infaz etmeyiş şeklinde bir davranış olarak tavsif edilmiş bulunulmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dosya üzerinde yapılan incelemelere ve vâki yazışmalara nazaran, bahis 
konusu kamulaştırmanın filhakika, 4785 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1945 senesinde yapıldığı, 
bedelin de Tadilât Komisyonu tarafından 1946 yılında tesbit ve tâyin olunup yapılan itiraz ve 
Temyiz taleplerinin de aletderecat ilgili komisyonlardan ve Danıştaydan geçmek sureti ile 1956 
yılında sonuçlanmış bulunduğu görülmüştür.

Bu duruma ve yukarda işaret olunan Danıştay 8 nci Dairesinin 30 . 4 . 1963 tarihli kararına 
göre, muhkem kaziye halini alan malî ve idari yargı ilâmlannm halhakika idare tarafından bu
güne kadar infaz olunmamış bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan şikâyet, komisyonumuzca 
tamamen haklı ve yerinde görülmüş ve idarenin bu tutumu, Anayasanın 132 nci maddesinin son 
bendinin açık ve kesin hükmü karşısında gayrikabili tecviz ve sorumluluğu mucip bulunmuştur.

Belirtilen bu sebeplere binaen, 31 968 lira olarak tâyin ve tesbit kılman kamulaştırma bedeli 
aynen ve derakap ödenmek sureti ile bahis konusu ilâmların Tanm Bakanlığı tarafından hiçbir 
gecikmeye mahal bırakılmadan infazı lüzumuna oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

956 12 . 9 . 1963

5492/51483, 1016/1016, 6210/39778.
0234/9234. 2088/28869 - 16.12.  1961
REMZt ARDA (Dilekçi : 90 lira maaşlı, teminatlı İstanbul
Battalgazi sokak No: 85, Daire 8 Savcı Yardımcılarından iken, raporlu bulunduğu 

bir sırada, Mayıs 1959 da ünye Ceza Hâkimliğine 
Fatih - tSTANBUfj tâyin kılınmış ve arz ettiği sağlık durumu ve me

zuniyeti sebebi ile emri tebellüğ edememiş ve rapo
runun bitiminde de tedaviye muhtaç bulunduğu cihetle muayene vc tedavisi için mütaaddit müra
caatlarda bulunmuş ve nihayet sevk olunduğu Ankara Numune Hastanesinde yatarak tedavisine lü
zum görülmüş fakat boş yatak bulunmadığı için beklemek zaruretine binaen, İstanbul’a dönüp ora
dan da dilekçede tarihlerini yazdığı gibi 6 defa müracaatta bulunmuş olduğu halde, bu müracaat
larına cevap verilmeden, hakkında kabili tatbik bulumnıyan, Hâkimler Kanununun 89 nev madde
sine uyularak Bakanlık İnzibat Meclisinin 5 Mayıs 1960 tarihli kararı ile müstafi addedilmiş bulu
nulduğundan, sonradan tekrar mesleke alınması için yaptığı müracaatın dahi, 1 numaralı Ayırma 
Meclisinin 29 Ağustos 1960 tarihli karan ile; Hâkimler Kanununun 75 nci maddesinde; ancak, es
lekten kendiliğinden ayrılanların mesleke alınabilecekleri, kendisinin ise idari bir kararla ayrılmış 
ve bu kararın yürürlükte bulunmuş olduğu gerekçesine dayanılarak kabul edilmediğinden, mezkûr 
maddei kanuniyede, kendi durumunda olanların mesleke almamıy ocakları hakkında âmir ve kesin 
bir hükiim de bulunmadığını, kaldı ki, kendisinin yeni görevine belirttiği sağlık durumundan dolayı 
gidemiyerek kendiliğinden ayrılmış durumda kabul edilmesinin de lâzımgcldiğini ve Ayırma Meclisi
nin bu baptaki kararını tebellüğ etmeden bir ay önce sadece bir oldu bitti ile karşılaştırılmak mak
sadı ile bu karar Genel Kurula sevk olunup tasdik ettirilmiş olduğundan bahis ve şikâyet ederek, 17 
senelik meslek hizmeti nazara alınarak, meslekten çekilmiş sayıldığına dair olan bahis konusu 5 Ma-
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yıs 1960 tarihli İnzibat Meclisi ve İnzibat İtiraz Kurulunun 30 Haziran 1960 tarihli kararları ile 
mesleke alınamıyacağı hakkındaki 29 Ağustos 1960 gün ve 556 sayılı I numaralı Ayırma Meclisi ve
7 . 10 . 1960 gün ve 729 sayılı Ayırma Meclisi Genel Kurulu kararlarının iptali ile yeniden mesleke 
kabulüne karar verilmesini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının ve Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığının cevabi yazılarında :
İstanbul C. Savcısı Yardımcısı iken, 6 . 5 .  1959 da Ünye Ceza Hâkimliğine tâyin kılman ve 

20 günlük raporlu bulunması sebebi ile hakkındaki emri tebellüğ etmiyen mumaileyhe bir müd
det salâhiyet verilerek bu vazifede bırakıldığı, bu arada da 2 aylık ve 1 aylık olmak üzere iki 
defa rapor aldığı ve üzerinden salâhiyet kaldırılıp rapor müddetlerinin bitiminde görevine git
mesi tebliğ edildiği halde, Ankara’ya gelerek tekrar Nümune Hastanesine sevk olunduğu, fakat, 
hastaneye yatarak müşahedeye alınması için gösterilen lüzuma icabet etmeyip 4 . 11 . 1959 tari
hinden itibaren 3 ay gibi uzun bir süre, mazeretini tevsik etmiyerek yeni görevine başlamadığı 
için Hâkimler Kanununun 89 ncu maddesi gereğince karar verilmesi hususunda evrakının İnzibat 
Komisyonuna tevdi kılındığı ve adı geçen komisyonca da görevinden çekilmiş sayılmasına karar 
verildiği, bu karara karşı İnzibat İtiraz Kuruluna yaptığı itirazın ve tekrar mesleke alınması için 
vâki müracaatının Ayırma Meclisince, filhakika; zikrolunan İnzibat Kurulu kararının yürürlükte 
bulunmuş olması ve kendisinin meslekten isteği ile ayrılmamış olması bakımlarından kabul edil- 
miyerek reddedilmiş bulunulduğu ve Ayırma Meclisi kararına karşı yaptığı itirazın da keza Ayır
ma Genel Kurulunca kabul edilmemiş bulunulduğu açıklandıktan sonra, inzibati ceza şeklinde 
meslek dışı bırakılan dilekçinin Hâkimler Kanununun 75 nci maddesinde bulunan «Mesleke alına
bilmek için kendi isteği ile ayrılmış olmak» kayıt ve sarahati muvacehesinde tekrar mesleke alın
masına kanuni mesağ bulunmadığı bildirilmektedir.

Dosya arasında bulunan İnzibat ve Ayırma Meclisleri kararlan Bakanlık işarını müeyyittir.
Dilekçinin bu kararlar aleyhine Danıştaya yaptığı müracaatın filhakika tetkik kabiliyeti ol

madığı gerekçesi ile reddedilmiş bulunulduğu görülmektedir.

Gereği düşünüldü : Mevcut kanun hükmüne ve Bakanlık cevabına göre, dilekçi hakkındaki 
müttehaz kararların kanuni ve isabetli bulunduğu anlaşıldığından, vâki şikâyet ve talebin reddi
ne Başkanvekili Reşat özarda ile Üyeden Ahmet Gürkan’m vâki istinkâflanna karşı ekseriyetle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

957 12 . 9 . 1963

9275/9275,8250/8250 -10. 6. 1963

METİN ÖZBALKANLI /«. , -»■ j  j j  o * w(Dilekçi : 1959 - 1960 ders yılı sonunda, 28 Nt- Avnalı çeşme Çatıkkaş sokak Melıdı Ap No: 71/5 , T , . . ,, , , . ,v s * * 1 san 1960 olaylarının tesiri altında, esasen orta tan-
Beyoğlu - İSTANBUL sil çağında kendisini gösteren ve suretlerini ilişik 

olarak sunduğu raporlarda yazılı rııhi ve asabi 
hastalığı yüzünden, devam etmekte bulunduğu İstanbul Hukuku birinci sınıfında başarı göstere
mediği 2 dersten yeniden imtihana girme talebinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmemiş ve 
yargı yoluna başvurma imkânı da bulunmamış olduğu cihetle, Yüksek Meclisçe kendisine bir defa
ya mahsus olmak üzere imtihan hakkı tanınmasını ve bu suretle çok sevdiği hukuk tahsiline devam 
imkânının sağlanmasını istemektedir.)

Dilekçeye bağlı rapor suretlerinde, 8 .2 .1952 tarihli olanında Psikasteni, 27 . 9.1961 tarihlide 
İm  Nevresteni teşhisi vardır.
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Bahis konusu Yönetim Kurulu kararı ile de, imtihana girme talebinin filhakika; talimatname 
ahkâmına göre is’afma imkân olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş bulunulduğu anlaşılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının cevabi yazısında : 1958 - 1959 ders sene
sinde fakülteye kaydolunup o yıl yapılan imtihanlarda muvaffak olamıyan ve 1959 - 1960 ders yı
lında da a grupuna dâhil 3 dersten başarı gösterip 2 dersten başarı gösteremiyen dilekçinin, öğ
renci yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre (Fakülteye kaydı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bi
rinci kısım derslerinden muvaffak olamadığı için) kaydının silindiği, Üniversiteye tekrar yazıla
rak birinci kısım derslerine devam etmedikçe mer’i hükümlerin, geçirdiği 3 imtihanın saklı tutul
masına müsait bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci 
maddesindeki «Yönetim Kurulu ile Senatonun bu kararlarına karşı başka hiçbir mercie başvuru
lamaz» hükmünün 334 sayılı Türlüye Cumhuriyeti Anayasası karşısında uygulama kabiliyeti kal
mamış bulunduğundan talebin komisyonumuzca incelenip karar konusu yapılamıyacağına o” bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

958 12 . 9 . 1963

7246/7246 - 10 . 4 .1963

MEHDİ ATALAY ...................
Hukuk Hâkimi (Dilekçi : 1 100 lira maaşta terfi suresini

28 . 1 . 1961 tarihinde ikmal etmiş, terfiine kazai 
AKDAĞMADENÎ ve inzibati bir engel de bulunmadığı cihette terfi 

edecekler listesine ithal olunup Resmî Gazete ile 
ilân edilmiş iken; sureti ilişik gerekçesi 1. numaralı Ayırma Meclisi kararı ile terfiinin iki yıl geri 
bırakılmış olduğundan bahis ve şikâyet ederek, sicil durumunun dahi bu beyanını müeyyit bulun
duğundan, Anayasanın suçların kanuniliğini derpiş eden 33 ncü ve Hâkimler Kanununun ilgili h ü r  

kümlerine aykırı olan Ayırma Meclisi Genel Kurulu kararının kaldırılmasını istemektedir.)

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığının cevabi yazısında : Dilekçi hakkında, Nisan 1961 de
1 numaralı Ayırma Meclisince yapılan inceleme sonunda, sicilindeki yazılara göre 28 . 1 . 1961 
tarihinden itibaren 2 yıl terfiden geri bırakılmasına dair 16 . 5 . 1961 tarihinde verilen kararın, 
Ayırma Meclisi Genel Kurulunca da tetkik ve yapılan itiraz reddedilmek suretiyle tasdik olu
nup kesinleşmiş bulunduğu bu bakımdan Kurulca hakkında her hangi bir muamele yapılamıya- 
cağı bildirilmektedir.

Tasdikli bir sureti mezkûr yazıya bağlı, 1 numaralı Ayırma Meclisinin 16 . 5 . 1961 tarihli 
kararında : Filhakika, sicilindeki yazılara göre yükselmeye lâyık görülmediğinden 2 yıl Ayırma 
incelemesinden geri bırakılmasına karar verilmiş ve itiraz üzerine verilen-26 . 6 . 1961 gün ve 
824 sayılı Genel Kurul kararında da : iyi not nisbeti her ne kadar % 62,74 e baliğ olmuş ise de 
diğer belgeleri terfiine yeter derecede görülmediğinden itirazın yerinde görülmediği ve kararın 
onandığı belirtilmiştir.

Gereği düşünüldü : Celbolunup incelenen dosyaya nazaran Ayırma Meclisi karan kanuni ve 
isabetli bulunmuş olduğundan vâki talebin reddine Üyeden Fahir Girilioğlu’nun muhalefetine, Sü
reyya öner’in istinkâfma karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

959 12 . 9 . 1963
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263/28108 - 13 .1 .1961
Q tM A Ö 1  V  A T? A TC A Si

KONYA duğu halde, haksız ve keyfî bir şekilde; 5 .7 .1954  
tarihinde 6435 sayılı Kanuna göre işten uzaklaştı

rılmış ve mağdur edilmiş bulunduğundan bahsile, ihlâl edilen müktesep hakkının iade edilmesini is
temektedir.)

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Mumaileyhin vazifesini başaramadığı için zikrolunan
kanuna tevfikan kurum emrine alındığı ve bunun üzerine istifa etmiş bulunduğu halen belediyede 
durumuna uygun bir vazife bulunmadığından tâyini cihetine gidelemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin, istifa etmekle mezkûr tasarrufla ve memuriyetle olan hukuki 
alâka ve irtibatı kesilmiştir. Mezkûr tasarrufa mâtuf şikâyet bu bakımdan ele alınamaz, yeni
den tâyin tasarrufu ise, opjektif hukuk çerçevesi içerisinde idareye tanınmış bir hak ve yetki bu
lunmaktadır.

Belirtilen bu hukukî sebeplere binaen talep hakkında komisyonumuzca yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

960 12 . 9 . 1963

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkanvekili 
Ay dm Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Edirne Milletvekili 

F. Giritlioğlu
Zonguldak Milletvekili 

A. F. Ak

Cumhurbaşkanınca S. 
H. Aydmer

İsparta Milletvekili 
L. Başaran

Bolu Milletvekili 
T. Çulha

Konya Milletvekili 
A. Gürkan

Ağrı Milletvekili 
K. özcan

Samsun Milletvekili 
H. Kiper
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9750/9750 - 9 .10.1963

E. KORGENERAL IHSAN ERlç „
Bahçelievler 35. sokak No: 40 ' :. ^ k u r m a y  Bsk. hğ, Personel Dm.

resi Başkam iken 1954 Temmuzunda emekliye sevk 
ANKARA edilmiş olup, T. B. M. M. Dilekçe Karma Komis

yonunca emekliliğinin iptali hakkında verilen
27 . 4 . 1963 günlü 4/64 sayılı rapor C. Senatosu ve B. M. M. Genel Kurullarınca tasvibedilerek 
infazı için Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş ve Millî Savunma Bakanlığınca da, yaş haddini 
doldurduğu, 1959 yılı Temmuz, ayından itibaren yeniden emekliliğinin yapıldığı ve malî hususların 
ikmal edileceği tarafına tebliğ olunmuş bulunulduğu halde, Sayıştaym «emeklilik işleminin iptali 
hakkındaki T. B. M. M. kararında, sair haklarının tanınıp verilmesi kaydının bulunmadığını» ileri 
sürdüğü gerekçesi ile hakkındaki bu işlemin hâlâ tamamlanmamış olduğundan ayrıca, Emekli San
dığınca da emekliliği iptal edildiği için 1954 Temmuzundan itibaren kendisine ödenen emekli maaş 
ve ikramiyenin istirdadına tevessül olunmuş ve Ekim 1963 başında verilmesi gereken aylık çeki de 
verilmiyerek müşkül duruma sokulmuş bulunulduğundan bahis ve şikâyetle, Dilekçe Komisyonunca 
verilen kararların kendisini mutazarrır etmek kasdiyle verilmemiş olduğuna emin bulunduğundan, 
haksız olarak emekliye sevk edildiği 1954 Temmuzundan, yaş haddini doldurduğu 1959 Temmuz ayı
na kadar geçen müddet için kadro maaşının verilmesine ve 1959 Temmuzundan itibaren emeklilik 
haklarının mahfuz tutulmasına tavzihan karar verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Emekli Korgeneral îhsan Eriç’in haksız olarak emekliye sevk edildiği,
23 . 3 . 1963 ve 27 . 4 . 1963 gün ve 4/64 sayılı ve Millet Meclisinin 3 sayılı karan  ile tasvip bu
yurulan raporlarla tesbit ve kararlaştınlmış bulunulmaktadır. Bu durum karşısında mumaileyhin 
17 . 8 . 1954 tarihinden yaş haddini doldurduğu Temmuz 1959 tarihine kadar olan maaş ve istih- 
kaklannın tazminen ödenmesine bu süreye ait emekli aylıklannın tahakkuk ettirilerek bu taz
minattan mahsubedilmesine ve emeklilik haklanmn mahfuz bulundurulmasına oy birliği ile karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

961 17 . 10 . 1963

Başkanvekili 
Aydın Milletvekili 

R. özarda

Sözcü 
Edirne Milletvekili

F. Giritlioğlu

Kâtip 
Kütahya Senatörü 

O. C. Erkut
Zonguldak Milletvekili 

A. F. Ak

Konya Milletvekili 
A. Gürkan

Antalya Senatörü 
M. îlkuçan

Balıkesir Senatörü 
H. Oğuzbeyoğlu

Samsun Milletvekili 
ff. Kiper

Tabiî Senatör 
M. Yurdakuler
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1671/1671

Birinci Sınıf Muamele Memurluğundan emekli 
Cemalettin Aksoy’un vâki emeklilik işleminin 
iptali ile ilgili olup, itiraz üzerine düzenlenmiş 
ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi uyarınca 
kesinleşmiş olan, 7 . 3 .  1963 ve 11 . 4 . 1963 ve 

23.. 5 . 1963 günlü 60 - 4/1671 sayılı komisyonumuz genel kurulu kararlarını ihtiva eden rapor
lar gereğinin, bu kere Millî Savunma Bakanlığından alman 20 . 8 . 1963 günlü cevabi yazı ile, 
adı geçenin muvazzafa nakli, ancak; emekliye şevkini mütaakıp Gelir Vergisi muafiyeti için aldığı 
ve ânzasının 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine uyduğu ve çalışarak hayatını 
kazanamıyacağı hakkındaki 7 Aralık 1956 tarihli ve 2632 sayılı Askerî Tıp Akademisi raporu kar
şısında, 5434 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine uyularak emekliye sevkı hususlarının Emekli San
dığına intikal ettirilmek suretiyle yerine getirilmiş bulunulduğu bildirilmiştir.

Keyfiyetin; 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine tevfikan komisyonumuz genel kuruluna ait 
karar oetvelinde yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı 1900/52 sayılı cetveldeki 960/2228 numaralı karar dosya siyle tevhidedil- 
nıiştir.

Toplantı tarihi

'  12 . 9 . 1903

UJJİMAliJÜTTlJN Aft.SU \
Emekli Muamele Memuru, Kavacık Subayev- 
leri Kemalettin Sami Paşa caddesi No: 6

Şehir - ANKARA

566(5/38790

YUSUF ZİYA BİLGİN Kjlo„ . _T,  s .. , , 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b)Kutluğun sokak No: 40/7 r ı  . . . . .  , . . .  ,fıkrasına gore dairesince re sen emekliye sevk
îçeebeei - ANKARA edilen, Ankara Gümrük Müdürlüğü 1 nci smıf 

Muayene Memuru Yusuf Ziya Bilgin hakkındaki 
bu idari tasarrufun mesnetsiz bulunmasından ötürü, kaldırılmasına dair olup 1961/3 sayılı Hafta
lık Karar Cetveliyle yayınlanmak suretiyle kesinleşmiş bulunan 15 . 8 . 1961 tarih ve 21 sayılı 
Kararın, bu kere Gümrük ve Tekel Bakanlığından alman 1 Şubat 1963 tarih ve 69343 sayılı ya
zıya göre; adı geçenin emekliliği kaldırılarak 26 . 10 . 1961 tarihinde Çanakkale Gümrük Baş- 
memurluğu Muayene Memurluğuna tâyin edilmek suretiyle yerine getirildiği anlaşıldığından, key
fiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanması 
uygun görülmüştür.

N o t: Bu infaz evrakı, yukarda bahsi geçen 1961/3 sayılı cetveldeki 961/21 numaralı karar dos- 
yasiyle birleştirilmiştir. • v

Toplantı tarihi

12 . 9 . 1963
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6250/53766

CAYÎT ÇEVİK 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b)
Emekli Tümgeneral, Selanik caddesi No: 52/1.1 . .  . .. .  ,fıkrası hükmüne istinaden re sen emekliye sevk

Yenişehir - ANKARA edilmiş bulunan Tümgeneral Cavit Çevik (337-345) 
hakkmdaki bu idari tasarrufun mesnetsiz bulun

masından ötürü kaldırılmasına dair olup 1961/4 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanmak 
suretiyle kesinleşmiş bulunan 31 . 8 . 1961 tarih ve 48 sayılı karar gereğinin, bu kere Millî Sa
vunma Bakanlığından alman 1 Şubat 1963 tarih ve 4123 - A. c. - 63 sayılı yazıya göre; adı geçenin 
emekliliği kaldırılmak suretiyle vazifeye alınarak yerine getirildiği anlaşılmakla, keyfiyetin 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanması uygun görülmüş
tür.

N o t: Bu infaz evrakı, yukarda bahsi geçen 1961/4 sayılı cetveldeki 1961/48 numaralı karar do.s- 
y asiyle biri eş Ur ilmiş tir.

Toplantı tarihi 

12 . 9 . 1963

5062/25108

Top. Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Emin özdemir 
hakkında Adana Ağır Ceza Mahkemesince hük- 
molunan 2 sene iki ay 20 gün hapis cezasına fer’î 
ceza olarak eklenen askerî nisbetinin kesilmesi 
cezasının aslî ceza 113 ve 134 sayılı Af kanunla- 
riyle ortadan kalkmış olduğuna ve ayrıca fer’î 

cezanın henüz kararname alınarak tatbik safhasına konulmamış bulunduğuna göre ordudan ilişiği
nin kesilmesi yolundaki tasarrufun, kanuni mesnetten âri bulunması, mülâhazasivle, tatbikine 
mahal olmadığına ve bunu teminen özel bir af kanunu çıkarılmıyarak adı geçenin 134 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin (B) fıkrası şümulü içine alınmasının uygun görüldüğüne dair olup 1961/5 
sayılı Haftalık Karar Cetveliyle yayınlanmak suretiyle kesinleşen 13 . 4 . 1961 tarih ve 14 sayılı 
Kararın, Millî Savunma Bakanlığından alınan 2 Şubat 1963 tarih ve 3922 - 38 - 63. sayılı yazıya 
göre; adı geçenin 10 Mayıs 1961 tarihinden geçerli olarak Binbaşılığa yükseltilmek suretiyle ye
rine getirildiği anlaşılmakla, keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Haftalık Ka
rar Cetvelinde yayınlanması uygun görülmüştür.

N o t: Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 1961/5 sayıl> cetveldeki 1961/14 sayılı karar dosya- 
siyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

MEHMET EMİN ÖZDEMtR 
Top. Kd. Yzb. 944-142
Tepebaşı mahallesi Kâzım Karabekir caddesi 
Eren sokak No : 62

KIRIKKALE

12 . 9 . 1963
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6059/53274

H. SÜKÛT 1 YORULMAZ „  on , ,  . ..v , w , 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b)Ünye Lımaıı Başkanlığından eıııekh „. , , . .  , , .• fıkrasına gore re sen emekliye sevk edilmiş bulu-
Üııye - ORDU nan sabık Ünye Liman Başkanı Haşan Sukûti 

Yorulmaz hakkındaki bu idari tasarrufun mes
netten âri bulunmasından ötürü kaldırılmasına dair olup 1961/5 sayılı Karar Cetvelinde yayın
lanarak kesinleşmiş olan 7 . 9 .  1961 tarih ve 60 sayılı kararın, Ulaştırma Bakanlığından alman
8 . 12 . 1961 tarih ve 7104/13273 sayılı yazıya göre; adı geçenin emekliliği kaldırılmak suretiyle
2 . 12 . 1961 tarihinde Akdeniz Bölgesi Liman ve Deniz işleri Müdürlüğü Mersin Memurluğuna 
tâyini suretiyle yerine getirildiği anlaşılmakla, keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaz evrakı, yukarda bahse geçen 1!)(it/5 sayılı cetveldeki 1961/60 nunıarah K. karar 
dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi 

12 . 9 . 1963

5309/50959

5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) 
fıkrasına göre dairesince re'sen emekliye sevk 
edilen Tuğâmiral Hâmit Ültan halandaki bu idari 
tasarrufun, mesnetsiz bulunmasından ötürü kal
dırılmasına dair olup 1961/4 sayılı Haftalık Karar 

Cetveliyle yayınlanmak suretiyle kesinleşmiş bulunan 31 . 8 . 1961 tarih ve 47 sayılı kararın, bu 
kere Millî Savunma Bakanlığından alman 1 Şubat 1963 tarih ve 4123 - A. c. - 63 sayılı yazıya göre; 
adı geçenin emekliliği kaldırılmak suretiyle 1 Ekim 1961 tarihinde vazifeye alınıp yerine getirildi
ği anlaşıldığından, keyfiyetin 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre Haftalık Karar 
Cetvelinde yayınlanması uygun görülmüştür.

Not : Bu infaza ait evrak, yukarda bahsi geçen 1961 - / sayılı cetveldeki 1961 - 17 numaralı karar 
dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

12 . 9 . 1963

HA MI T ULTAN 
Emekli Tuğâmiral Yüksek Denizcilik 
Okulu Müdürü

İSTANBUL

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

Başkanvekili Sözcü
Aydın Milletvekili Edirne Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

R. Özarda F. Giritlioğlu A. F. Ak
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Cumhurbaşkanınca S. Ü.
II. Aydıner

İsparta Milletvekili Bolu Milletvekili 
L. Başaran T. Çulha

Siirt Milletvekili Samsun Milletvekili
flf. Öner II. Kiper

(Dilekçe sayısı : 11)

----rra > e> -s «r:>---

Konya Milletvekili 
A. Gürhan



D Ö N E M  : 1 TOPLANTJ : 2

T. B. M. M.
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

G E N E L  K U R U L U  

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

Sayı: 23 

Tevzi tarihi 

20 . 11 . 1963 Çarşamba

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi: Anayasayı ihlâl surundan dolayı mah
kûm edildiği müebbet hapis cezasından maddi ve 
adil bir hataya düşülmüş olduğu cihetle, düzeltil
mesi için yapmış olduğu müracaatın Yüksek Ada
let Divanınca 79/192 sayılı bir Kararla / muha
life karşı 5 gibi cüzi bir oy farkı ile reddedilmiş 

bulunduğundan bahsile, bidayet en dâvaya riayet eden Yüksek Adalet Divanınca; Savcılığın esas h a l
kındaki mütalâasında kendisinin faili asli olarak cezalandırılması gerektiği yolundaki iddiası vârit gö
rülmemiş, ancak: Çanakkale olaylarındaki tutumu teşdit sebebi olacağı ve kül halinde önceden yazılıp  
hükmün tefhimi ile birlikti verilen kararda belirtilm iş bulunulduğu halde, gerekçeli karar bilâhara 
yazılmışça s ma mütalâa edilerek, hatanın m evcudiyeti kabul edilmekle beraber, bâzı tatbikat, karar ve 
mütalâalara dallanılarak hüküm fıkrasının asıl olduğu neticesine varılmış olmasının yerinde ve isabet
li bulunmadığını, muhalefet şerhlerinin ve hattâ bu ret- kararında belirtilen Otto ('h ırvartz’m «(ger bu 
tenakuzlar zabıtnamenin yardımı ile reddedilmiyor ise hüküm fıkrasına kıyas olunur» görüşünün dahi 
kendisinin iddia ve görüşünü teyideyliyeceği, zira; hakkında verilen hüküm, zabıtlarda görüleceği 
üzere, Türk ('eza Kanununun 146/3 ncü maddesine göre tâyin edilmiş iken terli}) ve tefhim ohınaıı 
cezanın 146/1 e </>><? verilmiş olması halinin düzeltilmesi gerektiği, aksi halele alınmamış bir karara 
uyularak mahkûmiyeti cihetine gidilmiş olduğunu kabul etmenin zaruri bulunduğunu belirterek, ge
rek arz etliğ i bu sebepler, gerekse cezanın tâyin ve t esintinde teşdit sebebi addolunan Çanakkale 
(iskele ve 31 nci kilometre) olayları failleri son çıkarılan A f  Kanunu ile affedilmiş bulunduğu halde 
bu hâdisede fe r ’î fail olan kendisinin bundan dolayı müebbeden mahkûm bulunmuş olması bakımın
dan merhamete şayan bir durumda bulunduğu nazara alınarak, eczasının, A f Kanunu şümulüne alın
masını, bu mümkün olmadığı takdirde hususi af yolu ile kaldırılmasını istemektedir.

Gereği düşünüldü : 1 Numaralı Geçici Kanunun 6 nci maddesine göre Yüksek Adalet Divanı ka
rarlan  niîıai ve kesin bulunmaktadır.

Aynı Divan tarafından verilip dilekçinin şikâyet konusu yaptığı tavzih ve tashihi karar taleple
rinin reddi ille ilgili hüküm de aynı hukukî mahiyettedir. Kaldı ki, mahkemelerin bilcümle mukar- 
reratının, hâkimlerin takdir ve kanaatlerinin Anayasa hükümleri muvacehesinde tahlil ve münaka
şası gayrimümkün bulunduğundan, müştekinin adlî ve maddi hata iddiasının kabule şayan bulun
madığına, vâki özeli af talebinin ise keza dikkate alınacak değerde görülmediğine üyeden Fuat

7027/70-7. 7201/7201 - 21 . '■) . .19(53 

NURİ TOCiAY
Çanakkale eski mebusu - Bölge Ceza Hviııde

K A Y S E R  t



Ak’ın muhalefetine, Turgut Çulha, Mehmet îlkuçan, Ahmet Gürkan ve Kerem Özcan’m müstenkif 
kalmalarına karşı ekseriyetle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

962 4 . 7 .  1963

— 2 —
(Dilekçenin larilı vc No. su ile sahih in in  adı adres i  vc dilekçe özeliyle komisyon k a r a r ı )

Başkan 
Urfa Senatörü 

V. Gerger

K â t ip  
1<ütalıya Senatörü 

O. ('. Erkui

Üye Üye
Zonguldak Milletvekili (Cumhurbaşkanınca S. Ü.

.1. F. Ak H. Ay diner

Üye Üye Üye Üye
Ankara Milletvekili Bolu Milletvekili Konya. Milletvekili Antalya Senatörü

N. H okkan A. ('akmak . I. (Hırkan M. İli, uran

Üye
Balıkesir Senatörü 

IT. Oğuzbcyoğlu

Üye
Ağrı Milletvekili 

K. Öze an



(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı adresi vc dilekçe özetiyle komisyon karan)

7389/7389 - 22 . 4 . 1963 (Arzuhal hülâsası : Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreteri iken 0 Eylül 1951 tarihinde 
yapılan re’sen emekliye sevk işleminin haksız ve 
mesnetsiz olduğunu beyanla hakkındaki bu tasarru- 

ANKAIÎA fun iptali ve haklarının iadesi talebinden ibaret
tir.)

E. Orgeneral MAHMUT BERKÖZ 
Bahçelievler 2 nci Cadde 80/3

Milllî Savunma Bakanlığı yazısında: Dilekçinin görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilmiş ol
duğunun belirtilmesiyle iktifa olunmuştur.

Mezkûr işlemli müracaatın komisyonumuz genel kurulunun 20 Haziran 1963 tarihli toplantısın
da ekseriyet karan ile reddi üzerine Komisyon Başkanlık Divanı Kâtibi Kütahya Senatörü Osman 
Cevdet Erkut tarafından 26 . 6 . 1963 tarihli önerge ile tekriri müzakere talebinde bulunulmuş 
ve bu oturumda evvelâ tekriri müzakere talebinin tetkik ve kabulü kararlaştırıldıktan sonra keyfi
yet yeniden incelenerek gereği düşünüldü:

Dilekçinin gizli sicilleri ile dosyası üzerinde yapılan incelemede Bakanlıkça re’sen emekliye şev
kini haklı gösterecek her hangi bir kayda raslanamamış ve bu suretle de hakkında tesis kılınan 
emeklilik tasarrufunun yersiz ve kanuni mesnetten âri bulunduğu neticesine varılmıştır.

Bu sebeple emeklilik kararının kaldırılmasına ve hakkında yeni bir tasarruf tesis edilinceye 
kadar emeklilik hakkının mahfuz tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

963 24 .10.1963

7517/7517 - 2 . 5 .  1963 (Dilekçi: Çankırı'da, 4 ncü Yurdiei Bölge Ku-
,, _.. , mandanı iken, o tarihte Genelkurmay Başkam olunE. Tümgeneral AVM A YN Afi ÖZ ’' , , , T ... her vesile ile kendisine karsı teveccühlerini izharMarmara Sokak No: 48/2 , A7 ... „  „ ‘ , „ . . « . . 7eden Nurettin Baransel e yazdığı rıcakar bir mek-

Yenişehir - ANKARA tuptan duyuları infial sebebi ile, emeklilik süresini 
doldurmasına daha 5 yıl varken ve en verimli ola

bileceği çağda bulunduğu bir sırada ortada sicil vesair bakımlardan da kanuni vc muhik hiçbir sebep 
dc bulunmadığı halde re’sen emekliye sevk olunmak suretiyle mağdur edildiğinden bahis ve şikâyet 
ederek, 42 yıllık Ordu hizmetinin tertemiz ve her türlük şaibeden âri bulunmuş ve bu durumu sicil
leri ile de şahit olduğundan kendisi ile birlikte emekliye sevk olunan Orgeneral Zekâi O’Katı ve Kor
general İhsan Ene hakkında yapıldığı gibi; kendisi hakkındaki emeklilik işleminin de kırılan onuru
nun telâfisi bakımından iptal edilmesini ve ziyaa uğnyan hak ve menfaati erinin iadesini istemekte
dir.)

Millî Savunma Bakanlığının cevabi yazısında:
16 Temmuz 1954 te, 5434 sayılı Kanun gereğince emekliye sevk edilmiş bulunan dilekçi hak- 

kındaki bu işlemde her hangi bir kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir.

Mezkûr işlemli müracaatın, Komisyonumuz Genel Kurulunun 20 Haziran 1963 tarihli toplan
tısında üyeden Fahir Giritlioğlu ve Ahmet Gürkan’m muhalefetlerine karşı ekseriyet kararı ile 
reddedilmesi üzerine Komisyon Başkanvekili Reşat özarda 10 . 7 . 1963 tarihli önerge ile tekriri 
müzakere talebinde bulunmuştur.

Yapılan müzakere sonunda tekriri müzakere talebinin kabulü kararlaştırıldıktan sonra keyfi
yet yeniden tetkik edilerek gereği düşünüldü :

Dilekçinin gizli sicilleri ve dosyası üzerinde yapılan incelemede Bakanlıkça re’sen emekliye sev-
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kini lıaklı gösterecek her hangi bir kayda rastlanamamış ve bu suretle hakkında tesis edilen emek
lilik tasarrufunun yersiz ve mesnetsiz olduğu neticesine varılmıştır.

Bu sebeple dilekçinin emekliliği hakkındaki kararın kaldırılmasına ve hakkında yeni bir tasar
ruf tesis edilinceye kadar emeklilik haklanın mahfuz tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

964 24 .10 .1963

7657/76i>7 - 11.5.1 î)6o (D ilekç i : T ü rk iy e  E m lâ k  K red i B ankası ipo-
N I y A Z İ  te k li K red iler  M ü d ü rü  görevin i i fa  ederken ban-
, ,  , ^ , i a t  . , n / ı  k a n ın  M ü d ü rler  K u ru lu n c a  a lm an  bir kararlaBidu-e l ıev le r  »4. s o k a k  N o :  2 0 / 4

31 . X . 1961 ta rih inde  5 1 3 /  say ılı T . ('. E m ek li 
A N K A R A  S a n d ığ ı K a n u n u n u n  39 n cu  m addesin in  (b )  fıkra s ı 

gereğince görülen lü zu m  üzerine em ekliye sevk  
ed ild iğ in i, sic iller in in  m ü sp e t o ld u ğ u n u  51 yasında iken  haksız ve adaletsiz olarak yap ılan  bu tasar
ru fu n  ip ta li ile eski görevine iade ed ilm esin i veya m aaşına karşılık  olan b ir göreve a tanm asın ı (a le l
e tm ek led ir .)

îmar ve iskân Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçenin açık ve gizli sicillerinin müspet ol
duğunu bankanın ana gayesini kısa zamanda tahakkuk ettirebilmek için enerjik ve verimli bir 
çalışma yapılması icabettiğinden bünyesi içinde bu sürate uygun bir şekilde çalışacak elemanların 
vazifelendirilmesi personelin üst kademeleri işgaledip 30 seneden fazla bir müddetle, vazifede bu
lunan elemanların yıpranmış oldukları göz önüne almak memleketin inkişafında, bankaya teret- 
tiibeden hizmetleri dahi süratli ve verimli şekilde ifa etmek için elemanların gençleştirilmesi ve 
aynı zamanda alt kademelerdeki ehil ve muktedir eelmanlann, terfilerini sağlamak maksadı ile 
Müdürler Kurulunun 3 . 8 .  1961 tarih ve 797 sayılı Kararı ile emekliye sevk edildiği bildirilmiş
tir.

Gereği düşünüldü : Dilekçi, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ipotekli Krediler Müdürü iken 
31 . 8 . 1961 tarihinde 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrası gereğince emekliye 
sevk edildiği, bilâhara yapılan bu tasarrufun iptali için 11 . 5 . 1963 gün ve 63/300.000 esas ve 
10847 genel sayı ile Danıştay 5 nci Dairesine dâva açtığı anlaşıldığından 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (b) fıkrası gereğince komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

965 24 .10.  1963

M/2455, 1*2133/12707. 13938 , '

7044/550(58 - 1 1 . 2 .  1957

M U S T A F A  T Ü R 'K T K K N
S o ğ u k s u  27 M a y ıs  c a d d e s i  A l t ım  s o k a k  N o : 3 / 1 0

İ S T A N B U L

bir eczadan dolayı  bü tü n  is t ikbalin in  
(b )  bendine göre a f f ın  ş ü m u lü n e  girdiğine  
rihü  kararm a m u t ta l i  o ld u ğ u n u  beyanla. Özel

(D ilekç i : 1937 y ılın d a  ITarb O ku lu n u  ü çüncü
lükte  ve A tış  O ku lu n u  da ik incilik le  ikm a l e d in  I, 
şe re fli ordıı sa flarına  halılara!; Kd. Yzb. lık  ra t b i 
nine kadar y ü k se ld iğ in i, sını görevi olan A dana  
M erkez Jandarm a  B ölük K um andan ı iken bir i f t i 
raya uğrad ığ ın ı, zan ve istid la l yolu ile ver i’»us

söndürüldüğünü, 113 sayılı A f  Kanununun I nci maddesinin 
dair Mersin Ağır  (Uza Mahkemesinin Temmuz 1961 la- 

A f  Kanununun bahse İ l i ğ i ' hakka istinadın sivil mı-
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mur olarak Devlet dairelerinden birinde istihdam edilmesi için gerekli belgelerin verilmesini taleb
ediyor.

Bakanlığın cevabi yazılarında : Dilekçinin 113 sayılı Af Kanunundan faydalandığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçenin talebi 113 sayılı Af Kanunu ile yerine gelmiş ve sivil devlet 
hizmetlerinden birine tâyini de idarenin yetki ve takdirine bağlı bulunmuş olduğundan komisyo
numuzca yapılacak bir işlem olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2231/8904, 9399/9399, 1858/1858,
9635/9635 - 24 . 3 .1960

MUAMMER ERCAN
Gülaeren mahallesi Cami arkası sokak No: 225

ANKARA

şen 6 . 6 .  1963 gün ve 390 sayılı yazı ile, adı g 
vinliğine tâyin edildiği bildirilmiş ve bu suretle 
cetveli ile yayınlanması uygun görülmüştür.

966 24 .10 . 1963

6435 sayılı Kanuna uyularak Bakanlık emrine 
alınıp 6 aylık sürenin bitiminde hakkında emek
lilik hükümleri uygulanmış bulunan emekli Ko
miser Muavini Muammer Ercan’a ait bu idari ta
sarrufun kaldırılması ile ilgili olarak alınan ve; 
Karma Komisyon Genel Kurulunun 8/1963 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelinde yayınlanarak kesinle- 
sçenin Mardin Emniyet kadrosunda Komiser Mua- 
yerine getirilmiş olduğundan keyfiyetin karar

N o t: Bu infaz evrakı yukarda bahsi geçen 963/8 sayılı cetvelde münderiç 963/390 numaralı ka
rar dosyasiyle birleştirilmiştir.

Toplantı tarihi

24 . 10 . 1963

Başkan V. Sözcü Kâtip Üye
Aydın Milletvekili Edime Milletvekili Kütahya Senatörü Zonguldak Milletvekili 

R. özarda F. Giritlioğlu O. C. Erkut A. F. Ak

Üye Üye Üye Üye
Afyon K. Milletvekili Konya Milletvekili Antalya Senatörü Balıkesir Senatörü

Ş. Güler A. Gürkan M. tlkuçan H. Oğuzbeyoğlu

Üye Üye
Ağrı Milletvekili Tabiî Senatör

K. özcan M. Yurdakuler

(Dilekçe sayısı: 8)


