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!ml Sayı : ı ~ 

4 . 2 . 1966 Cuma 

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

0/ 95 - 10 . 5 . 1962 

lıı şnııt ve T C'sisnt Mütaa hhi t lcri Birli ğ i 
1 da ı ·<' lleyeti 

( Dilekçiler : Jfenıleketteki işsiz liğin önlenil
rııesi için gerekli tedbirlerin alınuıJLSı istenilrnek
tedir.) 

Yeııi ş<' hir - ANKARA Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda 
özeti aıklanan dlllekçesinde vakı isteği ilgili ve 

yetkili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen ı40 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iŞlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiytlıe karar verildi. 

R l/96 - LO . :ı . 1 !J62 

ALİ BODUK 
Pazaı· f ahall csindl' 

·Karar No. Karar tarihi 

ı 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Hakkında ı•erilip inf~a aeçifen 
mahkem e karanndan rnii~ t eki ve ia,dei muhakeme 
istemektedir.) 

KAD1RL1 Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dllekçesinde vakı isteği bağunsız yargı 

mercü mahkemeden verilen karar ve neticesine taa11luk ettiği ellietle Komisyonumuz çalışmalanın 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle Kom.isyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2 28 . 12.1965 
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(Dilekçerıin tarih ve No. su il e sahibinin aJı adı·csi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı ) 

83/ 98 - lJ . 5 . 1962 

ÖMER ÜNAL ve arkadaşlan 
Aziz] i köyünde 

(Dilekçiler : J(öy ağalarınm araziye sahibolHJ! 
k cnclileı·inin çal·ışacak topr·ak lmlanıaclıklarındcııı 

mii.ş t ekile r.) 

C I·~YHA~ Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteğ~ irrgili ve yetkili 

idari mercie müracaatı gerektirdiğj cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıUmasına mahal gö
rüılmediğine oy birliğiyle karar verildi . 

R5/ 100 - 11 . 5 . 1962 

~[URAT PARLAKGÜ.\'" 

~endi -

Karar No. Karar tarihi 

3 28.12.1965 

( Dilekr; iler : S endi kalan i!jtiga/. sahasındaki 

i.~s izliğin önlenmesi ı• e i:J. iz tiitiin iJçilerine ve
rilmek ii ze rc bir fon tesisi istenilmekt dir. ) 

Tütün Gıda ve Müskirat lşç: ilcri 
kası Başkanı 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dill'ekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Ko

m.isyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi. 

H URSA 

86/ 101 - 11 . 5 . 1962 

İSMAİL AKTOPRAK 
Ü Yeyis Pınar köyündr 

Karar No. Karar tarihi 

4 28. 12. 1965 

.. 
(Dilekçi : Denizcilik Bankası 

çalı.şarak tahsiline imkan sağlanma ı 

t edir.) 

Işletmesinde 

istenilmek-

yALOVA Gereği düşünüıldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie müracaati gerektirdiği ciııetle Komisyon11muz çalışmalarını düzeniliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine aılt işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal yörüılmediğine oy birliğiyle karar verlidi. 

Karar No. Karar t arihi 

5 28 . 12 . ı 965 
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~ Dil C! k ~cniıı ta l'i h ve Ko. su il c sahi binin ad ı adresi ve dilekçe özetiyle koın.iıu'on karan) 

87/ 10:2 - ll o 5 o 1962 

l~ r~RJT ERDOÖAN 
Dizd a ı· i yc Mahall es i 

(Dilek çi : ll aksız olarak ya,ş haddi yüzünden 
emekliye 21 sene 8 cıy hizmetle ayrıld1ğmı belir
fere k ik ramıiye alamadığından miişteki.) 

Kilti p S in an Cami Sokak N'o : 29 
Gereği düşünilldü : Dilekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilekçesinde valn isteği ngili ve yetkili 
idari yargı organına müracati gerektirdiği cihetle 

Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayıllı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Sultanalım t - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

6 28 . 12 . 1965 

P. / 103- ll o!) o 1!)62 

SÜLEYl\IAl'IJ' ERGÜDER \'C arkada~l a l'ı 

(Dilekçil r : J(öyle ı'irıe öğ ı·etmen tayini istenü
ınektedir.) 

Döğc ı· köyü nd <' 

IIaf ik - SİVAS 
Gereği düşün\.ialdü : Dilekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilekçesinde valn isteği ıilgili ve yetkili 
idari makama müracaati gere~diği cihetıle Ko

misyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nri maddesine ait işlerden olması 

hasebiyO.e Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi. 

nl/ 10 .- ı o r-i o 1962 

SERF l TAZ BİL(LEIL\~ 

:\Iadcn i 

misyonumuz çalışmalannı 

hasebiyle Komisyonumuzca 
riıldi . 

Karar No. Karar tarihi 

7 28 . 12 . 1965 

( Dilekçi : Yeni buld·rı ğıı taşkömiirii y riıı e 
işle tme 1'1thsatı verilmesini istemek tedir.) 

Gereği düşünilildü : Dilekçinin yukanda özeti 
BOLP açıklanan diilekçesinde valn ~steği ilgili ve yetkili 

idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Ko
düzenliven 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işilerden olması 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve-

Karar No. Karar tarihi 

8 28 .12 .1965 
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( Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilek çe özetiyle komisyen karı:ı.rı) 

92/ 109 - 21 . 5 . 1962 

NİYAZİ ÜREKSOY 

( Dilekçi : II cıksız olarak çıkarıldığı işine tek?·a r 
uıde edilmesini is temektedir.) 

Işıkl ar l\Iahallcsi eski belediye ?.ab ıta flmir i 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkiai 
idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Ko

misyonumuz alışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görüfl.mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Mahmudiye - ESK!ŞEHİH 

95/ 113 - 23 . 5 . 1962 

DURSUN CUCEN 

Karar No. Karar tarihi 

9 28.12.1965 

( Dilekçi : Oç aydır öğretmen maaşını alama
diğ ı1Hlan miişteki.) 

Oökçe köyü Öğretmeni 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetki.lli 
makam olan Milli Eğitim Bakanlığına müracaati 

gerektirdiği oihetle Komayonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahaD. görülme

TERCAN 

diğine oy birliğiyle karar verildi. 

96/114 - 23 . 5 . 1962 

l\IEHMET ÇOLAK 
Kdkaksu Emniyetinde Bek~i Baş ı 

Karar No. Karar tarihi 

10 28 . 12 . 1965 

(Dilckçi : Emniyet bek('il cri11in ı11aa.~lam1m drı 

diğer emniyet mensııbıı menııırlar gibi veı-ilme
sille dair bir kall un r:ıkarıl11ıası istenilu ı e l, tedit· .} 

'A YC -MA Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde valo isteği mahiyeti 

itibariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ettiği cihetle ilgill.i ve yetkili idari mercie 
veya yargı organianna müraccwti gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına ma.hal görülmediğine oy · bi:ıiliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ll 28 .12 . 1965 



-5-
( Dilckı;enin tarih ,ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

97/ 115 - 299/340 - 23. 5 . 1962 

KER.İl\1 GÜMÜŞDERE 
Lalapaşa Mahall esi Narlıca Sokak No : 22 

MANİSA 

kanlığından malUl ma,a.şınm tahsisi için 

(Dilekçi : K ore Savaşında 3 yerinden ağır şe
kikle yaral(J,1ıd1.ğı halde ! zmir Askeri H astanesin
den verilen raporlara mğmen Emekli Sand1ğınca 
mal11l '11Wil~l· bağlanmad1ğ1111, 3 ncii aldığı rapo
nın da diğ ed erince si i resinde itiraz etmediği 

ıçın kabul edilmediğini belirterek Senato Baş-

gereğinin yapıbnası istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özetiaçıklanan dilakçesinde va.Jn isteği il'gili ve yetkili 
idari merci olan Mallıiye Milli Savunma Bakanlığına müracatle haklanı alamadığı takdirde Da
nıştaya dava ikamesinin gerektiği cihetle Koınisyonumll2l çalışmalannı düzenliyen 140 sayı[ı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal görüıhnediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!18/ 116 - 23 . 5 . 1962 

Karar No. Karar tarihi 

12 28 . 12 . 1965 

(Dilekçiler : K öylerine yiyecek yardımı yapıl

ması. istenilmektediı·.) 
l\IEM1Ş ÇETİN ve arkadaşları 
Köşektaş köyünd e 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki!J.i 
idari mercie müracaatı gerektiği cihetle Komis

yonumuz çalışmalarını düzenliyana 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden onması ha
sebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal göi"Mmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

HACıBEKTAŞ 

99/117 - 23. 5 . 1962 

:.\IV A TEL ve arkrıdaş ı 

Hocvan bucağına bağl ı LC'himli köyünde' 

AR.DAHAN 

Karar No. Karar tarihi 

13 28 . 12 . 1965 

(Dilekçileı· : J(ılJraklık sebebiyle köylerine yar
dmı yapılmas1111 istemcld ediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ldli idari mercie müracaatı gerektiği cihetle; Ko
misyonunıuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

14 28.12.1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sa.hi.binin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

123/ 151. - 5 . G . 1962 

ALt AL'l'UN 
Karatavuk köyünde Muhtaı · 

GöLE 

( Dilckçi : T oprak T evzi J(omisyonurıun biran 
rıTcl köylerin e gönderilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki
li idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle; 
Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılma

sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

124/ 152- G. G. 1962 

FETTML YlLDIRA~ 

lüını ı· 1\ o. Kaı·a ı· tarihi 

15 28 . 12 . 1965 

Yenimahalle Miralay 1\azımbcy ro. 8 

( D ile l; çi : Sa/nk T icaret Bcıkam lllehm et B ay
dw··a. isuadetli.iJi .wçlrmlmı dolayı tahkikat ?·rmsı

nı isl e nı e ktedir.) 

ANKARA Gereği düşünüldü : Mehmet Baydur hakkın-

da ilgili ve yetkili merci olan Anayasa Mahke
mesinde dava açılmış olduğundan Anayasanın 

132 nci maddesi gereğince dilakçenin incelenmesine mahal olmadığına ittifakla karar verildi . 

I!H/ 162- 9. 6 . 1962 

BAHATTJ T AN 
Pınaebaşı köyü Öğretmeni 

Kara ı · No. K arar tarihi 

1 G 28 . 12 . J 965 

( Dilet..çi: ll er tii·rlii eğitim ı• e öğretim okulla
nnda u köy çoc11klarımn dn islifade ettirilmesi is

te?ıilllı ek f edir.) 

~ivaslı- UŞAK Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki
li idari ınercie müracaatı gerektirdiği cihetle Ko

misyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· No. Kaı·:ıı· tarih i 

l7 28 . 12 . 1965 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile uahibin in adı , adresi ve clilcJ..:çc özd iy le kornisyo ıı kaı·an) 

7:l0j 77 l - 17.9 . 196:3 

O:Him ~CSL(lQ(jLt; 

Mu. Ok. Tks. Er. Tb. 2 ıı c i Bl. 

}[~mak - ANKARA 

( Di1Pl.-çi : Erkek Saııat Enstitiisii mezunlannın 

da r1skr:rl i k lı izm tlerini yedek öğretmen olarak 
ya pmalan isfenilnı ektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cenbi yazısında : 

Dilrkı:iııin i steğinin yerine ge tirilm esinin kanun 
ııırvzuu n l <luğn biltliı·ilm <>ktrdiı· . 

Gereğ·i görüşüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö :ülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7:11/ 772- 17. 9. 'I!JG2 

lBRAIIlU ('AKl\! ı\ K 
:\fnh a heı ·r OlwltııHla 

Manıak- ANKARA 

K arar No. Karaı· tarihi 

1 R 2R . 12 . 1965 

(Dilckçi: Erkek sanat okıtlıı mezwılarımn da 
yedek öğrclnıen olarak istihdam ediler k askerlik-
7 r n· 111. ya ]J f ml nı a 1 rm 1'stenilm ektedir.) 

::\lilll Eğitim Bakanlığının cevabİ yazıs ın da : 

Di Ir kc:iııiıı i steğinin ka mın ıncvznu o lduğ'n bil di
ı· ilnı r>kt rtliı · . 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyoııumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö riilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

132/ 773 - 17 . !) . 1963 

:\11 ..:H~lET llllliLAl' l 
}lu'ha11erc O'kulu 'I'k~ Eı· . 'I'aburn U . 
Bölü~' 

:.\lamak - ANKARA 

Kara ı· No. Karaı· tarihi 

19 28.12. 1965 

(Dilek çi : Erkek anat Enstitiisü mezunl((Jrmın 

askerliklerini yedek öğretmen olanık yaptınlrııa
mıı ist ernek tedi,r,) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında 
İsteğin ka.nun mevzuu olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n ;i maddesine ait işlerden olması hasebiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül nediğine oy birliğiyle karar veriD.di. 

Karar No. Karar tarihi 

20 28.12.1965 
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(Dilek~enin tarih ve No. su Ue sahibinin ad1, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon karar1) 

734/ 775 - 17 . 9 . 1963 

nıramT ~m:;vr tş 

:Meı'S inbcleni Kö.vü 1lkoku:l Müdürü 

KOÇARLI 

(Dilekçi : Koçarlı Orman Bölge Şefinin kanun
suz [iil ve hareketle1·inden müştekidir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Yaptı

rılan tahlükatta iddia ve isnatların hiçbirinin sa
bit olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n ~i maddesine ait işlerden olması hasebiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül .nediğine oy birliğiyle karar verildi. 

740/ 7 ı t - 17 . 9 . 196>3 

İBRATitM ASLAN ve ar1kadıaşlar ı 
Tckke Köyünde 

AKŞEH1R 

Karar No. Karar tarihi 

21 28.12.1965 

( Dilekçi : K öy w·azi mera, otlaklannın 0 1·man 
Idares i tarafından zaptedil<liğinden rnüştekiler.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında 
Memleketin toprak varlığının etüt edilmekte ol
duğu, etütlerin ikmali neticesinde elde edilecek 
imkanlara göre dtleklerinin o zaman ele alınabi

leceği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n ~i mad~esine ait işlerden olması hasebiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül.nediğine oy birliğiyle karar verildi. 

759/800 - 23 . 9 . 1963 

NtZ A..vt:l<JTTtN ŞA YLAN 

3 ncü R'8JVa Üssü 1n şaıaıt Kont rol Aımirl 'i 
ğim:le 'Kontrol 

DtY ARBAKIR 

Karar N o. Karar tarihi 

22 28.12.1965 

( Dil ek çi : R esmi sektönle çahşan işçilerden iık
ol·ul diplaması olrnıı;anl.arın işten ç1karılması için 
emir ı· rrildiğirıdeu müşteki) 

Çalışma Bakanlığının cevabı yazısınıia : Belir
tilen şekilde bir emrin verilmediği bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ı.~ı'Wlanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müra.caatı gerektiği cihetle Ko'tlisyonumuz, çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunuıı 5 nci maddesine ait işlerden olması ha 1ebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyile karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

23 28.12.1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

7 0/ 8'21 - 3 1 . 10 . 1963 

NE Dl'M YJ LJJIRJılV[ 
Ba.lıklı Kö,vii,ıı'<i~ 

~AVŞAT 

(Dil ckçi : .ll eydancık Orman Bölge Şefi l shak 
. t ydemir 'in keres telik tomrukları böldürerek odun 
~elclinc soldııktan sonra kaymbiraderine sattığın

dan ınuhbir ı·e rniiştekidir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Odun 
satışı işleminde kusurlu bir noktaya tesadüf edi
lemadiğini bittahkik anlaşıldığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekleçinse va.lo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7RRj , :?9 - 1 ~ . 11 . 1963 

D{ RR1 Ş lPEf, 

Bingöl Sok:ık TTa.t ip 
Ko. 3-1-0/ t\ 

Bıı:kkan ll ıikaı;;ı 

KazLki<:i - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

24 28.12.1965 

( Dilrkçi : J( aç ırıla n k? z kardcşi1ıin /mı Giilaçt1 
Y et rr'in hayat ı•e mematındmı endişe ettiği1ıi mı 

l;açıranlann yakalatılınasını i :temektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Suçlu 
Dursun Aytaç ve ortaklarının yakalatılarak adli 
merciiere teslim edilldikleri bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n ~i maddesine ait işlerden olması hasebiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül-nediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7R0j 830 - 12 . ll . 1963 

1BTL\Jll~r AKALIN 
Sii ıın't'TJbanık Ba ma Sıaıuıyi1 ~fii<'S.~ ~ i Bııs

ıııa l~ızıaı ra:t lTsta rba~ısı 

Hallkapııııır - İ7;)1İH 

Karar No. Karar tarihi 

25 28.12.1965 

( Dilckçi : Cc: çocuğu ile bi1'likt e eı-ini te1'k edeıı 
eşinin 1Hduııd1 t 1'ıtmıas1 nı istemektedir·.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Eşinin 
çocuklariyle birlikte evine döndiiğünün İzmir 

Valiliğince · 5.3 . 196~ ·gün ve Emniyet ş. 3 1088' sa
yılı yazısiyle bildirildiği, böylece arzusunun ye
rine gelmiş buJiunduğu bildirilmektedir. 

Gereğt düşünüldiiı : Dilekçini.n yukarda özeti açıklanaıt dilakçesinde vak.ı isteği ilgili ve yetkili 
i<lıri mercie veya yargı organlarına. müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışınalarmı 
düzenliyen 140 sayılı Ka-nunun 5· nci maddesine ııit işlerden olması hasebiyle Koınisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

26 28.12.1965 



- 10-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekı:e özetiyle komisyon kar:m) 

!107 /9·H~ - :l l . 1 :? . Hl6~ 

MC'ST AFA KJSlOG-Ll ' 
Brlrcl i.w· Tiris i ııoıı:·ı 

NA 7:TMI YB 

( Dilekçi : M ah all i seçimlerden belediye seçimin
dr yapılan yofsnzluktrm ı•e ıısulsiizliikten rn ii .~ 

f f'ki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.ln isteği ilgili ve yet
kili idari ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışm.alannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlrun yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!)09/ 950 - :l J . ı :? . 196:3 

ITIKMBT TEKBCDAK 
Ka ra yolları İ:<:i Sendikası 

VA 

Kaı·aı· o. K:mı.ı· 1ııri l' i 

'!.7 2R . 1 2 . J !16!} 

( D ilek<·i : Vilôyrt ı·aiziııe yeniden qöreı• ı·eril.

nı csi istenilmekledir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a1t işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca W.r 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

920/961 - 978/ 1 Ol 9 - 1 1 6/ 12:?7 
19 . 3 . 196-1: 

l\lEVL T OLMAZ 

Hüküm t addesi civarında Aezulıalci 
Ilü eyin Yılma1. eliyle 

AKŞEH1R 

Karar NÔ. Karar tarilıi 

2R :?R . 1 ~ . 1 !J6fi 

( Dilekçi : JJ ôlıll nıaaşla rınm asgm·i ge çim hut1 · 
dine göre ayarlanmasi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif' veya tasansını gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çaılışmalannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koıınisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2!) ~( o 12 . 196!5 



-ll -
(Dilekçenin tarih ve No. su iie sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle lromisyon karan) 

ı:l~3/96-l: - 936/ 977 - ] o . ı . ] 964 

J\f. ALt KüÇüKSAKALLl 
Esnııf DC'mck l0ri Bir l i ğ i Başk::ını 

KO YA 

(Difek<·i: J(ii çiik esnaf ve sanatkaı·lar kanıınn· 

nıın biran cv ı•e l çıkarılması istenilmcktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açllklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya taısarısını gerektirdiğ-i cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

927 / H(i8 - 1-t-9:17 / l -t-9ii7 - 1-t. . l . J !)6,1 

l\I El DI 1 ·~ 1' üZ!) I J ı -,' ı ·; 1\ 

Brz l<' ııhrikıısı ~ ı ııl(inıı Hnkıın İ~<:i~i 

Ervğ- li / KO:'\Y .\ 

Karar No. Karar tari!ıi 

80 ~( . 1 :.! . 106:l 

( f)if c!ol,'i : 1/uslulığınnı tcduı·isi sr beuiulc seı·k 

rdildi,rji l s lmı{Jitf llustaucsillc .rJidi.~ - döniiş yol 

1 mr(l.sı ı·erilnıcdiği ı·c .~ikfi!J( lluini1ı neticesiz kal 
dığından /Julıislı, Si{lorta liruııoınnrt Inı lıal/rri 

ii ııleyici hiikiinı krnııtfmo~ı islcuilmcklrrh'r.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği mahiyeti iti
bar iyle kanun teklif veya tasarısına konu tc§kil ettiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumu.zca bir işlem yR.
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

93 1 /97~ - 3 1 . ı . ı %-t. 

HA JDll B lı A: i :--;; 

ÜzC' I t dııre "iidiirii 

Karar I\o. Karar tarihi 

3 ı ~ii . ı ~ . HJ6:1 

( D ilckçi : ll özel idare ıniidiirf rin e de yiiklcıı
rlikfc ı·i mali so ru11ılıdııkfmı öliirii ho 11 tazmiııafı 

ı ·erif ın csi n c dair ko ıli/llllll ln'mu < ı'l'c' çı kantın ı 
ist1 Hi[Hı c hl crli r. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet

kili idare ve yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmhası hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ıı ı· i\o. K11rar tarihi 

:ı 2 :2R. 12. 1965 
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(Dilekçenin t&rih ve No. su ile ııahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

9:3:3/ 97 4 - :3 ı . . ı !H).f 

('AFER CX\ 

C: ii 1 1 üce köyündr 

( Dilckçi: .~ l nlılar seçimindeki yolsıızlnkt rn ı 

m ii .~ i ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yat
kili yargı merciine müracaatı gerektirdiği cihetle 
Komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sa 

yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlrrden olmas1 hasebiyle Koınisyonumuzca bir işlem yapılma·n

na mahal göri"lmediğine o-y birliğiyle karar verildi. 

971/10ı 2 - !) . 1 . 1962 

ALt BODL'K 
Pazn r mahallrsinck 

JC\ D!HLl 

Kaı· nı· :\o. f\:ı nıı· hl!·ihi 

:n 2R . 12 . ı %!) 

( Dilelcçi : 1/akkındrı ı•c ril e n w en'i nıııhaJrcme 

knrnrıııııı ka/dı n/mns1 is l nını (' k/ cdir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde va.In isteği ilgili ve yet
kili yargı merciine müracaatı gerektirdiğinden; 

Komi3yonumuz çalı~malarını düzenliyen H O saj'llı 

Kanunun 5 nci maddesine ait i ~lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

979/ 1020 - 19 . 3 . 1964 

ALt RIZA BOZKLTHT 
Sarıyahf)ı köyi.incl r 

~- KOCHiSAR 

1\. ııı ·<ı r :\ o. 1 \ n ı ·nı· t:ıl'ihi 

:14 ~8. ] 2 . t9fl5 

( Dilekçi : Tapıdrınw krnıwııınıw mahk em eterin 
kazarlrı göriilm rsi h ıtsnsnn dnki hiikmii11'ii'TI kaldın 
farak walıkPme /('l'ill /; öylerc r;öndcrilm csi i sfP1111-

ııı e kt e rlir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti 
açiJklanan dilekçesinde v§,kı ir.steği mahiyeti iti

bariyle k<>nu ' teklif veya tasansına konu ıcıkilettiği cihetle; Komisyonumuz çalı~ malarını dü
zenli'yen 140 sayıli Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlenı; ya.pılinasma. mahal görülmediğine oy bir1iğiyle kşarar verildi. 

Karaı· ~o . Kn l'lı ı· tnı·ihi 

~8. 12. 1965 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , aJresi ve dilckçc ö~etiy le komisyoıı keırarı) 

nH2/ 1 o ~rı - 1 !l . :; . 1 !Jti-ı. 

IIWA!'\ O~~IA~ .t\()A()(jLll 

:\l ohi l Oil '1' . k~- ı\ ı· <' ııtıısı 

J IOJ> ,\ 

(!Jile kı:i: l 'rtrol 0[1'si imtiyaz sağlıyan kaııun 
l rt~rtn .. llllll :2 nci maddesiyle sağla1111WS t islcuil r~ t 

ı.tc H[arı t/cr ı11ii csses , ı 11nya . a 11izaıııı ı· e mer'1 1.-rı

l' ıutlrıra rtörc t e.~r kkiil c tıııı·!j bulıoıan .llobil 1'. A.Ş. 

i 1r diğ r r kıtrnluş ı· c acenla/ann ııı en[aatle ri11i ih-
111 rlliğindc ıı .~ı'kfıy t rdilıııck l c ı ·e lıı ı lwsıısta Se
, ala'ya aksaklll.-lan rtiderici bilrJ1· cerilmct..lulir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaJn isteği mahiyeti iti
bariyle kanun telilif veya tasarısına konu teşkil ettiğinden Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdeJ'I. olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ·;erildi. 

1 ~2 / 1-1~ 1 :ı . 11 . 1 !Hi l 

(: : ı z i ~iinrm:ıs ı 

1\. <l!'nı· :\o. 1\ıtl'nı· tal'ihi 

:;G ~ ' . 12 . J 9(j;j 

( !Jilck(i : hliklıil Saroşı s ıNısıııda lw .ç lalnnara/; 
ljiltiği 8nm'daii -~ i mcfiy r kadar .lfUI'drt ciÖII C III (J diği ci
/ı r l/r ( ıl;a11 af kıuııı 11lıtrı 11dan [aydala11dınlaı·ak 'l'iir-
1.-i!fc'yc a/'dcl i11i11 sağlrmı11a~ ım ist emekt edir.) 

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçinin 
kimliği ve t abiiyeti h:ıkkında arşivlerine intikal et

mi~ bir kayda rasıanınadığı ; ancak, yabancı memleketlerden Türkiye 'ye gelmek istiyenlerin bulun
duklan yerdeki Türk Konsolosluklarına ba}vuramk durumlanna göre pasaport veya vize istemeleri, 
5482 sayılı Pasaport K::ınunu hültümleri icabında!ı olması h::ısebiyle, Necmettin Doğan'ın ilgili Kon
solosluğumuza müracaatinin sağlanması ve kimliğ i hakkında bilgi ver ilmesi hususunun Dışişleri 

Bakanlığ·ına yazıldığı, alınacak cevaba göre ilgili h~kkındn. g·erekli işlemin yapılacağı bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiııin yukarıda özeti açıklanan dilekçede vakı isteği hakkında yetkili 
ve ilgili mercice gereğinin yapılacağı cihetle; Ko~yomımuz ç:ı.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
h::ıl görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karııı· :\'o. L\ araı· tarihi 

:r; 2 . 12 . J 9G3 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , n<lı·csi ve dilck~c özetiyl e komisyon kararı) 

(i2Ü() 1(i20() ~ı . ı . ı n n: ı 

ll.il·'NI' ÜZ I ·:ın::--; 

ll alıeılııı · (';ıdıl(• si :\o: -t:) 

!•'atih - lS' I 'ı\ i\ I H'L 

( V il1 kr:i: H ı z ı, '/' ıp Frr kii/lcsi1ıdr o.sker'i üğrr nci 
olarlifo .1/ . .'1. n rr k((11ll ğl lıcwl!llll/ Oklıln l urkcn oskC'ri 

l rrlrhtli(iiur h11l,·.~ı': 1'1' 1 ıırs ıu !s iz nlal'lll; srm ı· erilrli

rJinrlcn ı · r iislc l i /; ktlldis;.ndt 11 7 700 li ra lu z n1ı' u at 

lalcbulild~·.ğilltlcn 111 ii:j l rl.·i.) 

E . H. U. Riyaseti cevabi yazısında : Tazminat takibatından sarfınazar edilmesi hususunda Maliye 
Bakanlığının mütalaa<.ıına istinaden vazgeçildiği v .::ı tazminat takibatı yapılmaması, halen tahsil edil
miş miktar ı:ıevcut ise iadesi hususunun K. K. K. lığmm 9 Mart 1964 gün ve Op. Ş. 5230 - 12 - 65 Ok. 
öğ·. 1 sayılı yazı ile ilgili makamlara emredildiği hilrlirilMektedir. 

Gereği dü')ünüldü : Dilekçinin yulmrıda özeti açıklanan dilakçesinde viUn isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iılerden olması hasebiyle 
Ko:ni<ıyJn'.:.:!'nuzca bir işlem yapılmasına mahal gö.·ülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

1; : ın 1 / (; : ın ı ı . ~ . ı ~ı rı: ı 

ll iı ki lll 

~ 1 :\OP 

Kara ı · '\o. Knı·nı· tarihi 

:ıı_..: :!H. 12. 1%5 

( !J ilekr:i : 1.9!'i(i yıl111d11 111iis laha !; o/dıt..r}n RO tim

l ı/; l:rrrlrolılllı l'rril111iyerf'l.· si!Josi srhCJ!IPrll' . I ,Cjrı'ya 

ıi .'JIII k11rlrny11 lfryin Irkl ifinin k e yfi .~rkilde .IJII }ilf 

llıllsl n c lı'ccsi ll!JIII kodroyu bir .1'1'11 1' sonra 1957 yı
lllıtlo o/ını .~ olnıi/ S IIIIt .-lrloll'l Uakruılığ lil /11 sr/)(/>iyet 

t·crrli,iji rihellc 1 senelik kodrn ı·r PIOII~ forknllll ı·c

rilnır.-i ı· r IIOI'/Iırı/ irıfilıof,·llıllı 011 0 qörr !JOJ!I Inwsuıa k1ıra r i ttihrız nıı isfe lll e ktcrlı'r.) 

Adalet Bakanlığ'l cevabi yazısında : Mesleke ba }lang·ıç t arihinden itibaren istihdam mahal ve · 
ka iroları belirtilerek 80 liralık kadronun kendisine verilebilmesi için Ağır Ceza azalığının 1956 yı
lınua teklif edildiği halde kabul etmediği cihetle H5Jümler Kanununun 59 ncu maddesinin ilk fık
ra~ı uygulanarak ilgilinin kadro sırası bulunduğu defterin sonuna kaldığ·ı ve böylece ancak bir yıl 
sonra 14 . 10 . 1957 tarihli kararla 80 liralık kairo verildiği ve mütaalnp senelerde normal terfi
ler inin sağlanarak halen 1 500 liralık kadroda baremin son haddi olan 2 000 lira olduğu cihetle 
ortada telafisi gereken bir kaybın bahis konusu olamıyacağı. bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti a-;ıklanan dilekçesinde v?ı.kı isteği Koıni'>yvnu
muz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nd maddesine ait i~lerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle k;:ırar vcrilc~i. 

1\';ırar .\o. l\ a ra1· tarih i 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin .:ı.dı, adresi ve dilekçe özetiyle kom.i.s)on karan) 

!i7 !-\:"i / (i7K:ı. ıoH ı-1- ,l ı OH I • l . !Hl t\O! !l9FO , 

!l:J!iO ' 0 :-,ı;o , 7 :JG-~j7::ti~ ~ . ~ . ı !Hi-t 

.\ı l ·:-;'1',\ 1·' .\ 1\0i ılT 

l \'Z<H' Yİııd ~' tutuklu 

'I'OSYA 

( f)i/ ckr:i : Zina 1'1' 1101111tsa ltwtddi fiil inden ıllalı -

1-:inıi!Jrli n ill ujfrdil n ıcsini isflnıı /;l ı dir .) 

Adalet Bn.kanlığ·ı cevabi yazısında: Vasıf itiba
r iyle kendisine müsnet suçların af kanunları dışın
c~3, bırakıldığı bildirilmektedir. 

Gcreğ·i düsü,nüldii.: Dilekçi 15 . 4 . 1965 tarihli 
(.ilı:ıkçesinde }{esinlesen 20 aylık hapis cez.:ı.sının 

27 . ll . 1962 gününden beri infaz edilmekt~ olduj'unu belirttiği ve filhakika Adalet Bakanlığı ceva
bi yazısında da hükmün Yargıtay 5 nci C. Daire j nin 2 . 4 . 1963 g·ün ve 1984 - 3138 sayılı Hamiyle 
onanmı~ olduğunu bildirdiğ·i cihetle infaz 1964 yunda bitiriimiş bulu:rı.acağ·ından özel af mahiyetine 
ilişkin talebinin tetkikine mahal olmadığına ittifa-da karar verildi. 

Gereği dii.]ii.nüldii. : Dilekçiniıı yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun (j nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonunıuzca bir i~lem yapılmasma mahal gör :ilmediğinc oy birliğiyle karar verildi. 

2~·-1-4/2-1-..j...j. - ~ . ~ . ı !)G~ 

UAYHjYl~ K.AHA.Yıl.ı .\1\ 

Tııhııkhıınr ::\Tııh . Yr t r riıı r r I l n ir c·siııd e 

Yıı :-:: ıı· Demin·i ~ · ıı ıııııd n 

IL \ FIL\ 

1\ıı r :ır \' ıı. K arar lııı·ilıi 

~o 28 . 2 . ı 9li:J 

( f) ilrk· ·i: 8 chil ı .~;·nde n tloiii!JI maaş tah sisini is

l c llıc kl cchr.) 

Milli Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: Di
bkçinin 1957 yılında babasının şehiden öldii.ğüne 

dair Danışıayda açtığı davasının ; harbde şehiden 
veya gaiben öldii.ğii.nii.n tevsik edilernemesi yüzün
den reddedildiğ·i bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşünüldü: Dilekçinin yukarıda özeti :ıçıkhnan dilakçesinde v~,kı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun G nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumt~zca. bir işlem yapılmasına mahal gör Lilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka rar \'o. Karar tarihi 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , .adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

25fl4/~594 - ı (i . ~ . ı %:2 

ı L\~IT B.\ YHAI 'T,\HOCı Ll 

Yl•ıı i kn pı ~cpc t c~ i ~rlim ~oi<: aı~ı \"o: -10 

1\ksaray - i STi\ ı\IH l ı 

( Dilrkçi: R yıla yakın mu/ıl lif mcmnriyrt ı•e ya
/)(n ıcı ı·r az ınlık o kııllrırındrı 1:1 yıllık hizmeti lmlıw

du,i'ju ha/dr nnrkli !H !Irt ~ı lw;Jimwwdı:} ıllrlru• lltii .~ / r-

1;-irlir .) 

Milli Eğitim Bakanlığının ccvabi yazısında : Ay
nı mevzuda dilekçinin Danıştay 5 nci Dairesince 

açtığı divanın 57/ 1871 sayılı Karariyle reddedil:iiğ·i, Bakaniıkça da yapılacak bir kanuni işlem ol
madığı bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i}lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş

lem yapılma::ana mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5365/ 3365, ~~2Hj3328ı 3539j3~39 ı 38 71 /3871 ı 

4278/ 4278, 4738/ 473 ı 50 ı0/50 1 0 ı 6237/ 6237. 
7326/ 7326. 7500/7~00, 8008/ 800 ı 9554/ fl554, 
10764/ 10764. flfl7G j fln7G. 1 34Gnj l 3469 ı 

1:14, R/ '1:14 ~ l I G27jliG27 ı 11980/ 11 980, 
1 2401 / 1 240 l ı 15314j 15:Jt4,27 1Gj 27 1G-
ll . 9 . 196.) 

YL"SFF ı\ YBA K n · aı·kada<ılan 
Oha köyün<lr PTT :\[ iivrzzi i Nail Özbudıı k 

eliyl e 

• \LASYA 

1\. ıırıır .\u . 1\.aı·a ı · tarihi 

-1:2 ~ . 12.Hl65 

( Dilekçi/er : Mii.şte rck e:n malik oldnk/arı gay

rinıenkııl c yol ya]mnı. sı rns mdrı. zarar ı •r rildiğ irı

drn 1'1' ye li.~nı i.~ ağa('lamun tahribNhldiğindcn 

mii-5/r>ki/ er.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : 
Aynı mevzuda Karayolla.rı Genel Müdürlüğü 

aleyhine Alanya Asliye Hukuk Mahkemesinde 
ve Danıştayda açtıklan 50 000 liralık tazminat 
davalannın süre aşıınından reddedildiği bildiril

mektedir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonumuz 

çaıı~malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

63~0/6350 - 30 . 1 . 1963 
:\E D ET ŞAHl~ 
Ceza.cvindc Mahkfını 

dirilmektedir. 

KAlli ' 

43 28 . 12 . 1965 

( Dilr>.kçi : Z imm et suçundan nıcıhldim old~tğıı
nıı, bıı sıu: ıı da i('ine alan bir af kmıwııı Çikartl

masını istP>nr>ktu1ir.) 

Adalet Bakanlığı cevahi yazısında : Zimmet 
suçundan nolayı özel af çıkanlmasını istediği bil-

Gereği düşünüldü işlenen fiilin şekil ve icrasına ve uyguhı.nan ahkam karşısında özel bir affı 
gerektirecek ve bir atıfete layık kılacak bir hal düşünüleP-ı.ediğinden talebin reddine ittüakla 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

44 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tariılı ve No. su Ne sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyQn kararı) 

ı :ı:ı 7:ı; ı :ı:ın, ı ..ı ı :ırı; ı+tGG- ~G . :) . HHi:l ' 

i:-;\L\iL llı\KKt ( '.\\' 
Yc•ıı id oğ-a n C:iilteıw ;\! allı . . \l rzıı rl1k 2 11<'1 

knp1 ka1·~1f\ 1 ~o . 418; B 

( Dilekr:i : l§ı·rnı tarafmdan kendisine 1lyg1ıla
nan i.~trmiıı krnııtııa aykırı oldıığı111dan miiştekidiı·.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı cevabi 
yazısında : Dilekçinin bütün iddialarının gayriva
ridolduğu ve kendisine uygulanan işlemlerin tama
men kanuna uygun olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı :1:ıo .ı ; ı :ı:ıo.ı - ı . :! . ı !'l()Zı 

J IAı J DI 1 ·~ üZTORK 
i slwııdaııı (('fltal zry1iıı ) kii;ı' iill'ck 

Karar No. Karar tarihi 

45 28 . 12 . 1965 

(Dilek('i : Şehit eşi Jlelınıct'tım dolayı maa.~ la11-

si:si talclıi .l filli Srımnmn Bakanlığınca 1·eddedildi
f]ind C' ıı bahsile bu h ııs11sta Balranlık aleyhine Danı!J

taurla açlıi)ı dôı·aııın da redelinin 11sulsii z olduğımu 
re iJi?ı bir daha. inrclencrcl,· karara. bağlanmasnıı 

istcınPktcrlir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına; müracaatı g·erektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı :l,j:J2/ ı :1.):32 - R . Şubat 1963 

11 ( i:-; J ·~ 'ıT\ Tt'(1('l 

('aınhm·nıanı kiiyiiııık 

'ı'.\IX .\f,' 

Karar No. Karar tarihi 

46 28 . 12 . 1965 

( Dilckçi : 367 keçisinde lııısule gelen hastalığın 
l•azrı ı·eterineri tam/ından tedavile1'inin gereğiyle 

yapılmıyarak ölii.mle1·ine ve binnetice zarara dııçaı
rrlildifjiı ı dcn ?ll'iişteki.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : ilçe ve 
il tarım teşkilatı ve bakanlığ·ın bütün yetkili eleman ve laboratuvarlanyle tedaviye çalıştıklan 

hal'de beslenme yetersizliği neticesi keçilere arız olan paraziter hastalığa. yapılan tedavilerin mües. 
sir olmıyacağı cilıetle hastalığın önlene!nediğ·i bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organianna müracaatı g·erektirdiği cihetle Komisyonumuz çalı.~malaıım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

47 28. 12. 1965 



- 18 -
(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dil ck f>C özetiyle komisyon kararı) 

--------- ------ ---- - -----· --------------------
ı ı 8 :2 j.J. \ ()08 - :!.7 . ı o ı !Hi ı 

.\Li ŞB~'l'Pl~ K 

( Dilekçi : f( iiy arrızisi t e ı·zi edil irken k e ııdil cri 

ıır nil ara.<:inin d e t cı·zi crlildiğimlcn mii ştekile r.) 

Lt't<' r kiiyiiııd t· 
Köy işleri Bakanlığının cevabi yazısında : Di

lekçllerin şikayetinin haklı olduğunun tesbit edil
diğ'i ve Hazine arazisi diye şahsi arazileri satın 

alanların rızalanyle Hazineye iade etmedikleri cihetle; sonradan tesis edilen tapuların 1515 sayılı 
Kanunuun 2 nci maddesi uyarınca iptalinin gerektig·ın in ilgililere tebliğ·i 20 . 7 . 1961 g-ün ve 
3121-69/ 15-6913 sayılı yazı ile Muş Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir. 

Buınııı k - .\11 ·0 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1. organlarına miiracaatı gerektirdiğ·i cihetle Komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i~lem 
y2-pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı -1-I:J/i 0-1-2 - 1.) . H . ı%0 

l·',\Ziı j ALT"\'\ 

Yc• ldrğiı·ııırıu. 1\ ;ı ı•a:kol ffıııı<' ('ad. :\o. !J 

Karar N o. Karar tarihi 

48 28 . 12 . 1965 

( J)il r kt: i : 1-:mrk /iy r ikrrnniyr almo r/aıı srı· l: 

crlilrlikl r n .~ onrrt y n irlnı nnrl:liyr lrihi lıiz nırlr qir . 

rli(ti nrlr 11 l nJJ!rm!! 3 1 sr n r .') 11,11 17 yii n lii/; Jı iz nul i 

s1 lnhiylt ikromiyr ila. 1111 ü lrm rk/ rdir.) 

Maliye Bakanlığ'J.nın cevabi yazısında : 1683 
ve 5434 sayılı kanunlar abkaını ile ilk defa eme:rliye sevk edilirken mevcut hizmetiyle ikramiyeye 
müstahak olduğu zaman ikramiye verilebileceğinden ahiren emeklide iken yapılan hizmet neti
cesi bir emekliye irca işlemi olup ikramiyeye ha!{ kazandıraınıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ııçıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari kaza organına müracaati gerektirdiği cihetle ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı 
organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalıqmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

nıo; ıoıı - 0 . :~ . ı ıH"ı-ı 

ııiK~l!<:'l' Di:\(' ı\~ 1 .. \'\ \ ' t• ;ıı • kn da ')l<ı rı 
( 'p;,n evin<lr 

Karar N o. Karar tarihi 

49 28 o 12 o 1965 

(/)i lc kr ilrr :2 /R savılı , lf J(mwlllllllln '!'i. :i . lfJiiO 

iiıı('fsi nwhkıim larıııa da l rşnıilini ?'s t rmr/, {rr/ir!l'r.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilel{çinin yukarda özeti 
dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itibariyle ka-
nun teklif veya tasarısına konu teşkil ettiği ci

hetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait isierden 
olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yap · lmacıına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

50 28 . 12 . 1965 



-19-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin ııru, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kıı.rarı) 

.f / ,) - G . -+ . 1962 

1\ E~lı\ L öZBA Y ,.<' a ı- ka da~ la n 

( Dilckçilcr : • 'cramik fabrikasının ilçelerinde 

kurıılması ın isfem ekt cdirler.) 

(';ır;: ı ma ha JI C'siıı d <' P aza ı · .v<' ı·i l\a;;ım; ııı d;ı ıı 
Sanayi Bakanlığı cevabı yazısında : 5 senelik 

plan g-ereğince seramik fabrikasının 1964 yılında 
Bozuyük kazasında kurulmasına başlandığı ve 

açılacağı cihetle yapılacak i~lem kalmadığı bildirilmektedir. 

IHLE(' II\ 

1965 yılı sonunda işletmeye 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet~ açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i Komisyonu
muz calışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

n n ı - ı 1 . -ı . ı %::! 

.\Li \TH .\lı Oıı nı ı upınnrJ ı ıar ad ı na 

Dıı nı lıı p ııı a ı· Abitl esi Yaptıl'llıa l krııt'ğ i 
nn~ka nıı ir ı l k iıı ('i H a.-:'kaıı ı 

Karar N o. Karar tarihi 

51 28 . 12 . 1965 

( Dilekçif C' ı- : D ımılııp11ıar'da yapimlacak . ı ta

Iii ı-k . l ıu f ı ?·çin kımdan de nıek lP ri11i1ı idari ma

/;rmılarcn ma.lı k cmcrl c n kamr al ındığı Jı alde kapa

t ıl dığından m i iş i c·kil cr.) 

Dl ~ı LUPl:'\A ı{ içişleri Bakanlığ·ı cevabi yazısında : Derne-
ğin hesaplannı kontrol ettirmediği için 3512 sa

yılı Kanunun 29, 27 nci maddelerince faaliyetten menedildiği ve bilalıara hesaplarının incelenmesi 
sonunda 24 . 5 . 1962 de yeniden faaliyetine müsaade edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıkl a nan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:i(i:)j -+0-+ - 9846/ 98-+6 - .f;):):3/.J.5;i:1 • 
ı 2S:J :1/ 1 2R53 - 17. ı 1 . 19G-I-

~ EF'LK O i. t\ Jm 
:\ul'ipa~ıı ıı ıa h a ll l'Si G-t/ 2 . so k n k :\ o. ~2 

Zrytinlımnn - I~'I ' AJS'J3l} L 

duğundan yeni talebinin tatbikine mahal 

Karar No. Karar tarihi 

52 28.12.1965 

( Dilek çi : Il aksız olarak çıkanldığı m emuriye

Ii iir iade ı· c 9 000 lira ıııaddi 1'e môıı cri t azmi
urtla kara1 · ı· e rihıı esilı1· ?·st e nı cktcdir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin aynı mealdeki 
dilekçesindeki isteği 84 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelinde mevcut Komisyonumuzun 27 . 5 . 1965 
tarih ve 3483 sayılı Karariyle reddedilmiş bulun-

olmadığına karar verildi. 
K arar :\o. K a rar ta ı·ihi 

53 2 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

462j ;)Q3 - 4 . 2 . ] 963 

ABD Cf-;~EI..u\.\1 CtJMl ll' 1 ~ 
Ko ıı g t' l' B a~ kaııı 

(Dil el; çi : /(o o pe ratij' irlaı·e meclisl erirıirı II al k 
Bnnkası . . lliidiirii trtmfından işt e n e lçektirilınesint 

yr t l;i ı·c. c 11 kruııwıuı de,ği.~ lirilııusi ist enilmckt 
dir .) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti

bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonumuzca 

bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine ' oy birliğiylf) karnr verildi. 

..ıG:3;:so..ı - 4 . 2 . 1963 

Mf<~~ UT .A L'l'IXORDU 
f.;üın •: ı·hmı k ).f ağıızası Y cznrdarı 

LJE\'ELİ 

Karar :\o. 1\ımır tıır ilıi 

:J4: 28 . 12 . HlG.J 

( Dilekçi : 11 seneden beri ibraz ettiği her tiiı·

lii .~alıarld e nt.iJmnı malıkemea bir liirlii C§iııdc ıı 

lıoşrıınnrı karan l' e rilnıediğinde n ı· c ]JI'rişrın edil 
diğinde n müştcki ı· c rlllnww Se 11afoıınıı tavassn
tunıı istemektedü·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği adli yargı mer
ciierinin yetkisi dahiline giren bir hususa taallftk etmesi hasebiyle; Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

..j.f:i.J/ 306 - 4 . 2 . 1963 

Tacir ve sanayicileri adına 

KONYA 

Kaı·aı· Ko. Kaı·aı· tal'ihi 

55 28. ı 2. ] 965 

( Oilck('i : Piyasaylı sermaye arz ı,m. engelliye u 

sc rı·r t lı c yrın n n m el e riııin kal d1rılmasım iste nı ekte
dir. ) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i mahiyeti iti

bariyle kanun tcklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· Xo. 1\at'fll ' tarihi 

56 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilckçe özetiyle komisyon karan") 

-I-G9/510- -1-. 2 . 196:3 

K l~~ fAJ ı ŞEiltRLiOOLU 

H ag- ı plıey Han l G. sokak Ko. 12 

AKHI SAH. 

( DilPkçi: 60 ya§ırıı bitiren ı•e başka hiçbi1· yer
den geliri alımyan gayrimenkul sahipleriilin bina 
ı·e kiralar11ıdan Birıa ı· e Gelir V ergisi miikellefi
yc lin in 7, aldmlıııasım istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti

bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

727/ 768- 17.9 . 1963 

I>H. Sr\1'1' ımBlL n al'lcad:ışları 

Komite ll 1kinri B::ıijkaııı 

7G6/ 797 - 23 . 9 . 1963 

:;\AlL\ P HELYAClOOJ""l 
'l'ÜCl';ı ı· n • rsn::ıf adına 

Ol\'Y 1·: 

üNYE 

Ka ı'a r N o. Ka !'ar tarihi 

57 28.12.1965 

( Dil €' kçiler: Cnye'de ticaret lisesirıin a çılması 
ist enil nı c ki edir.) 

}{illi Eğitim Bakanlığı c eYa bi yazısıııcla : 11-
r:ede bi ı· t icaret lisesinin açılmasını gerektirecek 
ıııüsait çevre göı·ülnıcdiği i~ in i l merkezi Ordu'
da (aaliyete ge<:irilmesinin uygun görüldüğü hil
diri lınektediı'. 

» » » » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz ça~mala-nnı düzeııJi3ren .ı40-sa.yılı Kanunun 

5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar 'o. Karar tarihi 

58 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin 1\dı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon ka.ra.n) 

904/9-I::J - :3l . 12 . 19G:ı 

AHMET 1\i\PLA~O(IJX 
Tirlr<liyr l•'<'n l ~l<·ı·i 1Tiirl iirliiğii Yollar 
~ubrsiııd<' ıııı · ııııır 

( f) ihkr.:i : Jlli'SOIIcl /(anıwwıım biran evnl 

~·ıkanlllrak m c nııır lı11.w r ı·c re[alıını11 sağfaii-

IIWSI islcllifmcl;/cdir .) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yul~arıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği Personel Ka
nunun B. M. M. since kabul edildiği cihetle; Ko
ınisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyomımuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

90()/!l.f 7 - - :ı ı . ı~ . ı!)():) 

1'eknik ~aııatki'ıı·ınr ~ r· n<lik:ı s ı 

Z ::\ ll' Ll>.\ 1\ 

Karar :\o. 1\ a ı·ar tarihi 

()fi 2 . 12 . ı9 6:i 

( D ihkr.;i : ZoHgıılılak .1/adcıı 1.~/( ri Sr l!dil• asıHrı 

dôJıif olı11rulık/an için ayuı ı·a~if yi {JÖI'('II s(' ııdi

kafar ı mr IISIIhıı iy:ilr rr ıwksan iirrr 1 ı·rrifrlirjiııin 

lırıksıdırjıllr!oıı nıii,~/('kifl r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı iı:;teği ilgili ve yetkili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle ; 
Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 

hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

%2/ 92 1 - 14 . ı . 1964 

l ~LABl .\fElürER \'(' aı · kndnıjlfıı·ı 

Drğirm rıı küyiindr ınııhtar 

AHDAIL\\ 

şümu l i.inr ginliğinin anla~ılarak ihtiyn c:lar ıııın 
sağlanmasının pı·otokol<· lıağ'lıyrınık l!'l'r<·fd niıı 

1\;ı r;ır :\o. Knnu· tal'ihi 

(;r; 2R . 1 2 . ı 96G 

(JJil r:k('i : 1\öyf e riııiıı on11an ilıfiy11mını /;ur 

-~ıla n 111 rtd ı{} ın dan nı ii~l c !;if e rdir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Arda
han ilc:rsi Drğ'iı·ııı rn, SanyaYa<:, ~'ata id< ı·r H \' o
lnı~dibi kiiyleriııiıı oı·ııı;;ııı:ı ııırsafl'lrriııiıı Y<'ııid<·ıı 

i)]ı;iilPl'<'k m-\:J l sayılı J\ <t11UI1Ull :] 1 tır ·i lll<tdl1l'Si 
t:ılcpler i ,.<'<:hile Şav~at i>jlrtııt.' s i oı·ııınrılanndıın 

yl' ri ıır g-di ri lııı i'! o lrlıı~11 hi Idi ri lııwl\1 <'<li r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti a;ıklanan dileltçesinde vil.kı istcğ·i Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar :\o. Kamr tarihi 

G7 28 . 12 . 1 nGG 
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(Dilekçenin ta ri h ve I\ o. su il c sahibinin a(l ı au resi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

922/ 963 - 4 . ı . 1964 

AL:l OT ve arkadaşları 

Siirtnıe Köyü J\hıh tarı 

iıwesn - KAYS RR 1 

( Dilek ç.iler : Sii'l"tnı e köylerine 3 kiloıııet?-e rne

safedeki Çalıpalma wyıı mülkiyetinin intifaı hak-
7.-ı bn köyele bırakılmak ii ze re miiJkiy e;ti?ıin Su
lıa .. ~ı köyii 11 e ı• erilm esindc n miişte kiler.) 

Köy işleri Bakanlığının cevabi yazısında : Kayseri - İncesu - Sürtme köyünün içme suyu 
temini bakımından daha uygun bir yere nakli zaruri görüldü~,iiinden yeri tesbit edilmişse de 
ilgili köylerle henüz bir anlaşma kararına varılmasını, çalışmalara devam edildiği bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü 

yonumuz çalışmalarını 
biyle Komisyonnmuzca 

Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde vakı istekleri Korois
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

935/ 976 - 31 . l . 1964 

AJ ,1 iN'ANÇ ve arkadaşlar ı 

~r <' i·k e7. Polis Karakolunda Ça ı·ş ı Bekçisi 

Karar No. Karar tarihi 

68 28.12.1965 

( Dilekçil r : Emniyet gece bekçilerinin de ka
ıı uni bir statüye bağlanarak em eleli hakkı tamn
ıı ı.ası 111 1~~t eııı ektedider.) 

MALATYA Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda öze-
ti açıklanan dilekgelerinde vakı istekleri konu 

itibariyle kanun teklif veya tasarısını gerektirdiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş 1erden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

937/ 978 - 31 . ı . 196-J. 

l\1 URA T 00Yl\1ENER 

Karar No. Karar tarihi 

69 28 . 12 . 1965 

( Dil kçi : l.5çi Sıgortaları J(anwıun ım Sosyal 
8igorlalrır Krıınw ıı olaı·a./~ c;ıkrıı"' lmasım istem ek
tedir.) 

Kibrit imal İş<}i l eri Sendikası idare K n
ru lu n a mı.mı i kinci Başkan 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olup bir tasarı gerektirdiği cihetle; Komisyonu

muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Sarıyer - 1STANBUfJ 

Karar No. Karar tarihi 

70 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ,.c dilckc_:e özetiyle k omisyon kararı) 

n-U/ 982 .. 31 . ı . 1964 

KAl\11 L AYHAN 
E sk i ıııcnını·l:ır l'tclın:ı Blazı ğ P'T''J' Vezne
daı-ı 

( Dilekçi : /(rıdrosıızluk yiiziiııden terfi edeıni

!JCII ı •e a§ağ1 barem derecesiyle em ekliye sevk edi
ll' li PTT m eıı1n;·lan11111 durwıılannııı bir kanıwla 

i ı ıl ı/,o k 1 rı r 111111 ı m }J 11111 rı s 1111 istem ektedir.) 

l•: LAZrt. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti iti

bariyle bir kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ettiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

H·L~/9~3 - 3 1 . 1. 1964 

ASLA".\! YfLDIZ 

Karar No. Karar tarihi 

71 28.12.1965 

( Dile lı- ç i : J( ii1Jlerc iğı1 ec i sağhk memıwu sağlı

ya 11 lı iikii 111 (ll•ım l111rısuıı ist em eki edir.) 

Kiir:iikt ornnıı.ın kii.vündc 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 

ettiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düz enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

FELAHtYR 

944/ 9 :ı .. 1 . 3 . ' !)64 

Dl. R :·WX YAı\TÜH K ve a ı·kadaşl a ı · ı 
l ~rzuruın T mclicli JT:ıttı l ~iilg-e :\fııenrlıı -

ğn D~ K:ıdrolu nıcııındını 

ERZl' Hl' )l 

Karar No. Karar tarihi 

72 28 . 12 . 1965 

( Dilcl•(iler : [(ış ınet"siminde i~/ erin son ı•rril 
di,iji tihetle l•eurlilerinr ycnideıı i:; Peri/m rsi ni is
tem r l•l edir/ er.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle; Ko
misyon um uz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karaı· ·o. l< ıın1ı · laribi 



-27-

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

946/ 987 - ı 8. 3 . 1964 

1LIIA ::\ E~AT ÜLKim 
BRtı - Aııacloln !Ik iiğrci iııı Mü fı.>tti şleri 

Drı·ııc~i Divnııı H aşk a ııı 

(Dil cl.·çi : llköğrrliın müfettişlerinin de eğitim 
öden eği kaıı1111 tnsnnsı !}ii muliiııc alımnnsını is lc
mekt cdir . J 

(Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil et
tiği cihetıe; Komisyonumuz çalışmalannı düzenli

yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 

yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle l•arar verildi. 

949/ 990- tR. :ı. 1964 

AOABI·;Y A YlH:J' 
;\fııhtnı · .!-nrı ı.v;ıııııı ı; 1\ ii,vi'ı adı· ııa 

ilc:esi oknlsuz köyl e l' sırn cetv liııi'n 1 ı nci 

Karaı· Ko. Jüınır taı ·ihi 

7-J. ~ ( . 12. l!.J (i.) 

(Dil ck çi K öylerine lıir ilkokul m~ası istenil-

mektedir.) 

ı\li' lli Eğ it im Bakanlığ ı ('l'ntlıi y; ı zısı ıı<l a : .'\ü 

fusu 2fi0 <lrıı az olan köylrrc i sk fın ıı o litika sııın 

ııyulnrn k imdilik ilk okul ynp ıl anıanıakta olduğu 

YO ~iı·rzgom köyüııün 167 nüfuslu olup Aı·clnh :ı ıı 

ınınıaı asııı<ln hrıyıtlı hulunclu ğll hilclirihnekt <li ı·. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonumuz 
çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması' hasebiyle Komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Bıık p;ii l' ~[ü essrsrs i 

A~KARA 

K arn r Ko. Karaı· tal'ihi 

70 2H . 12 . I ~Hi5 

( D ilckçi : :2001 < nydı lcrrı )flfıs Knnunıın 1ıı ı 

83 ncii 1ı•rıddesi1ıin ladn·i iizcrinrlcki göriişlc ı·üıi 
lıildirmrktcdir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba

riyle kanun teklif veya tasarı gerektirdift i cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kar:w Ko. Kanıı · t arihi 

76 2R . 12. I!'l65 
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(Di.lckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

9:iV!19..J. - 2 ı . 2 . ı%+ 

Xı·:.Jı\T Bl ·: :\ıZI \"(' nı-ka daiilaı-ı 

( '<•z;l<'\" i ıııalıki'ımlııı·ı 

. \ .\ 1\ " u . \ 

( /)ilr k(·ilcr : Ör[ i İ d o re .Urıhk nıcs iıırc hoksı~ 
!JU(' l rı·kif rdil ·!iklcrinrlr n miişlrkilrr.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçilerin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçelerinde vakı istekleri ; ilgili ve 
yetkili idari ve askeri yargı merciierine müracaatı 

gerektiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyJe karar verildi. 

!l.i..J./99.) · :!1.:!.19G.J 

::\lC~TAFA KöKRAL n nrkadıı~lııı-ı 

l kskıınır d~it i ııı<'is i q• lınlı~r cl<·n<'tlt•ııır ('isi olııp 

i 1 kokııl Oğı·rtııırııi 

TOl\AT 

Karıır :'\11. 1\ ıınır taı · ilıi 

77 ~H . ı ~ . ı !Hi.) 

( Dilc l;(i : J1koku1 Öğretmenleri Eğitim D nı e

gı ll rnı Hıııuınn Seıırıloyrı set' k edileıı şek linde bes
ll mr r,ğifimrili_ğiylt balı cc dcnc tlcmcciluini11 ıw u
lı drlııi} ıuulan holısilr lmnlaruı rlu /;rtn!lll!l/1 içine 
aluınırtsı isfcllilmrk t rdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ettiği cihetle, Komisyonumuz çalışmalarını düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

957/99 -21.2.1 964 

N ZHET ŞE AL ve aekadaş lan 
PTT ){ rkez Mi.idüı·li.iği.ind e n emekli 

Ka ra ı · ?\o. Kanıı· tarihi 

7 ~R . 12 . 1 9ô5 

( Dilcl;çi : P'I'T Idaresinin 120 ytl1111 idraki Sl

bebiyle ı•erilecek il.:ramiye tasarısııın rıııl'k lil rriıı 

rle it hal edilm esi isfenilmek l edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasansına konu teşldl ettiği cihetle, Komisyonumuz çalışmalarını düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı· :-n l\'o. Karar tarihi 

79 2H. ı 2. 1 96:) 



- 29_-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adı·csı , . ., diiı · IH: ı• ıı t.c.: tij'lı.: Komisyon ıtararı) 

!)fi!) / ] 000 - ~. 3 . ı !)6-1-

ASK Im I l i L~L\1,' 
l>i gnskor l\iirüııık 

( Dilrl•çi : Şenkaya ,llahkemesinde11 t'erileıı ko
l or ı·r hakiminden mii:jtekidir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçsinde vakı isteği ilgili ve ytkili 
kaza merciine müracaatı g-erektirdiği cihetle; Ko;nisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha·;el:Jiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!JG ı / ı 00~ - !J . :ı . 196-1-

' ı ' AŞTA.\" Y 1 LJlı\1.'; 
1-:ı·znrııııı Jf rrkı·z A1.izi,Yl' Ilk okulu ~ı üdiiı· Y ıır

<lıııı cısı 

Karaı· ;\o. Kıınıı· tarihi 

'O ~8. J ~. 196.! 

( f)ilı kçi : Eğitm e11 likt e geçen hizmetinin emek
lifiğinden sayılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
E HZ U H U.\ 1 açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie müracaatı g-erektirdiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

%:2 ı ()():~ - !l . :\ . ı !JG.j. 

O Kt; JL\ \'.\ Z .\ı ı\ O 1\ 1' L r i'ı(: Ln:T .\i E'\ 
LI.:Hl ADı.'\.ı\ 

ı.;nn~~.\11 '1' 

Karar ~o. Kanıı· tarihi 

'1 ~ ' . 1 2.1!)6.) 

( Dilekçi/cr : Ok11ma - yazma okıtin öğre t m, ıı

/r ri ne ayda ·JJO /im taznıinat ı·critıncsi isfcnilnır/;
tulir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekı;inin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
ryle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ettiği 
cihetle ; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 

1 ~ O sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i şlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Ka r·ıll' :\'o. 1\ ıı l'ıt ı· tııı·i h i 

82 2~ . u . 196.) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

!}():l j lOO-J.- !1 . :: . ı!'lfiı 

T üı·k ı h, ıııir,rolıal'l ı l t"t'lll'ğ' i id<ll' l' 1\ ıınılıı 

: ıd ııın ~llhP fı a~kıııı ı 

(Dil ekçiler : D/Jr. m cnsuJılanmn ikmnıiyde

rill i n ı·rri/nı cdiğ1' ııde 11 mii .~ le /;i/ e r .) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
mercie müracaati gerektirdiği cihetle ; Komisyo
numuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesine ait iş lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!JG-1-/ IOO:J - !) . :; . ı!JG-J. 

!\aza ııı<' ı·krzi <:iftc: il c· ı·iıH1Pn 

Kaı-al' :\o. 1\nı ·a ı · tarihi 
----- -- ---

( Dilekçih r : Z iraat Drınkasınra ı· c rilen :ı;ardwı 

kredilerinin leeili isteni lm kl cdir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatleri gerektiği cihetle; Ko
misyonumuz çalışınalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

96:i/ J006 - 9 . :1 . 196-l: 

.\1 f~H:\I E'l I~SO( 'H. 

~r ı·d ~iriıı sokak :\o : !) ~iiııı<'ı ' Yo ı · ı,r ıııı 

CYi Osman (_'okiiıılli <'liyle 

( Dilek (' i 
dir.) 

Karar Ku. Kııı·aı· tarihi 

l -l :!H 1:! . ı !ln5 

C1krm/dığı 1·~in c iadesini istemekte-

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vaki isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari makamlara başvurmayı gerektirdiği cihetle ; 
Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

hasebiyle Komisyonmuzca bir işlem 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 

yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
K arar· :\o. Karaı' tarihi 

.. ı
(1 o) ~H . ı 2 . HJG:J 



-- 31 -

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin ad ı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

96 / 1009 - 9 . :1 . 196-t 

OJYAS AHA:\ 
E nı. 'l'üııı ge neı·a 1 
~'e li\ııik Caddesi i\ o: :3-t 

(Dilekçi : Eski ınuharip e nıek lil e rin maa§lan
ıun 26'7 sayil1 Kanuna oöre intıbaklannnı yapıl

masi için gerekli kannnıın ('lkrt rılmosı isli'ni/mek
I edir.) 

Yrni~ch iı· - r\:\K A IL \ Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti itiba
r iyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil 

ettiği cihetle ; Komisyonumuz çalışmalannı dü-
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

969/ lOJ0-9.:1. 196-J-

B ~AF DER ı ı ·; KLEH I l{ I RUC: I IL\!)
KA~ T 

Nud Han Pa scıj ı Kat: :! 

Kaml' :\u. Ka!'al' tal'ihi 

Hfi ~H . ı 2 . ı 96:) 

( Dilekçi : Ticarethane kiralannın hiçbir suret
Ic serb es bırok1lmaması için kanım Çikarılınas i 

i.~ l enilm eldedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
r iyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil 
ettiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1710j 7H:20- ~3. R. ı 962 

ŞAHAİi' YAZı\ 11 
2 10 No. In f-;ökP Tal'ıııı 1\ı·rd i 1\oopcı·:ıtif'i 
ııınh:ısihi 

171 1/ 7792 - 22 ' ' ' ı 960 

İBRAHİ~ [ f'A): :öz: Ye Ai' . 
Zi ı· aat Bank ası :;:ıı be-si 07 'fly ılı T. 1\:. 
Kooperatifi 

Tahtakiipl'ii - t:\E·OÖ L 

171 ~/78 HJ - :!:! . , . 1960 

OS,;\IAN ŞAI1 1K 
~ rrrkcz Tarım KrC'di Koop ratifi 

BALA 

Kaı ·:ıı· :\o. Kııı· aı· tarihi 

2 . 12. 196;) 

( Uilckçi : Tamn K redi H ooperatifi memııl'la

rnım emel.-lilik mcı·zıwtma tabi intn/maları /J ildi
l'ilınckf edir.) 

» » » » 

» » » » » 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

1713/ 7795 - 2:2 . 8 . ] 960 

1WS1' .AVA T08l-~ n' .\ı- . 

Ziraat BankaH ı T a rını Kredi nı rıı ıurl;ıı·ı 

adı na 

1760/ 79-:1-0 - 28. 8. 1960 

~t:VK~T AYDl~ YC Ar. 
259 sayılı Tanın K redi Koopcı·atil'i }[ii

dür-ii. 

lL\ Ll K E:-1 i i{, 

1770; 790:) - :28 . 8 . ı 960 

;;:;üLEY1[A~ BABAUÖZ n~ Aı · . 
. )26 sayılı T . K. Kooperatif i }[i.iclür ii 

1 83-l:/ 731-lD - 26 . H . 1960 

X ı,; e tP ALBA~ w Aı· . 

AKHiSAR 

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi 
memurları 

KARM·W 

(Dil ekçi : Trırmı Kredi Kooperatifi m enwrla
nnın emeklilik nıaznatma talJi t ni ıılmalan bildi
rifınektedir.) 

» )) » » )) 

» » )) » » 

» )) » » » 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarıda öze
ti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun tekli
fi veya tasansının gerektirdiğ·i cihetle Komisyo
num,uz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Urfa Sena.tö ı·ü 

V asfi Gerg fr 

!-:liizcü 

1[a.l'Cl in 8eııatörii 

. \ bdıırrahman Baynr 

Sözcü 
Teki ı·dağ lVIili etwki 1 i 
Keınal Nebioğlıı 

[Dilekçe Sayısı : 128] 

Ka raı· No. I arar tarihi 

RR :2R . ı :2 . ı flG,) 

K ftlip 
l(jonya. Scııatörii 

ll!ustrıfn Din ekli 



DÖNEM: 2 TOPLANTI : 1 

M. • 
D 'lLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLI 'K DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVEL I 

- -< Sayı : 2 ):

Tevzi tarihi 

7 . 2 . 1966 Pazartesi 

( JJilck çe niıı t al' ilı YC No. su ile salıibinin adı. adresi ve dilckçe iizctiylc kornı~yon l<ar:ırı ı 

8/ 9 - G . 4 . 1062 

EMiN ·ımo O::\ 
'l' clsi7.lrr J fic: İ Ya pı Koop cı·:ıtifi Ortaklığ ı 

!da re Ilryr ti Ba~kanı 

(Dil ekçi : Mahdııt me.sııliyetli Telsizler ı·a )Jı 

Kooperatifin ce 252 daire/il: koopcral if arazisini1ı 

iizerinrle yaptınlan ,qccckondularm himaye i i~· i11 

çıl:anlma.s ı diişiiııiil cn kanımdmı nıiişfe/.'idit·.) 

tS'T ANBCL imar ve İskan Bakanlığı cevabı ya.zısı:P..c1 a 

«GecekonduJarm bir yıl siire ile u.z:ıtılma'3ı!n 

dair kanun tasarısı» hakkında Bakanlıkta her hangi bir bilginin mevcudolmadlğı bildiriJmektedi-.. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komüıyo!rı 

muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hn..sabiy: e 
Komisyonumuzca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

11 / 1~ . 10 . 4 . 1962 

tBR.AHi:M ı\HSLAN ,.e arkadaşı 

Ahbumıs köyünde 

Karar No. Karar tari<; 

89 28 .12. 1965 

( Dilekçile1· : J(öy iiğretmrninin yulsıı:.:hk 'I ' I'[J · 

tığındmı şikayetçiT er.) 

Milli Eğitim Bakanlığımn cevabi yazısında : 
BAYBURT Okul Müdi.\rü öğretmen Ali Osman Abd !llah 

köyün idari işlerine müdahale ettiğinin şL'I{ayetten 

evvel ve şikayet üzerine tesbit ettirilerek gerekli ikazın kendisine yapıldığı ve neticenin de 'Ba
kanlığa ve Senatoya müracaatleri üzerine dilekçilere duyumlduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü :. Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komiqyonu
muz çalışmala.rmı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmıı~sı ha-,:ıbiyle 

Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar N o. Karar ta.rihi 

90 28 . 12. 1965 



- 2-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibini~ adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

24/~8 - 16 . ..J. . l!"lG2 

:u. REHZl SEYTTTT\" n köy muhtn rla r ı 

D :u·ı <::ıyırı - Karasu 

(Dilekçile1· : B ölgelerinde Devletçe tesis olıı

nan inekhaneye, kendi arazile1·inin almmak sıırc 

tiyle ızrar edildiklerinden müştekile1·.) 

AKARYA Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Bölge-
de 3203 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi uyannca 

3 070 dekar orman rejimi dı§ında bırakılan Hazineye ait arazi üzerinde Bakanlar Kurulunun 
29 . 9 . 1961 tarihli karariyle kurulan «Sakarya tnekhanesi' nde kimsenin arazisine dokunulma
dığı ve tesisten şikayetin mesnetsiz bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği _ Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

203/ 244 - 3 . 9 . 1962 

F'ATM:A J3AŞSORKU~I 

27 Mayıs mahallesi 2808 nci Sokaık No: 1 

Karar No. Karar tarihi 

91 28 . 12. 196~ 

( Dilckçi : Dııl maaşmın artırılması için bek
lenen lntıbak kanuntıntın çıkanlmasını istemekte
di?·.) 

üstJmt 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 

eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

İzmir 

214/ 255 - 12 . 9 . 1962 

İstanbul Balıkçılar Cemiyeti Başkanı 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

92 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Balıkçılık istihsali kazançlannın Oc
Zir Vergisinden muaf ttıttılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açı.ki'a.nan dilekgesinde valo. isteği mahiyeti iti

bariyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle; Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir 
işlem ~-apılnıasına mahal görülmedi#ine oy qirliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

98 ~8 .12. 1960 



- 3 -
(Dilekçcnin t : ı rih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özcti ylı• konıi . yon kanı n) 

216/257 - 12 . !) . 1962 

IlASAN ASLAN 
Er öğretmenl e ri adına 

211/ 252 - 5 . 9 . 1962 

TURAN öZKA 
Ok. Yaz. Ok. 1. Bl. üğr. 

2.to; 2.> ı . s . n . ı Dtı2 

K A DJ H KO('Olj 

Al\IASYA 

l>E~iZLl 

(lüı·ıws l\.li ~· i'ı j lk '~ ku l Üğre t.nı('llİ 

Ak~elıir - K :\YA 

209 /2GO - :i . !J . l9G:! 

l ~lL\FlL 1LKE l<. 
Oluı ıı ıa - Y aıınıı Okulıı 

20 /249 - 3 . 9 . 1962 

1S:JIET SATII T ı\ ~\ 

StVAS 

Oluıma - Yıı zma Olnı lu Öğ' rC'tıııenl<' ı 'ind cn 

lJE);1ZL1 

201/ :Z-l-8 - :) . !) . 1962 

A ELtFER 
Er Öğı·ctm enl rin ı n 

t KENDBHUN 

205/246 - 3. 9 . 1962 

M TAFA AKKüÇüK 
Okuma- Yazma Okulu Öğretmeni 

206/ 247 - 3 . 9 . 1962 

JLHA~ KAYA 
Olmm a. - Yazma ·öğretmeni 

DEN1ZL1 

DENİZLİ 

(Dilekçı'le1· : Silahlı Kuvvetler okuma - yazma 
okulunda öğı·etnıenlik göı·evini yapan öğr tıne11 

okulu mezunlanna verilen 10 lira maaşla gcçinc
mediklerirıdeıı mü§tekiler.) 

» 

» » » 

» 

)) 

» 
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( Dilck<_:eııi n tar ih ve No. su ile sahibinin a<.lı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

E('~~T(' 1Z:\IlH 
O!zıw:·ı - Ynznıa Ok. 111. Öğı·rtınrni 

D l<:~tZLt 

( DilekçiZer : Silahlı J(uvvetler okııma - yazma 
okıılıında öğretmenlik gör·evini yapan öğretmen 

okıılıı mezıınlarına verilen 10 lira, maaşla geçine
nıedilclcrin derı mii.~tekiler.) 

Gereği dü~ünüldü : Dileltçilerin yukanda özeti açıklanan dilekçelerindeki vakı istekleri mahi
yeti itibariyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle ; Komisyonumuz çalışma

larıııı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i5lerden olması hasebiyle Komisyonu
muzca b'r işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2l9/:2GO - 1:3.9.1%2 

('ay<; ılat· Yanlınıla!ima Kooperatifi 

RtZE 

Kal'ar ~o: Karar tarihi 

!)4 28 o 12 o 196;) 

( Dilekçi : Zamanında sııni giibr·e verilmediği 

takdir·de, kendilerine gübı·e ithal hakkının tanın

masını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yet
kili idari mercie müra-Jaatı gerektiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 ııci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

221/262 - 13 o 9 o 1962 

H. KAZIM ALTUN 
Bölge Müdürlüğü !nşaat ve Bakım Tekrusiycni 

DİYARBAKIR 

Karaı· ~o. 1 arar tarihi 

95 28.12.1965 

( Dilekçi : Teı·fiinin zammıında yapılmadığın

dan rniişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ve kaza mercie müracaatı gerektiği cihetle ;, Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haıebiyle Konıisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

96 28 o 12 o 196!) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

228/ 269 - 20 . 9 . 1962 

Akşchiı· Öğl'ctmcnlcı·i Yardımlaşma Derneği 

Başkanı 

AKŞBI-HR 

( Dilekçi : Az olan öğretmen maaşlam!Jrı artı-

1·ılınası ve zammmı şartlarına ııyd1ırulması istenil
mektedir.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklü veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

254/ 29;) - 3. 10. 1962 

'l' üı'kıncnclı:ıını Köyü M:uhtan 

TAŞOVA 

Karar Xo. Karaı· tarihi 

97 2R . 12 . 1965 

(Dilekçi : J(w·aklık sebebiyle kendilerine yar
dmı yaınlmasnıı istemrktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca. bir işlem yapılmasma 
mahal görülmediğine oy bir~iğiyle karar verildi. 

257/ 298 - 3 . 10 . 1962 

NURJ BULU~ Ye arkadaşları 

Üzel ldare Atlı Tahsildan 

Karar No. Karar tarihi 

98 28 . 12 . 1965 

(Dilekçiler : özel idare tahsilda1·larına da kasa 
tazminatı ve·rilınesi için 4910 sayılı /(anıına bir 
madde ilavesi istenilmektedir.) 

Tire - tZM1R Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda öze-
ti açıklanan dilakçelerinde vakı isteği mahiyeti 

itibariyle kanun tcklif veya tasansına konu teşkil eylediği cilıetle; Komisyonumuz çalışmaları
nı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapıimasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

99 28.12.1965 
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( ])j] eJ<•:en iu tııtilı VC J'\u . SU ilc sıı hib i niıı adı , aJ re ı..i \'C diJrkı:ı· ;j ,~et iy ]t' k11 ıı: i syuıı ktı t'd t ' l) 

:.::;i: :!!l!l - 3. JC . 196~ 

iS.\L\ IL CRTEKlN 
Sı t ıııa l~radikasyoııu Aydın Bölgesi Sıt

ıııa !--hl\·nş .\l l'ımını S. · ·o. 3693 

( Dilehçi : JI eslek te yakalandığı hastalık sebe
biyle 1962 yı lnıda malıilen emekli olduğu halde 
3 ayda eme k~i maaşı tahsisi yapılm adığından miiş

teki.) 

AYDIN Gereği düşii.nüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilckçesinde vakı isteği ilgili ve yet

kili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle; Komisyonumuz çalı~malarını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma~ıı hasebiyle Kombyonumuzca bir işlem yapıl

masma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

259/300 - 3. 10. 1962 

ABDULLAH UZUNAL 
l<'aikenc ı- Paı-kı Belediye Pasajı kat 2 
d aiı·e 115 

Basınane - tZM!R 

Karar N o. Karar tarihi 

100 28 . 12 . 1965 

( Dilekçi : 8ağlık işçile ı·inin durumlarının bir 
kanımla düzeltilm esi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
:ı.q ıkln.nan dilekç Jinde v;ıkı isteğ'i mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 
eylediği cihtıtle; Komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2Gl / 302 - 3 . 1 O . 1962 

ABD IJLAH GöleBAY ve arkadaşları 

Karar No. Karar tarihi 

101 28 . 12 . 1965 

(Dilek çi : Genel af kcınııııwııın çıkarılmasım 

istemektedir ) 

eza Evinde 
Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan dilekçesinde vakı isteği genel af ka
nunu mahiyetinde olup; Komisyonumuz çalışma

larını düzenEyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmeiiğine oy birliğiyle karar verildi. 

MALATYA 

Karar No. Karar tarihi 

102 28 .12. 1965 



-7-
(Dil ckçenin tarih ve No. su. ile salıibinin adı, adresi ve wlel;çe özetiyle komisyon kararı) 

lG - lG IIüsamettin 
270/ 311 - f) . 10 . 1%~ 

lTAl,lT DK\liH.I:L 
Büyü! Karışt ırandan 

LCLEBr-1\C:_\Z 

(Dilek çi : Zircırıt Bankasında n ahltğı R 500 i im
l ık krediyi geçirdiği kaza sebebiyle ödeyemez dıını
ma geld-iğinelerı taksitlcre bağla11ması11ı istemek
l u l ir.) 

Gereği düjünüldü : D.i.le!{çiııin y ıJ n.nda özeti 
açLl{l:man dilekçeaintlo v .lkı i:ıteğ'i ilgili ~-c yat~dli 

idari mercie mür:ı:~aatı g;ı;:cl~tirci.iği clhetlc 
Komisyonumuz çalışınalarmı düzenliyca 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işler y::ı.pılma:;ma n!ahal görülmediğine oy birliğiyle ka~a. verildi. 

271/ 312 - 9 . 10 . j 962 

Xlm [l\[A ~ .• \L'I'UXER 
Et Ye l~aJ ık Kunıınn Haytlarpafi:ı 

Soğuk Depo ~Jlidürlüğü 

İS'l'AKBUJı 

Karaı· Xo. Knı·nı· tarihi 

103 2 . 12 . 19G.) 

( Dilekçi : Çalışan hanwılardan c ı·li olallları ı ı 

emeklilik süresinin 20 yıla indirilmesi için kanwı 

çıkarılması ist enilm cktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ey
lediği cihetle ; Komisyonumuz çalışmalarını düzen

liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci roadesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 

y:ıpılmasın::ı mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

276/317 - 18 . 10 . 1962 

MUSTAFA ALKIŞLA 
Adiiye Zabıt Katipleri adına 

282/ 323 - 18 . 10 . 1962 

R. KEÇEC1 Ye arkadaşları 

Adiiye Ceza Başkatibi 

TARSUS 

iğdc -AKSARAY 

Karar ro. Karar taı·ilı i 

104 28 . 12 . 19Gfi 

( DilekçiZer: Zabıt ktitiplerine tazminat venn 
Kanuntın fasıl ve rnaddelm·i gösterilmediği için 
pa-ra alamadıklarından bunları göstet·i1· kanun çt
karılrnası istenilrnektedir.) 

» » » 

Gereği düşünüldü: Dil!ıkçilcrin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde v&kı isteği m::ıh~yeti iti
bariyle kanun t e,ldif vaya tasansına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalı!}malan:ıı 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli~·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

105 28 . 12 . 1965 



-8-
(Dilekç1'nin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adre~i ve dil ekçe özetiyle komisyon karan) 

301 /8-!-:2 - 23 . 10 . "!. 962 

:\T. ~l' l\Hl' ('ANER 
S. S. Id . B ::ı ıılwıılığı 

Bakanlıklar - ANKARA 

(Dilek çi : Çal1ştığ1 sivil savunma teşkilatındal.-i 

yörevinde hakkı olan te1·[iinin yapılmasını iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti aç:ik!lanıan Uilcık~<:eıs:iııde \nfıJl"ı rilstle ği rügili ve iıd.nı-i. 

mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışm~.larını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması. 
na mah:ı.l görülmediğine oy birliğiyle karar \erildi. 

3!59/ 400 - 4 . 12 . 1962 

.AnnrRTIAJ"UJ[ N YillMAZ 
f'n.ınlhın-iy'rt ~1aihallesi. Tüccar 

FETHİYE 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

106 28 . 12 . 19"65 

Dilekçi : Fethiye'dc yap1lan ev tevziatınd,ın 

ken elisine başka malıalleden ev ven1diğinclen 

miişteki.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti :ı.ç~anan dilakçesinde vrukı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müıracaatı gerektiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olm.a:ıı hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması. 
na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

360/ 401 - 4 . 12 . 1962 

i'.IUST AF A BOSÖ 
Orhangazi Ilkokulu Öğretmeni ve Öğret

menler Derneği Başkanı 

AKÇAKOCA 

Karar No. Karar tarihi 

107 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Teı·fi hakkmm verilmesi istenilmek
tedir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıkılanan dilakçesinde vrukı isteği ilgili ve yet
kili idari. mercie müracaatı gerektiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.<~ı hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması. 
na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar o. Kal'ar tarihi 

108 28 . 12 . 1965 



- 9 --
(Dilekçenin tarih YC No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

361/402 - 4 . 12 . 1962 

Süi\IBÜL öZCA~ 
P oker mahallesi Kara sokak Ko. 34 

MAN! SA 

(Dilel.çi : ]fanisa Vakıflar Bankası lıliidüri~n

den ınüştcki. ) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açılclanan dilekçesinde v8ı1o. isteği ilgili ve yet
kili idari mercie ımüıracaatı gerektiği ellietle Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması

na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

364/ 405 - 8 . 12 . 1962 . 

NECAT l öZCAN VE TURAN KöKKAYA 
D. Ç. lşl ctıncl eri Ağ·ır Sanayi Telmisyen
leri Derneği Başkanlığı 

KARABüK 

Karar No. Karar tarihi 

109 28 . 12 . 1965 

( DilekçiZer : !şçi olarak çalıştıkları hizmetle1·i
rıin memuriyetteki emeklilik hizmetine eklenmesi
ni istemektedirler.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ~nun teklif 
veya tasa.n sma konu teşkil ettiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalııa'llll düzenliyen 140 sayılı Ka
~unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonupıuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

672/713 - 16 . 7 . 1963 

Yukarı Hacıbekir Köyü Muhtarı 
Yukarı Hacıbekir Köyü ::\Iuhtarı YC diğer 

köy muhtarları 

BALA 

Karar No. Karar tarihi 

110 28 . 12 . 1965 

(Dilekçilet·: Tapulama Kanurıumm çıkarılma

sırıı isterııektediı·ler.) 

Gereği düşür.üldü: Dilekçinin yukarda özeti 8iÇıklanan dilakçesinde va.kı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veıya tasansma konu te~kil eyled.iği c~etıle; Komisyonumuz ç~larını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
biT işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy h.irliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

111 28 . 12 . 1965 



-lO-
(Dilekçenin tarih ve .No. su ile salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

673/ 714 - 16 . 7 . 1963 

Balık<;ılar Ceıniyeti Ticaret Odası Meslek 
Komitesi Bşk. 

iSTANBUL 

( Dilekçi : Ziraat Bankasına oları borçlarının 

faizsiz tr:,hiri isterıilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vrukı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie mfu:'acaatı gerektiği ellietle Komisyonm~uz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanuntın 5 nci maddesine ait iŞlerden olanası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması

na mahal görülmediğille oy birliğiyle karar verildi. 

674:/ 715 - 16 . 7 . 1963 

EMtN YAZICI 
Dcmiryoln fabrikaları teknik memurları 

adına 

SiVAS 

Karar No. Karar tarihi 

112 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : D. D. Y. emekli maaşlarınm irıtıba

kı mn yapılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüıldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veı,va tasamma konu teşktl eylediği cihetae; Komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

67S/ 716.- 26 . 7 . 1963 

Ö:\·IER BUYRUK ve arkadaşı Başkan Y. 
Motoı·lu Dokumacılar Yardımlaşma Cemi
yeti 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

113 28 . 12 . 1965 

(Dile l.-çileı· : B edelsiz ve izinsiz ithaline çalışı

lan motorlu daknma tezgahlarının fazlalığırıdarı 

mii.şte.lci.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıkılanan dilakçesinde vaıkı. isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müıracaatı gerektiği cihetle Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olanası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması

na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

114 28 .12. 1965 



-ll-
(Dilekçenin tarih ve No. su i'le salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

691/73~ - 14. 8 . ] 963 

NEDIM: AKYü Z VE ŞüKRü PEKER 
Noter memurl ar ı ıniinıcssili , 3. Noterlik 

1ZM1R 

(Dil ekçileı· : Noter meınıırlanna da emekli 
hak ı•e ikramiyesinüı günün icaplar-ına ııygıın şe

kilde eeri/ ı n esinin sağlamnasmı istemektedirleı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldan an dileıkçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihe1fie; Konıisyonumuz çalışmala.n.w 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

694/ 735 - 14. 8 . 1963 

ALt RJZA BOZKURT 
Sarıyahşi köyünde 

ŞEREFL1KOÇIDSAR 

Karar No. Karar tarihi 

115 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Tapıı kadastı·o ınahkeınelerinin biı·i

niıı liiz·ımısıız ve fa zla olduğundan ve usulden 
nıiişteki.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaııa. isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müracaatı gerektiği cihetle Ko:nisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmacıı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması
na m3ihal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

696/ 737- ]4. 8. 1963 

AHMET YüMLü 
Hükümet Caddesi N o. 52 

EDREMiT 

Karar No. Karar tarihi 

116 28 . 12 . 1965 

(Dil ekçi : H aksız ye ı · e astsııbaylıktan çıkarıldı
ğını, Askeı·i Temyiz 111 ahkemesince de hakkının 

teslim cdilmediğini, Seııatoca bir çare bııluııınası

Hı is teııı e lctedü·.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vil.ıkı isteği Komisyonu
muz çalışmaılanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılım.81Sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

117 28. 12 . 1965 



- 12 -
(Dilek~enin taı·ih ve No. su ile salıibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan} 

707/ 748- 23. 8. 1963 

::\[UlltTTİN ŞAHİN 

59. Top. El'. Eğt. Tugay Çvş. Tlg. 'l'b. 

70 l/ 742- 23 . 8. 1963 

YlL'viAZ ERGOCEN 
Yıldız Oteli 

700/ 741- 23 . 8 . 1963 

A lüiET ÇEL!KTEN 

ERZ1NCAN 

ISPARTA 

Lise ve ~1uaclili Okul Mezunl arı 

G98,'739 - 23 . 8 . 1963 

MUSTAFA YILMAZ 
2 nci Tenı. Tb. 1 nci Grup 

697 ; 738 - 23 . 8 . 1963 

Hl.fi'A.T GULHACI 
2 nci Trın. Tb. 1 nci Grup 

nURDUR 

MANl SA 

MANiSA 

( DilekçiZer : Lise mezurı larınırı da aske?·likleri
rıi öğretmen okıılu mezunları gibi acemi er öğret

me?ıi olarak yapınalarımn temi1ıini istemektedi1·le1· .) 

» 

» » » 

» » » -

Gereği düşünüldü : Dilekçilerio yukanda özet i açıklanan dilakçelerinde valo istekleri mahi
yeti itibariyle kanun teklif veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle; Komisyonumuz çalışına
larmı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu
muzca bir i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

118 28 . 12 . 1965 . 
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(Dilekc:cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

729/ 770- 17 . 9 . 1963 

YUSUF ANIIC ve aı·kadaşları 
711, 271, 11/9, 20/ 30 tel sahipleri 

MARDİN 

içiş leri Bakanlığı cevabİ yazısında : 

( DilekçiZer : Garajların şehir dışına nakledil
mesi !~ararın ın du1·dunümasına dair Danıştayca 

verilen karam Valiliğin n'ayet etmediğinden nıüş
tekiler.) 

Yapılan incelemede; il merkezinde bir garaj hariç diğerlerinin ruhsatsız olduğu, şehir trafi
ğini temin ve vatandaş emniyeti saikiyle alınan şehiı· dıf?ına nakil kararının isabetli olduğu bil
cliı · il m ekteclİı'. 

Gereği düşünüldü : Dileltçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vMo isteği Komisyonu
muz çalışmaHannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~leııden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7-±l / 782- 17 . 9. 1963 

l\fElDfET KILIÇ 
Aşkale köyünde 

AO-RI 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında : 

Karar No. Karar tarihi 

- 119 28 . 12 . 1965 

(Dilek çi : Ke1ıdisine tahsis edilen arazilerin ih
tiyacına kôfi gelmediğinden yu1·dun her hangi bi?· 
yerinde yenielen amzi verilmesini istemektedir.) 

Konelisine l 935 yılında 8 parça arazi tahsis olunmuş bulunduğu vo fazla arazilerinin de muh
tae< köyliilere dağıtıldığı , başkaca yapılacak iş i çın olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vRıkı isteği Komisyonu
muz çalışmaHannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle 
Komisyonumu.zca bir işlem yapılmrusma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

760/810- 18 . 10. 1963 

ZEKERiYA TüFEKÇtoGLU 
Aş~ ı 

D tK! Lt 

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : 

Karar No. Karar tarihi 

120 28 . 12 . 1965 

( D1'lekçi : Aşçı olduğundan bahsile lce ıı disin

dw faz la vergi tal'h ve tahsiliııden miiştekidir.} 

Vergi İtiraz Komisyonu kararlarının kesin olup itiraz ve temyizi olmadığı, ancak bu karar
lar aleyhine Danıştaya başvurulacağı bildirilnı c ktr<1i ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vrokı isteği Komisyonu
muz çalışmaJlannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
J{omisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

121 28 . 12 . 1965 



-14-
(Dilckçenin taı·ilı ve No. su ile sahibinin adı. ıı.dresı vn ıiill'lu·ı· .. ,.ctıyl..: ı. :ııııısyuıı !'ararı) 

7 2/ 23 - 31 . 10 . 1963 

~ri~\' LCT ÇEKl~ ve arkadaşları 
Kurhu;ağı köyünele 

Yunak -KONYA 

Köy işleri Bakanlığının cevabİ yazısında : 

( Dilcl. ('ilc r: J.f sayılı Toprak T evzi J(oınisyo
n ıııı ıın l;öylcrine gönderilmesini ve ihtiyaçlanrıa 

göre topmk tevziini istemektcdiı·ler.) 

Toprak Reformu Kanunu çıkmadıkça arzulannın yel'in getirilmesinin mümkün olamıyacağı 

bildiı·il m ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği Komisyonu
muz ça.lışmailannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyortumuzca bir işlem yapılm81Sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7 6/ 27 - 31 . 10 . 1963 

l\Il IItTT1N ÜSTüNER 
Aleçay bucağı merkez ve köyleri adına 

EL MALI 

Karar No. Karar tarihi 

122 28 . 12 . 1965 

(Dile!. çile1· : l stihsal ettikleri anasonlan n düşiik 
fiyatta alındığındarı miişteki.) 

Giimriik ve Tekel Bakanlığının ccvabi yazı sm da : 
Mahsulün ihtiyaçtan ~ok fazla olması , Tckelden başkn esasl ı bir alıcı bulunmaması sebebiyl e 

mubayaasının piyasaya uygun yapıldığından fiyatın düşük olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği Komisyonu
muz ça.lışmailannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

787 /S32R - 31 . 10 . 1963 

:M S'r AF A TUlVIRU ve arkadaşı 
42 AL 039 plaka No.lu jip sahibi 

ÇUMRA 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazısında : 

Karar No. Karar tarihi 

123 28 . 12 . 1965 

( Dilehçilcr : Suçiistii ödeneğiııdcıı alacaklarımn 
verilmesim' 1stcmektedirler.) 

1962- 1963 yıllarına ait suçüstü ödeneklerinin karşılıksız borç mahiyetini iktisahattiği cihetle, 
Maliye Bakanlığmca bu borçlarm ödenmesi için özel kanunla ödenek alındığında alacakları için 
ödrnır emri verileceği hildirilmektcdiı·. 

G-ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği Komisyonu
muz ça.lışmailannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerdeıı olması hasabiyle 
Komisyonumuzca. bir i§lem yapılıma..sıııa mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

124 28 . 12 . 191?~ 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibirun adı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon kara.n) 

793/834 - 12 . ll . 1963 

OSMAN UYAR 
Muhtar 
Vatandaşlar adına Gümüş Köyünde 

Germencik- AYDIN 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : 

(Dilekçiler : K estanelik mevkiindeki sahaların 

çam fıstığı yetişti?·mek üzere ziraat sahasına tef,·i
ki istenilmektedir.) 

l\Iahallcn yaptırılan incelemede talebin ekonomik olmadığı ve sahanın imar kabiliyetinin nok
san oldugunun tesbit edildiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonwnuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

797/Ş38 - 12 . ll . 1963 

AZiZ BABAN 
Anıkat; Anafartalar Caddesi Sakarya Ap. 

Karar No. Karar tarihi 

125 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi: llfiivekkili akli mal1U l{emal Ulumlıı'ya 
babasından maa.J tahsisinin bir tü1·lü neticelendiri
lcnıcdiğ1"nden ıniiştekidi1·.) 

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı cevabi yazısında: 
Dilekçinin müveltkili Kemal Uluınlu·ya 

1 Eltinı 1954 yılında maaş bağ·landığı ve başlangıç 

tarihinin de 2 . 5 . 1928 olarak düleltildiği ve keyfiyetin T. B. Id. Meclisine de 25 . 3 . 1964 gün ve 
4185- 1- 63 (232) sayılı yazı ile şikayet konusu kalmadığının belirtilerek bildirildiği izah edilmek-
tedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 s<1yılı Kanuuun 5 nci ı"ı<addesine ait işlerdan olması hasabiyle 
Konıisyonumuzca bir işlem yapılmasına nıahal gö:.-ülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

898/ 939 - 31 . 12 . 1963 

AR.tF KURT 
l\iezre köyiinde 

VEZ1RKöPRü 

nin men'i için Vezirköprü Asliye Hukuk 

Karar N o. Karaı·· t a rihi 

126 28 . 12 . 1965 

(Dilek çi: Vez~rköprii. tapu sicillerinde kay1tlı 

nrazilrrinin Orman ldarcsiııce elinden cebren alına
rnk ormana maledildiğinden müştekidi-1·.) 

T:ınm Bakanlığın cevabi yazısında: Bahsedilen 
tapuya ait arazinin l{esinleşmiş orman tahdit sının 
içinde kaldığı., Orman idc.resinin valn müdahalesi

Mah..l{e ~ıesinde açtıg·ı davanın reddedilerek bu hükmün 
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(Dilekçeırin tarih ve No. su ile sahibinin sdı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kuan) 

Temyizce de onanarıı.k kesinleştiği cihetle yapılac::ı.k işlem kalnıau ğımn dilekçiyc de duyurulduğu 
Dildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekgesinde vfi.kı isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

899/ 940 - 31 . 12 . 1963 

SAPA OüNAY ve arkadaşlan 
Şaiı· Nedim Caddesi No : 18 

Akar tl cr Beşiktaş - tST AN BUL 

keceği bildirilmektedir. 

Karar :K o. r ara ı· ta ri hi 

127 28 .12 . 1965 

(l 'akıf /ıiıı rı ı•r rliikk(i11laruıa ynpılu1ı anonııal 

kirn zaı11 l ar u ı d a11 111 ii !J 1 c kil u.) 

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında: Takdir edi
len kira bedeller ini f:ı.hiş bulanların bu takdirin 
yeniden tesbiti için mahkemeye başvurmalan gere-

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddcnine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gör Lilmediğine oy birliğ 'yle karar verildi. 

900 / 941 - 31 . 12 . 19G3 

BEK1H. DEDE ve arkadaşları 
Delice köyiinde 

Karar :\o: K:ırar taı·ilıi 

128 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi: J(öylcrille ait arazide yapı lan onnan 

ekiminin clnrdıımlıııası istc ıı ilmektcdir.) 

Dursunbey - BALIKESİR Tarım Bakanlığmm cevabi yazısında : 15 000 
hektar genişliğindeki orman kısmının· arazi ve ot
lak ihtiyacı sebebiyle k öylülerce tahribedildiği ci

hetle yeniden ihyasının 5 Yıllık Plana dfi.hil edildiği ve bu sırada köylünün arazi, otlakiye ve saire 
ihtiyaçlanmn düşünülerek tamamen, karşılandığı ve erozyonun önlenmesi için bölgenin ağaçlandı
nlmasımn zaruri olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulcarı:da özeti açıldan:ın clilekçesiwle vakı iqteği Ko:ırıisyonu
muz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 ıLi m::ı.idc3ine ~it iglcı·den olması hasabiyle 
Ko:misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göri.ilmedie·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar • -o. Karar tarihi 

1~0 2 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

91~/953 - 14 . l . 19G4 

'I' ı b hi -:\Iüsta hz ar 1tha lat~ ıla rı Birliği 

914/ 955 - 1 -~ . ı . J !)G f 

1l m,\IIL\ l Kö~~~~I 
Türk iye E cza De poları C('ın i yct i 

n('!!CI Se kı ·C'tPı·i 

tSTANBUL 

iSTA:\13UL 

(D·ilekçi : 11 nci kotada,ı itlwl edilecek tıbbi 

miislrıhzarların nelerden ibaret olacağııı ı n F.:a,qlık 

R tıkaıılı.ğ ıııca ın e nılr krt çapında olm aklan ı1 : nk, lıul

tii t ·ıbb ·ııı nwhtelif şube le rini dahi t rm ;; il ı 1 l!ll fj( ıı 

bir l:omisuonea t es bitiııin lmsııle getir lir!i ;'7/iç iliti
yaçlarının za.rurrt ve cicldiyetl f' ff'sbitiııdc 11 ına h non 

/;alındığwdan şikii uct edilm;: ktech r.) 

S:ı.ğlıl~ Balmnlığının cevabi y.ı.zısında: ithal edileoek ilaçların Bakanlıkç~ tensioedilen Prof. ve 
hastahane ~m:ml:ı.nndan müto~ekkil bir bı:·ul tarafından tesbit edildiği B:ı.kn.nlığın bu isti'}a·ci Lo
misyon ka!':ı.rlar:na uymayı prensip kabul ettiği blliiril!!lektedir. 

Gereğ·i dü§ünü1dü: Di!el;:çin1n yi.lkı.r.i.:a üzeti açıklanan dileh:çesinde va kı isteğl Komisy )~ : ·,, _ 

muz ç:tlı§malarım düzenliyen 140 sayılı K;mu:r.ı.un 5 nd maddesine ait :işlerJen olma.sı hasal· :: ~:r1 ~ 

Ko~ı.ıi ;;yon".l.muzca bir iıler- yapılmasına m:::.hal g;)rülınediğine oy bidiğiylc karar verilci i. 

924/ %) ı-ı. . 1 . 1% -l 

GüLSON AŞ~' [ 

Hoı·tu Köyünd e 

StVR1JiiSAR 

Kaı·n r ;\o. Knrııı· '.. ,ıı·;~ ~; 

1:30 ~R . 1:2 . 1! :;ı 

( D ilckçi: :JO- 24 Huliil hôdisclc ı ine lı içbir .s11r• :. 
le i;stimk clmenı iş bıdttna/1 oğlunıw sı rf disiJd ... ; ı 

nı iihi.Jıazasiylc llrn·b OkulıoHhnı çıl.n·ıl ıp istil,· lwl1· ,, ı 

set çel:1lmcsinden miiştelcidir ve tr!.:rar ol.:1ila alın
m asm·l istenıcl:lcdir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukanda c:::t i açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yet. 
kili askeri ve idari mercie miiracaatı g·erektird·< ği cihetle; Komisyonumuz çalışınalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i]lerden oL'11a.sı hasabiyle Konıisyonumuzca bir işlem yapıl-
masımı mahal görülmediğine oy birliğiyle kara!' verildi. · 

Karar No. Karar tarihi 

13l 28.12 . 1965 
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;l>ilck~l· ııin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle k.omüzyon kararı) 

!l26/ 9G7 ı ..ı o l o 1964 

::\fETL\fE'l' JL 1. K W 
Ka\' a , · ık N'nhiyPsi ki iylül eri arlınıı. 
Ycılilc l' 1 öyü ndc 

KAVACIK 

( DilPkr;i : 16 köyün m erkezi olan ve zirai öne ı/l in

de n başka (' C tırc iıırle iktisadi k1ym ct ı •e önem ta§ ı

yan lcö,lliir lı aıızas ı olan nahiyelerinin lllaalesef 7.-ı:; 

lık yoldan mahrum oldıığıı bilrlirilcrek g reği ııin ya
pılıııasıua tavass1ıt istemektcrlirl r.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yn.zısında: Söz 
konusu Dursunbey iltisakı - Kavacık yolunun bu 

yıl Karayolb:-ı Genel Müdürlüğüne devredilen 17 000 Km. lik il yolu arasında bulunduğu; 1965 
yılı balam programına dahil olan adı geçen yolun bakını imidnları nisbetinde ıslahına çalışılmakta 

olduğu, yola daha yalan ilgi gösterilmesi hususunda ilgililerce talinat verildiği bildirilmektedir. 

Gereğ·i di.i.şi.i.ni.ildi.i: Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekgesinde va!u ic;teği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler, cıı olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gör ii.lmcdiğine oy birliğiyle karar verildi. 

18 o 2 o 1!)64 

1·'.\IIJU ü/~1-: \' 

Is tasyon <'a<l d csi Goıwa Sokak No: 5 

Ka rai' ;~o. T\ııra ı· taı ·ihi 

132 28 . 12 . 1!J G5 

( I> i!ckçi : Iı' c hlliıııl 11r i r· ; n nsıııl t'( ;·,zel m iicsscse
lerc f' h area na n panılan n milli eğit im se[ crbcrh/ji ne 
tah ·i.~i .mı·e tiyle olm l yap1lması is f ni lmektcdir.) 

nımtl\C'E Gereği dü~i.i.nüldü: Dilcl~çinin yn!mrıd:ı özoti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie iir a.ca:ı.tı gerekti-rdiğinden; Komisyonumuz ça.lışma.larını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir i)em yapılmasınamahal gö
r ülmecliğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

98:3/1024 - 19 o 3 o 1964 

ERD.\L HIZARCIOöi .... U 
Nenehatun Muvakkat Öğretmeni 
• ivişli Köyü 

ERZURUM 

Karar Xo. r a rar Lal'ihi 

1:33 28 o 12 o 1965 

( Dilekçi : Diğer illeokul öğ retıııenle1'inin fa yda
landığı haklardan i.stifadesinin sağlanmasını iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie mi.iracaati gerektiğinden; Komisyonu
muz çalışmalarını düıenliyen 140 sayılı Kan nun 

5 nci maddesine ait işlerden olması 
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

hasa3iyle Konıisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö-

Karar To. Karar tarihi 

134 2 . 12 . HJG5 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı . adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

948/ 1025 - 19 . 3 . 1964 

FİKRİ ÇÜRÜMEZ ve arkadaşla rı 
Erkek Sanat Enstitüsü memmlan 

ELAZIG 

Dilekçi : Erkek sanat enstitüsü memuı·larınm 

da öğretmenler gibi maş ve mesai ayarlamasın

dan faydalandırılrnalarını istemektedirler.) 

Gereği düşünü~dü : Dilekçinıi.n yukanda özeti açıkllanan dilekçesi.nde vakı isteği kanun tasan 
veya teklifi mahiyetinde olup; Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayıılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına maha.l gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

986/ 1027 - 25 . 3 . 1064 

SÜLEYMAN EZER ve arkadaşları 
Bayır Mahallesinden 

Reyhanılı - HATAY 

985/ 1026 - 25 . 3 . 1964 

MUSTAFA E ZER Ye arkadaşl an 

Bayır Mahallesinden 

Rc,v ha ıılı- HATAY 

Karar No. Karar tarihi 

135 28 . 12 . 1965 

DilekçiZer : Topmk Reformıı Kanunmınn biran 
evvel get·çekleştiı-ilrııesini istemektedi1'l e r. 

» » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilokçesinde vakı isteği kanun tasansı 
veya teklifi mahiyetinde oUup; Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i~~erden olması hasabiyle Komf.syonumuzca bir işlem yapılmasına maha.l görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

. 987/ 1028 - 25 . 3 . 1964 

MEHMET Dt GİL ve 44 arkadaşı 
Değirmenkaşı Kıraç Mahallesinde 

Reyhanlı - HATAY 

988/1029 . 25 . 3 ' 1964 

YUSUF UÖURLU ve 56 arkadaşı 
Bayır Mahallesi 

Reyhanlı - HATAY 

Karar No. Karar tarihi 

136 28 . 12. 1965 

(Dilekçiler : Toprak reformunu önlemek için 
toprak ağaları tara[1.ndan Ankam'ya gönderilen 
heyetin te~ebbüslerinin durdıırıılması ve lranu
ııun biran evvel çıkarılması isteniltııektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerlu yukanda özeti a.çıkl!-anan dilekçelerinde vakı istek kanun tasansı 
veya teklifi mahiyetinde ollup; Komisyonumuz çahşmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanım un 5 nci 
maddesine ait iŞilerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmelli
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

137 28 . 12 . 1965 
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( Dılckı:rııin t :ıl'ih Ye No. ~ ~~ il e salıibi nin adı . a.ll'esi ve di lekçe özetiy le koınisy:ın ka r ıır ·ı ) 

!) !l/ 1030 - 2;) . 3. 196-! 

AB1T ~ÖKEH. n• aı·kaclaşları 
Varı ~l ı köyünd en 

Reyhanlı - HATAY 

( Dilekçilm· : B ir mahalde iskôn ve toprak tev
ziinden isti f ade ettirilmelerini ist em ekt cdirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçenin yukanda özeti açıklanan dilekgesinde vaki isteği ilgili ve yetki
rri idari makama başvurmayı gerektirdiği cihetle; Komisyonumuz düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci ma.ddeaine ait işlerden olması hasabiyle Ko-ınisyonumuzca b'r işlem yapılması mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verirldi. 

H!'l0/ 1031 - ~:ı . 1 . I!Hi-l 

! ' KHALWI'TI. !L\ZI'~/': 
[f :ı lk Kiitliplı Hnesi ~rr·nı unı 

!'l!'l l / 1032 - ~:ı . 3 . ı fl6-l 

H l.ıEYMA AKS!AKA L .. 
J\iipl'iika~· :ı kiiyiindc 

8 '~/1033 - 2~ . 3 . 106~ 

.AlL\U•:T BAYSAL 

Zile - TOKA'l' 

' VŞAT 

'l'iirldy ('o,uk Kütüphaneleri Derneği 

Yi' net i ın K urul u Başkanı 

993/1034 - 25 . 3 . 1964 

D RSUN GüN A 

1ZM!l~ 

Bay zit tı Halk Kütüphanesi .Memuru 

AMASYA 

Karar No. Karar t arihi 

138 28 . 12 . 1965 

( Dilrkçiler : l !kok11l n.ifrelmrnlrrinr ı· rr ilrcek 
ğitim öcle ıı eğindrn /;ii,i iiylıan e m r ınıırlal'l1ıa 1'C köy 

öğre tmenlerim'n de fayda.lawlınlm(l/nn istcnilmek

tedir.) 

» 

Gareği düşünüldü : Dilekçilerin yukand~ özeti açıklanan diD.ekçelerinde valn istek kanun tek
lif veya tasansma konu teşkil ettiği oihetle; Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ollması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal göriilmediğine oybirliğiyle karar veriJdi, 

Karar No. Karar tarihi 

139 28 . 12 . 1965 
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(!>iJ,.l,•:P ııin tari lı 1·r :\o. ı;;ıı il r sa hibinin ııclı adresi ,.e d!lck <: f' ii.~ <·ti.' lt• k.ııı:i.;~·c ·ı · ı , . , .... . ,' 
·---------------------------· 

12-1:0/ 60] 53 - 1 . 2 . ] 961 

RTZA UÜLTEKJN 
Emc'l:li mr nı ııı· 

TIASANKAT..~E 

(Dil ekçi : lnhisarlar !daresi. Yardım Derne
ğince ödendiği aidatıarın iade edilmonesinden 
nıiişt eki.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazı. 
sında : Tekel Müdürlüğü mensuplan Yardım Derneğ~ Nizamnamesinin (B) fıkrasına göre aidat
ılarının iadesine imlci.n görülgıediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dillekçesinde vak:ı isteği Komisyo
numuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a".t işlerden olması hase
biyle Komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy bi:ııliğiyle karar verildi. 

6272/ 53690 - 23 . . 1 !)61 

AYŞE EROAX I 

Karar No. Kvnı'!' ta.•.·ihi 

140 28 o 12 o 1965 

(Dilekçi : Şehit er e:: iwlen dolay1 muas talı si

s·ini istemel.-tedir.) 

l\fura1lı - \ORLP 
M:Uli Savunma Bakanlığı. cevabi ynzıs nda 
Dilekçinin e~i İbrah'nıoğlu 1312 doğumlu 

Ha~aTJ.'ın Çorlu ve Mura.tlı Ask<>ri şubcl~rinin 

22 . 1 . 1063 te yanması, nüfus kayıtlannın da 1341 yılındaki istilalar do1avısiyle ziyaa uğraması 
yüzünden şehitliğine dair bir kaydın bulunmadığı bildirilmektedir. 

G·ereği diişünii.lldü : Dilekçinin ydkanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeııine ait i~lerden o~ması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir i~lem. yapılmasına mahal gö'rülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

12185/ l21 85 - 1065G/10656 16. J . 1064-

t~ ~fAtlı VEFmt KAYA 

Ünlrkc:i kiiyiinc1r 

~aı·kiloıl'nnğac: - 1 ~PAIRTA 

Karar No. Karar t arilli 

141 28 o 12 o 1965 

( Dilekç.i : 14 yı l öğrrfmr nlik yrı1d ığ n11. r11!i r r 

D evlet hizm efl cr-iylr 22 yıllık lJÖI'el'dP b l ıfırl:lu

ğunu, istifrı e.n a,yrıldığını, Psa. öğretııı n ı l ;ı ,. r ı l • n

mas1. ir;in bir krınım çıkarı!mrrm11 i.~trm r l f "tli!'.) 

Milli Eğitim Bakanlığlll!n cevabi ynruındu 
Eğitmenlerin öğretmen kadrolanna g.:ı:ebih ,1 ele

rinin 326 sayılı Kanumın meriyete girdiği ın . D . 1963 tarihinde hizmette bulunanlara ancak uy
gulanabildiği cihetle dilekçinin talebinin yerine getirilenıiyeceği, öğretmenliğe alı· Qbil~ıc!~ iç:n 
ilköğ·retmen okullarına devam ederek veya hariçten sınava girerek b:ı~a.rmak goroktif:· l ldlrW:)
rek bu hususta bir kanun tasansının ihzan düşünüldüğii de bildirilmektedh·. 

Gereğ~ di.i şiinü dü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği Komisyonu
muzmuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kaııuıun 5 n.:;.l madd.:ısin:ı ait i~lerden olması hasahiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görillm~d:~in3 oy b~rliğiyle karar verildi. 

Karni' :-\o. 1 \:aı·a ı · t.ı ı i lı i 

142 ı . 1:! o 196.) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle koınis) on kararı) 

354/ 39:) - 27 . ll . 1962 

MU.'T.\FA D!X 
Avukat 
Bedrettin Uluğ vekili Anaf. Cad. Vakıf 

1 han Kat 2 No. 208 

(Dilekçi : Afiivekkili aleyhinde aç1lan sahte ı's

tihkak davasmdan beraet etmesine mğmen Bakan
l1lc aleyhine ıığrad1ğı zarar scbcbiyl e al ey h ine açı

lan tazminat davasımn Dmı1 .~layda rwldPdilmesin
d en miiştebdiı·.) 

ANKARA Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçeşinde vakı isteği Danıştayda 

dava konusu olmuş ve reddedilmiş bulunduğu ci~ 
hetle Komisyonumuz çalı.~mıı.lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai.t işlerden ol
ması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

3:55/396 - 27. ll . 1962 

AZM.t YAVUZALP 
Tıbbi :Müstahzar 
hlıaliitçılar Cemiycti 
kati·bi 

Başkanı Umumi 

!STANBUL 

Kanıı· ~o. K:ırar tarih i 

1+.3 28 . 12 . 196'5 

(DileJcçi : Sağlık B akaul1.i}mra yu rda ithali za-
ruri ilôçların {JI'lirti[m ('.~ind(' 

ğından nıiiş t ekilcr.) 

uiiçliiki f'l' Çlkanldı-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet

kili idari mercie müracaatı g·erektirdiği cihetle; 
Komisyonumuz çalışmalannı düzeniyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha

sabiyle Konıisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

356/397 - 27 . ll . 1962 

BE DİRilAN 
Depoda makinist 

KAYSER1 

Kaı-aı· N-o. Kaı·a.ı· tariıhi 

144 2 . 12 . 1965 

( Dilekçi : J(aysrri Dern ir1JOl1ı depo M ii d. 1'l' 

memurlarının yolsıızlııklarınr mı müşl l' k i.) 

Gereği düşiinüldü : Dilekçiniıı yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki
li idari mercie müracaatı gerektirdiğinden Komis
yonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka-

nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasf biyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ICHaı· ;\'o. K u ı·aı· ta l'ihi 

H5 2 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiy le komisyon kn:-•ırı) 

357/398- 4 o 12 o 1962 

BT<:YT LLAII YILMAZ 
Öğretmenler Derneği Başkanı 

E LAZIG 

( Dilekçi : Oğretmenle1· haklnndaki karı wı ta
sm·ısmm Senatoca reddinden miişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil ettiği cihetle; Komis
yonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka

nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasr.biyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

35 / 399 - 4 o 12 o 1962 

CELAL Pl~KMBZ 
Büngcşik köyü eski eğitmeni 

Çifteler - ESKiŞEHiR 

Kara!' N·o. Karar tarihi 

1+6 2 . 1 ~ . 19G:i 

(Dilckçi: Bakanl1kça nzaklaşf1rıld1ğ·ı eğitmell

lik t'azifcsi? ı e iadesi11i istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda öze
ti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle 
Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma ıı hasebiyle Konıisyonumuzca bir işlem yapılma

sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

365,1-!0G - 8 . 12 . 1962 

KI~~IAL O~ AR.:-\~ 

Akdoğılıı sokak No. 28 

Beşiktaş - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

147 28 o 12 o 1965 

(Dil k çi : Astsubay emekli ayl1ğınnı yeni m
saline in tıbakını 1'stemektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil ettiği cihetle ; Ko
misyonwnuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması
na rnahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar • o. Karar tarihi 

14 2 o 12. 1965 
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' 1 >ilrkr:<'ı ıi n tarih ve No. su ile satıilıiııin hdl, adr-esi ve dilekçe özrtiylc komisyon ka rarı) 

:::1(1 .j.() j -:; . 12. 196~ 

C" Ll\ tm iJZTORK 
!'TT ıııcııı uı · l n ı·ından 

l\LARAŞ 

(Dil ekçi : P'l'T mensubu kadın memurlarnı da 
öğretmen harıwılcır gibi 20 hizmet yılını doldurun
m emeklilik hak/mıdan faydcılmı dınlmcıları içi?ı 

h a11ıuı çılrnrılmasım isfem ekt cdü·.) 

Gereği düşünüldü : Dllckçinin yukanda özeti 
açıklanaıt dilekgesinde vakı isteği kanun teklif 

veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha 1alıqle Komisyonu:::·..ı.zca bir işlem yapılmasma 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3!i7j 408- 8. 12.1962 

F .\T~L\ AKA Y 
('a,·iL Akny eşi 

Hopa- ESENK.IYI 

Karaı· No. Kal'ar tarihi 

149 28.J2.19G5 

(Dilckçi : 12 y?llık kadroltı belediye rnemuru 
iken lwldmldığı hastcırıedc ölen e~inin 15 yıllık 

hizmeti bulurımadığı i{iıı toptan ödeme yapıldığı 

cihetle ii ç kiiçiik ~·ocuğu ile kimsesiz ve bakıma 

muhtaç kaldıklarından ıniişteki.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vali:ı isteği kanun tek
I:f veya tasarısına konu teş]{il ettiği cihetle; Komisyonumuz çalışınalarını düzenliyen 140 sayılı 

EJ.mmun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Konıisyonumuzc:ı bir işlem yapılınasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:r; ,; ııg- :J. 12.1962 

ALt .\TlK 
· 'ıtıııa Eradik:ısyon Şube Şcfliği Sağlık 

l-i:o l'nyurnsu 

SINDIRGI 

~() / +09- 8. 12. 1!)62 

AlA DALGI(' ve aı·kadaşlar ı 
Sıtma Er:ıLlikasyoHu sağlık koruyucuları 

ŞtRVAN 

371 / '-1-12- .12. L962 

:\ı\~Rt A;'\'L1T.1.AR 
.'ıtıııa l ~nı.dikasyoııu :'If erkez Şubesi 
. ';ığ· lık Ko ı ·uyucusu 

SHRT 

Karar No. Kanır· tarihi 

150 28. 12.1965 

(Dilekçiler : Sağlık korıtyıt c ıı nıonıu·lam da 
ıll cmıırin J{anıırııınun me nsuplarıııa ta nıdığ·ı hak
ların bah§edilmesini, i/;iliğin knldınlmasını iste. 
ıneküdirl cr.) 

» » » 

» » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklü 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
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(Dilek\enin tar·ih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dileltçe özetiyle komisyon karan) 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden . olması hasebiyle Koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

373/-~ 14 - 8 . 12 . H G2 

:.\I. TEY.PjK .ARl\IA.:\" 
); ii i us t.<Icnnı ı·n 

Karar No. Karar tarihi 

JGl 28. 12 . 1U65 

( Dilel•çi : Niifus memU7·lan teşkilat1rıa t er· fi ve 
tcrfilı imkanı sa,ijlıyacak bir int1bak kanununun 
bira;ı I'L't cl çıl.-an lmasını istern ktedi1·. 

ERDEMLi Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklü 
veya taı:ıarıııına. konu teşkil eylediği ellietle; Ko

misyon um uz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hn;;ebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına :mıhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

377/ -1-18-2. 12 .1962 

C.8 f.JAlı ERHAI'\ ve arkadaşları 
1l< tisadi Devlet '1'cşckkülü Sümerbank 
Teknik Personeli 

NAZtLLt 

Karar N o. Ka ı· ar tarihi 

152 28 . 12 . 1965 

( Dilekçileı· : Sanat e11stitiisii mezunlarının da 
yedek öğretmen olaı·ak askerlik hizmetinde geçen 
sii l'clerim'n öğretmen ler gibi hizmet süı·esi?ıe ek-
1 e 11mesin i sağl1ya.cak kaımnım çıkanlmas111ı iste
ıl! ek tedirleı·.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukanda ö~eti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun tekili 

veya tasarısına konu teşkil eylediği ellietle; Ko misyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha o;;ebiyle Koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal g·örülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

153 28 . 12 . 1965 

:179/ 420-15. 12.19G2 (Dilekçiler: ](azalannda asliy~ mahkemesi teş
/,·1'lini üttınektedirleı·.) 

Cumhuriyet Mahallesi :\Iuhtan ve diğer 
ınuhtarlaı· 

140 sayılı 

pümasına 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yUkanda özeti 
Selim - KARS açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet-

kili idari ve adli makama müracaatı gerektirdiği 
ellietle; Komisyonumuz çalışmalafını düzenliyen 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
mahal görülmediğine oy birliğiyle k:ı "ar verildi. 

Karar N o. Ka ı· ar tarihi 

154 28 . 12 . 1965 
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(Dilck~enin tarih ve No. su ile sahibinin ad1, adl'c:--i \ ' C dil ek<;<' öze tiyl e lwıı ı i syorı kararı ) 

380/ 421 - 5 . 12 . 1962 

Tckeler K öyü Muhtadığı ve arkadaşları 

Çine- AYDIN 

( D ilekçiT er : Y aylalanrını ormarı kabul edilerele 
Tarım Bakanlığınra istimZak edilmesinden miişte

kil cr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetki

li idari mercie veya idari yargı orgamna müracaatı gerektirdiği cihetle; Komisyonumuzun ça
lışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis
yoııumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

381/422. 15 . 12. 1962 

ABDURRAHMAN AKYüREK ve arka
daşları 

Tckye Mahallesi Muhtaıı 

V İRANŞEHİR 

ması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
verildi. 

382/ 423 - 15 . 12 . 1962 

FAZIL AYDIN 
Kaı·anr·ga n Tahiy<'~i :.\[cı·k<'z Eğitmcııi 

SARIKAMIŞ 

Ka l'aı· :'\o. Kal'a 1' t a r i hi 

l :J5 28. 12. 19GG 

( DilekçiZer : . Viranşehir kazasında yatılı köy 
bölge okulu rıçı lmcı.mıı istemektedirle1·.) 

Gercğ·i dü~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
a-:ıklanan cJ.ilekçesinde valn isteği ilgili ve yet
kili idari makama müracaatı g·erektirdiği cihet
l:ı; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
nayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ol-

yapıl nasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 

Kara ı · 10. Karaı· tal'ilıi 

156 28. 12 . 1965 

(Dil ckçi : E,ğitm e ıılrı·e de emeklilik hahlcı sağ

l ruımrı sı m iste mc k t ed h·.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilelı:çesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Ko
ınisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha -;ebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması,na 
malın.! görülmeQ.iğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kamı' taı·ihi 

157 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçcnin tal'ih ve No. su ilc sahibinin atl ı arl•·C'"i ,.e dill>kçe özetiyle komisyon kararı) 

3 3/424- 15. 12. 1962 

I. AU EREN 
'l' Liı·be mahallesi İVl·iz Yolu t\o. G 

(Dil /,çi : Gazi E ğitim E1ıstitiisii M ii.diii·ünii.n 
oğl tt Jıakk1nda ııygulad·ığt Jıaks1z işl md n miişte-

1.-;.) 

E l'eğl i- KOXY A Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan· dilekçesinde va.lo isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organına müracaatı 

gerektirdiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle k arar verildi. 

3 -4-/ 42;) .·ı5. L~. 1!162 

lLHAX ('KVlK 
Çaı·şıkapı Aznk Ap. Kat 1, D:ıirC' 2-1-

Beyazıt - 1 STA ı'l3UL 

Kaı·ar Xo. Kal'ar tarihi 

158 28. 12 ' 1965 

(Dil el: d : Daimi sakat ve kör olanların veı·gi

den istisıın edilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde va.lo isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Ko
misyon um uz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine nit işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

386/ 427 - ~4 . 12 . 1962 

ABDÜLKER1~r C:Ü LJn.\HDAK Y<' arka
daşları 

Me·rkcz Muhtnrı 

~IUTK1 

Karar No. Karar tarihi 

159 2 . 12 . 1965 

( Dilekr;iler : Kışın ka1·la kapalı kalan yollan
nı n açtırılma.sını istemektedi1·le1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari makama müracaatı gerektirdiği cihetle Ko
misyonun:uz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

sebiyle Komisyonumuzc:ı bir işlem 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar o. l arar tarihi 

160 2 . 12. 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahib_inin adı, adresi ,-c tlilc·lH:c öze tiyl e k oııı i syoıı karar ı) 

387/4~8 . 24.12.1%2 
Alı! RTZA 1'A. 'ER 
tp l ik Paznrı J\o. 66 

:\lALA'rYA 

( f) ifr!.-r:i : .~iiy tlandmıırı J(anurıwı ıııı l: rıldml

ına.~ ı is /ı !1 l'lınck t ulir.) 

Oereğ· i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklıntan <lilekçesinde valn i:ıtc~·i mahiyeti itiba
rlyl~ ;: "'. 'lti~! teklif veya tasarısına konıı t3'!~dl P.t
tiği dıetle Komisyonumuz çalı.-;mal:ı~·ım llüz~nE

yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8Fı8 /-t29 . 24-. 12. 1962 

ALt YAlı('I~KARA 
Yı' ı·g i Daiı·esi ::\füdi.iri.i 

ilgili bulunduğu cihetle 
sine ait işlerden olması 
birliğiyle karar verildi. 

390/ 431-24.12.1962 

ALt t~AKÇ 

J\:ıra ı· X n. Ka ı·a ı· ta ri hi 

161 28 . 1:?. 1%;) 

( !hlrb:i : .ı ı·nkatlık J(annnıınıın mıtidrmok

rati/; ı· p A nayrı,~cıya cıylw·ı l>ir maddesinden mii ş t e

kidir.) 

0DEl\I1Ş GerJ,~ i düşür..i~ldü : Dilekgrnin yukarda özeti 
~qıklanan dilokçesinrle v5.kı isteği kanun .teklif 
veya tasarısına konu ta~kil edebilecek bir hususla 

Ko:nisyon ıınuz galı~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 

Karaı· No. Kaı·nı· tarihi 

162 28 . 12. 1!)63 

( J)i fr l.-çi : Rcl.-ç il erin bil· y err bağlanması ve 
emrkl i lih lıaklarınm sağlanması istenilmeldeclir.) 

Bmniy t Belv•isi · ı l .. ı· " Gereği düşünüldü : Diloltçinın ytuan ::ı oze ı 

l\[ALA 'l'YA açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Ko
misyonunıuz çalışmalannı düzenliyen l40 sayılı 

Kantıntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle K0rnisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı - arar· No. Karaı· taı·ihi 

163 28. 12. 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, 11dı <..:si ve uilckr;c özetiyle komisyon ktırarı ) 

:}Q~,/433 - 4 . ]2 . ] 962 

AlDI ET ~.\ YIN 
~cy(1 i köy muhta rı 

Bucak - DURDnı 

(Dilek çi : 1'apıılu arazilerinin orman idm·esince 
haks ı z olarak cl konıılduğıından v e lehlerine veri
len malıkcnı e kararıımı ahiren bu idarece bozdıı
rııl n ıu ~ından mii .~i e kiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilelrçisinde vikı isteği Komisyonu

muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddcJine n.it işlerden olması hasebiyle 
Komisyonunıuzca bir işlem yapılmasına mahal g· :i rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:1fJ3/ 4!34 - 4 . 1 . 1 !JG3 

H( ~~·~Y i\' BOZKUH'l' Y C a rkadaş lım 

:.\ [(' rkez l\Iuhtan 

~ı·c fiyc - Zıua - . tY.\ c; 

Karar No. Kamr tarihi 

] 6-1· 28 . ] 2 . ] %!1 

(Dil ekçilcr : Yapılacak De ı•lct yo l ıoıwı Za 
ra'fı/amı menfi isteği ilzerine Şerej"iye nuhiyesin
den gcçirilm esı"nden mii§tekilcr.) 

Gereği dülülnüldü : Dilekçiniu yulmnda özeti 
:ıçıklanan dilkeçesi.\1de vakı 
kili idari mercie müracaatı 

isteğ-i ilgili ve ynı

g-erektirdiği cihetle 
Komisyonumuz çn.lışmalarını düzeliyen 140 sayılı Kanununun 5 nd maddesine ait işlerden olnıaııı 
ha'le'.:ıiyle Komisyonnmuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

3!)4/ 435 - 4 . 1 . 1963 

~\U~lE'l' ATASALAR ve arkadaşları 

DADAY 

Karar :\fo. I arar ·,, r; : ı i 

165 28 . 12 . Hlfi3 

( Dilc kçile ı· : Hiil:iimctçe alınan ves1"kalı ~ ilii!ı 

larm geriverilm esi istcnilmek.tedir) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özc; i a~ıkla.nan dilekçesin~e vô.kı isteği ilgili v~; yetlali 
idari 1r.a1-ama miiracaatı g'erektirdiği ciheıle Komisyonumuz çalı~malannı düzenliyen 110 nayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahıı.l görülmediğine oy birliğiyle lrn.rar verildi. 
Karar ı 'o. Ka nıı· 1 n !· ; i ıi 

166 28 . ]2 . J !) ı : ;:; 



- 30-
(Di lckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

~95/436 - 4 . 12 . 1963 

H.lii:A üNLü 
Faruk Nalhanoğlu eliyle 

OLTU 

(Dil ekçi : l §letmekte olduğıı Balkaya linyit 
kömiit· ocağının f aaliy tinin Sanayi Bakanlığınca 
dnrdıınılm asmdan m ii ş i eki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili 
idari ve kazai yargı yerine müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya-
pılmasına mahal görülmediğine oy ~irliğiyle karar verildi. 

39 /439 - 636/677 - 4 . ı . 1963 

Vakıf Evlatları Birliği 

EDREMtT 
, 

Ka ı·aı· Xo. Kaı·aı- tarihi 

167 2 . 12 . 1965 

(Dilekçi : 2762 sayılı Vakıflar J(anununun za
manın ihtiyaçlarına göre yerıiden t ed·uini istenil
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v5Ja. isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz ça.lışmalannı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!01/442 - 4 . ı . 1963 

KEMAL SARAL 
Yeni Mah. Okul altı sokak No: 25 

SİNOP 

1\arar :\n. Karaı· tarihi 

168 28. 12 . 1965 

(D ilekr;i : Balık avlmnrtkla diı) tanıma ııs ılii.

niiıı lırılık neslini yoh ettiği?ıde n bahsile eğe r bu 
ıtsııl ilerde menedileceksc kendisine bil· t eminat 

verilmesini istemektedit·.} • 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Ka m r tarih i 

169 28. 12 ' 1~6Ş 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile :;ahibinin adı, adr·csi ve Jil ekı;e özetiyle komisyon kararı) 

-------------------------------------------------------------------------
ı02j443 - 4. ı . 1963 

Mül\IlN YEŞiLRODOP 
Denizcilik Bankası 'r. A. O. Denizyollan İş let
mesi Ma Ize me Servisinde l\Iemur 

Sirkeci - iSTANBUL 

(Dilek çi : 12 yılda lise yi bitiren 7 ere 1 yıl kıdem 
verilmesi için Devlet Personel J(anununa 1 madde 
ilaı•esi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına 
müracaatı gerektirdiğ·i cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

403/ 444 - 4. 1. 19G3 

l\IEII:\1 Wl' 'l'l'UKER 
'l'ahrirat Katibi 

Kargı - ÇORU~I 

Karar N o. Karar tarihi 

170 2 . 12 . 1965 

(Dilek çi : Terfi süresini doldurup zamanı geç
fiği halde t eı·fi ettirilıııediğinden ıııiiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

404:/445 - 4. ı . 1963 

HALt:JH Ctcto<1LU ve arkadaşları 
Adiiye odacıları 

:MAR D tN 

Karar No. Karar tarihi 

171 28 .12.1965 

(Dilekçi : Odacılara verilen 220 liralık aylığın 
azlığından müştekiler ve diğer Devlet daiı·eleı·i?ıde
ki emsali seviyesinde daha yüksek nıaaş verilmesi
ni istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· No. Karar tarihi 

172 2 . 12 . 19G3 



(Dildu:cnin tarih ve No. su ile ı:ahibinin adı, ; ıJrcsi ve ctilck~ l! özdiylc koıııisyon kararı) 

..J.:i.J.,'45!.l - 4 . 2 . 196:3 

• L\H\-IU'l' AK'l' A!) 
Tııksiın Elmadağı l Jftadc Sokak Bonetık 
Ap. :\o : 5 Fatına Çalm·cl eliy le 

1STAt\HUL 

( Dilel<çi : B iHdi{ji krwıyrnı !JO[(j ,·iin iin tedbirsi;;
liği ve dikkalsizli.IJ i nctircsi det·inli!]i ı•os1lada hafcı 
tası k1nlflrak ai),,· suretle ym·almı d ı 7.-tan sonra 
o çtığı ce·a t'l· lazlllinrtf rJ ıi ; ·a /onllın f,hine olma
sıJıa mğmcu yaryıloyr·a rdryhfl nakzcrlilmesin
dr n mağdw- I 'C mii:ıtekidir.) 

Gereği düşi.inüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isi;cği adalet mercü 
mahkemelerce ve yargıtayca kesin hükme ba1·1n.nmış bir konuya taallük ettiği cüıetlc ancak yeni 
delillerle iadei muhakeme yoluna gidilebilecek bir mevzua taa.llük ettigi ci hetb; Komisyonumuz 
çahşmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madcesine ait işlerden olması hasabiyle Komis
yonumuzca bir işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

455/ 496 - 4 . 2 . 1963 

'ıT!::lL'F ŞAIIl\1' w arkadaşları 

lslfthiyc - Kcfcı·d iz- OAZlAN'l'BP 

Karaı· . 'o . Kııı-ar taı·ihi 

173 28 . 12 . ı !)G.) 

( Dilckçi: '/', ı·:i / tol.li. !JOII!t ((lrO.fwdrın kerı

disilıe t eı•zi olll ı ''ll' omz'lcrin oi}a!((r tara[111dan 

zaptolmHl u[jıuı da n m ii ·1l eki/ r 1). 

Gereği dii, ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekgesinde vJ.kı isteği ile,·ili ve y~t

kili idari makama ve yargı merciine müracaatı g·e r.::ıkti-rdiği ci lıetle Komisyonumuz çıılı~ır.::ı.larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle Komisyonunmzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·yle karar verildi. 

457/ 4Q8 - 4 . 2 . 1963 

1II AN ÇA 'AKKALEU ve arkadaşları 
Asker Hastanesi Emekli Albay 

BURSA 

Karar Xo. Kara r tarihi· 

174 28.12 . 1965 

(Dil ekçi : Emekli Snbcıy ailelerinden e§leri 
ölenlerin de aile f ertlerinin .Askeri II astahane ve 
tesislerinden ilaç ve bakwı yardımı görmelerini-n 
sa~lanınası için ilgili kamma bir fıkt·a ildve edilme

sini istemektedi1·le1·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilelcçcsinde vakı isteğ·i n!ahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisycnnmuzca bir 
i~lem yapılmasına mah..1.l görülınediğine oy cirliğiyle karar verildi. 

Kuaı- ı ·o. Karar tarihi 

170 28. 12 . 19GŞ 



-33-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

458/499 - 4 o 2 o 1963 

SBLÇUIC Eöi'l'tl\t 
Enstitüsü öğ-r-rncil eri 

(Dilekçiler : 7 Şum kararlannm haklarında 

mutlak surette uygulanmasını istemektedirler.) 

Gereği ·düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
KONYA açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet

Irili idari mercie müracataı gerektirdiği cihetle; 
Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

495/500 4 o 2 o 1963 

M I •~II~I E'l' BOZ DE:m H 
Cezaevi :ıdın::ı 

Karar To. Karar tarihi 

176 28 .12. 1965 

( Dilekçi : Çıkarılacak u~numi aff·ın biitii,n suç
lam teşınil edilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; 
Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahaJ. görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

460/501 - 4 o 2 o 1063 

ö MBR SARlK AYA 
~eyhşah:ın Köyi'ındr 

l NCESU 

Karar N o. Karar tarihi 

177 28 .12 o 1965 

( Dilekçi : II aksız ve u.mlsüz şekilde oğlunun 

Astsubay okulundan çıkanldığından ve ayrıca taz
minat istendiğinden nıüştekildir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari makama ve idari yargı merciine müracatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışma
larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle Komisyonu
mruma bit işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

178 28.12.1965 



-34 -· 
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, rıclı·i'si ve dilrk~e özetiyle komisyon kar~"~'') 

461 / G02 - ~ . 2 . 1 9G~ 

ö~fER CtE\T 
Hardıı köyü ınuhtan 

(J)ifrkçi: ll-h!f/1 riniu ik tisrıili 1'1' co.ıjmfi ı•l7.z ı 

yct:i icuhı nuhiıJI ' luılinr !/1 lirilmc l eı ·ini ı •e lirr .~ l.·u 

l>ir ko ::uw r lHtğl!nnnrtlan i sf rilihtld fulir. 

('. ZBYTi \T Gereği düşünüldü : Dilekçinin yLıkarıda özeti 
açıklanan dilekçcsinde vakı isteği ilg'ili ve yetkili 
idari mercie başvurmayı g-erektirdiği cihetle ; 

Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

471 / GI2- 4 2. 1!Hi3 

Y. ZiYA ::HuwrCOü LF V(' arkad:ı~ları 
Nüfns 1\Iü<liirü 

Karar Nn. Karaı · t nrihi 

179 2H . 12. 1 9G!'ı 

---------- --·--
(Dil ckçi: J(nd·rosıızlıık - yiiziinden terfi edc-

ıniyen ııı cı11ıalaru ·1 ii st dı}'( ce ı·rTilnırsi 11 i suüln

.lf{I,Cak l ;rn111111111 r?kan/nuw istruilnır/;lu/ir.) 

.\fA IJ. \'l' Y A Gereğ-i di.i.~ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekgesinde vfi.kı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ey

lediği cihetle ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Ko
misyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 

hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

474/515 - 4 . 2 . 1963 

AHMI~T KÖY 
D. S. t Çubuk 11 anı.j ı Hrkçisi 

Karn ı · ~o. 1\:ırar tarih: 

I RO 2R. 12 . !!)().-, 

(Dilr lı;çi : J(endisi ııc; çrılı.ştmllğı lccımyonu se
bebiyle fa zla tarh rı dilcn rez11lı verr;i bor·cunun ge
çiknw zrwwnınııı kaldırılmasırı1. ist·emcktedir.) 

ANKAHA Gereği düşüni.ildü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vdln isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari makama müracaatı e·erelüirdiği cihetle 

Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanumm 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karın l\"o. Karaı· tarihi 

ı 8 ı 2H . 1 2 . 1 9fii"'t 



- 35 -
(Dileln_:enin tarih ve No. su ile sahibinin Adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

477 ; ;; LR - 12 . ~ . 1 !Hi:l 

Kiir,üh: Bol r-Pk nı alın llc•siıır!P Tı·aktiirli i 

Çi[tc: i 

(lJilf'l,·~·i : 'l 'rakt(irlii ('iff r;i /Ni il zı m ı l;rprli-

fn· inin rıl'fınlnw .~l isi ı 11ilnırktcdiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie ınüracaatı g-erektirdiğ·i cihetle 
ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı org·anları-
na müracaa.tı gerektirdiğ·i cihetle Komisyonumuz 

çalışmalarını düzenliyen 140. sayılı Kanunun 5 nci madde.~ine ait işlerden olması hasebiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g·örülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

A TfMg'l' KAY 1 !M\ 

Kal'al' No. Karar tarihi 

ı 82 28 . ] 2 ' ı 96!i 

(])i/ckr;i : l\'orlrl kapalı :;ollannın w:t1nlnwsı 

isi cu il mcktcdir) 

Yc•ni Tiil'ki,vr l'a ı·tisi Bn ~ kaııı 
Gereği düşünüldü : · Dilckçinin yukarıda özeti 

açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle 

ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonn
muz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle· 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

13At\KALB 

4RO j!i:2 l 2 . ~l . 1 !)():3 

'l'ieaı·rt vr ~nııayi Otln sı 

Kaı·ar :\To . Karnı· tarihi 

1 8~ 28.12. 196:) 

(Dilekçi : Seı'vet bPya.nnaınelen'ııiu krrldl1'ılına
SI istcnilmektedir.) 

'l'H.A nzo ~ Gereği diigünüldii : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı-isteği mahiyeti itiba
riyle kanun telilif veya tasarısını gerektirdiği 

cihetle ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyo
numuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karai' Ko. Kaı·aı· tnrihi 

184 28. 12. 1965 



-. 36 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahlbinin ıı.dı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

.ın;538 - 15 . 2. 196:1 

D RSl öZBtLlR 
Tuzla Köyü Cami Yaptırma Derneği 13nş 

kaııı 

DURSUN KARADAG 
Kutnca Köyü Muhtarı 

1\I~MAH 

CrÖ f.ıE 

( Dilfl:<: il cr : Camilerinin yapılmasma Vakıflar 

(; f nef Jfiirliirfii,ğiin ce J.% J yılında yardmı iJOj) l f 

masmı islrmekt edi1·.) 

)) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari makama müracaatı ve halini gerektirdiği cihetle, Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hı.:.sebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi . 

48:)/ 536 - 12 . 2. J%~ 

IIÜ.'EYİ.\' GEÇKJ ~ 
C'oşku ıı sokak Ko. 24 

Y'cııimahnllr - ANKARA 

Karar· Ko. Karar tarihi 

1 HG 2 8 . 1 :! . 1 0GG 

( D i l f k('i .tl z ve leifavetsiz olcın 180 liralık 

fın fkli ?IWilJının artınimasını istcnukt edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasansını gerektirdiği ci-
hetle ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı or

ganlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çaJışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

486/ 527 - 15 . 2 . 196~3 

EMfN ÖZEN ,.c al'lmdaşla t'ı 
V nice kazası ·M ı·kez mahallesi 

ÇA r AKKA lıJ •~ 

Karar No. Kara ı' tarihi 

186 28 . 12 . 1965 

(Difek(iler : Y er sarsmtısı sonıı 195J '!Jilında 
yıkılmı eulerinin yeniden in§ası için 7'. Rmlfık 
[(redi Bankasınca v erilen % 7 frıiz li kr f rlilcrin fctr 
izlerinin kalclı1·ılması istenilrnektedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari makama müracaatı gerektirdiği cihetle ; Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı Kanımun 5 nci maddesine ait işlerden olmn.sı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· ıro. Karaı· tarihi 

187 2R. 12. 196G 
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(Dilek~nin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilek~e özetiyle komisyon kararı) 

489,1530 - 15. 2. 1963 

!\1l JRt B07:KUR'l' 
Meyvacıl armdan 

ÜRGÜP 

( Dilekçi : /(asa b ada yapılan baraj sebebiyle 
meyva balıçelerine teı·k edilen dönüme 8 liranın 

adili/ne teı•ziini r e % 10 /ann kaldırılması istenil
mektedir. J 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

ida.ri makama müracaatı gerektirdiği oihetle i Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca. bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

49G/537 • 22 . 2 . 1963 

Sendika İdare Kurulu 

l arar No. Kaı·ar tarihi 

188 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : 1963 yılı ikramiyelerinin bayram
dan evvel veı·ilmesi istenilnwktediı·.) 

DEötRl\11SAZ Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze. 
ti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet

kili ida.ri mercie müraca.atı gerektirdiği cihetle i ilgili ve yetkili idari · mercie veya yargı organla
rına müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

497/538 • 22 . 2 . 1963 

H üSBYtN YIJ.;D IRL\I 
Hıdırşıh k öyünde 

Karar No. Karar t arihi 

189 28 .12 . 1965 

( Dilekçi : 15 sene eğitmenlik yaptığı halde 
şimdi açıkta kaldığını, ye·ni vazife veya emeklilik 
hakkı tanınnıasını istemeTdedir.) 

KI RIIGU.LE Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti itiba

riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle i ilgili ve yetkili idari mercie veya 
yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılma

. sına rnahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

190 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin ad1, adresi ve dilekc:e özetiyle koınisyo11 kararı) 

---- --··-------------~---------

925/!)66- 14. ı. 1964 

CUMHUR OD.ABA. IOOU.J 
Na'kliyeciler Derneği Başkanı 

'rRABZOX 

(Dilelcçi : Denizcililc Bankası 1·esmi tarifele1-ine· 
yapılan zamlarm henüz gelişmekte olan Iran 
~l'ransit nakliyesince bal talnyırı tesir yapacağı ci
hetle muayyen bir miiddetle eski tarif eni n uygu
lanmasının temini istenilmelctedir.) 

Ulaştırma Bakanlığı cevabi yazısında Denizcilik Bankası özel bir teşekkül olduğıından yetki
li kurulunca gerektiği hallerde fiyat ayarlamalarını yapabileceği cihetle başka bir işlem üasının 
mümkün olmıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

939/ 980- 31 . ı . 1964 

KE~TAT1 CBKflJZ 
Yenimahalleele mukim Bila no. 

AŞKAI.;B 

Kımır No. Karaı· tarihi 

ın ı 28. 12 . 1965 

(Dil elcçi : Trıpııda kay1ll1 .135 lll 2
; arsası üzeri

ne yapt1rdığı ev için Tiirkiye Emlak [(redi Ban
kasınca l; rndisine 1'Crilrn .9 2.?0 lirolı!. · krrdinin 
artmlmasmı istemektedir.) 

İmar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısında : 
Türkiye Eınlak Kredi Bankasından talebedilen· 

munzam kredinin verilmesine banka kaynak durumunun müsaidolmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : D~ekçinin yukanda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili merci olan İmar ve İskan Bakanlığına başvurmayı gerektirdiği cihetle ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ba~kan 

rTrfa ScnatörLi 
l' asfi Gerger 

Sözcü 
Mardin Scnatörii 

, tbduı·ralınıan Bayar 

ıcatip 

Konya Scnatörü 
Mustafa Dinekli 

(Dilekçe sayısı : 128] 

···.,.·---ace~>e-< f!!!e~--· -<·· · 

Karaı· ~o . Kanır taribi 

192 28 . 12 . 1965· 

Söze ii 
Tekirdağ Mill tv kil i 

J{enıal JVebioğlu 



DÖNEM : 2 TOPLANTI : 1 

• • 
D 'lLEKÇE KA RMA K O MISY ONU 

BAŞK A NLI 'K Dl V AN I 

HAFTALIK KARAR CE TVELI 

- -oil Sayı : 3 ~

Tevzi tarihi 

23 . 2 . 1966 Çarşamba 

11 7 / 14-G - 1 . 6 . 1962 

S.\.\!1 1\APAKLL 

Gü l şC' hir 'in Gümüşkent Nn hiyesinde 

(Dilcliçi : Rabasından amıcsine bağlanan ma
lıll . m aa~ı11 ı11 allnesinin öliiıııii üzerine kendisine 
tahsisini istcnıcl>tcdir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısm-

KE\·ş Em U <la : 5434 sayılı Kanunun 67 ve diğ·er maddeler i 
hükümlerine güre dul ve yetinı maaşlarının vera

sete ilgili olmayıp şahıslara bağlandığı ve onun :.ilümü üzerine ve:·eseler ine intikal ettirilıniyeceği 

bildirilmektedir. 

Gereği <lüşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonunıuzca bir işlem yapılmasına ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

122/l GO - G . 6 . 1962 

':\1 EIL\11•: '1' 1\('(_'('K<i:\Dl •: TI 

Belediye 1tfn iyC' Eri :.r usla [:ı Kök 

eliyle 
MARAŞ 

Karar N o. Karaı· tarihi 

193 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Adıyaman Orman lşl tmesi H asmas 
deposun daki yolsuzluklan ihba1' ve şikfıy et etmelc
t edi1·.) 

Tarını Balmnlığının cevabi yazısında : Yaptı
rılan tatbikat sonunda yolsuzluk ve soruınlu kim
se bulunmadığımn anlaşıldığı bildirilmektedir. 

Gereği duşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçisinde viiln isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
•Komisyonumuzea bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No : Km·ar tarihi 

194 28 . 12 . 1965 



-2-
, Dit~kc:<'n in tarih ve ~o . su il e sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle lwınlııyon karan) 

130/ 161 - 8 . 6 . 1962 
(Ortakavak ) 

'I'omaı·zaıı Sosun köyü ve Viran c ık köyü 
ınııhtarlan 

'I'omarza - KA YSER! 

(Dilekr;i : J(ad'im f ermaniara miistenit sıı 

lıaklann ın !Ja.şkalarınca zorla lleriuden alındığı n
dan uıiiştekiler.) 

Köy işleri Bakanlığının cevabi yazısında : iç
me suyu ve sulama mevzulanndaki taleplerinin 
yerine getirildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçisinde villn isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

202/ 243 - 3 . 9 . 1962 

BLAL ERZURU:\lL 
'.'<' arkada)}ları Bel diye Başiditip yardım

cı<> ı 

ÇORUM 

Karar o. Karar tarihi 

195 28 . 12 . 1965 

( DilekçiZer : Aidcıtlı hizmetlerinirı emeklilikle1·ine 
ı'l{it·esi için kanıın çıkarılması istenilmektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıldanan vakı isteği mahiyeti itibariyle kanun 
teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle KomiJyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması

na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

229/270 - 20. 9 . 1962 

A. NE A'I't DE EI_j 

· okak 15. No. : 22 

l?ahçelicvl c ı· - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

196 28 . 12 . 1965 

( Dilekçi : Asayişi bozan ırza tasaddiyi doğu
ran suç ve fiill erin cezalarınırı adırtlması istenil
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülm-ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

197 28 . 12 . 1965 



-3-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

230/271 - 20 . 9 . 1962 

1l Y AZt I-IEK1MG1T.~ 

Bilge sokak No: 3/9 

Bakanlıklar - A ' KARA 

(Dil ek çi : JIHıstafi ordu mensuplarının terfi ve 
kıdeın iııtibaklannın bir esasa göre sağlanması 

iste m'lnı ektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

201/ 272 - 20' . 9. 1962 

~vlAZIIAR üREYgN ve aı·kada~l an 

'l'ürlmli ı-I a h . Abbasağa Çıkınazı No: ı :ı 

Beı:ıikta. - İ 'I' A TBUL 

Karar No. Karar tarihi 

198 28. 12. 1965 

( Dilrl.: çi : 'l'ütün beyiye ikı-aıııiyele1·inin tevziin
dc nıtıliil erler ı·c wbaylar m·asındaki mii.sal'atsızlı

ğııı giderilmesi için 1485, 5755 sayılı kanwıların 

1 ncü maddesiııin tadili isterıilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

236/277 - 20 . 9 . ] 962 
yuı::; F ·ı şı..~BK Ye a rkadaşl an 

F evzidcclc Mahallrsi C:ıınii 1 nıanı ve Hatibi 
MUS'l'AF AKRMALPAŞA 

Karar N o. Karar tarihi 

199 28. 12. 1965 

( D1'lekçi : II aymt hademelerin den 5434 sayılı 

Ka nunun yüriirliiğe girdiği 1950 yılında 40 yaşını 

aşkm olanların Sandığa iştimkçi olarak aZınınadık

Tan için emekli maaşı tahsis edil emediğinden ıııiiş

lckiler ve bunun diize ltilnıesi istenilmektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediğ·i cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

200 28 . 12 . 1965 



- 4-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin arlı , aılr·e::ıi e ililekçe özetiyle komisyon karaı·ı ) 

239/280 - 26. 9. 1962 

ARIM BORAN ve arkada~lan 

(Dilekçi : Bmıka borçlarının takside bağlmı

ması istenilmektedir.) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukar da . özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği ellietle; Ko

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hamisyonumuz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ver ildi. sebiyle Komisyonumuzca bir ~lem yapılmasına 

Ç. Kuşçu köyünde 

Pınarbaşı - KAYSERt 

2~0/281 - 26 . 9 . 196] 

ALİ RIZA HINCAL 

Nüfus Müdürü 

NlGDE 

Karar No. Karar tarihi 

201 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Askerliğini er olarak yapan memıu·

la·rın askerlikte geçen sürele1·inin lf:.ıilem ve nllek
liliklerinden sayılması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda öze
ti açıklanan dilekçesinde vakı isteği hakkındaki 

kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisinden çı
kanldığı cihetle Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

241/ 282 - 26 . 9 . 1!.>62 

KEMALETT!N DENKTA..Ş 

Ş ker Falbrikaısı 
Piışirici 

MALATYA 

Ka-rar No. Karar tarihi 

202 28 . 1'2 . 1966 

(Dilekçi : Evli iken bir d(ije1· kadınla yaşadı

ğı ciketle ordudaki Astsubaylığından Askeri l1ah

keme karariyle ihracından miiştelci.) 

Gereği düşünüldü : Dil.ekçiııin yukanda öze
ti açıklanan dilek-çesinde v&la isteği Komisyonu
muz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 

Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma m.aha1 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Kar· ar tarihi 

203 28 .. 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ih sahibinin adı, adresi: ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

243/284- 26 . 9 . 1962 

BAK! ÖZGÜLER 

( Dilekçi : Ordudan emekliye aynlanların aynı 
emeklilik rııaaş ve statiisüne tabi hıtularak adalet. 
sizliğin ortadan kaldırılması istenilmektedir.) 

Eski Muharipler Cemiyeti Umumi Mer
k ezi Başkanı-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklü veya tasansına konu teşkil ey

lediği cihetle Komisyonumuz çalışma.la.nnı düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına ma.haJ.. görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ANKARA 

244/285 - 26 . 9 o 1962 

ÖMER KAPLAN 

Emekli J . Üsteğmen 

Karar No. Karar tarihi 

204 29 . 12 o 1965 

(D ilekçi : Yassıada M ahkemesi kararlarnıın 

yeniden incelenerek adli hata varsa ıslahı istenil
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuKarıda özeti 
Balcov a - İZMİR açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu-

muz ça.lışm.alannı düzenliyen .140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

249/280 - 3 . 10. 1962 

F ARUK ÖZCAN 

Ok. Yaz. Ok. 3. Bl. Er Öğretm,mi 

Karar No Karar tarihi 

205 28. 12 o 1965 

(Dilekçi : Askerliklerini er olaı·ulc yapmakta bu
lmıan öğretmenleı·in dunımlarmın bugüne kadar 
nazarı dikkate almmamasından duyulan teessürü 
beyanla., kendilm·ini mağduriyetten kurtaracak ka
nunun bimn evvel çıkartılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itibariyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil ey
lediği ellietle; Komisyonumuz çalışmalanDı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesie ait işler
den olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tari'hi 

206 28 o 12 o 196'5 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle kom.İs) on karan) 

251/292-3. JO. 1962 

Nurettin Anteplioğlu 

( DilP.kçi : J{ adrosuzlııktan terfi etti·rilmed.iğin

den miişteki.) 

Vilayet 'fahı·irat Kfıtihi Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

VA?\ idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle; Ko-
misyon um uz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

125/J53- 5. 6. 1962 

Süleyman At'lkan 

Yenimahallede malul 

TIULDAX 

Karar No Karar taı·iiJı i 

207 2 . 12 . 1965 

(Dilek çi : Askerlik hizrnetini i fa ederken kendi
sinder~ fazla kan a.l?mıwsı neticesi hasfal anaralr 
sa.ğ bacağ?Jıın Asker? If a.stanede kalçrrsından kesil 
mesi neticesi malııl kaldığından bahisle rnaaş tah
sisini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısın -da : Sağ hacağının kesilmesine sebebolan şeker 
hastalığının vazife ile bir ilgisi bulunmadığından vazife ma.lullüğünü gerektirmediğinin T. C. 
Emekli Sandığı Genel Müdii.rlüğünün 14 . 8 . 1962 günlü ve tak: 23/A 2300 sayılı Kararından an
laşıldığı cihetle yapılacak başkaca bir i~lem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşii.nüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

499/540- 22. 2 . 1963 

Halis Belge ve arkadaş la ı·ı 

Arazi Kaclastro M:iicl. memurlnı · ı 

Karar No. Karaı· tari'lıi 

208 28 . 12 . 1965 

(Dil ekçi : Bayı.ndırlık Bakanlığına bağlı perso
nde ya.pılması dii .~iiniilen % 50 zamdan Toprak 
l'e l skiin Genel jJJ iidürlüğü merıııırıarın-ın eZa isti

fade ettirilmesi istenilmekteclir.) 

ORliA ~E Lt Gereği düşünüldü : Dil~kçinin yukarıda özeti 
açıkl~an dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti

bariyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

209 28 . 12 . 1965 



-7-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin ad1 aJresi ve dil ek çe özetiyle komisyon kararı) 

506/ 547 - 4 . 3 . 1963 

ALt KESKİN 
Kocatepe köyünden 

Pülüınür - TUN ELt 

(Dilckçi : Çıkaı·ılacak Af J(anunundaki affın 

başlangı ç giiniiniin 1 . 10 . 1962 olarak tesbitini is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyet iti
bariyle af kanunu teklif veya tasansma konu teş'kil eylediği Komisyonumuz çalışmalanın düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 

yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

472/ 513 - 4 . 2 . 1963 

1. IIAKKI AKYt Z 

Elektrik Teknisyeni Atatürk Scnator-

Karar No. Karar tarihi 

210 2 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Mezarlık demirini çalarak kendi oto
mobilinde kullanan B elediye zabıta nı emıırıı Ali 
l"lnsoy'un bir suçunu ihbar etmektedir.) 

yomu Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek-
çinin ihbar ve şikayeti üzerine işin Savcılıkça 

A KARA t:ıhkik edilerek takipsizlik kararı verildiği ve 
Hacıbektaş ilçe idare Heyetince mahalli Asliye 

Ceza Mahkemesince açılan kamu davasının da 113 sayılı Af Kanunu ile düşmüş bulunduğu bildi
rill!lektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

515/ 556 - 14 . 3 . 1963 

AZ1Z D ZENL1 

Ceza evi 
üN YE 

Karar No. Karar tarihi 

211 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Genel affın daha şiimiillii çıkaı-ıla
rak biitiin st1çları içine alması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

212 28 . 12 . 1965 



- 8 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ad r·csi Ye tlilekı::e özetiyle komisyon kara n) 

fi ı 0/ :iGO - u .. 3 . ı %!3 

}fl ' XC"ZUR ('BLtK 

( f) i/el;r,ilrr : Ziraat Baııka.mıa olan borçlarının 

u ir m iiddet t e lıirine dair kanım çıkanlması istenil
mcl:tcd?.r.) 

Gereği düş ünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
}la zg-irt - 1T~CETıi <ıçıklanan dilekgesinde vi\.kı isteği kanun teklif 

veya tasarısına konu teşkil eylediğinden Komis
y:mum•.ız ç :ılı~malarmı düzenliyen 140 sayılı Ka!lunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle Komisyonumnzca bir işlem yapılmasma m?, l:ı:JJ gör'ilmedlğine oy birliğiyle karar verildi. 

520/561 - 14. 3 . 1963 

ESNAF KEFALET 

Esnaf Kefalet K ooprra ti fi "C nı u mi Heyet 
Kongre Başkanlığı 

MERSİN 

Karar No. Karar tarihi 

218 28.12.196;:) 

( Dilekr,i : 2:284 srıyılı J(anıınım bazı maddeleri
nin değiştirilm esine d(tir kanım teklifinin kanım 

hal.inde çıkanlmaması istenilmektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil et
tiğinden, Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 

140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıl

masma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

521/562 - 14 . 3 . 1963 

ALt AKSOY 

Karar No. Karar tarihi 

214 28 . 12 . 1965 

(Dil kçi : Dnl kadınların evlenmelerini teşvik 

i(in rlııl vergisi çı.karılması istenilrnektedir.) 

Keprin köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-

Toklat' - TO~IARZA riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ey-
lediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzen

liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci. maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına nıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No: Karar tarihi 

215 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenıin tarih ve No. su ile uahibinin adı, adr·csi ve dilekGc özetiyle komisyon karan) 

523/ 564 - 14. 3 . 1963 

REMZI ACAR 

(Dilekçi : Dükkrin kiralannın iki üç misli artı
rılınasını istemektedir.) 

Anıt Alanı No: 24 Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-

KONYA riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ey-
lediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

525/566 - 14 . 3 . 1963 

ABDULLAll öZTAŞ 

Camii Kehir civarında K o: 39 

ÇORUM 

Karar No. Karar tarihi 

216 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : 1950 den evvel harbde bi1· bacağını 

kaybederek mô,lfıl e ıı emekliye ayrıldı.ğı. için az maaş 

alıp geçineınediğini ve 1950 den sonm emekliye ay
rılan/ara göre iııtıbakının bir kan ımla yapılmasını 

istemektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itibariyle kanun teklif veya. tasarısına konu teşkil ey
lediği cihetle; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işle.ın yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

526/ 567 - 14 . 3 . 1963 

SAİM YILDIZ 

Karar No. Karar tarihi 

217 28.12 .1965 

(Dilekçi : Emniyet Teşkı1atında rimtiyaz ve 
sınıf fark1.nın kaldırılması istenilmektedi1·.) 

Yenimahalle Karakolunda Polis Memuru 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 

açıkılanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektnrdiğii cihetle Ko

nıisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase~ 
biyle Komisyonunıuzca bir ~şlem yapilmasma mahaıl görüllmediğıine oy birliğiyle karar verildi. 

SltRT 

Karar N o. Karar tarihi 

218 28 . 12 . 1965 



- lO -
(Dilekçenin tıı.riıh ve No. su Ne SIJhlbinin ıtdı, &dresi ve dilekçe özetiyle lroınisyon karan) 

529/ 570 - 14 . 3 . ]96 

MEHMET OLAK 

Nalüye be'kçibaşı ve bekçi tahsildarı 

( Dilekçi : B ekçileri de polis memuru statü
siine koyacak bir kanun tasarısı hazırlanması iste
nilmektedir.) 

Saltıkova - CA YCUMA Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu

muz çalışmaJ.arını düzenlliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle Konıisyonumuzca bir ıişlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyfie karar verildi. 

535/ 576 - 19 . 3 . 1963 

FEVZİYE ZAlM 

Birinci Ca lde 72/ 3 

Karar No. Karar tarihi 

219 28 . 12 . 1965 

( Dilekçi : Ama çocukların yüksek tahsillerini 
sağlamak için 1616 sayılı J(anuna bir madde 
ilavesi istenilmektedi1·.) 

Bahçelievler· - ANKARA Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti

bal'iyle kanun teklifline konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışma.O.annı düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Konıisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verild.ıi. 

537/ 578 - 19 . 3 . 1963 

Kümbet köyünde muhtar 

Karar o. Karar tarihi 

220 28 . 12 . 1965 

(Dilekçi : Zimat Bankasına olan borçlarının 

safhasının dU?·durulması istenilmektedir.) 

YILDIZELİ Gereği düşünüldü : Dillekçinin yukanda özeti 
açılclanan dilekçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 

icra merciine başvurmayı gerektirdiği cihetle; Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait ıişlerden olması hsebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıllmasma 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar N o. Karar tarihi 

221 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon karan) 

53 / 179 - 19 . 3 . 1963 

M S'rAFA D!NÇEL 

(Dilekçi : Diyanet l §lm-i kanıımı ta.saı"'lsınm 
cezai maddeleı·inin ta.dili i tenilmektediı·.) 

Müftü Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı !isteği mahiyeti iti
bariyle kanun teklif veya t asansma konu teşkil 

eyilediği cihetle Komisyonumuz · çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden oılınası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 'mahal görüllmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

KIRKLARELİ 

Karar No. Karar tarihi 

222 28 . 12 . 1965 

539/ 5 O - 19 . 3 . 1963 (Dilekçi : J!en •tcat Sanayi Fabrikasının Nevşe-

BEKiR V AROL lı ir' de k1mılma ınm temi1ıi istenilmektedir.) 

Ticaret ve anayi O ]ası Gereği düşünüldü : Dilekçinin özeti açıkla-

NEVŞEHİR. nan dilakçesinde vakı isteği Iiilgili ve yetkiili 
idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Ko-

ınJi.syonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birllıiğiyle karar ve-

rdJldi. 

542/5 3 - 19 . :t . 1963 

ÖMER BAY AL ve arkadaşları 

Semcr köyü muhtarı 

Karar N o. l arar tarihi 

223 23 . 12 . 1965 

(Dilekçiler : J(öylerinin Çankın Oda kaza ı

na bağlanmasından mü§tekiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
Orta - ANIGRI açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet-

~ili mercie müracaati gerektirdiği cihetle ; Komis
yonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesiine ait ıişUe.rden olması hase
biyle Komisyonumuzca bir ~em yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğıiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

224 28 .12 .1965 



-12-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. ad rl"s ı vP. dilıdH.:e ii.tetiyle komisyon kararı) 

544/ 585 - 23 . 3 . 1963 

DURSUN HANÇER 

(Dilekçi :Arazi ve Bina Vergisi kanunlarının 

tadili istenilmektedir.) 

Eski Demirkapı köyünde 
Gereği düşünüO.dü : Dillekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilekçesinde vakı ~steği mahiy~ti iti
bariyle lkanun teklif veya tasarısına konu teşkil 

eyfiediği cihetle Komisyonumuz çaıhşmalarmı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madd.esme ait 
işl&rden olması hasebiyle Kom.isyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

Göle - KARS 

546/ 5 7 - 23 . 3 . 1963 

FARUK AKINTÜRK ve arkadaşları 

Karar No. Karar tarihi 

225 28.12 . 1965 

(Dilekçı1er : DDY işçilerinin Emekli Soodığı
na bağlanılması istenilmektedir.) 

Demiryol u iş~ ileri 
Gereği düşünüldü : Dillekçinıin yukanda özeti 

açıklanan dillekçesinde vakı isteği ım.ahiyeti iti
baniyle kanun teklif veya tasansma konu teşkil 

eylediği cihetle Komd.syonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir :iŞlem yapılmasına malıall görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

Haydarpaşa - !STANBUL 

54 /589 - 23 . 3 . 1963 

MAHMUT YILMAZ ve arkadaşl'arı 

Cezaevi mahkUmları 

DİNAR 

Karar No. Karar tariihi 

226 28 : 12 . 1965 

( DilekçiZer : 218 sayılı Af Kanımundan f(JilJ

dalanmadığından mii~tekiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği yeni bir genel 
af kanununa mevzu olduğundan Komisyonumuz 

çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~şllerden olması hasebiyıla Ko-
tm.syonıımuzca bir ~işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tariıhi 

227 28 .12 . 1965 



-13-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile s8.hihinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

549/ 590- 23 . 3 . 1963 

OSMAN KÜÇÜK SEGM:EN ve arkadaşları 

( DilekçiZer : J{azalm·ma irııar planının uygıı

fanrııamasından müştekiler.) 

İstasyon mahallesi adına 
Gereğıi düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilekçesıinde vakı isteği ilgili ve yet
kiıli [dari mercie müracaati gerektirdiği cihetle; 

Komisyonumuz çaJlışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 noi. maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonum.uzca bir işlem yapıl.maısına. mahal görülmediğline oy birliğiyle karar 
verildi. 

E.LM..ADAG 

550/ 591 - 23 . 3 1963 

HASAN KAYA 

Sar'in köyünde 

Karar N o. Karar tarihi 

228 28 .12 . 19eı5 

(Dilekçi : Miilı1l rııa.a._şınm azlığı sebebiyle ge
rekli m·tınna ve intibakın yap1-lmasmı istemek
tedir.) 

ÇORUM Gereği düşünüldü : Diıl~kçi.nin yukanda özeti 
.açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti

bariyO.e kanun teklif veya tasansma konu teşkil eyleddği cihetle ; Komisyonumuz çalışmalannı 

düoonliyen 140 sayılı Kanunun 5 noi maddesine ait işlerden ı: olması hasebiyle Komıisyonu

muzca bir işnem yapılmasma mahaıl görülmediğine oy birliğıiyle karar veri.lldd. 

553/ 594 - 23 . 3 . 1963 

TAHİR YÜKSEL 

Kalay ve Bakır Madeni İşçileri Dernek 
Başkanı 

MERSİN 

Knraı· No. Kara!' tarihi 

229 28 . 12 . 1965 

(Dilekçiler : Esruıf Kantınunun birant evvel 
yürürlüğe konıılması istenilmektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
aQlklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çahşm:alannı düzenliyen 140 ısayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait ıi.Şlıerden ollması hasebiyle 

Komisyonumuzca. bir ~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verıildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

230 28 .12 .1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin 11.dı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

554-/ 59:) - 23 . :3 . 1963 

ŞAIIA~IETTON 1mO(lL1. 

Yerüstü J.~c;i l eri Scn(l i'kası 

adına Başkan 

tera rr eyet i 

ZONUULDAK 

( DilekçiZer : E. K 1. işçilerinin yevmiyelerinin 
azlığından rniişt ki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dillekçesinde vakı isteği iılgili ve yet
kili idari meroie müracaati gerektirdiği cihetle ; 
Komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy biriliğiyle karar verildi. 

56-l/ 60:) - :30 . 3 . 1963 

ALİ l\ID{ ' l . 

Kadastı·o M nıurıı 

1ZM1R 

Karar K o. Karar ta rihi 

231 28 . 12 . 1965 

(Dilek çi : Devlet memurtı iken bi1· ii t tahsili 
ikmal edip diplama alan meııııırlann maa., ça bir 
üst ilrrecey terfiini sağ/ı ya co k ka nnnnn ka bnlii 
istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itibariyle kanun teklif veya t asansma konu teş
kil eylediği cibetle Komisyonumuz çalışma.Uannı düzenıJriyen 140 sayılı Kanunun 5 noi mad
desine ait işlerdon olması hasebiyle Komisyonumuzca bir d.şlem yapılmasma mahal görülmediği
ne oy birliğiyO.e karar verildi. 

572/613 - 16 . -l . 1963 

T E~IAL ENGlZ 

Karar !\o. Karar tarihi' 

232 28. 12 .1965 

(Dilekçi : Ernlak Kredi Bankasınca ele leredi 
verilmediğinden müşteki.) 

L'kcnd nın Asfaltı üzerinde bilil No. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı ıisteği l}igı.ili ve yet
kıili mercie müracaati gerektirdiği cihetle Ko

misyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ollması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görüıhnediğine oy birliğiyle karar 
vezıildi. 

AŞKALE 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

233 28 . 12 . 1965 
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(Dilek~enin tarih ve No. su il c sahi l ı inin adı adresi ve dil ck~c özetiyle koıııisyon kararı ) 

581/ 622 - 20 . 4 . 1963 

HAL!T ERSOY 

( Dilekçi : Almanya' da çalışanlar ıçın geçim 
endeksinin indirilmesi istenilrııektedir.) 

437 Marl - H üls Römerstr 242 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 

açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgiai ve yet
kili idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle 

çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 011~ 
Komisyonum.uzca bir işlem yapılmasına ·mahal görüllmediğine oy birliğiyle karar 

Komisyonumuz 
ması hasebiyle 
verildi. 

C:ERl\IANY 

589/630 - 20 . 4 . 1963 

CELAL SAM1N 

Lehimli köyünde 

Hoçvan - ARDA,HAN 

KarRr Ko. Kanu tarihi 

234 2 . ] 2 . 1965 

(Dilelcçi: 8 nci J[ore Birliğinde askeı· iken hasta
lanarak tedavi için yapt?ğı masraflar neticesi aile 
geçimi?lli sağl1yamıyacak hale geldiğinden kendisi
ne bir çift koştım ökiizii, ı•e araba bedeli yardmıı ya
pılrııasını istemektediL) 

Geriğ düşülnüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteğıi ıi!gili rve yetkili idari makama müracaatı gerektirdiğinden ; Ko
misyon um uz çalışmafiannı dÜZ{)nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle Komisyonum.uzca bir işlem yapılm.a.sma. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildıi. 

591/ 632 - 29 . 4 . 1963 

MEHMET AKYÜZ 

PTT Fabrikası Atölye Şefi 

1 TAKBUL 

Karar No. Karar tarihi 

235 2 . 12 . 1965 

(Dilekçi E mekliliklerini içine alan lntıbak Ka
nıı?l'ım bit·an evvel çıkarılması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
ııiylle kanun teklif veya tasansına konu teşkil ey
lediğinden, KomisyonumUz çalışmalarını düzenli

yon 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir ıişJem 
yapl!lmasına. mahal görülmediğüne oy biı:liğiyle karar verildi. 

Kamr· ~o. Karar tal'ihi 

236 2 . 12 . 1965 
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(Dil ekc:enjn tarih vt- No. su ile Mhihinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

596/637 - 29 . 4 . 1963 

IlASAN YEŞ1T_,GüL 

1\: <ıııy ıı wkak ('iftı~i Han 

(Dilekçi :Alevi vatandaş zümresine mezhep eşit
liği sağlıyacalc şekilde Diyanet !şleri kanunu tasa
rısınm 10 ncıı maddesinin tadili istenı1mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
Al\TKARA açıklanan dD.lekçesinde vakı isteği mahiyeti ~tiba-

riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkiıl ey
lediği ellietle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aıit iş

lerden olması hasebiyQe Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyQe 
karar verildi. 

665/ 706 - 16 . 7 . ] 963 

A. GÜLTEK1 r TURAL ve arkadaşlan 

Devlet Orman İş l etmesi Müdürlüğü P er-
sonelinden 

BEYŞEHlR 

K arar No. Karar tari hi 

237 28. 12 .1965 

(Dilekçi : Orman bakım işçilerine verilen elbise be
dellerinin tazmininden müştekiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nd.n yukanda özeti 
açıklanan dıilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ve kazai mercie müracaatı gerektirdiği elliet
le; Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komdsyonumuzca bir işlem yapıilmasma 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

670/ 671 - 1(i . 7 . 1 !)6:] 

OS.\Tı\\' 1-:RYJL:\fAZ 

Kaı·ar No. Kaear taı'ihi 

238 28. 12 . 1963 

( Dilrkr:i: Eğitm en Te rin intıbaJmwı da öğr tm.en
ler gibi yavılmas?. istenilmektedir.) 

Bıığazi~i kiiyii }fuhları Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
acıklan::ı.n dilekçisinde vaıu isteği konu itibariyle 

F<>thiyc - l\IU<ILA kanun tekili veya tasarısının gerektirdiği ellietle; 
Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayı

lı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle Komisyonumuzcn. bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle kn.rar verildi. 

Karar Ko. Karar tarihi 

239 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. s.u ile sahibinin aclı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan} 

980/ 1021 - l R . :: . HHi4 

F.ı\.Tl\IA DU:MLU 

( Dilcl,·r:ilcr : Şehit ka;·,lt!jl eı·i ndcn do?ayı ;;ıaaJ 

tahsisilli ist cmcktcdi1'1er.) 

v0 C0mile 'l'o un Uncular köyünd0n Milli Savunma Bakanlığının cev~bi yazısın-
da : Mevcut ve lağvedilen emekli kanunlarımız-

'l'ORTU.\1 da kardeşden kardeşe maaş bağlanması hakkında 
bir hüküm bulunmadığından ve kanun teklifini 

5434 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 2 nci bendi gereğince Maliye Bak.J.nlığını ilg·ilendir!iğ·~n

den Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçeünde vikı isteği Komisyonn

muz çalışınalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g~rülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~ı H ı ; ı o~:z - ıR . :3 . ı nG+ 

:\1 1·:1 1\1 1•: '1' 1\ Y 1>1 :\L l 

v0 al'kada!}lan ~ahink ; ı.'·a küyi.iııd<·ıı 

Ka mr K o. Kn.rar taı·ihi 

~40 28.12. 19G!.i 

(Dilckçilrr : }(öylcrinde su baskını neticesi ev
/(riniıı lıamp olııJJ hasara ıtğradığıHdaıı 1•e yer 
yersıı kaynaması 11tııhtemel oldnğundan dunwıunmı 

nıah al/iıulc in cd cl ilmesi ist e 11ilm ektedi1·.) 

~A YKAHr\ ir"ıar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısın-

da : Keyfiyetin mahallinde tesbit edilerek iskô.n 
mevzuunda gereğinin yapıldığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekgesinde va.ln isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

975/ 1016 - 19 3 . 1964 

lSA ı -ARTAL 

YC' :-ırkmlaşl;ın l<';ıb rika mahall esinde 

Karar No. Karar tarihi 

241 28 .1~.1965 

(Dilrk<:iler : Topraksızhk yiiziinden zarııret 

içindt' bulwıd1tlclarındaıı ba.hisle kendilerine arazi 

ı·eı·ilmesini istemektediı·l er.) 

Köy işleri Bakanlığmın cevabi yazısında : Ha-
.\K(_'AKALI~ zineye ait kültür arazisinin (dağıtınuna tabi olun-

eaya kadar) mahalli Maliyeden kiralamalarının 
mevzuat dahilinde sağlanması için Urfa Valiliği:ıe ·yazılarak netice:;inin ilg-ililere ue duyurulması
nın istenildiğ·i bildirilmel tedir. 

Gereği düşiiniHdü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklamn dilekçeginde vakı isteğ·i Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ijlerden olması hase:.liyle 
Komi">yonuınuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

242 28. 12. l!)G:J 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin ııdı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

5/6 - 25 . ] o . 1965 

YU~UF AKSOY 

1671 Sokak No: 115 

( Dilekçi : Biı· teı·tip ve şen'i i[tim neticesi 1944 
y-ılında Talas Nahiye Müdürü iken intihar edeu 
eşini kendisinin öldiirdiiğii isnadiyle mahküm olup 
cezasını afla tamaınlad1-ğı cihetle kcıybettiği huku
l.:tmun iadesini istemektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi aynı mevzuda cezasının fer'i neticelerine sari şekilde özel af tale
binde bulunduğu ve bu talebinin Komisyonumuzun 18 . 2 . 1965 gün ve 14/ 382 sayılı Karariyle 
reddedildiği cihetle; iadei memuriyetinin sağlanması hususunun dahi aynı neticeye matuf talebi
nin is'afı 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi muvacehesinde mümkün olamamaktadır. 

Dilekçi uğradığı haksızlığı, hüküm tarihinde elde edilemiyen yeni deliliere istinaden iadei mu
hakeme yoliyle yeniden telafi edebileceği gibi; malıkurniyet karariyle kaybettiği amme hizmetle
rinden nıahrumiyet cezasını da (menınu haklarının iadesi) yoliyle cezasının infazından 5 sene geç
miş olduğu cihetle hükmü veren mahkemeden talep suretiyle istihsal edeceği kararla Meclisten 
istediği hususu elde edebileceği ellietle vakı talebinin (kanuni nıesağ olmadığından) tetkikine ma
hal olmadığına ittifakla karar verildi. 

109/131 - 25 . 5 . 1962 

ZEliRA BELG1NER eşi ve Vekili Kazım Bel
giner 

Karar N o. Karar tarihi 

243 28. 12. 1965 

( Dilekçi : Devletleştiı-ilen şcıhsi orınan bedelle
ı·inin Danıştay iliirıılannın irıfaz edilmiyeı-ek öde
nemediğinden müştekiler.) 

:\1ustafa Kemal Caddesi Şanlı Ap. No: ll Tanm Bakanlığı cevabi yazısında : Kesinleşen 
Danıştay ilamına göre yapılan icra takibatı so-

Aksaray - 1 TA1\TJ3UL nunda Ankara 6 ncı İcra Memurluğu 1963/5'740 
sayılı dosyasına 31 968 liranın ödenerek mahkeme 

i.J,amının yerine getirildiği ve bu meblağın dilekçilerce 31 . 10 . 1963 tarihinde icradan 50428 
reddiyat numarasiyle alındığ'l bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar o. Kal'at· tarihi 

244 28 . 12 . 1965 
1 



- 19 -
(Dilekçenin tarih ve No . .su ile sahibinin adı, adresi ve dilck~e özetiyle komisyon karnrı ı 

116/ l-l-4 - 1 . 6 . 1962 

AlE\1 I~T MUUARRI~M V .AlWI 

Vilayrt 'l'ahrirat Kfıtibi 

'l'RABZ N 

(Dilek çi : J( adrosıızlnk yiiziindcrı kaybe ttiği te?·
fiııiıı t liifi eelilmesini istemekt edir.) 

içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 627 sa
yılı intibak Kanunu ile kaybetmiş olduğu terfi 
i~lerinin yapılarak yaş haddinden 13 . 7 . 1965 te 
e, ekiiye sevk edilmiş bulunduğu bildirilmekte-
r r. ır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Koıpisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

198/ 230 - 3 . 9 . 1962 

1TFWF JL\\' 

vr n r kıH1n ~ lnrı muhtar A~nğı Tavla kö-
yiindrn 

n. HAYAZT'l' 

Karar No. Karar tarihi 

245 2 . 12 . ı 965 

(Di! (' kçiler J(öyleı·i1ı e sn ge tiı·ilm esi istcnil-
J'I(' kf dirler.) 

Köy işleri Bakanlığının cevabi yazısında : 
Devlet köylere su ihtiyaçlannın sağlanması için 
t n.hsisat ayrılıp Erzurum Bölge Şefliğince emiı

neten yaptırılacağı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği Komisyonu

muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

585/626 - 20 . 4 . 1 96~ 

AV t BAL01I~ 

"Esnaf Kr fnl t Koopcratif I ongrr Ba§kn

nı 

J86/ 627 - 20 . 4 . 1963 

7ıüLFüKAR KTT-'IN ASJ,Ar'\ 

C:E:'I IL1K 

Harhnı·o. mahn11esi Korntrpr . ok. No: 25 

ANTALYA 

Karar No. Karar tarihi 

246 2 . ] 2 . ] 965 

(Dile k r:ileı· : 1mar Kamwıwıııı tadilinde ıığra

dığı hrıksızl?ktarı mii§tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarıda öze
ti açıklanan dilekçilerinde isteği kanun tatbika
tma konu teşkil eden ve idari yargı merciinin 
yetkisine giren bur use taallUk etmesi hasebiyle 
KonıJsyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

247 2 . 12. 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su i:le sahibinin adı, adreri ve dilekçe özetiyle komisyon karım) 

~H7/G~8 - 20 . 4 . 19GJ 

:\Um .\1 E" öZYlLDIRLf 

(!h le kr:i : Eski /(ira !( anununun krıldmlması
n ı i~tcm c l:t cd?r.) 

Do'T;ın<-ılal' <-ndeksi :-ro. 200 Geı·cğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
a-gıklanan dilekçisinde v;kl isteği mahiyeti itiba-

('s kiidaı· - J!-i'I'A ı "IH "I; riyle kıntın teklif veya tasarısına konu te~ltil ey-
lediği cihetle ; Komisyonumuz çalışmalarını dü

zenliyen 140 saj'llı Kanunun 5 nci maddesine ait i]lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli~iyle karar verildi. 

59 /639 - 9 . 5 . 1963 

Mehmet Eltonm ve arkadaşlan 

İthaHitç ılar 1694 N o: lı tel sahipleri 

Karar No. Karar tarihi 

248 2H . 12 . 19Gfi 

(Dilekçi : Soı•yet Rusya'dan ithal edilecek inşa
at malzemelerinin mahdut ellıjre geçmesinin önlen
mesi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
KARS açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie başvurmayı gerektirdiğinden; Ko
misyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

726/ 767 - ] 6 . 9 . 196:1 

Ali Fele'k<ığlu 

Kara ı N o. Karar tarilıi 

249 28 . 12 . 1965 

(Dilelrr;i : Tlmıs Jandarma Komııtanl?.ğınm dcı
yak attığından şikayet.) 

2 . 9 . 1963 tarih ve 6 numar.ılı tel sa:lıihi 
İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Yapı-

1-IJ.\'"T. ' lan soruştunnada dövme olayının vukubulmadığı. 
nın anlaşıldığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünülüdü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuz'ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ae No. I arar tarihi 

250 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tari'lı ve No. su ile sahibinin ııdı. adresi ve dilekçe özetiyle kom.isyon karan ) 

755/796- 23 . 9 . 1963 

İ'braJıim I ı ya.koğlu VC' nrkııdnşlan 

(Dilek çi : .ı r alıallerine su. t•et-ilmcsini isternekte
dir·l e ı·.) 

K aragöz 8ll't ı . a ·kinleriııd0ıı İçişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekleri-
nin yerine getirildiği bildirilmektedir. 

Paşabı:rh~e - İST N UT1 Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonumuz 

çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis. 
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

94/ 935 -31. 12. 1963 

Hayrettin Avcı ve aı·kadaşlnı·ı 

eyitaihm L\Iruhallesi J3. R<>knk ~o: 6 

AKHİSAR 

ceği bildirilmektedir. 

Karaı: N o. Karar tarihi 

2;) ı 2 . 12 . 196ö 

(Dilekr;i : Ilaklarında Jıiibnolunan pam reza
l rırınm af f edilmesini isi emektedirl er.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Yap
tıklan kaçak inşaatlar sebebiyle 6785 sayılı İmar · 
Kanununun 20 nci maddesine istinaden haklann
da hükmolunan para cezasının ödenmesi gereke-

Gereği dii§ünüldü Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

96/ 937 - :n . 12 . 1963 

H alit Sizg k 

Karar No. Karaı· tnl'ihi 

252 2 .12.1965 

(Dil ekçi : Bııcak Jfii diiriiniin yolsuzlukların 

dan nıiiştekidir·.) 

Bornihat köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin aynı mahiyette-
ki müracaatı Komisyonumuzun 27 . 12 . 1963 gün 

ŞtRVA ı ve 10504 sayısı ile karara bağl:ı.mp reddedildiği 
ve bu kararın haftalık karar cetvelinin 44 sayısı 

ile neşredildiği cihetle itirazının tetkikine mahal olmadığına ittifakla karar verildi. 

Kara!' ~o. Karar ta !"i. hi 

253 2 . t2 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

915/ 956- ı..ı. o 1 o 1964 

'l'iirkiyl' Eczaıır ~ııhiplrı'i f'rnıi .vrt i 

t~'I'A:"\ H(] 1 J 

( Dilek çi : .11 n ci J( otadan ithal edilen ilnçlamı 

ihtiyaçlara kifayctsiz o lduğıı cihetle hayatı önemi 
hniz olanlarm listey e lconıılmad·ı ğırıdan şikay e t 

Pdilmektedir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Baka lığının cevabi yazısında : !thal edilecek ilaçlann bir kurulca 
tesbit edildiği ve Bakanlığ-ın bu istişari komisyon kararıanna uyduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gi:;rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

fl i G/ 057 - 1-1- . 1 . 196-1-

.\ Li RIZ.\ OZDE.\ftH 

Ka ı ·ııı· No. Ka ı·nr tnl'i'hi 

354 28 o 12 o 1965 

( /) ilekçi : K öu cğih11 ni11den .şikô.ye tle başka 

yn·r 11a kli istenilmektcdir.) 

• \ ~;i ~· ı ,\yd nP kiiy ii 
Adalet Bakanlığı cevabi yazısında : Eğitmen 

Şehbender Çelik'in adam öldürmekten sanık Bay
ram Kaya'yı tahrik ve teşvik etmediği yapılan 

soru~turmadan anlaşılarak hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği Komisyonu

muz çalı§rrıalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonnmuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

919/ 960 - 14 o ı o 1964 

AJDmT ~ I UHTı\n RAYRAKTAR 

J fo ı· Il ol' C'ndd<'si :\o: 27 

lik gösterilmeden yapıldığı gerekçesiyle 

tedir. 

Karar No. Karar tarihi 

255 28 . 12 o 1965 

( Dilekçi : T cm7Jiz Jfahkeuıesi R eis ve ô.zalannın 

uörP vi aiııi tiraret '1-H e la ı ni ara k kötiiye k1dlandık 

lrınndan nıiiştckidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek
çinin talebinin Yüksek Hakimler Kuruluna inti
kal ettirildiği ve bu Kurulca şikayetin gerekli

soruşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirilmek-

Gereği düşiinilldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

256 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahlbinin adı, adı·esi ve dilek çe özetiyle komisyon kararı) 

!J29/ D70 - l..J. . 1 . J 9G..J. 

00 1 ~Y K öyü 

(Vil ekr:1· : Vrnıa11 tu1ıd idi i ( ill l' alı ll u ll kö y/e,·i
ll e ait arazileri li iadt s?.lli is lt mckl edi1·lcr.) 

Uıtiyaı· Kurulu Tarım Bakanlığı.nın cevabi yazısında : Bahis 
konusu yerlerin 1951, 1962 yıllarında heyetlerce 

yALOVA yapılan tetkiklerde orman olduğunun tesbit edil-
diğ·i cihetle 3116, 6831 sayılı Kanunun 115 ve 

Anayasanın 131 nci maddesi gereğince Devlet or~nanla-rının özel kişilere devredilemiyeceği bildi
rilmelg.edir. 

G-ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

930/971 - 31. l . Hl6..J. 

RIZA YIL~I.AZ 

( 'rza rvinrh• 
(;sküchıı· - Paşakapısı 

1 H'l'AN IHTL 

Karar ı 1o . ı · ara ı- t a ıı lıi 

257 28. 12. 1965 

(Dilelı· (i : i 'skiidar Asliye ( 'eza IIakimi r' e ı•al 

_ 1 kjJIItrt r'dmı nı ii~t c ki(hr. ) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yük
sek Hakimler Kurulunun 22 . 10 . 1965 gün ve 
904/ 48 - 18 - 58- 7558 sayılı yazısiyle hakim hak
kında soruşturmaya yer olmadığına karar veril-
mi~ olduğ·u bildirilmektedir. 

Gereği ·ctüşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö ;·ülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

955/996 . 21 . 2 . 1964 

ŞABAN ŞA H1\'" 

Kıırg-ıpınnrı k ö_viinde 

T\:ı ı ·a ı "!\o. l ~a ı ·a ı · t-ı ı· i hi 

258 28. 12. 1965 

(Difekt:i : H azin eye m"t araziden öteden lı ri 
i~leyip bahçe haline ge tirdiği 10 döniimliik arazisi
ni1ı linden alıncırak lw .skalanna vc rı:Tm esinc miini 
olıwmasıııı istemeldedü·.) 

J<: r<lrııı li · i('Eiı Köy işleri Bakanlığı cevabi yazısında: Hazi-
neye ait kültür arazisinin ( dağıtıma t abi tutulun

caya kadar) Maliye Bakanlığının genelgesi gereğince mahalli maliyeden kiralanmasının mümkün 
olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.kı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar \'o. Kaı·a ı · ta ı-i h i 

259 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile Rabibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

H:J8j999 - 21 . 2 . 1964 

l Lr\Li l j A \' . AH . 

• \1 uht ıı r 

Uii l ın·l i k iiyüııdc 

ARDAHAN 

(Dilek çi : D ölgeli köyiin okul yaptırılmas-ı ıı ı 

istemektedir! er.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabında : Gölgeli 
köyüne bu yıl iki dershaneli bir okulun yaptırıl

dığı bildirilmektedir. 

Gereğ-i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

%G/ 1007- 9.:~. 1 9 G4 

L C'l' I •' IY I ~ (iOK(' E. · 

J> ıııııı·lı:ı~ ı < 'ıı d dı•s i :'\o: :n 

Karaı· No. Karıı r t a rihi 

260 28 o 12 o 1965 

( Dilekçi : J(ocas ı J andarma l's t eğm ni Zeyıı e l 

Abielin (-;ökçen'den d1tl maaş ı tahsisini istem ekte
di ,..) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek-
İ SKENDERUN" çiye eşinden 49 lira 72 kuruş maaş tahsis edilerek 

maaş resmi senedinin İskenderun Malmüdürlüğü
ne gönderilmek üzere Hatay Valiliğine 16. 3 . 1964 tarih ve 64572 - 2/ 4176 sayılı yazı ile gönderil
diğ-i bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

967/ 1008 - !) o 8 o 1964 . 

ALL UR.A!-i 

~! u h tar 

K a rar N o. Kara ı· tarihi 

261 28 o 12 o 1965 

( J) ilekçi : K öyleri ne yakw m esafedeki içm e S1t

!J ııı ı un getirilmesi için boru ve ril1;ıesini istemekte

dır! er.) 

1 \uzupına ı· köyünch• Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında : Ba
his konusu içme suyu 1965 bütçe yılı istikşafi etüt 
programına dahil olduğu ve köy toplum kalkınma

sı. koordinasyon kurulunca hazırlanacak programa göre gereğinin yapılacağı bildir ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonu
muz Çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir ~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ar Ko. Karar tarihi 

262 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

973/ 1014 - 9 .. 3. 1964 

CEZAtR DEDE 

( Dilchçi : 100 hanelik köyleı·ine amzi tahsisi is
teııilmektedi1·.) 

O ı·tagcçit Köyü lVIuhtarı Köy !şleri Bakanlığı. cevabi yazl5ında : Hazi-
neye ait kültür arazisi mevcudolduğu t akdirde 

Ardahan - Kars (dağıtıma tabi tutuluncaya kadar) kiralannıasımn 
mevzuat dahilinde yapılmr..sı için Kars Valiliğine 

yazıldığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukandn. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu

muz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumu.zca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

974/ 1015 - 18 . 3 . 1964 

FA TMA öZYILMAZ ve Çocukları 

Cihan lı köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

263 28. 12. 1965 

( Dilekçi: II m· b malii/ii eşinin vefatından sonra 
1955 yılından be1·i kendisiyle k1zı ve oğluna veril
miyen tütiin beyiye ihamiyesinin verilmesinin sağ
lanması istenilmektedir.) 

Yeşilyurt - TORTUM Milli Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 
5755 sayılı Kanun gereğince ölen harb maliliünün 

son yılda aldığı ikramiyesinin 5 mislini bir defaya mahsus olmak üzere ölüm tarihinde durumlan 
5434 sayılı Kanunun 67 nci maddesine uygun uyan maaşa müstahak yetimlerine verileceği ve bu 
paranın da 6 yetimine 1 347 lira olarak ikramiye mahiyetinde ödendiği, dilekçinin de bunlar için
de bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5145/5145 - 17 . 10 . 1962 

ME HMET AYDOS ve arkadaşları 

Karaı· No. Karar tarihi 

264 28 . 12 . 1965 

DilekçiZer: llfiivekkillet-ine ait sularını başka 

köylere ve1-ilrııesinin isabetsizliğinden miişte ki.) 

Aykut Kireç Ocaklarmda İşçiler içişleri Ba~anlığının cevabi yazısında : Köy iş-
leri Bakanlığınca yapılan incelemede; Elmalı kö-

Dikmen - ANKARA yüne içmesuyu olarak tahsisi teklif edilen Pazar-
duran ve Çobanyazı membalanndan yalnız Çoban

yazı membalarmdan yalnız Çobanyazı'sının alınmasına karar verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği Komisyonn
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarilıi 

265 28 . 12 . 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

13375/ 13375 - 15 . ı . 1965 

CEMAL '!'ALAY 

Aşağı Norşun Mahallesi No : 34 

( Dilekçi : Van'da Şeyh (A bdurrahman Efendi 
J/ escidi Şerif i zcıuiycsi) vakfwdan ecdadından in
t ik al en faydaları dırılmasını ist e 111 ektedir.) 

Devlet Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçe sa-
VAN hibi Cemal Yaylan'ın vakıfla alakası bulunmadığı 

gibi bahsettiği şecerenin de Vakıflar İdaresinde 
mevcudolmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

'13759,113759 - 5 . 3 . ] 965 

·RüS'l'EM 'l'A'l'OöLU 

Samsun Bilum um Motörlü Kara Nakil Va
sıtal ar ı Sahipl eri , Süı·ü e üle ri ve tşçil eri Der·
neği Bnşkam 

Çarşamba - SAM. ·u~ 

Karar No. Kar·ar ta r·ihi 

266 28. 12. 1965 

( Dilekçi: Vasıtalarına §ehir içinde miirıasip bir 
iş yeri gösterilmesi istenilmektedir.} 

İçişleri Bakanlığının cevabında: Çarşamba is
tilmmetinde çalışman münübüslere istasyon mev
kiinde yer gösterildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasabiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Urfa Se na törü 
V . Gerger 

(Dilekçe sayısı : 76) 

Söz cü 
Mardin Scnatörü 

A . Bayar 

Söz cü 
Tekirdağ Milletvekili 

K. Nebioğlu 

Karar No. Karar tarihi 

267 2 . 12 . 1965 

Kat ip 
Konya Senatörü 

M . Dinekli 
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25 . 3 . 1955 C uma 
(Dilekçenin tarih YC' ~o. su ilc sahibinin a(h , adresi Ye dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

23/27 - 16 . 4 . 1962 

İBO GöK ve arkadaşları 

Balıkala ğ·ı ci\·arı Mine Iliiyüğ·ündc 

(J\aymal;am ToıJrak T evzi J{onıisyon Başkanı 

i stasyon Miidiiı·ii, J . K. J(uıııandan ve şerikıerin

clcıı miiştckillcr.) 

Adalet Bakanlığ'l cevabi yazısında : Elbistan-
Türkoğlu - MARAŞ dan Türkoğlu ilçesine g·öç edip yerle~en şikayetçi-

leri:n bu topraklardan çıkanlacakları ve Toprak 
Tevzii yapılmadığ·ı Eebebiyle müracaatta bulundukJarını, h::ı.len mezkür arazide 3 senedir ikamat 
ettikleri cilıe.tle bu şikayetlerinden vaz geçtikleri bildirilmektedir. 

Gereğl dü}iiniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilel<çesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlanna mi.iracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zon1iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§letden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına malıal g·örülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

137/ 168 - 13 . 6 . 1962 

·IIASAN DEMiRBAG 

Yenimahalle No : 28 

Karar No. Karar tarihi: 

268 18 . 2 . 1966 

(Cebrcıı s1'liilıla ziı-aatle rirıden men, arazilerinin 
zorla i~r1ale öliimle t ehdit ve sair· fiineriıı temadisi · 
srbcbiyle ·bölqcrle lımnnı. sağlamıyan, suçlularla 
ilgilcıımiycn Pahı Kaymakamından mü,şt ekil,c r . ) 

ELAZIG içişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Elazığ 
Valiliğinden olayın talıkik ettirildiği, dilekçede 

balısedilen hususlann viLridolmadığı, ancak bu köyde müessif hadiselerin vukua gelmemesi için ge
rekli zabıta tedbirlerinin alındığı bildirilmektedir. 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon· kararı) 

Gereği düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

162/152 19 . ll . 1D65 

FUAT EOELt Fcyziçakmak 

Karar .No. Karar tarihi 

269 18 . 2 . 1966 

(1950 yılından evvel emekli olan ord1t 
mensuplaı·iyle 42 sayılı Kan unla emekli olanla~·ın 

intibaklarının yapılması istcnilmektcdir.) 

Sokak No : 40/ 2 ANKARA Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzuu 

olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işler
den olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

318/359 . 5 . ll . 1962 

tHSAN DEMiR ve arkadaşları 

Ka.ra.r No. Ka.ra.r ta.rihi 

270 18 . 2 . 1966 

(Ziraat Bankasına olan borçlarımn tcıkside bağ

lanması iste1ıilnıektedir). 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
Kulak · ız lah. Muhtarı AJILAT açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lı§ma.lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş!em yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Ka.ra.r ta.rihi 

271 18 . 2 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı ) 

327j:368 - 12 . 11 . 19G2 

İSMET A YCA.; Ye aı·kadaşları 

Şekcrci cad. Malat1a Sokak No : 18 

324/ 365 - 12 . 11 . 1962 

NECDET EREN' ve arkadaşları 

Kış la cad. No : 13 

323/364 - 12 . ] ı . 1962 

MARAŞ 

MARAŞ 

AHMET YENiPINAR ve arkadaşları 

Karaclar Cad. Dizcl Bitişiğinde Döşemeci 

MARAŞ 

325/ 366 - 12 . ll . ] 962 

~r II.ARHEM: üNü OK ve arkada!5laı·ı 

(Lise mcz ıınlannın a kerlik göı-ev l t rini Yel . 
Sb. Öğrctuıen olcırak yapi ml mas ı iste nil mı/, tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil 

eylediği komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 

olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapıl

masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi 

Karar N o. Karar tarihi 

272 18 . 2 . 1966 

(Belediye lnwı-ı için gayri menhulleriııin be
delsiz elinden, alındığmdan mii5iekilcr.) 

Musullu l\Iah. Muhtarı Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

f:..AZ1ANTEP idari mercie veya yarg1 organlarına müracaatı 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.sebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

328/ 369 - 15 . ll . 196' 

ARJF BARBAROS \ 'C arknda l arı 

E:ğitıncnle ı· adına 

Lalapaşa - EDiR •• E 

Karar N o. Karar tarihi 

273 18 . 2 . 1966 

(J{öy Eğitmenlerin e de öğretrnenle1'in hıdmku

nıı sağlıyacak intibak ı-e me k li ka ııunla,rHmı, ç1.

kanlmas1, isterı ilnıektedir). 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-
riyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil ey

lediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonwnuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi 

Ka.ra.r N o. Karar tarihi 

274 18 . 2 . 1966 
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(Dilek~cnin tarih YC No. su ilc sahibinin adı, ::ı.drc~ i ye dilckr:c özetiyle . komisyon karan) 

:331/372 - 15 . ll . 1962 

VECtill SIRTil l\IERCA~ 

( (ııi :·crsitelerdc çifte tcdrisat yapılınası istenil
mcktca~·r.) 

12 . ll . 19G2 tal'ih ve GO No. lu te l C.c:.·cği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
sahibi a~ıklanan dilel~çesinde vakı isteği ilgili ve yotltili 

idari mercic veya ya gı organıanna müra:ıaatı 

KARAHALLl gvrektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n:ıi maddesine 
ait i~lerden olma·n hasebiyle Immisyonumuzc:ı. bir işlem yapılmasına malı::ıJ görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

332/ 373 - 15 . ll . 19G2 

ABDUSSA:ME'r Y ü CEL 

Karar N o. Karar tarihi 

275 18 . 2 . 1966 

(Giibrc ithalinin serbest bırakılması istenil-
ııddccl~r.) 

Zirat Odas1 B:ı~kanı Gereği dü'}ii.nüldü : Dilckçinin yukarda özeti 
~Jıklana.n . dilekçcsinde vmn isteğ·i ilgili ve yotltili 

OS:\1AN tYE i:la:·i me:·cio veya ya:·gı. organıanna müra:ıaatı 

[;'J:·el::tirdiğ·i cihetlc komisyonur:1Uz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n :::i m::ddesinc ait isierden olma·:ıı ha::ıelıiyle komisycnumuzca 
bir işlem yapılma3ına mahal görülme:iiğ·inc GY bidiğ·.iylc karar verildi. 

336/377 - 15 . ll . l!JG2 

BEYTULLAII OKAN 

Karar No. Karar tarihi 

276 18 . 2 . 1966 

(Zabıt l:ii.t ibi ödcııc ldc rinin kwmn ç-ıkt ığ-ı halele 
ı·c ,·ilıııccl;(ji ı ı ele n ı~! ii 5tc l.'·i.) 

Zabıt Katibi Gereği düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
a :;ıkln.nn.n dilekgesinde vd.kı isteği ilgili ve yetkili 

KUŞADASI idari mercie veya yargı organlarına mü a:::a:ı.tı ge-
r<ıktirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalı)malarmı dü

zenliyan 140 sayılı Kanunun 5 n:ıi madde3in~ ait i}lerden olına ·;ı ha:::cbiyle lwmisyonumuz~a l:ir i~ 
lem yapılmaJma mahal g::irülmediğine oy bL liğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

"277 18 . 2 . 1966 
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337/378 - 15 o ll o 19G2 

M. MUSTAFA ERDOö.AN 

(Banka ı·c Hooperatif bon:larının tccil ettiril
mcs?· :· ~tcnı'lnıcktcdir.) 

Topaklı Nahiycsi Muhtarl ığı Gereği düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
n. :1ıldanan dilel{çesinde vfi.kı isteği ilgili ve yetkili 

AVANOS idari mercie veya yargı. organianna müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci roadesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılına3ına mahal göriUmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

33/ 379 - 27 . ll . 19G2 

MAZHAR SEVilli ve arkadasları 

Karar N o. Karar tarihi 

278 18 . 2 . 1966 

(Tcırıın satış koopcratiflcı·inin verimsizliğinden 

nı ii Jfc ldcı') . 

Yalı mahallesi N o : 17 Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
a] ıkianan dilek~esinde vlkı isteği ilgili ve yetkili 

ERDEK idıri mercie veya ya":"gı. organla;ına müra:)aatı ge-
rekti'ı:·diği cih-:ıtle komisyonumuz çalışmalanm dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait j ~le:den oL-na 11 ha'Je'Jiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

G07/ G48 - 917/ 958 - 14 . 1 . 19G4 

1DRAI-IH1 KARADEN:lZ 

Karar No. Karar tarihi 

279 18 . 2 ' 1966 

(lsma:ı l{a•Ja ilc aralanııda me ı·cut davanın il
gili mahkemelerce 1·ii.yet edilmesini · isterııek tedir.) 

Yeni Otel M ehmet Arslaııti.i.ek eliyle G·3reği dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
::ı.~ıklanan dilekçesin·de· vlkı isteği ilgili ve yetkili 

IGDIR i ari mercie veya yargı organianna müra::aatı 
gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n~i ma:lde:ıine ait i]lerden olma:ıı ha3ebiyle komisyonumuzca 
bir iılenı yapılmasma malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No: Karar tarihi 

280 18 . 2 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

G l0j 651 - 25 . fJ . 1963 

OS:;HA ı ' DURMliŞ 

Şipali köyü Eğitmeni 

( Eğitmeııle rin asli öğretınen kodrosww geçi
ı·ilmelcrini sağlıyan kamıııwı Ç1karılmasmı ı".slemek

tedirlm'). 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
tnegöl . BURSA açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-

riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ey
lediği cihetle ilgili ve yetkili idari mercie v~ya yargı organlarına müı·acaatı gerektirdiği cihetie 
komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle komisyonumuzca bir işler yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

611/652 - 24 . fı . 1963 

.M. BJ~DRE1'1'1N öZTüRK 

Merkez İnönü İlkokulu öğretmeni 

Karar No. Karar taribi 

2sı ıs . 2 . 1966 

{ll!.:okıtl ve köy okulu öğretmenle ı·iniıı baı·enı, 

teı·fi ve t cı·filıi 1'-'}lerin in günün icaplanna göı·e dii
zeltilmesi istenilmektedir). 

ve 2 No. lu kütüphane memuru Gereği düşünüldü : Dilekçini yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

ERZURUM idari mercie veya yargı organıanna müracaatı 

gerektirdiği cihetlo komisyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

614/ 655 - 4 . G . 1963 

BEHZA '1' KALTüRK ve arkadaşları 

Karar N o. Karar tarihi 

282 18 . 2 . 1966 

(Zir-aat Bankası borçlannın teciliyle icra ta
kipleı·inin dıırdurulnıası istenilmektediı-) . 

Çiftçi Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

ALACA idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma~n hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar ta.rihi 

283 ıs . 2 . 1966 
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618/ 659 . 4 . 6 . 1963 

KAZlM VURAL 

(Vatani hizmet tertibinden maa§ tahsisini iste
mektedir.) 

Hükümet caddesinde Yazıcı Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği, savaşta emsal-

Niksar - TOKAT lerine nazaran üstün başan gösterdiği Harb Ta-
rihi kayıtlariyle sabit olanla.r.a özel kanunla va

tani hizmet tertibinden maaş tahsisini amir bul u nd uğu cihetle; komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

617/658 . 14 . 6 . 1963 

KEMAL ÖZTÜRK ve arkadaşları 

17 . 5 . 1963 taııih ve 121j632 No. lu 
tel sahibi 

CEYHAN 

ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
liğiyle kararverildi. 

619/660 . 4 . 6 . 1963 

NtY AZt ARSLAN ve arkadaıjlan 

Karar No. Karar tarihi 

284 18 . 2 • 1966 

(Ceyhan barajının taınıası neticesi mahsulleri
nin hasaı·a uğradığından rııü§tekiler-.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir-

Karar No. Karar tarihi 

285 18 . 2 • 1966 

(Köylerinin Bozöyük kazasına bağlanmasını is
ternektedirleı·.) 

Karaköy'de Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

Pazaryeri . BOZöYüK idari mercie veya yargı organlanna müracaatı 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumu.zca bir işlem yapılmasma mahal görülme:Iiğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

286 18 . 2 . 1966 
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( Dilek~enin tarih ve No. su ilr sahibinin adı, ac1rrcı i n~ dilrk~r özetiyle kom isyon kararı) 

621/662 - 5 . 6 . 1963 

KAZHI AŞANOK 

İslambey Tahtaminare Bostan sokak 
No. 5 

Eyüp - 1ST ANBUL 

(Eski emekli astsnbau maa5larımn son şekle 
göı-e iıılıbaklamıın yapılması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçede vakı isteği, mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 

eylediği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie ve
Y2. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ci

hetle komisyonumuz çalışmalarını 
olması hasebiyle komisyonumuzca 
rar verildi. 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i şlerden 

bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka-

624/ 665 - 6 . 6 . 1!l63 

HALBF UöURLU ve Çabala köyü Uuh

tarı ve arkadaşları 

Y ayladağı - IlATAY 

623/ 664 - G . 6 . 1963 

MEID'lET UZUNTAŞ ve arkadaşlan 

Kızllçat köyü Muhtarı ve diğer köyler 

Yayladağı - HATAY 

625/666 - 6 . 6 . 1963 

R. KAZIM ALTUN 

Karar Ne. Karar tarihi 

287 18 . 2 . 1966 

(J(ôy araz~çi?ıin orman bölgesine dahil edilme
sinden ınii'jlelcile r.) 

G·ereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açık1anan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gcrek!irdiği cihetlc komisyonumuz çalı§malarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

288 18 . 2 . 1966 

(Yabancı dil ihtısas zammı ile 6 aylık farkının 
veı·ilmesiııi istemektedir.) 

Fransızca Öğretmeni Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilglli ve yetkili 

Ardeşen - RİZE idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiğ·i cihetlc komisyonumuz çalışmalarını 

ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 'Jirliğlyle karar verildi. 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 

Karar No. Karar tarihi 

289 18.2.1966 
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627/668 - G . G . 1963 

AI-DIET BA YIL\IC ve arkadaşları 

Tömük köyi.inclc 

Eı·dcınli - 1ÇEL 

6~8/6G!) - 6 . 6 . 1063 

OSl\fAN üNAL ve arkad .ışlan -
Töınük köyünde 

Erdemli - 1ÇEL 

626/667 - 6 . 6 . ] 963 

iBRAill:M KILINÇ ve arkadnşları 

Tömük küyi.inclc 

Erdenıli - 1ÇEL 

702/743, 10583/10383 - 23. 8 . 1963 

ALt SARIKUŞ 

Muratdcdc Mahallesi Kaı·cı yolu üzeri No. 29 

(Toprak baı·cmine göre bo5landıı-ılmaları iste
nilmckted~·r.) 

Gereğ·i dü~ünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya ya~gı organıanna müranaatı 

gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarım 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle lwmisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğ·iyle karar verildi. 

Karar "t\'o. Karar tarihi 

290 18 . 2 . 1966 

(Aletlerle oyun oynatar(ık ailesini geçindirdiği
?ıi, spora yaı·dıın olduğu halde faaliyetinin vilayet
çe menedildiğinden miiştekidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti 
DENİZLİ açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komi:ıyonumuz çalışmalarıni düzenliyen !':tO sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına mahal görülınediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

70G/747 - 23 . 8 . 1963 

DURAK DBYY AN 

Zahirccilcr Derneği Başkanı 

URFA 

Karar No. Kaı:ar tarihi 

291 18 . 2 . 1966 

(Ofise t eslim edilen zah;re bedellerinin zama
nında öde nınediği i~·iıı. banka bon.:larını ödiyeme· 
diklerinden şikayet edilmektedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vl lo isteği ilgili ve yetkili 
idari · mercie· veya yargı organlarına müracaatı 
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gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

713/754 . 28 . 8 . 1963 

!ZZET Y AL 'INER 

Özel İdare VfLridat 1\fcm'.lru 

Karar N o. Karar tarihi 

292 18 . 2 . 1966 

( Eğitnıenlikte ge~·en hizmetlerin meınııri'!}et ve 
ernekliliğe sayılması için kanım çıkanlması istenil
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
Karapınar . KONYA açıklanan dilakçesinde vd.kı isteği mahiyeti itiba-

riyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil ey
lediği cihetle ; komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler
den olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

714/ 755 . 28 . 8 . 1963 

NınılAN KIZILKAYA 

Garda Mulıabere Memuru Necati eliyle 

Karar No. Karar tarihi 

293 18 . 2 . 1966 

([(öyliiniin Ziraat Bankasına olan borçlarının 

takside bağlanması için gerekli kanunun ne zaman 
Senatodan çıkarılacağı sorıılnıaktadw.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
Bilecik • İSTASYONU açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-

riyle kanun teklif veya ta.sansma konu teşkil ey
lediği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarina müracaatı gerektirdiği cihetle 
komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle komisyonumll%ca bir işlem yapılınasma ma.ha.l görülmediği oy birliğiyle karar verildi. 

720/761 . 29 . 8 . 1963 

IlASAN öZGüR 

Etlik Ortaokulu Tarih. Coğrafya Öğret
men ve Müdürü 

Etlik · ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

294 18 . 2 . 1966 

(6273 sayılı 6ğretmenle1· lntıbak Kanununa gö

,.e nm·cken maaş intıbakının yapılmadığı için açtığı 

Danıştaydaki davanın ilanıı ve Dilekçe J(onıisyo

nundan veı·ilen 1732 sayılı kamra 1·ağrııen ~:filli 

Eğitim Bakanlığınca hakkının verilmeyişinin Ana
yasayı ihlal olduğundan nıiiştekidir.) 

Gereği dü,ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yari'l organlarına müra.caatı &rerektirdiği cihetle konıisyonumll% çalışmalannı d~ 
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

606/ 4925 - 27 . 7 . 1960 

HATiCE GüNAY 

Karar N o. Karar tarihi 

295 18 . 2 . 1966 

(Zimat Ba1ıkasından kredi talebinde bulunmak
tadır.) 

Maden köyü Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Arzu-
sunun Ziraat Bankasma intikal ettirildiği bildiril-

P1RAZ1Z mektedir. 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı geişlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait le karar verildi. 
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy 

796/ 5385 - ı . 8 . 1960 

ZEKt KARAHAN 

Ahmet Şuayip sokak No : 15/ 1 

Karar No. Karar tarihi 

296 18 . 2 . 1966 

(Tehraı· vazifesine iadesini istemektedir.) 
Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek

çinin gereği için Başbakanlığa gönderilmiş bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Beyazıt . İSTANBUL Gereği düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen · 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1003/28333 . 26 . ı . 1961 

SAMl F ATtH ISIJUN 

Karar No Karar tarihi 

297 18 . 2 . 1966 

(Çankırı arazi kadastı·o miidiiı·liiğü Ilehmi 
Eı·ol'dan müştekiler.) 

Alibey malı. Yamak sokak No : 9 Devlet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek-
çinin eski şikayetlerinin tekran mahiyetindeiri 

ÇANKIRI müra~aatınm yeniden incelatilerek kontrolör Ruhi 
Çakaloz, Gani Gürün ve ahiren Fahrettin thısal 

ta.ra.fmdan tanzim edilen raporlarla ihbar ve şikayetlerin subut bulmadığı anlaşılarak memur hak
landa tayini muameleye liilum olmadığı bildirilmektedir. 
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Gereği dü}ünüldi.i. : Dilckçinin yukarda özeti açıklana.r. dilekgesinde vd.kı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idar.i. mercie vey2. yargı. organlarına müracaai;ı geraktirdiğ.i. cihetle komL:ıyonuınuz çalışmalarım dü
zenliy.:m 140 sayılı Kanunun 5 nci maı:lde3ine ait i'jlerden olma 11. hasebiyle koınisyonumuzca bir iş 

lem yapılma3ıııa mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1734/~8~-!3 - 1 O . 2 . 1 9Gl 

NlYAZi OOC'ZSOYER 

Ka rıır No. Ka rar tarihi 

~!)8 18 . 2 . J DGG 

(Rarlyoilan din/, konularm kaldırılması istenil
mektcclir.) 

Ka,-aklıuc:·c Büklüm sokak N : 54/8 Gereği düjüııüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

ANKARA idari mercic veya yargı organlarına müracaatı ge-
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kammun 5 nci maddesine ait i~lerden olma·n hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1759/ 2942G - 10 . 2 . IDGl 

ŞBl.[~ETTiN KAYA YC arkadaşlıırı 

Kclpiköt' Köyünde 

Karar No: Karar tarihi 

2!)!) 18 . 2 . 19GG 

(Toprak rcfonnn çıkarılarak ağalı,ija son ven'l
mrsi ı·e Tapn Kadastro II eyeti gönderilmesi iste
nilnıektcdir.) 

Ba}oa1m~ılık ceva'Ji yazısmda : .Gjle ilçesinde 
Göle - KARS tapultı~c. fa:ı.liyetine geçilmesine filhll imkan ol

ma:lığı bildirilmektedir. 
Gereğl dü5ünlüdü : Dilekçinin yukarda özeti a::;ıklanan dilcl{çesindc v:Lln isteği ilgili ve yetkili 

idari merde veya yargı org::ı.nb.rına müra.::a.::ı.~ı rrcrJ!::tirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma:ldesine ait i!lerden olnı::ı ~ı ha.:ıebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2096/30-!04 
4361/23173 - 2 . 11 . ] 960 

Ti üSBYJN YEŞJLTEPE 

fuhuntli Bucağı Koman köyünele 

Mazgirt. - TUNCELİ 

Karar No. Karar tarihi 

300 18 . 2 . 196G 

(Va.ı ani hizmet tertibinden maa:5 tahsisi istcnil

meldedir.) 

T. B. M. Meclisi Ba}ka.nlığı ceva1Ji ya~ısında 
Tunceli Milletvekili Fethi Ulkü.nün Alioğlu Hüse
yin Yeşiltepe 'ye vatani hizmet tertibinden aylık 
ba1'lanma -,. ha1.{kındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 3 . 5 . 1963 gün ve 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 6 . 1963 t arihli birle~imlerinde reddedildiği bildirilmek- · 
teclir. 
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(Dilckc:cnin tarih YC No. sn ilc sahibinin adı, adresi Ye dilckr:c özetiyle komisyon kararı) 

Gereği dü3ünlüdü : Dilekçinin yulı:arda özeti ::ı.~ıklanan dilekgesinde vd.kı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari nıercie veya yargı org·:ınl:ı.rına müra ::aatı gerJktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmaJa:-ını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci :r.:addcsine ait i'?lerden olma·n hasebiyle kornisyonumuzca bir iş

lem yapılma3ına mahal g:Jrülmediğinc oy birliğ·iyle k:ı.rar verildi. 

2~65/8906 - G . 9 . 1960 

FEHMİ YILDIRAN 

Et YC Balık Kurumu İstişar6 Kurulu Azası 

ANKAR/ı. 

Karar t\o. Karar tarihi 

301 18 o 2 . 1966 

(Emekli i,JI emin in iptal in i isteme h! edir.) 

Tic:ıret Ba1tanlığmın ceva'ui yazısında : D1-
lekçiye Toprak Mahsulleri Ofisinde va2:ife veril
mek suretiyle dileğinin yerine getirildiği bildi
rilmektedir. 
a~ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

Gereğ·i. düjünli.i.dü : Dllekçinin yukarda özeti rJktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala:-ını dü
idari mercie veya yargı organl::ırına müra::a:ıtı gc ) ~ l erden olma·n hasebiyle kornisyonumuzca bir iş

zenliyen 140 sa,yılı Kanunun 5 nci r.:ıa:idcsine ait le k:ır:ı.r verildi. 
lem yapılma.Jına mah:ıl ı.(.irülmediğ·inc oy birliğ·iy 

2423/ 60200 - 28 . 2 o 1961 

CAI•'ER üZ 

Karaı· Ko. Kamı· tarihi 

302 18 o 2 . 1966 

(S inop ilı: Bayındırlık Miid iirii l'la: it Erman'
dan miiştckilclir.) 

Bayınd ı rlık l\Iüdürlü~·ünclc Şöför Bayındırlık Bal{anlığı cevabi yazısında : Tah-
ldka~ evrakının D:.ım'ltaya intikal ettirildiği ve 

SiNOP ı:anık Na]it Erman'a isnadedilen suçun mahiyeti 
itibariyle Af Kanununun ~ümulünde görülerek 

kamu dava1ının af sebebiyle ortadan kaldınlmasına kar:ır verildiği bildirilmektedir. 
Gereği düıünlüdü. : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vd.kı isteğ"i ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müra:ıaatr ger::ıktirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmala mı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci Y'."addesine ait i~lerden olma·n hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılma3ına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle kırar verildi. 

2-H54/ 9451 - 13 . 9 . 1960 

ERTAN BULUR 

Dcmirhisar gemisinde As. Sb. 

GöLCüK 

Karar !\o. Karar tarihi 

303 18 . ~ . 19G6 

(Cezasının affmı istcııı c kt cdir.) 

Ba}bakanlık cevabi yazısında : Dilekçiye ait 
evrak ve ilaının 13 . 1 . ~ 960 gün ve 3599 sayılı 
tezkere ile Milli Birlik Komitesi Sekreterliğine 
g·önderildiği bildirilmektedir. 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karıı.n ) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir iş
lem yapılınasına nıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2475/42494 - 2 . 3 . 1961 

ŞAHİN UÇAREL 

Karar N o. Karar tarihl 

304 18 . 2 . 1966 

(1 280 limlık Maliyece tahakkuk ettirilen vergi 
borcunun affını istemektedir.) 

Yukarı mahalle 113 sokak No : 6 Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi 
hakkında uygulanacak muamele §ekli bir örne~ 

Buca - tZMtR ilişik 1 . 9 . 1961 gün ve 2161760 - 2315 - 30475 
sayılı yazı ile tzmir Valiliğine tebliğ edilerek so

nucundan da mükellefe bilgi verilmesinin istenildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünlüdi\ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

6801/53730 - 24 . 8 . 1961 

RlZA GöSTERİR 

Kuyumcular N o : 5 

Karar No. Karar tarihl 

305 18 . 2 . 1966 

(Tayin edildiği sabık bir görevine hastalığı se
bebiyle gidenıediği zamana ait 3 aylık maaş öden
nıesine marıi 1108 sayılı Jlfaaş l(arıunumm 8 nci 
maddesinin tadilirıi istemektedir.) 

tZMtR Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze-
ti açıltıanan dilakçesinde vakı isteği kanun taeii

Iini gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz~a bir işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

306 18 . 2 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

68/54626 - 2 o 9 o 1961 

Güneş Kircmit Tuğla Fabı-ikası Limited 

Şirketi 

(lt hal kotalannın hazırlanmasında yurdun iç
tinıai ve iktisadi zarııretle1·in teenımiilii istenilmek
tcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
ESK.tŞEH!R açıklanan dilekçesinde vakı isdeği ilgili ve yetki-

li idari mereie veya yargı organlarına müracaatı 
gerektiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü3enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlorden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasına ma.ba.l görülmediğine oy birli
Afyle karar verildi. 

6804/54629 - 12 . 9 o 1961 

KEMAL BAŞTOK 

Karar No. Karar tarihi 

307 18 . 2 . 1966 

(Ticari sanatının işlemesine belediyece metı 

olunmasımn beriaraf edilmesi istenilrnektedir.) 

Şekerci Seydin :Malı . Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ile ilgili ve yet-

Eğrid.ir - tSPARTA kili idari mebcie veya yargı organlarına müraca-
atı gerektiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzea. 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6805/54694 - 3 . 9 . 1961 

HALtL tBRAIDM GüNAY 

Karar N o. Karar taribi 

308 18 . 2 . 1966 

(1957 Yılında Geyve de yapılan arazi kadas
trosıımm rnaksatlı hareketinden miişteki.) 

Karaçam Köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesin vakı isteği ilgili ve yetkili 

GEYVE idari mercie veya yargı organlarına müraeaatı 

gerektiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

809 18 • 2 • 1966 
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(Dilckc:cnin tarih ,-c No. su ilc salıibinin adı, adresi YC dilckc:c özetiyle komisyon kararı) 

68/54673 . 3 . 9 . 1961 

:X uRt S ER üK 

Şchrcsıni ~Iah. Başhoca sokak No 
kat : 4 

18 

(Va:ifcdc ralıatsızlaııarak enfarktiiz krizi soııu

cıı vefat eden babaswdan dolayı 37 yıldır çalıJlı

ğı iş yeri11den /~endisine maaş tahsis edilmediğin

den ıııiiştekidü·.) 

Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : ölüm se-
Fatih - tST ANBUL bebiyle iş akdinin bitarn bulması halinde kıdem 

tazminatının varisierine ödeneceğine dair bir iş 

kanununda bir hüküm bulunmadığı bildirilmekte ~ir . 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçenin yukarda öze ~i açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna mürac ı.:ıtı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma

larım düzenliyen 14 sayılı Kanunun 5 nci madde1ine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
cada bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birligiylc karar verildi. 

G808j54G73 - 3 . g . lDGl 

~iZAMETTi)r BUARSLA)r 

Odunpazarı Paşa mahallesi Işık sokak 
o. 1!) 

Karar ~o. Karar tarihi 

310 18 . 2 . 1966 

(Yed(k Subay Okulunun .22 uci diiHrnıiildc 

1Di:J uılıııdu amcliuatlı ı•c istiralırıfli olnıawıa raij
ıll cn bigiinah olarak çavıtş çıkarıldığını, yedek 
sııba .ıJlık lıııliıtkıt ıııtıı iad~'•,-,7, ıığmclığı zararlarm 

laz;~ıill i isf cıı ilmcktcdir.) 

ESKiŞEilm Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açık1ana:rı. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gaı·ektirdiği cilıetlo komisyonumuz çalı]m:.ılarım 
dii:::enliyen 140 ::ıayıh Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haaebiyle ltomi::ıyonuıruzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6809/54681 - 3 . 9 . 1961 

CEVA'l' SüZER 

Kimya Yüksek Mühendisi 
Çatalağzı Lavtıarı 

ZO~GULDAK 

Kat'ar No. Karar t:ırihi 

311 ıs . 2 . 1966 

(1 750 liralık l; arlroyıı cılrıbilıllc.~i iôıı Bakanlar 

/1. untlu ndan karar istilısali istcnilmektedir. 

Gereği dü~iinüldü : Dilekçinin :yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde viUn isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına tniiracaatı 

gorclı:tirdiğl cihet'e lwmisyonumuz çalı~malarım 
dilzenl.iyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine 

ait işlerden olması hasebiyle 
birliğiyle karar verildi. 

komisyonumuzca bir ic:ılem yapılmasına mahal görülmediğine oy 

Karar No. Karar tarihi 

312 18 . 2 . 1966 
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(D ilekçcn in tarih YC No. su ilc sahibinin ad ı , adı-esi \ 'C dil ck~c özetiyle ko nıi syon kaı·an) 

6 

ITALIT üZl\IUT 

(Ter[iiııi ya ptırımycınlardan halclmıın aranma
.~ uı ı istemektedir.) 

As. Sb. Okulunda öğretmen Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
r,çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

I ONY A idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6 1 l j!ı4f5:W - 2 . 9 . 1961 

IIA.Ul 'I' öZER 

T 'DU :3 ıı c ü işletme Yol Çavuşu 
65497 sicilli 
Derebaşı İstasyonu 

öDEMtŞ 

bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 

6H I2/~~678 - 3 . 9 . 1961 

AJL\IGT DERtN 

Karar No. Karar tarihi 

313 18 . 2 . 1966 

( D D işçilerinin bütün hizmetıeı·inin emelcli
l!'!.·lcrin(' aytlnıası istenil111ektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
:ı.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 

oy '!:ıirliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

314 18 . 2 . 1966 

(Göı·evine alınmasını veya 6 yıllık tazminat ve
ı·ilmesini ist mektedir.) 

YeşiloYa mahallesi 273. sokak ~o. ı :n Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 

ADA rA idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

315 18.2 . 1966 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

6813/ 54624 - 2 . 9 . 1961 

tERAHtM HERGüNER 

(H aksız olarak ışı ne son verildiği görevine 
iadesini istemektedir. ) 

Meşrutiyet köyü No. 15 Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

Ş ile - 1ST ANBUL idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6820/ 54691 - 3 . 9 . 1961 

FAZiLET BAYRAKTAROÖLU 

Yeldeğirmeni Uzun Hafız Sokak No: 90 

Karar No. Karar tarihi 

316 18 . 2 . 1966 

(Niğde Bidayet Mahkemesi ölü azası bo-basın

dan dul ve yetim m~ı tahsisinin 4 yıldan _beri 
Adalet Bakanlığınca bit· türlü yapılmadığından 

müştekidir.} 

Kadıköy - İSTANBUL Adalet Bakanlığı cevabi yazısında: Dilekçi-
nin arzusunun yerine getirilerek yetim maaşının 
22 . 12 . 1961 tarih ve 49610 sayılı yazı ile tstan. 

bul C. Savcılığına gönderilerak keyfiyetin dilekçiye tebliğ edilmesinin sağlandığı bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça~malarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6861/54738 - 5 9 . 1961 

!SLAM AYDIN 

Karar No. Karar tarihi 

317 18 . 2 . 1966 

(Dava vekillerine takip hakkı tanımıyan kanu
nun değiştiı·ilmesi istenilmelctedir.) 

Dava Vekili Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun tadilini 

ÇAYKARA gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça~malannı 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 

ait işlerd~m olması hasebiyle komisyonunıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

318 18 . 2 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi Ye dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

6862/54848 - 6 9 . 1961 

HALİLİNAN 

(tlave iki yıl· hizmetine rağmen bir aşağı de
rece üzerinden emekliye sevkinden müşteki.) 

Rami Cuma Mahallesi Eyüp Yolu No. 66 Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda . özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilğili ve yetkili 

Eyüp - İSTANBUL idari mercie veya yaııgı organianna müracaatı 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görüJ.m.ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6863/54844 - 6 . 9 . 1961 

BİNALİ ÇELİK 

Nüfus Katibi 

GöLE 

Karar No. Karar tarihi 

319 18 . 2 . 1966 

(Kaymakam Şükrü Ozkan'dan müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığı cevabİ yazısında: Dilekçi
nin şikayet mevzulan Kars Valiliğince inceletti
rilmiş, liyakatsiz bir memur ve tahrirat katipliği 
vasfına yakışlınıyan hareketlerin sahibi olduğıı, 

iddialannın gaıyrivarit bulunduğunun tesbit etti-
rildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle koonisyonumuz çalışmalannı 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiıyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma;sına Inaihal göriilım.ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6987 /55ı266 - 15 . 9 . 1'961 

RAGIBE ACAR 

Karar No. Karar taribi 

320 18 . 2 . 1966 

( Eşinin vazife başında geçirdiği hastalık neti
cesi emekliye sevk edildiği halde maliilen emekli 
maaşı bağlanmadığından miiştekidir.) 

Karakol Çıkınazı No. 16 Gümrük ve Tekel Bakanlığı cevabi yazısında: 
İstanbul Günırüık Muhafaza sabık Memuru mer-

Kadıköy - Kızıltoprak - İSTANBUL hum Kazım Acar'ın 1944 yılında 1920 sayılı Ka-
nuna müsteniden vücudünden istifade edilmediği 

için emekliye sevk edildiği ve o tarihte 16 sene 5 aylık hizmeti olduğıı için 960 lira toptan öde
me yapılarak maaş tahsis edilmediği yapılacak başkaca işlem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilğili ve yetkiili 
idari mercie veya yaııgı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebizy1e koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal göriilımediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

321 18 . 2 . 1966 



-20-
( Dilrkr:c ııin tarih vr No. sn ilr salıibinin adı, adresi ,.c dilekc:c özetiyle kom isyon kaı·H ı·ı ) 

6!)88/:)5273 - 15 9 . 1961 

DUR:\IUŞ ESEN 

Kayseri Ticaret Lisesi Tarih - oğrafya 

Öğretmeni 

(!(ayseri Talas Amerikan ortaokulunun müdür 
ya nlırncısı olduğu sı rada 15 . 1 . 1959 da valilik 
karariyle işine son veri/nıesinden miiştelri ve eski 
qörcı•ine iadesini istemektedir.) 

Milli Eğitim Brukanlığının cevabi yazısında : 
KAYSERt Vakı bir inhilal vu.kuu sonunda 2 . 3 . 1962 gün 

ve 237.1- 860 sayılı Kararname ile Talas Ameri
kan Ortaokulunun Co-grafya ve Yur:tdaşlık Bilgisi Öğret1111enliğine tayin olunduğu bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala. isteği ilğili ve yet.kili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a ;t i~leden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görüLmediğine oy birli ğiyle karar verildi 

()!)!)0/55376 - 18 

RAH' YILMAZ 

9 . 1961 

Estcl Hi.iküımet Mrrkezinde 

MtDYAT 

Karar N o. Karar tarihi 

322 18 . 2 . 1966 

( ( 'ihan harbindl' ı· e daha önce ardııda ,qcçen 
27 senelik hizmetinin emekliliğinden sayı.laTak ilc
ramiye verilmesini ve maa~ ayarlaması yapılmasım 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilğili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle kom.isyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ve müs tenidat olarak dilekçeye ekli vesikalann kendisi
ne iadesine oy birliğiyle karar verildi. 

6992/55264 - 15 . 9 . 1961 

SABRt KESKİN 

Sularbaşı Mahallesi E ski Cezaevi 1 ncı 
Sokak No. 7/3 

StVAS 

Karar No. Karar tarihi 

323 18 . 2 . 1966 

( 1.953 yıl mda Ziı-aat Bankasında vezneda1· iken 
cnukliye seck edildiğini emekliliği için tenkis edi
len .f seneyi ilcmal ettirilmesini veya ilci derece iist 
maaşa terfi ettiriZerek o de1'eceden emekliye sevkini 
istemekteAlit·.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~,kı isteği ilğili ve yetkiU 
idari mercie veya yaııgı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle kom.isyonumuz çalışmalanın 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

324 18 . 2 . 1966 



-21-
(Dilek~enin tarih Ye No. su ilc sah ibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karaı·ı ) 

6994/ 55356 - 16 9 - 1961 

DURSUN PiYADE 

Sağlık Bakanlığı Mesleki 
Müdürlüğünd<:' 

Eğitim Genel 

(H aı·içt cıı girdiği imtihaııda başarı gösterdiği 

hnlde kasten başarısız bıı·akıldığırıdan şikayet

çidı:r·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ile ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organıanna mü
racaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalış

malarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mı:ı.ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6996/ 55377 - 18 o 9 o 1961 

TATTAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 

J\~i l'cf iııcli Cad. Hob?ar Hıın Kat 5 

Karar Ko. Kuar tariJ-.~ 

325 18 . 2 . 1966 

(Yeni Ticaret Kanurıu ile birlikte şirke t statü
lerini yenilemedikZerinden f eshi cı'hetine gidilme
sirıe ıııfini olması isterıilınekt edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
İSTANBUL açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet-

lrili idari mercie veya yargı organlarına müra
caatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 syaılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediği
ne oy birliğiyle karar verildi. 

6!Hl7/ fi5373 - 18 . 9 . 1961 

~11ijiC\'rET TOKEH 

Karar No. Karar tarihi 

326 18 . 2 . 1966 

(l(endisrıden fazla alırıan 3500 lim varlık ver-
gisinin iadesi·ni istemektedir·.) 

Cumhmiyet Malı. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

Kırıkhan - HATAY idari meı·cie veya yargı organıanna müracaatı 

gerektirdiği cihetle konıisyonuı:ııuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca 

bir işlem yapılmbasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

327 18 . 2 . 1966 



-22-
(Dilekc;:cnin tarih ve No. u il c sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

----------------------------------------------------------------------
7006/ 55251 - 16 o 9 o 1961 

KK HAL IIANCIOö LU 

T CDD. R cY izörlük Arn irliğ i Memuru 
5 899 icilli 

1SKENDERUN 

( J(ronik brorı şit astım hastalığına uygurı bir 
yere tiiyirıirıi istemektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklan.ıın dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müra
caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma
larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad

desine ait işlerden olması hasebiyle 
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi-

7007/55419 - 19 . 9 . 1961 

Osman Akdağ 

1671 Sokak No : 183 

N ergiz - Karş ıyaka 

Karar No. Karar tarihi 

328 18 . 2 . 1966 

(Zamansız miilıılen emekliye sevk edı1ip az 

maaş aldığından mağdut·iyetinin önlenmesi isten
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmaları
nı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

700 /55254 - 16 . 9 . 1961 

Şakir Meydıan 

ve arkada.şları - Eğitmenler 

ŞAVŞAT 

KaTar N o. Ka mr t arihi 

329 18 . 2 . 1966 

(Eğitmenlerin maaşlarına zam çocuk zammı 

ve emeklilik hakkı verilmesi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışınalarmı düzer liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler
den olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem y· pılmasma. maha.l görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi · 

330 18 . 2 . 1966 



-23-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

7009/55411- 19 . 9 . 1961 

Namık Göçmen 
(Çıkarıldığı eski işine iadesini istemektedir.) 

Eski Bağlar Malı. Erim Sokak No: 9 

ESKİŞEHİR Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı g· rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7011/55418 19 . 9 . 1961 

Halit Tükel 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Sivil Sa 

Karar No. Karar tarihi 

331 18 . 2 . 19-66 

(Yükselmesinin ayarıanmasını istemektedir.) 

vunma uzmanı Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

ANKARA idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

7013/55417 - 19 . 9 . 1961 

Arif Di'Ç 

Arapzade Mahalle&,inde 

ORHANGAZ İ 

işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

. 332 1'8 . 2 . 1966 

(Belediye in§aat kalfalarına da emekli maaşı 
tahsisi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 

işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli-

Karar No. Karar tarihi 

333 18 . 2 . 1966 



- 24 -
(Dilek<:cnin tarih YC No. su il c sah ibinin adı. adrrsi ve dilck<:c özetiyle komis~ron kararı ) 

7016/55469-19 . 9. 1961 

Ali Sobati Şiı·in 

Şeker Palbrikası Koopcra't-if P.vleri 
• o: 23 

KAYıSERİ 

(ll! ahkeme masraflannın gecikme zamanının 

usulsiiz olarak kendisinden istenildiğinden şi-

kayetçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde va1n isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesineait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

334 18 . 2 . 1966 

7017/55467 - 19 . 9. 196 1 (Tekrar muhtm· yapılmasını istemektedi1·.) 

Abdülketim Giireı· 

Yarma ahi,vcsindr Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde va1n isteği ilgili ve yetki-

KONYA li idari mercie veya yargı organlanna müracaatı 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılınasma nıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

701 /55476- ]9 . 9. 1961 

İsmail rGak 

'Mollarap Mahalles i 8P,vitaıhmrt ı:ıknıaz ı 

No : ı 

BURSA 

Karar o. Karar tar ihi 

335 18 . 2 . 1966 

(ratani hizmet tertibinden maaş tahsisini is
temektedir.) 

M. S. Bakanlığı cevabi yazısında : Savaşta 
üstün başan göstereniere özel kanunla yapılacak 
yardımı gerektirecek bir bilgi ve vesika bulunma
dığı bildirildiği gibi; (1322 doğumlu bulunan ve 
henüz 58 yaşmda olan dilekçiye 65 yaşinı bitirip 

muhtacı muavenet olduğu ve hiçbir yerden geliri bulunmadığı da ) tevsik edilmedikçe maaş tahsi
si mümkün olamamaktadır . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tari·hi 

336 ıs . 2 . 196u 



--26-
(Dilekçenin tal'ih Ye o. su il E' sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

7019/5'5475 - 19 o 9 o 1961 

Sefer A'kmsn 

Altunİzade Mahallesi Veysi ,n~paşa Sokak 
No : 2/4 te misafir 

Üsloüdar - İSTANBUL 

(Babası §ehit Mehmetoğlu Osman'dan dul ve 
yetim maaşı tahsisi içm gereken işlemin ifasım 

istemektedir.) 

M. S. Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçiye ba
basından istediği şehit ma.a.şı 8 . 8 . 1962 tarihin
de bağlanarak 13 . 8 . 1962 de Sayıştayca tasdik 
edildiği ve 669 sayılı Kanun gereğince de bu ma

aşı 1 Mart 1966 dan muteber olmak üzere yükselme işlemi yapılarak tescil için Sayıştay Başkan

lığına gönderilmiş bulunduğu bildirilmeh.-tedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7022/554 70 - 19 . 9 . 1961 

Abdülkadir Gözen 

Sa;hrayı Cedit Dr. Ne§'et Usman Soluık 

Nıo: 9 

El'enköy - 1 TAN1BUf1 

Karar 1 o. Karar tarihi 

337 18 . 2 . 1966 

( Ernekliye sevk işleminde 1ığrad1.ğı haksızlıktan 

ıııii.ştekidi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmn.laruıı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

7024/55421 - 19 o 9 o 196] 

Emin Sayan 

Ar lanca .Maili. Drmi ı·rioğln Sokak 
N<>:86 

ÇANAK1{ALE 

Karar No. Karar tarihi 

338 1 R . 2 . 1966 • 

(H aksız olarak emekliye sevk edildiği Ziraa.t 
Bankasmd~ki göt·evine iadesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tari hi 

339 . 2 o 1966 



-26-
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve di~ekçe özetiyle komisyon kararı ) 

7026/55544 - 21 o 9 o 1961 

HULÜSİ GÜVEN 

141 Sokak No : 54 

(1965 yılında haksız olarak emekliye sevk edil
diği DD Gar Müdürlüğündeki görevine iadesı'ni 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
Küçükyalı - İZMİR açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı orga.nla.n.na müracaatı ge
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di;.zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy

le karar verildi. 

7027/55-543 - 21 o 9 o 1961 

MUZAFFER ÖZDEMİR 

Bina köyü Öğretmeni 

Karar No. Karar tarihi 

340 18 o 2 . 1966 

(DD personeli olan babasının Kara Deniz Ereğ
lisi'ne yapılan tayinin durdurulması istenı"lmek

tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
Samandağ - HATAY açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

7028/55541 - 21 o 9 o 1961 

HARUN KANBEROÖLU 

Gazi caddesi No: 27 A. Tuhafiyecisi 

Karar No. Karar tarihi 

341 18 o 2 o 1966 

(Şikayetine Adalet Bakanlığınca verilen ceva
bın tatmin edilci olmadığını bildirmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dllekçinin yukanda özeti 
GİRESUN açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı ge
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di'zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir iş-lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

342 18 . 2 . 1966 



-- 27 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

7029/55540 - 21 . 9 . 1961 ' 

ABDULLAH BAŞTÜRK 

ve arkadaşı Nuriosmaniye cadesi Be
nice H an kat 1 No : 19 

Cağaloğlu - !STANBUL 

lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
le karar verildi. 

7031/55453 - 19 ' 9 . 1961 

El\fİN TUNA 

Travers Faıbrikası Ambar Memuru 

(B ahçeler Müdürlüğü emrinde çalı§an işçilerle 

diğer personelin Iş Kanunu şümıılüne alınması 
istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzen
liyen 140 saYılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş-

işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy-

Karar No. Karar tarihi 

343 18 . 2 . 1966 

(25 sene hizmetle emekliye sevk edı"ldiğini hiç 
olmazsa 11 ay daha hizmete alınmasını istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
DERİNCE açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı ge
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını d 'izenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy

le karar verildi. 

7032/55539 - 21 . 9 . 1961 

NİYAZİ SOYER 

Kavaklidere Büklüm sokak No: 54/8 

Karar No. Karar tarihi 

344 18 . 2 . 1966 

(Son verilen işine dönmesinin temini için ge
rekli tahkikatın yaptırılması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
ANKARA açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organianna müracaatı ge
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilıi 

34'5 18 ' 2 . 1966 
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7035/55520 - 20 . 9 . 1961 

NURETTİN ÇETİNER 

( If akkında verilen sınıf tenzili karanmın kal
d11"ılması istenilmektedir.) 

Yaşıyanlar İlkokulu Öğretmeni Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

E~ral'pa:;a - lZ:MIR idari mercie veya yargı organıanna müraccatı ge-
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğyle karar verildi. 

9 21/ !)821 - 761 / 76 1 - 2:15!"> / 2:3:;:-, 
3666/ 21993 - 6 . ~ . 1 96~ 

!ZZET zm~t öZ~IE?\ 

K ar·a,· No. K arai' tarihi 

:"l -1-6 18 . 2 . ı 066 

(ltrs'scH rmd:liyc .w ı·k i~lcmilliıı {]Jlali il r {Iii

rı ı·i11c iurlcsi11i t'C!JU ba .~ krı bir {Jiir t'e tiiyiııi11i is

l c llı cklr dir.) 

f'a:ııii Kclı i l' ~Tah . Yarlıı. ~:wkak >~.ı : ·+/ -t 
Maliye Bakanlığı.mn cevn.ı.ı yazısında : Dilek-

KA y~:::m H1 çinin aynı mevzuda Damştayda açtığı davanın 

reddedildiği 1964 de bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda i.izeti açıklanan dilekçesinde vil.ln isteği ilgili ve yetlüli 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı:pn.larını dü-
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunıuz,a bir i~

lem yapılmasına mah~l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

794/794 - 8 . L2 . 19GI 

C'tHAT BAU(A~LI 

1\amr f\o. 1\;ırar tarihi 

347 18 . 2 . 1966 

(Zmna11111da terfi C'ltir:"[m((/i_rji isllğinr/(;ı miiş

leki.) 

Lise Müdür l\Iuavini Milli Eğitim Bakani.ığmın cevabi yazısnda. : 

Terfi iş lemlerinin; kadro imkanlan nis etinde bü-
i .7. ~'1 J 1' tün kanuni kıdem ve haklarının ııaz:ıra alınarak 

yapıldığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yarg'l org·anlarına müracaatı gerektirdi~ri cihetle komisyom!muz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 Mi maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~ 
lem yapılmasma mah::ı.l görülme:liğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar To. Karrır tarihi 

348 18 . 2 . 1066 
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952/9;)~ - H . 1 2 . J% ı 

~lrl'kt'Z köyl t• l'i Pı;it ınl'nl e ı · i 

( 196' 1 y i/1 .ll art'111da11 itibaren biitiin maa§ ve 
;;Ne fleriyl e kanuneı1 Sic 20 zrn11 yap1ldığı halde eğit
ı :e nli rdrn maaşlariyle birlikte ödenen lı 1 1 zanıla-

1'111 li a y l 1ğın111 ge ri al11ımasındau mii.itef.:iler). 

YOZGAT Milli Eğ·itim Bakanlığının cevabi yazısında: 

1861 yılı mali idari hesabının tatkikinde Sayış

tay:n 1713 say"lı a.::.mı veçhile aylık 31,60 liranın istirdadı gerektiğ·i bildirilmektedir. 
Gereğ·l düşün:ilciü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari m0rcie v(lya yargı organlarına ıniiracaatı g·erekti:i'diği cihetle komisyonumuz çalışınalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ijlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

HO ı / RO ı - H . 1 ~ . ı fl(i ı 

~1 L'ST JH \\ '1'1·~ :\1 E L 

Ka.ra.r N o. Ka.ra.r tarihi 

249 18 . 2 . 1966 

( 13 köyiili merkezi olan Destek nahiyesinde 
1. tli'C lıtkları şeri t atelyesinin Orma11 idru·esince ça
/ ı~tmlmndığından ıwii~le ki). 

Tanm Bakanlığının cevabi yamamda 
'1' ~\ ŞO \' A Dilckçi tarafından açılmış bir atelyeye dair 

r ı üracaatı bulunıııadığı gibi kendisinin iki ay ön
ce vc: at ettiğ·i oğlunun da askerde b lnnduğu :~i11hilmektedir . 

Gereğ·i diişünüldü : Dil~kçinin yukarda ö::<:!ti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ıücrcie veya ya!·gı org-anıanna müraaaatı g·cr cJktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanüinm 5 nci ma:ldesine ait i ;lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~

lem yapılmasına ı;ıahal görülmediğine oy birlit ·i yle karar verildi. 

1 G90/ 15fl9 - 0 . 1 . 1%2 

.\i i·; ı D ı E'!' ll 1 ~ _,\X :\J1ZAl'\0(i Ll. 

nayıll'lı ;· :; ,: k;ık :\o: (j( j 

dirilmektedir. 

Karar l'lo. Karar tarihi 

350 18 . 2 . 1066 

(IT aksı z .~e ı ·/, {dil dik / eri rıneklilik işlc ıııiııin ip ta
liyle, Tiimgene·ral ola1·ak emekliliklerinin düzeltil
mesin-i ~ . temekledir le1'). 

Milli Savunma Bakanlığımn ceYabi yazısında : 

/.ı..ynı konu da Danışıayda açılmış dil.vaları mev
cudolduğu cihetle talebin raddinin gerekeceği bil-

Gereği düşünüldü : Dilekt;iııi;ı yuk~w a özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idar i Ptercic veya yargı organlarına mürar::aatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden ciması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına ınahal görülmediğine oy l:lirli[fiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

351 18 . 2 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ,.e No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

1623/ 1623 - ll . ı . 1962 

I-IAIUG TORKOöLU 

Moda ad. Sc ı·aı:;kcr sokak 10/ 3 

(Emekliye sevkinde 6 senelik Alb. old1ığuııdan 
125 lira asli maaş üze rinden emekliye icraını , or
dudaki vazif siue alınmasını veya bir miifettişlik 

vazifesi verilmesini istemektedir). 

Kadıköy - 1S'l'ANBUL Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısın-

da: 1076, 4273 ve 262 sayılı kanuniann amir hü
kümleri muvacehesinde isteğinin yerine getirilmesine ve hali hazır durumunun t adiline imkan gö
rülemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı o;.·ganlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1692/ 1692 - 15 . ı . ı962 

AVNl EKStZ 

Bayındır sokak o: 3 

Yenişehir - A KARA 

ı691/ 1691- -] 5 . ı . ı9G2 

HALlM GöKDENi Z 

Onur sokak To : 40 Daire 7 

l\Ialtrpc- ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

352 18 . 2 . 1966 

(7140 wıplı kanundan faydalandırılaı·ak na
sıplannın ernsali gibi 6 ay geriye alımnasını iste
mektedirler). 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında: 

7140 sayılı Kanunun 3 Temmuz 1958 de yürür

nüğe girmiş o/lup o tarihte orduda. bulunanlara hü

kümleri sari olacağı Clihetle 1958 den evvelki yıl

larda istifa eden dilekçilere uygulana.mıyacağı bil

dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş 
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2425/ 2425 - 8 . 2 . 1962 

~l TS'l'AF A DöVEZ 

Ortaokul caddrsinde hal köşesi No : 31 
Kuru kahveci 

NAZİLLİ 

Karar N o. Karar tarihi 

353 18 . 2 . 1966 

(Tekel Bakanlığının yetkililerince kahve bayi
liği ve salışınm layıkiy le yapılmadığından miiş

tekidir .) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı cevabi yazısın
da : Kahve tevzü mevzuundaki idari tasarrufun 
kötüye kullanılmadığı dilekçinin ilçelerindeki 
kahve satışının yalnız kendisi ile malıdut sayıdaki 

kuru kahveeiye inhisar ettirilmesini sağlamak gayesiyle şikayette bulunduğu bildirilmektedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2427/ 2427 - 8 . 2 . 1962 

MEIIMFT E~11N öZniLEN ve 

SADilC HELV ACI 

İsmailler Mahallesinden 

Ça l - DEN1ZL1 

Karar N o. Karar tarihi 

354 18 . 2 . 1966 

(Ziraat Bankası odacılığına lbrahim Alpas
lan'ın tavsiye ile alınmasından müştekı1er.) 

Ticarc.t Bakanlığı cevabi yazısında : Münhal 
adocılık için müracaat edenler meyanında yapılan 
soruşturma neticesi İbrahim Alpaslan'ın uygım 

görüldüğü bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2438/ 243R - 8 . 2 . 1962 

DUHSU~.J" KARAHAN 

Çarşıiçi Camii yanı N o : 12 

Karar N o. Karar tarihi 

355 18 . 2 . 1966 

(Pülümür'den tehcir edildiği halde gerekli 
şekiıde isktin ettirilmediğinden ve terk ettiği em
valinin değerlendirilmediğinden müştekidir.) 

Köyişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Di-
GEML1K lekçinin naklihane ettikten sonra iki defa ailesi 

efradına arazi ve zeytinlik verilerek iskan edildi
ğinden bilalıara 2 nci defa yapılanın iptal edildiği ve iskun mevzuunda haklannda yapılacak iş

lem kalmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

356 18 . 2 . 1966 
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2443/2~43 - 18 . 2 . 1962 

TL\1 UR J .;RD"E~llR 

(ll as ta bulunduğunun ve ailesine bakabilmek 
için kendisine i:ı veı·ilmesini istemektedir.) 

Y c ldrği nıır rıi Du atr pr So lo-ı k t\ o: ;j;l Çalışma Bakanlığı cevabi yazısında : Dilekçi-
ye talebi üzerine İstanbul iş ve işçi Bulma Şube-

Kadıköy - t!-'T.A~BUL sincc Be1ediye Fen işleri Müdürlüğünde işçilik tek
lif edilmişse de lmbul etmediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge , oktirdiği ci.hetle komisyonumuz çalı şmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~
lem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

10 . 2 . l!:l G2 

IH.!CA Ki )YÜ iH'l' i YAR 11 1•:\ETI 

Karar No. Karar t arihi 

357 18 . 2 . 1966 

(Köylerindeki Ali R1.za Fitil'e ait aı·azisinin 

kamulaştırılaı-ak muhtaç çiftçilere tevzi ettiril
mesi istenilmektedir.) 

Kuy ucal< - A YDLN 
Köyiş1eri Bakanlığının cevabi yazılannda: Ha

len T. B. M. Meclisinde bulunan Toprak Reformu 
kanun t::ı.sarısı kamuaşıncaya kadar yapılacak iş lem olmadığı bildirilmektedir. 

Gere.~ düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge:·ektirdiğt cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madı:lesine ait i§lerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kn.rar verildi. 

24Gfi/ 2-tG6 - LO . ~ . 19G2 

:\IEJU! ET BAIC:H ve aekadaşlan 

Boynnyuln Köyünıl r 

Karar N o. Karar tarihi 

358 18 . 2 . 1966 

( 20 000 dönümlük H azine arazisi ve ham zey
tinlik yer-inin kendilerine tevziini istemektedir·. ) 

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Turistik te-
TiR!·: sisler yapılacak saha üzerindeki t aleplerinin is'af 

edilemiyeceği bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin ynh;arda özeti açıklanan dilcl{çesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madı:lesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kar ar tarihi 

359 18 . 2 . 1966 
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2'18 i /2481 • 10 . 2 . 1962 

KEMAL P A1IUKÇU 

(l' akıf rııii.tevellisi narıızedi olarak vakfırı. 

kendisine tesl~rıı?ni istenıelctedir.) 

Küçükkuyu Nalliyesinde Va~nflar Genel Müdürlüğünün ceva~i y:ızısm-
d:ı. : Aynı mevzuda D:ını~tay:ı da a:;tığı davasının 

Ayvacık - ÇANAKKALE red:ledil:iiği cihetle muhkem kazly.:ı karşısm:ia ya
pıh::ak i'llem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği dii~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a1ıkhn::ın dilekçcsin:ie vd.kı isteği ilgili ve y:!tkili 
idari mercie veya yargı organlarm:ı. müra~a3.tı ge :ektirdiğ·i cih:ıtle komisyonumuz ç:ı.lıımalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 n:i ma:ideJine ait i]brden olma·n h:ı.sebiyle komisyonumuzca bir q. 
lem ya.pılınasın::ı. mah:ı.l görülmediğine oy birliğiyle ka.r::ı.r verildi. 

10657/ 10657 - 18 . ı . 1964 

M. AL! TöR 

Maltepe Işık Sokak No. 21/8 Murat Ap. 

Karar Nc,> . Karar tarihi 

360 18 . 2 . 1966 

(ll aksız olaı·ak emekliy~ se u le edildiğini bilalıa

m idaı·i dava yolwııı. açan Ana11asa .Mahkerııesinirı. 
iı,tal kararından som·a 90 gün içinde Damştaya 

başvıırmadığındaıı enıekli işleminin Meclisçe ipta
lıni istemektedir.) 

Gereği dü~ünilldü : 5434 sayılı Kanunun 39/ B ma:lde3iyle re'sen emekliye (kurullaruıca) sevk 
edilenlerin bu işlem aleyhinde iptal d5.va3ı açmak için kazai merciiere müracaatı 6422 sayılı Ka
nunla menedilmi~ti. 

Bilalıara Anayasaya aykın görülen bu kanun Anaya::ıa Mahkemesince iptaHni mütaakıp hisıl 
olan 90 günlük idari dava. mehli içinde Danışıaya veya bilmiyerek T. B. M. Meclisine müra~aat 

edenlerin davalan rü'iyet c:lilmi~tir. 
Dilekçi bu mehli de geçirdikten sonra ve mehlin geçirilme·sini bir mücbir sebeple tevsik etme

mi'} olma<ıı hasebiyle 13 . 1 . 1964 yılında T. B. M. Meclisine müra~aatta bulun~.uğundan 140 sa
yılı Kanunun 6 nci maidesinde talebinin t etkikiJ.e mahal olmadığına ittifakl::ı ka:-ar verildi. 

1217/ 1217 . 6868/6868 . 7919/7919 -
9861/9861 - 13064/13064 - 7 . 2 . 1964 

l\fEHMET SUL U 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır İşleri ve 
Millhak Valuflar Md. Memuru. 

ANKARA 

Karaı· No. Karar tarihi 

361 18 . 2 . 1966 

(1960 yılında iyi sid aldı.ğı lıalde terfi ettiril
mediğinden mii.Jteki.) 

Devlet Bakanlığının cevabi ya~sında : Dilek
çinin tezkiye durumu itibariyle terfie müstaha.k 
görillmeme3i sebebiyle bir m;iddet · gecikme oldu
ğu, bill hara çalışkanlık ve yeterliğin:ie husule 
gelen müspet gelişme neticesi terfi ettirildiği bil-
dirilr.ı.ektedir. 

Gereği dü~ünüldü Dllekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde vd.ln isteği ilgili ve yatki.li 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

15827/ 15827 - 26 . 6 . 19G5 

SABIU Bl KTF.PE 

I-Iavacılar Kooperatifi No: 4 

KaTar To. Kaı·ar tarihi 

362 18 . 2 . 1966 

( Biitiin hizınetlcı·i iucclenip görevine cklcnmc
drm, toptan ödeme yapılarrık emekli nıaaşı tahsis 

edilmediğinden müşteki) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yammda: 
DİYARBAKIR Hizmet sürelerinin yeniden hesabadilerek toptan 

ödemede noksanlık yapıldığı anla~ılmış ve hiz
met süreleri Sayıştayın tasdikinden geçerek kesinleşmiş olup, emekli maa~ı t ahsisi yapılacak kadar . 
iddia edilen hizmeti bulunmadığı belirtilmekte aynı hususata matuf Danıştay ve Askeri Yargıtayda 
açtığı davalannın da reddedildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

15895/15895 - 2 . 7 . 1965 

OS}IAN Sö MEZ 

,Jandarma Baııı:avuııu 

Karar No. Karar tarihi 

363 18 . 2 . 1966 

(80 lim asli maaşa krular astsnbaylam yüksel

me hakkı tanıyan 262 sauılı J(anuııdaki kadro tah
clidinin kaldınlarale bir üst dereceye terfi ettiril
mesi istenilmeldedi?·.) 

KOCAELİ Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun tadilini 

g·erektirdiği cihetle ; komicıyonumuz ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonunıuzca. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

364 18 . 2 . 1966 
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85/ 805/ 82/ 3475 

319/ 2693 . 7 . 7 . 1960 

ENVER NEC1P EVLtY AZADE 

Adakale Sokak No.: 5/2 

(H aksız olarak emekliye sevkinden milştckiler.) 

Ticaret Bakanlığının cevabi ya.zısmda. : Di
lekçelerinin gereği için Ba.şbaka.n.lığa. gönderildi
ği bildirilmektedir. 

ANKARA Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.da özeti 
açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarma müra.
caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalış

malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahat iörül-

57/ 733 . 6 . 7 . 1960 

NUR! AYÇA 

Batı Mah. Cavitpaşa Sokak No.: 7 

Pendik - tSANBUL 

mediğine oy birliğiyle karar verildi 

Söz cü 
.Mardin Scnatörü 

Abdu,·rahman Baya.r 

Ka tip 
Konya Senatörü 
Mustafa Di?ı ekli 

(DUekçe aa.yısı : 118) 

Kara.r N o. Karar tarihi 

S65 18 . 2 . 1966 

Ka tip 
Siirt Milletvekili 

Hüseyin Hüsnü Oran 

· ···----·~·-----·· .. 



DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 

• • M . 
D 'ILEKÇE KARMA K OMISYONU 

BAŞKAN LIK DlVANI 

HAFTALIK KARA R CETVELI 

-~ Sayı : 5 ~ ~~ 

Tevzi tarihi 

25 . 3 . 1966 Cuma 

(Dilckc:enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve d ilckc:c özetiyle komisyon kararı ) 

1/ 2/ 732 - 4 o 4 o 1962 

IIüSAMETTJN GüVEN 
ve arkadaşları 

El\ i Kanııl an atC'I ,,·csindc mekanik 
uzmanı S icil No. (363474) 

Ki linı li - ZONGuLDAK· 

(J<,'](j işle tınesi tarafından yaptınlan iş

çi/('I'C tah sis olwıııınş bulunan işçi ve hizm et ev 
lerini n bedelleri ımıkabilinde taksitTe i§çilere dev
ı· cdilııı csiniıı t eminini istcmektedirleı·.) 

Ener ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı cevabi 
yazısında : Bahis konusu işletme evlerinin üze
r inde yapıldıkları arazi kısmen eşhasın, kısmen 

orman idaresinin mülkiyetinde olup zilyedlik ve 
irtifak hakları mukaveleleriyle arsalar üzerinde bina edilmiş bulıınduklarım, mahkemelerde da- . 
vn.ların devam ettiğini hiç birinin idarece t apulu maliki olmadığı için şimdilik işçilere devrinin 
bu bakımdan mümkün olamıyacağı bildirilmekteriir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğj komisyonu
ınuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

303/3!9 - 27 o 10 o 1962 

ALI RI7ıA BAYSAL 
\'C arkadaşl arı 

Atlliyc İcra Mc. başkatipleri ınübaşi rlcri 

Karar N o. Karar tarihi 

366 18 . 2 . 1966 

( A clliye baJkatip ve zabı t katipleriııe tazıninat 

v c r ilıııc.çi1ıi sağlıyan kanuımn bir an ö11 ce çıkarıl

mas ı is t cııilm ckt c clir.) 

Gereğl düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
ANTALYA açıklanan dilekçesinde vakı isteğine dair kanun 

meclislerden geçmek suretiyle ~anunlaştığı ci
hetle; ilgili ve yetkili idari mercie veya yaı.:'gı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komis: 
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yonuınuz çalışmalanın düzenliyen 140 s:ıyılı Ka ıunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasına ma·uı görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

309/350 - 27 . 10 . 1962 

IIASA TAYLAN YC arkatta-ılan 

Karar N o. Karar tarihi 

367 18 . 2 . 1966 

(Ziraat Banl;ası yardımıımı sağlanınası iste ııil

m ~ klrd.'r.) 

Aydoğan köyü Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
TAŞOVA açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet-

kili idari mercie veya yargı organlarına müra
caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalış

malanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m -ı,ddes'ne ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına maha görülmedi}ine oy birliğiyle karar verildi. 

313/ 354 - 5 . ll . 1962 
LCTFO K ÇOKALTAN 
Ticaret Odası yanı No : 10 

310/ 351 - 27 . 10 . 1962 

E~AT G{ VEN 

ÇORPM 

Haşim t . ı:an mahallesi Atatürk caddesi Ulu 
sokak N: 1 

ANTALYA 

314/355 - 5 . ll . 1962 

R MAZAN KE ÇE C! Ye arlmdafiln~· ı 

Adliyc Başkatip YC Zabıt kfttiplcri 

Karar No. Karar t arihi 

368 18 . 2 . 1966 

(Eski -ı· e yeni emekli farklarının kaldın lrırak 

gerekli maas inlıbaklarının yaznlnıası istcııilmck

t c diı·.) 

Ccreğ·i dü'}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
:ı:;ıkln::nn dilekçisinde vfi.ki isteği mahiyeti itiba
rifrio kanun teklif vey.:ı. ta;:ansına konu teşkil 
eylod' .'ri ellietle; ilgili ve yetkili idari mercie veya 
yarg;. organlarına müra::a:ıtı gerektirdiği cihetle 
komisyonumuz çalı~malarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma1ı hase
biyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına 

maha! görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 
Karar No. Knı·ar tarihi 

369 ] 8 . 2 . 1 966 

(.llnhkrıııc bnJkiiti p ve katiplerine verilen faz

ınina'ın iirlcıırlJilmcsi için ch ödenek vcrilmc.si is.tc

ıı'lmrktcdir.) 

AKSARAY Gerağl dü-ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
a1ıkla an dilakçesinde vlkı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge ·c 1~tirdiği. cihetle lwmisyonumuz çal şmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m::ddesinc ait i-ı lerden olma '!l hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3i0 18 . 2 . 196G 
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315/ 356 - 5 . 11 . 1962 

l\IBIIl\IET ALİ KOPRAl\.lAN Ye arka.
d:ı § l arı 

V:ıkıf Zeytinlikler İş!ctme Müdürlüğü Vaz
nacları 

409/ 450 - 4 . ı . 1963 

HALiM GöKBAŞ 

AYDIN 

Galatasaray Lisesi Başhadcmesi 

Beyoğlu - i STANBUL 

31 Gj:3G7 - 5 . ll . 1962 

Lohan köyü M:uhtarlığı 

GAZiANTEP 

(Emekli hakkı tanımmyan hiznıetlile1·e 5434 sa

yılı /(anunda değ1'şiklik yapılarak bu hakkın veı-il

mcsi istenınc ktcdiı- . ) 

Gereği. dü~ünülüdü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil 

eylediği cihet le; Komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 

ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 

işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birli

ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

371 18 . 2 . 1966 

( f{öylerine yol yapılması istenilmektedir.) 

G ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunuıi 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

317/ 358 - 5 . ll . 1962 

SEYFETTtN BOYNUKALIN 

Karar No. Karar tarihi 

372 18 . 2 . 1966 

( Davar l.:omunıın yıkılmasından sonra tanıiri 

için kereste veı-ını:yen orman idaresinden rnüş'taki.) 

Toptaş köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıldanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

GöLE idaTi mercie veya yargı organıanna miiracaatı ge-
rektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

373 18 . 2 . 1966 
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3-l3/ 384 - 27 . l l . Hl62 

CIIIAT PIY AIICI 

Basma Fabrikası 

(Siimc rbaıık'ta t eknik d man olarak işçili/de 

wr:rn lı i:::mctlcrinin cnıckliliklc rinclen sayılınası is

i en i 1 lll c l:t edir.) 

Gereği dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
NAZİLLİ :ı::ıkhna". dilekçe1inde i cıteği mevzuu kanun çıkmış 

bu.lnnduğ·ımd:ı.n ilgili ve yetkili idari mercie veya 
yargı organlarına müracaa.tı gerektirdiği cihetle koııisyonumuz çalısmalarL'Ilı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olına3ı ha:;e ·)iylc kombyonuınuzca bir i~lem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verilili. 

344/ 385 - 27 . ] ] . 1% 2 

Schzc YC Mcyya Komüsyoncn l a rı Ccmiyct i 

İdare H eyeti 

Karar No. Karar tarihi 

374 18 . 2 . 1965 

(Ana yasaya ayb rı ~e /;ilde 80 sayılı K anuna gö
r'e çı /;anla ıı hal yöıw'mc liğiııin U!J{! Ulaımı asının 

cl ıırrl ıınılııı ası is t cııi lmc k tcelir.) 

A KAR.\ Gerc/ri düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
r ~ılda::a-.1 dilclççcsinde vJ.kı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya. yargı organlarına mür::ı::an;';ı g·e · ;:ı 1üidiiF cihctlc komisyonumuz çalışma annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad.de ~inc ait i~le den olma-;ı hasebiyle komisyonumuzca bir i~ 

lem yapılma:;ına mahal görülmediğine oy birliğ'iyb karar verildi. 

348/ 399 - 27 . ll . ı 962 

IIAL1L GED1KOOLU 

Kapıcılar 

No: 84 
Ba!Jkanı II alaskur Gazi cad. 

Şiş li - J STA~BT L 

Karar No. Karar tarihi 

375 18 . 2 . 1966 

(Eli h iznırtcilcri ı·c I stanbul laıpı çılarının ha
yat l'l' ya)U!JıJ iarınm bir cliizcnc bağlanması istcnil
mr/;tcclir.) 

Gcreğ·i dü]ünüldii : Dilekçinin yukarda özeti 
a~:ıklana _ dilekcasinde vl lo isteği ilgili ve yetkili 
icla'"J mercie veya y.:ı.rgı organhrma müra-Ja:ı.tı ge
reı\:tirdi ğ·i. cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma~ldc:ine ait ir;lcrden alına 1~. ha~ebiylc Iwmisyonumuzca bir i~
lem yapılmaJına mahal görülmediğine oy birliğiyl; lmr:ır verildi. 

Karar No. Karaı· tarihi 

376 18 . 2 . 1966 
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340;'390 - 27 . ll . 1962 

IlALlL 1BUAH11\I OGUZ 

Çardaklı Üğrctmcni 

(Jlrthktwıiycti :;ebebiyle kaldırılan yedek subay
li!; lw!Jmm henelisine ı•c rilmediği için Danıştayda 
n ~l ıi)ı rllı·anııı yers1'z 1'cddedild1'ğinden bahisle aynı 
hal.-7.-?n M c elisee vcı·ilmesini istemektedir.) 

Yatağ·an - MUöLA Gereğ·i dü}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
- agıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına mür::ı.caatı g·e~·ektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 saYılı Kanunun 5 nci maddesine ait i]lcrden olma~ı hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

351/ 393 - 27 . ll . 1962 

MUSA ARSLAN \'C arkadaşları 

Karar No. Karar tarihi 

377 18 . 2 . 1966 

(Jfalikcme mübaşirlerinin maaşlarının azlığm

daıı miiştckiı~ r.) 

Van Ye Genış l\Ialıkcmcci müb~şirlc~·i Ccreğ·i dü; ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
agıkl::ı.na.n dilekçe:>inde vJ.kı isteği kanun ta 1ansı-

VAN nın gerektirdiği cihetle; müra:ıaatı gerektirdiği 

cihetlo komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i')lerden olması. hasebiyle komisyonumuzca 9ir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3G3/ 394 - 27 . ll . 1962 

KE~L\L l\IüDERRiSOöLU 

tzmir cad. No : 14 

Karar No. Karar tarihi 

378 18 . 2 . 1966 

( 1 pn:·an fark 1'le yedek listeye alınan oğlunun 
Dc::ncı fı'al.-ültesinde sebepsiz olarak yapılmıyan 

l;ayclwm yapılması istenilmehtedir.) 

ANKARA Gereği dü:ıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna miiracaat.ı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait i~lerderı olma1ı hasebiyle l{oınisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ·iyl.:ı karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

379 18 . 2 . 1966 
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405/ 446 . 4 . ı . ] !)63 

HAl\1D1 LKER 

Piremir mahallesi Işık sokak No : 6 

(A lı/ak mevzıııında hazırlanacak kitabın din 
adamı, öi)mtınen ve herkesin 1·st?"[adesine sıınıılına

smııı temini istenilrnektedir.) 

BURSA Gereği dü1ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
rtı;ı}{ lanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

408/449 . 4 . ı . 1963 

ALt BRDOöAN 

Gazi Celal mahallesi Taşlık sokak No : 6 

428/ 468 . 17 . ı . 1963 

TORK Yilıl\fAZ 

.Jandarma Uzatmalısı 

411/452 . 4 . 1 . 1962 

EDREJ\I1T 

KAŞ 

1BH.AIIIU öZTORK Ye arkadaşları 

Sıtma Eradikasyonu Şubesi Sağlık kuru
yucuları 

III NIS 

Karar No. Karar tarihi 

380 18 . 2 . 1966 

(M eslekt en aynlan ve meslekteki uzatmalı J . on
ba!Jı larının meslel.-te geçen hizmetlerinin memuri
yr:ttmı sayılması ve ikramiye ·verilmesi ist enilmek
tcdir.) 

Gereği dii~ünlüdü : Dilekçinin yukanda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 

eylediği Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 

olması hesebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

381 18 . 2 . 1966 

(Sıl m rı sa.ğ lık lrttrııyucu personeline de memur 
hrık ı · e kadrola rının sağlanması için gerekli kanu
nıın çıkarılması istenilınektedir.) 

Gereği düşünlüdü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasan sma konu teşkil 

eylediğ·i ellietle ilgili ve yetkili idari mercie veya 
yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha Jebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy ?irliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

382 • 18 . 2 . 1966 



-- 7 

(Dilekçcnin tarih YC No. su ilc sahibinin adı, adresi Ye dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

412/ 453 - 4 . ı . ı963 

ALİ YILDIRIM Ye arkaclaşla l' l 

Halk pazarında tüccar 
eliyle 

İbrahim Yap rak 

ANTALYA 

(Tapul ıt ycrlcrdehi ağaçlandırmanın durdu1-ııl

ması is t cnilnıcktcdi r.) 

Gereği dü}ünlüdü : Dilekçinin yukanda özeti 
.-:: .çılda:ıan dilekgesinde vd.kı isteği ilgili ve yetki_li 
idn.:i mercie veya yargı organıanna müra;::aatı ge
rel~tirdiği cilıetle komisyonumuz çalışmalarını dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci nıadde5ine ait işlerden olma>ı hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4ı6j457 - ı2 . ı . ı963 

ABDULLAH ERTüRK 

Öğretmenler Derneği Başkanı 

ESKiŞElUR 

437/ 478 - 19 . ı . ı!JG3 

DERViŞ öZBEK 

Öğretmenler Demcği adına 

ERZURUM 

435/476 - 19 . ı . 1963 

SALAHA TT1N ÇET!NKA YA 

Öğretmenler Derneği Başkanı 

418/459 - ı2 . ı . 1963 

DEDtR üNAL ve arkadaşları 

iSPARTA 

'l'ckcl Mütlüdüğündc kurucular 

Karar N o Kara tarihi 

383 ı8 . 2 . 1966 

(Öğı·etm cnle r tntıbak kantın tasarısının adil 
şe kilde tcdv ini istenilıııektedir. 

O.:;reğ i düşünüldü: Dilekçilerio yukarda özeti 
agılüınn.n dilekge~erinde vakı istek:eri mahiyeti 
itibariyle kınun teklif ve~Ta tasarı<;ma konu teşkil 
ey .ediği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie 
vey~ yargı organlarına müracaatı gerektirdiği 

cilıetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olınas1 hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasme mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

384 18 . 2 . 1966 

(lnlı isarlar Tekel Aliidürlüğii takip teşkilatın
da çal ıJan takip ve koruyucu memurların memur 
f.·aclro ve statiisiine ithal edilmeleri is~enilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
ADIYAMAN açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti-

bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 
eylediği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği 
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cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 110 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar 
verildi. 

419/460 - 12 . ı . 1963 

1SMA1L ZAFER ve arkachışları 

Zonguldak Bölgesi Çaycunıa Sağlık 
koruyucuları 

Karar No. Karar t arihi 

385 18. 2. 1966 

(Zonguldak bölgesi sağlık koruyucıılarınm me
mıır kadrosıma (Jeçirilıneleı·i ve kadı·o lannın ar
tırılması için bir kaı11tn Çikanlması istcnilmekte
dit·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
Çaycuma - ZOXUUTıDAK açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti iti-

bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 
eylediği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie vey2. yargı organlarına müracaatı geroktirdiğ·i 

cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayı!ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar 
verildi. 

420/461 - 2 . 1 . Hl6:1 

1SMA1L GüVEN ve arkadaşları 

Emniyet l\Iüdi.ir·l üğünde vazifeli 

Karar No. Karar tarihi 

386 18 . 2 . 1966 

(Emniyet le.skilalmda göı·evli gemi adamları

u m da ıniislalıdcm kadrosu na alınınalan nı iste· 
mektcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
SiNOP açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti iti-

bariyle kanun tekili veya tasarısına konu teşkil 
eylediği cihetle; ilgili ve :9'etkili idari mercie vey2. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği 
.cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olması hasebiyle komisyonumuzca bir ildem yapılmasıM mahn.l görülmediğine oy birliğ·iyle karar 
verildi. 

Karar No. 
387 

Karar t arihi 
18.2 .1966 
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4~ I/ 4G:2 - 1:2 . ı . ı9G3 

cnnTAN AKIN 

(l -zatmalı J . Uz. Çuş. imtihanını kazandığı hal
ele hak. k m ın verilmediğinden miiştel.:idir.) 

Gümüş köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

Acıpayam - DENİZLİ idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4~:2/-l-G :l - J 2 . ı ı9G3 

JlASA~ UöUR 

Karar N o. Karar t arihi 

388 18 . 2 . 1966 

( Insanlıktan nasibi olmıyan suçlarm uınumı 

afların şii.ınllerine alınınamas! istenilmektedir.) 

Salacak Toprakl ı sokak Ko. 21 Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı is teği mahiyeti iti-

üski.idar - lST ABUL bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 
eylediği ellietle; komisyonumuz çalışmalarını dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerlen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

42.-J-;'463 - 12 : ı . 1963 

İliSAN YA~ .'\DTJR ve arka.chşlan 

'l'eimik Zimat ~li.idürlüği.i mc-murları 

Karar No. Karar t arihi 

389 18 . 2 . 1966 

(3656 sayılı İ[anunıın 19 ııcu maddesine tabi 
(D ) cetvelinden maaş alan üc·retli rııerııu?"lara da 
rııerıııır hak ve statiisüniin sağlanması istenilrııek

tedir.) 

KAYSERt Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti iti

bariyle kanun teklif vej a. ta.s:ı.rısına konu teşkil edeceği cihetle ilgili ve yetkili idari mercie veya 
yargı organlarına rnüra~a:ıtı gerektirğiğl cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya.pılması

na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

S90 18 . 2 . 1966 
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427/ 46 - J2 . 1 . l!JG3 

ADn~ ım. üZJ31-:ü ve arkaaaiJlar ı 

(Tekel takip rn enııırlarının da rıı enıur statüsü
ne geç irilrıı c l c ri istcnilıııcktedir.) 

IGıhta Tekel mcmmlan ve koruyucuları Gereğl düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-

UAL4'\. TY A riyle kanun teklif veya tasarıs.na konu teşkil 

eylcdiğl cihetle, ilgili ve yetkili idari mercie veya 
yargı orga.nlarına müracaa.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalı~malar· nı düzenliyen 140 s~ 
yılı Kanunun 5 nci madde::ıine ait işlerden olma:n ha::ıebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karra verildi. 

429/ 470 - 17 . 1 . l !JG3 

ŞP.PlK DOt~A.' ve arkacla')ları 

S•tma Eraclikasyonrl Şubesi S::ı.ğlık 

Koruyuculan 

4~0/4 71 - 18 . l . HlG3 

.\U REYDl lTJ..A.ŞOüLU 

A~A).IUR 

Karar No. Karar tarihi 

391 18 . 2 . 1986 

(Tekel takip mernıırlarının da M enııtr Statü
siine geçirilnıe leri istenilmeldedir.) 

Gereği dü<ıünüldii : Dilekçinin yukarda özeti 
n::;tkJanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğırndan komjsyonumuz çalı~rnalarını düzenii
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci rna1desine ait i<ıJer

den olma'lı hacıebiyle komisyonumuzca bir işlem 

yapılma'lına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

39~ 18 . 2 . 1986 

(Zirai kredi ·verilmesinin sağlanması istenil
rnek tellir.) 

Arzuhalci Gereği dü<ıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
a'1ıkJanan dilekçesinde va.ln i'lteğl ilgili ve yetkili 

IJEKUrTTAN idari mercie vey:ı yargı org:ınJarma müracaatı 

gerektirdiği cihetle kornicıyonıımuz calışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1desine {!,i t icıJcr en o m::m hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

393 18 . 2 . 1988 
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431/472 - ] !) . ı 1%3 

KADtR KUTIAL 

( Orman bölge şefinin hakaretine uğradığından 
rııiişt eki.) 

Akı:anvlu köyünele Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı ilgili ve yetkili idari 

S0)-1A mercie veya yargı organıanna müraca:ıtı gerek-
tirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

43-1/475 - ın . ı . ı9G3 
HA SAN KOKULUOGLU 

Mahrukatçı 

Karar No. Karar tarihi 

394 18 . 2 . 1966 

(lstinılalo, edilen gay1·inıenkuliinün istimluk i:Ji
nin tmnaınlanrncıdığından ve kendisine iade eclil· 
mccliğinclen rııiiştel.;i.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
BURIIAN!YE açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlanna müracaatı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz galışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

43G,I477 - 1 fl . 1 . 1963 

JLUrDİ Gf'XAY 

J 730 sokak 3~ N o. lu cv 

Karar N o. Karar tarihi 

395 18 . 2 . 1966 

(Tekel em.rklile1·inin 5431 sayılı K an una göre 
yedek subrıylıklarının e:m ekliliklerinden say,, ınıadı
ğı cilıctle bu lı ıtsı.ısun sağlanması istenilrııektedir.) 

G·ereği dü~üniildü : Dilekçinin yukarda özeti 
Khrıııy:ıka ~ 1Z}f!R açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına miirac:ı.atı 

gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun ·5 nci maddesine 
ait i~ler:ien olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karra verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

396 18 . 2 . 1966 
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1087/ 11~0 - .ı:38/.f7!) - ı:ı o ı o 1%3 

~. lElDII·:·r ('O.·<:nl 

(1'c r[i c t tirilnıcdcn l~cnJisini cıııekli!}e sevk et
t iı·cn miifctt ·~ten mii.Jlc/;.;.) 

Emekli 'i':ıpu Sicil ~Iuhafız1 Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde valo isteği ilgili ve yetkili 

Tt REDOLU idari mercie veya ya . gı organla. ına müra::aatı 

gerektirdiği cihctle komisyonumuz ~alışmalarım 

düzenliyen140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması ha:;ebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmrı-sına mahal göritlmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

443 j .t8-t - 2~ o 1 o l!Jü3 

L('TFi K,\ L.AF.\T \ 'C aı·kada'3 l :ırı 

K arar ·o. K a rar tarihi 

397 18 . 2 . 1966 

(J{öylc riııin bwjkcı kaza~ta bağlanmasını iste
m cktcd :rlcr.) 

Ccditli Küyüııtlc nfulıtar Gereğ'i dü:ünüldü : Dilckd nin yukarda özeti 
a-;ıklanan dilekgeJin:lc vJ.kı isteği ilgili ve yetkili 

C:. ZEYTL~ ida i mercie veya ya . rrı org·anlarına müra::aatı 

gerektirdiği cihetle komi'lyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
İ'§ lem yapılmasıtu'\. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

444/433 - 2~ . 1 . 19G3 

l\11 .. rS'l'Xf.'. \ ÜZ'I' f~KE 

T(•kr l lkl '!lllii(liil'liiğiinrlr i ~r: i 

K a rar Jo. Karar tarihi 

398 18 . 2 . 1966 

(Sosyal sigorta mcı·zuıında hazırlanmakta olan 
kan ım vcsilcsiylc t iitiiıı satı5 ambar işçilerirıin, ge

çen biiliin hizmctlcriııhı de sigorta şii.mulii.ne alın

ması istcnilmcktcclir.) 

DALIJillS!R Gereği dü':ünüldü : Dilekginin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vd.kı isteği mahiyeti itiba

r iyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği ellietle; ilgili ve yetkili idari mercie veya 
ya gı o ~anlanna rnüra::n.atı gerektirdiği cihetlo komisyonumuz çalı.~malarını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

899 18 . 2 . 1966 
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401/492 - 4 . 2 . 1963 

?IIEIDIET AKÇA Y 

(Esnaf ı·c Ranatkcirlar J(mıinmHmı, biran evvel 
çıkarılmasını istcm(·l, tedir!r;t) 

Esnaf Demekleri P.irliği TI:-ı~l:anı Gereği dü~iinüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde v:1kı isteği mn.~iyeti itita-

'l'RABZON riyle kanun teklif veya tcı.sa:ısına konu te~kil ey-
lcdiği cihetle ; ilgili ve yetkili idari mercie veya 

yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıı}malıı.rım düzenliyen 141) sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i)lerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir i~lem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

613/654 - 24 . 5 . 1963 

1ıiüŞT AK DUIUIUŞ Ye arkad::ı.şla.rı 

Karar N o. Karar tarihi 

400 18 . 2 . 1966 

(Toprak rcfonnunıın biran önce yapılmasmın 

temini istcnilmeJ..:tcdır.) 

Kızılağaç ahiyesi l\f crkc'zinden Gereğ·i dü~ünilldl_i : Dile'kçinin Yl~karda özeti 
açıklanan dilekçesinde vikı isteği ma~iyeti itiba-

l\[UŞ riyle kanun teklif veya tasa:ısına konu te:kil ey-
biiği cihetle; ilgili ve yetkili idari mercie veya 

yargı or~anlarına müracaatı ı;.erektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~mala:ını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i :ılerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir i~lem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Glfı/656 - 4 . G . 1963 

AVN.t AKSOY 

Karar N o. Karar tarihi 

401 18 . 2 . 1966 

(Dilckr;i : Jladcıı Kruııwwııııı fadili islcııilmck

f rd~ı· .) 

l\Iauen B::ı <:i .anl!')lan Scnüika::; ı Da:;lmnı G·ereği dü~ünüldü : Dilelı::çinin yuk::ı:cda. özeti 
ıv;ıkl::ı.nan dilakçesinde vakı isteğ·l m::ı.hlyati iUba-

zo:,mnjD.\K riyle kamm teklif veya t:ısansın:ı lmmı te}kil cy-
1 ; diğ·i cihetle ; ilgili ve yetltili id:ı.ri mercic vcyr. 

y:ırgı organıanna r.ıürn.::::ı.:.ıtı rre eldidiği cihetle k')misy:m;ımuz çalı?mahrım di.i.z3nliycn 11.0 3ayı
lı Kanunun 5 nci maddesine ::ı.it i}lerdcn olma1ı h ı..;;eiJiyle konıisyonumuzc:ı bir i~leı:1 yapılmasına 

maha.l g:lrülmediğine oy birliğiyle }{a.ar verildi. 

Karar No. 
402 

Karar tarihi 
18 . 2 . 1966 
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G2!'l / G70 - G . G . 1063 

1S~L\lL ('I·:~mERC'i 

Cnınlıuriyct ::\lahallcsindcn 

(Dil cl.'(i: Tapııll' ara ziler ii ~criıuld; i wnıaHa~ı-

11/ıJ/111 l: rıl rlırılması i( i !l l:an ınıla ra bı'r ına rlrlc cl;
lnım csi ~· ~ !rıı ilnı klcd ir.) 

Ger~ği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
BAF'RA açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba-

riyle kanun teklif veya tasarısına konu te§kil ey
lediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş

lerden olması hasabiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ·inc oy birliğiy
le kJ.rar verildi. 

630/ 671 - 15 . 6 . 1963 

SEF'1D~\R YAö:'IIUR 

Karar No. Kar::ı.r tarihi 

403 18 . 2 . 1!)66 

(Dilek çi : 1963 y·ılı için hubııbat yardımı ya
pılması istenilmektcdir.) 

l\Iuhtar ; ('amlıc:atak (Oölcbcrt ) Köyünde Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde v5.kı isteği ilgili ve yetkili 

AHDAIIAN idar i mercie veya yargı organla.nm müra.caatı ge-
rektirdiğ·i cihetle Komisyonumuz çalışmalarını dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kar:ı.r verildi. 

63t/ G72 - 5 . 6 . 1963 

F .A HR1 KUPÇU 

81 Sıra nolu ve 8 . 6 . 1!)63 tarihli tel 
dilckçi 

ŞAHKlKARAAOAÇ 

Karar N o. Karar tarihi 

404 18 . 2 . 1966 

( Dilckçi: .lluhalli seçimler kamwıt tasarısından 
belciliye reisierinin en aı ortaokul ınczımu olmalan 
şartı;ıııt çtl;arılnıaswı isteıııcktcrl ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanau clilekçesinde vakı isteği mahiyati it iba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu te§kil ey
lediği cihetle ; ilgili ve yetkili idari mercie veya 

yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

405 18 . 2 . 1966 



- 15 -
(Dilck~cnin tarih YC No. ım il c sahibinin adı, adresi ve dilck~c özetiyle komi~yon kararı) 

6:!3 / G7·1 - fi . G . 19G3 

Lü'l'Pl ETISAN 

ANKARA 

(JJil ckr:i: Emekli Sanchğı J(anmıunda emc!Ji 
ikra,ııiycgı'ııc daiı· maddede hizmet miiddctinc göre 
tadiliit i erası isteııilnıckt edir.) 

Gereğ-i düczünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği mahiyeti itiba

riyl~ kanun teklif veya tasansına konu t eczkil ey~ejiği ilgili ve yetkili ida · mercie veya yargı or-

ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sn.yılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyb Komisyonumuzca bir iılem yapılmasına mahal 
görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

G34 /675 - 5 . G . 1963 

ALt NA SIR ve arkadaşları 

Karar No. Karar tarihi 

406 18 . 2 . 1966 

(Dil ekçi : Kazalamıda arazi lwdaslro miidiirlii
ğii teşkilatmın lmnllması istenilmektcdir.) 

Kas.ılıa Halkı adına G·er~ğ·i dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçe3inde vlkı isteği ilgili ve yetkili 

l\fALAZGiRT iln.ri mercie veya. yargı organıanna mü.acan.tı ge-
rck ~irdiği cihetle Komisyonumuz çalısmalarını dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait İJlcrden olması hasebiyle Komisyon".lmuzca bir 
iılem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. ' 

637/ 678 - 20 . . 5 . 1963 

SEYFiDAR YACL\IUR 

Mu h tar 

Karar N o. Karar tarihi 

407 18 . 2 . 1966 

(Ziraat banka bo1·çlannın viidesinin uzatılması 

is tenilm ektedir.) 

Çanılı ~atak köyün~ Gereği dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonu-

ARDAHAN muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu-
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiy

le komisyonu.muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

408 18 . 2 . 1966 



-16-
(Dilckçcnin tarih YC No. su ilc sahibinin aclı, adresi ye dilckc:c özetiyle komisyon kararı ) 

64:1 / G 2 - 20 . 6 . 1063 

IIALtS öZERDE:\I 

Türk Demiryolcular Derneği Genel 
Merkezi 

(2·12 sayılı Ka nunla Dcl'lct mcınurlanna tan ·ı. 

1ıaıı 3 iist dcreec terfi lıak/;ıııııı, 4G.'!O sayılı J(cı

nnıınıı taei ili suretiyle demiryolları ın rsmıcline de 
tanınınası istcuilıncktcdir.) 

İZ}ltR Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
riyle kanun teklif veya tasarısına ltonu teşkil 

açıklanan dilakçesinde va.la. isteği mahiyeti itiba:mliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 

eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzlem yapılmasına malıal görülmediğ·ine oy birli

işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş 
ğiyle karar verildi 

G-17;6 8 - 4 . 7 . 1963 

ŞEVK l DB:\IJR1' AŞ ve arkadaşları 

Yen işehir mahallesinde 

BiNGöL 

misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 

649/ 690 - 4 . 7 . 1963 

ALl ÜNAL 

Karar N o. Karar t arihi 

409 18 . 2 . 1966 

(E ski arazilcriuin krndilcriııc euilmcsiııi iste
mcktccb·lcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesine vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 
nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko-

görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

410 18 . 2 . 1966 

( Öğrcıncu okulu ?llcnsuplarının cr olarak as
kerlik yapmaktan kurları lmaları ı'stcnilınektcdir.) 

Amasya cr öğretmenleri adma Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteğ1 mahiyeti iti-

AMASY A bariyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil 
eylediği cihetle komisyonumuz çalı§malarını dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem ya.pılmasııia mahal görülmediğine oy birli-ğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar t arihi 

411 18 . 2 . 1966 



- 17 -
(Dil kı:cıün tal'ih ve No. su ilc sahibinin adı, adeesi Ye <.lilekl:e özetiyle komisyon lmı·al'l ) 

(i ~>0/691 - -1- o i o 19();1 

ALt r . r r;R V(' ı\I1DULIJAH ÜZPI~]\ 

.\l iil'zziıı Kayyuııı 

.\Lt'rkez }Lülha k Alipa ·a Camii 

KüTAHYA 

den olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
karar verildi. 

(f'ami miiczzinlcriniıı nıarı§larının azlığındmı 

·~·'/,:aye t.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil ey
lediği ellietle; komisyonumuz çalışmalarını düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler-

işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

Karar No. Karar tarihi 

412 18 o 2 . 1966 

-------------------------------------- -----
652j 6!):l - -1- o 7 o ı 9G3 

ARLF' KUR'!' 

(Tapıılıı ara~ile rinin on11mı idaresince ellerin
rlcıı cılıııdığıııdaıı mii§teki) 

.\l t'zt• ı·(·;ı \' ııh iy<' .\l('l'l<t' zin tlt•n Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği lwmisyonumuz 

VEZtRKöPHP çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle kornisyo

numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi ğ-ne oy birliğiyle karar verildi. 

li .i :lj tiD-1- - 4 . 7 . Hl63 

'l'A('t·:'l'Ti:\ T8.\liZ V(' a r ka<la. · ları 

.\luhtar 

Karar No. Karar tarihi 

413 ıs . 2 . 1966 

(H azi u eye ait amzileı·in bcdPli kaı·§ılığ11ıda ken
diıeı·ine veı·ilmesi iste nil nı ektediı·.) 

Ca rgıp ın an k öyi.indl' Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 

ErdE'nı li - t (' EL çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle kornisyo

numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

414 18 . 2 . 1966 



- 18 -
( Dilckı:<'nin taı·ih Y<' ~o. su il<' sahibin in ad ı , adl'(~si n' dill'l<:c:<' iiz<'ti.vl<' koıııis~· oıı kıı ı ·arı ) 

(j :i;)j69fi - .ı. . 7 . 1 Ç)():~ 

IIASA~ üZDE~I1R 

~l imır<'<" i k maha ll esinde 

( [ 'z man ja1ıdannalura me/;/i lı ak l,"l faiiiii111W~I 

için k endileı-ine ait kanuna biı·madde eklenmesi is
It tl1'hlı kt erhr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
Aksaray - ~U"l DI ·: açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifini 

gerektirdiğinden ilgili ve yetkili idari mercie ve
ya yargı. org-anlarına müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarım düzenliyen 140 

sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma sı hasebiyle komisyonumıızca bir islem yapılma

sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6:-ı(ij 697 - .ı. . 7 . 1 96:l 

~IOLL :\ ŞA !Li l\ V<' a l'k aclaş la l'ı 

1\iiy .\lnhtan 

1\aı · l ıova - IW\WiL 

Karar No. Karar tarihi 

415 18 ' 2 . 196l3 

( f((jy/oriııe hububat yaı·du111 yapı lııırmn 1 istr · 

ııı f' lote rlirleı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanununn 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 

komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mabal gö rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

659/ 700 - .ı. . 7 . 196~ 

i\1YAZ1 l:Z ;o>.:ER 

Karar No. Karar taribi 

416 ıs . 2 . 1966 

(Tekirdrığ i ske lesi Ac ntasından §ilcdyet ~;~dil 

mcktedir.) 

1hı·a atı:ı Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 

Galata - IS1'AN13 L çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanununn 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 

Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar taribi 

417 18.2.1966 



-1& -

( Dilrk(:rnin taı·ih w· ~o. su il r sah ibini n adı, adı·0s i \'(' <li! kc:;0 özeti~· l c kom i~you kanm ) 

(j(){) j 70 J - -t o 7 o 1963 

LD'l'PI 1\ Ü(' (~KALTAN 

' l' i f'n ı·<'t ııdas ı ya nı No. J O 

bariyle kanun teklif veya 

(1950 yılından önce emekliye vk edilen em k
lilcri1ı 1950 den sonm emekliye s vk edileııle1·in 

maaşla n na _qöre in tibakl01·ınm yapı lması istenil
m kiPdir.) 

OR M Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vaJo isteği mahiyeti iti

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; komisyonumuz çalışmalarını 

dü:.cnl~yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

418 18 . 2 . 1966 

---- --·--------- ------------------
RRI / 702 - 4 . 7 . 1963 

l L\. '."d'\ 1 LilA ' ve arkarlaşla ı·ı 
( J( öy yollrm ıı nı yapılwası i. tenilmektcdir.) 

ı -:sıw l't:ııı Gereği düıünüldü : Di1ekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 

KARA Y AZI çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanununn 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 

ı~ ınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gör ülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

(j():1 j 70-t - -t o 7 o 1 ~63 

AID fi•;T 1\AY ı\ 

Karar No. Karar tarihi 

419 18 . 2 . 1966 

(, ağlık m rkezinin köylerind yapılmasını is
I nıektedi1·.) 

::\ f nlıtııı· (_'c•tiıı Kö~· iin<lr Gereği düşiinüldü: Dilekçinin yukarda özeti 
açıklan:1n dilekçesinde vakı isteği ilğili ve yetkili 

ARDAUAN idari mercie veya yargı organlarına müracaatı 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı 

düz nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiı~'le komisyonUJm.uzca bir 
işlem yapılmasına ma.!uıl gör'ilmediğine oy birli ğiyle !tarar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

420 18 . 2 . 1966 



- 20 -
( Dill'k~rnin tal'ilı n No . . n ile sıılıilıinin adı. adrrsi Yı' dill'k~0 iizctiy!(' komis,,·on kal'arı ) 

1747/ 1747 - 969/ 969 - 16 . ı . 1962 

7-EKJ AKBl LUT 

~ıınyı' ı' Yrn iha~·at Sokak ~5 

(.l fuhokem esi .~1ro.smda önce aç1ğa aln1.ıp sonra
dmı lı enırıtine rağmen işine ia.de edilm eden emekli
ye se ı • kinden miişteki.) 

İçi şleri Bakanlığının cevabi yazısında: Dilek-
1S'l'ANBU !.J çinin müfettişingösterdiği lüznm üzerine 6435 sa-

yılı Kanunun 1 nci maddesine göre Riyaset Emrine 
alındığı ve 6 aıylık mii.ddet hitamında da aynı maddenin 3. fıkrasına göre emekliye sevk edilmiş 
bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilğili ve yetkili 
idari mercie v~va yaııgı organianna müracaatı gerektirdiği cihet.le komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebi!yle komisyonUIIIluzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi . 

~:ı-t-t 1 3-~.:J. - ı -t . 6 . 1963 

SfTKT T\TTfX 

Enı0kli Kurınny Albny Kırı zantrm Sokak 
No. 7 

Len ' nt - 1ST ANBF L 

Karar N o. Karar tarihi 

421 18 . 2 . 1966 

(1957 y1lnıda haksız olaı·ak re'sen Pmekliye sevk 
rdiTdiğinden brıhsile partizan bir zihniyetle ve kas
den yap1lını.~ emekli i.~leminin iptnlini istemekte
dir.) 

Milli Savunma Bakanlığı Cevabi yazısında : 

Dilekçinin en son bir üst rütbeye yükselme sıra-
sında sıralı sicil üstleri tarafından menfi sicil al

mış olduğundan yükselmesini sağlıyaımamuş ve 30 yıl fiili hiırnıetini de tamamladığı cihetle ; 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesi (B) fıkrasına göre emekliye sevk edilerek 16 . 7 . 1957 de Ordu 
ile ilişiğinin kesildiği aynı mevzudaki müracaatı üzerine Dilekçe Komisyonunca hakıkında verilmiş 
karar bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin emekliye re'sen sevk işleminin en son bir üst rütbeye yükselme 
s .msınd a sırasiyle bütün sicil üstlerinden menfi sicil alması neticesi yapılmış bulunduğıı Bakan
lık cevabından sarahaten anlaşıldığından hakkın da 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine göre 
yapılan uıygulamada bir ıkanuna aykırılık görül nıediği gibi, dilekçinin aynı isteği muhtevi müra
caatı üzerine Milli Savunma Bakanlığından mütalaa alınarak talebinin 14 . 5 . 1959 gün ve 1753 
sayılı Komisyon Karariyle reddine karar verilip bu karar haftalık karar cetvelinin 42 nci sayısiy
le yayınland~ih cihetle aynı hususa ilişkin iptal talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. 

n796; 546ın . ~ . n . 1961 

Tıırizın ,. ~' 1'icar t Limited Şirket i 

1 ::ı lat:ı R ı h tım acidesi Fnııık H fın Knt 5/ 33 

t. TANBT L 

idari mercie veya yargı organianna müracaatı 

Karar No. Karar tarihi 

422 18 . 2 . 1966 

( Anıeı·ilwdmı kredili ithal edilebilecek 500 aded 
nlml yopmn malzemesinin g r kiı·se temin edilebi
/rreği bildirilrnektedir.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 



- · 21 -
(l>il ekc:rnin tarih Ye No. sn ilr sahibinin adı, adresi w dilekc: özrti~·lr koınis,,·o ıı kararı ) 

dfuıenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebi!Yle -komisyonu.muzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6797/54620 . 2 . 9 . 1961 

Turizm w Ticaret Limited Şirli:eti 

Galata Rıhtım Caddesi Frank Han Kat 5/ 33 

Karar No. Karar tarihi 

423 18 o 2 o 1966 

(T"zun ı·ride li kredili finansman malzeme mu
bayaası. hususunda tavas.mt edilebı?eceği bildirı1-

mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
18TA Bl ' l; açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkiıli 

idari mercie veya yaııgı organianna müracaatı 
gerektirdiği ellietle komisyonumuz çah~malannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a lt işlerden olması hasebiy-le kom.isyonu.muzca bir 
iş lem yapılmasına mahal göriilnıediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

G7!-'l8/ 5-16!)3 - 2 . 9 . 1961 

ZELU BBRKKAN 

Toprak Mahsull eri Ofisi Şnhe Müdürlüğü 
MulHıherat Memuru 

TEKtRDAG 

Karar No. Karar tarihi 

424 18 . 2 . 1966 

(l.~çi olarak geçen hizmetinin emekliliğine ihi
l'esini içfemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Di1ekçinin yukarda özeti 
açıklanan dileıkçesinde vakı isteği ~oili ve yetkili 
idari me·rcie veya yargı organianna müracaatı 
g·erektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olmaıu hasebi!Y'le komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

6799/ G4683 - 3 . 9 . 1961 

BEKiR TURGUT 

i\f rrkr.z Ma hall esi Eski Yol Çavuşu 

l<'EVZtP AŞA 

Karar No. Karar t arihi 

425 18 o 2 o 1966 

(228 say1.lı ]{anunda tadilô.t yapılam/c emekli

/ere de işçi oıamk çaltıştıklan müddetin ilavesinin 

temini istenilnıektedir.) 

'Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekç-esinde vakı isteği kanun tadilini 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışımalannı düzenliJy:en 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işler.den olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

426 18 o 2 . 1966 



-· ~ -

( Dilekı:enin tııı·ilı n• ::\o. sn ilc s~lıi l ıinin cıdı, ııdrcs i w dill'k \<' iizrtiyl<' koıııisyoıı kaı-ıll'l ı 

6800/5~327 - 2 . R . 1961 

tLYAS 1 LUSO<'HX 

(Emeklidrn wnirlrn ı•azifesine indesini istemek
tedir.) 

Ycniınahallr 'l'a;v;vareci Sokak No. 12 Gereği. düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dileıkçasinde v~,kı isteği ilgili ve yetkili 

Bakırköy - iS'l' ANBl L idari. mercie veya yargı organlarına müracaatı 
gerektirdiği cihet.le komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait. işlerden olmac::ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verild( 

68]7 / fi -1-57 ı - ı . !) . ı !)61 

:'\PRtYE BAR. 

H:ıınaınönü Harınıu sa ('ıkmaz Sokak No. 4 ı 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

427 18 . 2 . 1966 

( 1.950 yılında . .JO yaşmı trmıamlamış olanlam 

5134 sayılı !{ antından evvelki hizmet si i rel rinin 

horr: l and n·ılmarlığ 111 dmı m iislrki.) 

Gere~. düşünüldü: Dile.kçinin yukarda özeti açıklanan dilekç~sinde v~kı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yar:gı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çn.lışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aii; i~ lerde:r. olma'lı hasebr.vle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

HAMDt AYTlr(} 

. ·cratibe;v f'flddesi J\'o. ll - ~ 

Karar N o. I arar tar ihi 

428 18 . 2 . 1966 

·-- - - ------------------------

A ' KARA 

( 1950 y t/111 dan n ·c/ ha lcs1 z olara k emekliye 

s!'l'h· edildiği rihctfe yeni 5431 say1 lı Emekli San
dı,ğı J(rınnrıunım mau .~ sisteminden faydalan(l?rıl

ınadığmrlan mii~tekidir ı ·e intilırıknwı yap1lmam11 

isleın e ktediı·.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vii ıkı isteğ·i kanun teklif 
veya taıdilini gerektirdiği cihet.le komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko misyonumuzca bir işlem yapılmasına maJıal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi . 

Karar No. I"a-:-ar taribi 

429 18 . 2 . 1966 



-- 23 -
( Dikk<:t'ııiıı taı ·i lı n• :\o. su ile sıılıibiniıı ı~ dı. adı ·csi n· ıliiPkC:t' özctiylt' koıııisyoıı kanıT'l ) 

l!l6 1 

1 \iı z ıııı Dir i k CııdıiPsi No. :W Kat: 1 

iZ~llH. 

( 513 i sayılı Emekli Sand1ğı Kamınıınmı 47 nci 
m11rld sini?ı tadili istenilmektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun tadilini 
g-erektirdiği cihetle kOlmisyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sruyılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
liğiyle karar verildi. 

b ir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir-

GH5H/5-+ 7.1 1 - :ı . !l . 1 % 1 

Arıbııdl'ın Altınlnıkkal No. 71/1 

1\adı ki i ,, - - iSTANBCL 

Karar No. Karar t aribi 

430 18 . 2 . 1966 

( Emekli Sand1ğı ile 4tirakçi veya l e L'diatr.:ı o/

ııw 1neı•zn1mda diiştiiğii ihtilafm zmnanaJımındon 

/;abul edilmemesinden nı ii§teki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti <',çıkl:ınan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yar.gı organıanna müracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düz~nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a i ~ i~lerd.en olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülımediğine oy birli [;'iyle karar verildi. 

ôHfiO/fi..ı-7-+~ - ;) . n . 196 1 

i. ':\lı\ i ı, J> ,\1\ ~0 

Karar No. Karar taribi 

431 18 . 2 . 1966 

(6 ,ğrehnenlik ı· e ıııeklilik hukııkımu sağl?ya.
c•tk knıı ıı 11 yapılmasını istem ektedir.) 

1lloo'lnı'l ,:-;ıt :ıjiıyt' l' Öğ ı t•tııırıı i ll alt>tn • l "•~.'ıü•nl:l f' Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde va.kı isteği kanun teklü 

Ptızaı·<'ık - MAHA::; veya tasansını g-erektird..iği cihetle komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo ı:ı.umuzca bir i~lem yapıLmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

~laı·d in Sen at iii' il 
Söz cü 

. Llbdı1rrahnıan Buyur 

Konya ::> l' lla türü 

Ka ti ıı 

.li .ıstafa. Dinrk/i 

(Dilekçe Sayısı : 74) 

Karar To. Karar tarihi 

432 18 . 2 . 1966 

8iil't J1illetvekili 
Kat ip 

11 üseyin H iisnii O ran 



DÖNEM: 2 TOPLANTI : 1 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

lm Sayı : 6 ~ 

15 . 4 . 1966 Cuma 
(Dilekçenin tarih Ye No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15 147/ 1f>147 - 18 . 5 . 1965 

(S. No. : 1) 

E~VJ~R BERKASAJ_j Ye aı·kadaşları 
Emekli Subay evleri A. Blok 64/ :'5 

1.)311 / 1531l -· 25 . 5 . ]!)65 

(S. No. : 2) 

MUSTAFA KIZILIRMAK 
Maltepe l\Iine sokak 4/ 14 

15312/15312 - 25 . 5 . 1965 

(S. No. : 3) 

A TKARA 

ANKARA 

AHMET NiYAZi ERDOGDU 
Rıhtım cad. R.eca i Zade sokak No : 9 

Kadıköy - 1STANBU.L 

(27 Mayıs lnkilubını miitaakıp Milli BiTli/; 
J(oım'tesi tarafından çıkanlan 12 sayılı Kanunla 
ordndan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . B . 1960 tarihinde 7 000 1.- iisu r subay 
mf'yanında emekliye sevk edildikleı·i1ıi, iiııiı:ersite 

profesörlf'ri ile diğe r Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etnıiyen liizımıuna binaen kaydiyle emekliye 
:>eı-h edilenleı·in ciiınlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet ettirildiklcrin
de.rı; kendilerinin de ordudaki vazıfe lcrine iadesini 
ı·eyrı halen ordnda bulunan arkadaJlanncı tanm
ınış bıılunmı bir iist maa§ derecesine emeklilik 
iıJJtıbaklarını sağZiyacak J{anunuıı çı kanlıııasını 

ist eme ldedirler .) 

» » » » 

» » » » 



- 2 
(Dilekc:enin tarih Ye No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

l fi3 l3/15313 - 25 . 5 . 1963 
. 

(S. No. : 4) 

ZtYA SAVAŞ 
Maksem İnebel cad. No :ı 

J5319/ı53ı9 - 25 . 5 . ı965 

(S. No. : 5) 

~fAffi[UT SAtT FI~DIKOCLU 
Yücetepe mah. ı nci caddc 12 I3Jok 
No. : 40/2 

15320/15320 - 25 . 5 . 1965 

(S. No. : 6) 

AlUfET ODABAŞI 
Selimiye tskele cad. No. : 75/ 9 

I3URSA 

1STANI3UL 

15330/ı5330 - 25 . 5 . ı965 

(S. No. : 7) 

HASAN AYAVAR 
Turgut Rcis cad. No. : 38/9 

Maltepe - ANKARA 

ı5332/ı5332 - 26 . 5 . 1965 

(S. No. : 8) 

DAN1YAL YURDATAPAN 
l\1ecidiye köyü Esentepe Yuva ap. 3/ıG 

lSTANBUiı 

(27 llfay1s lnkilô.bmı miitaak1p .Milli Birlik 
](omitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş lıadd1'ni doldurmadan bigiinah ola
wl.: 20 . R . 1960 tarihinele 7 000 1.-iisur subay 
meyanıncla emekliye sevk ıd1'ld1'klerini, üniversite 
profesörleri ile d1'ğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 

ikmal e tıniyen liizımıuna Mnaen kaydiyle emekliye 
seıJk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
}.arel;et sebebiyle iaclci mcmuriyet . ettin'ldiklerin
<lcn; kendilerinin ele ordudaki ı· azi[ elerine 1'adesini 
veya halen orduda bulunan arkada5larma tr.-ıın

nıış bıılunan bir iist maa.5 derecesine emeklilik 
in,tıbaklarını sağlıyacak J(anımun çıkarılmasını 

istemektedirler.) 

, 



- S -
(Dilek~enin tarih ve No. su ile salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

15336/ 15336 - 31 . 5 . 1965 

(S. No. : 10) 

l3EK1R ATALAY 
Yücetepe Emekli Subay evleri No. : 52/3 

15338/15338 - 31 . 5 . 1965 

(S. No. : ll) 

HAKKlTüMER 

ANKARA 

Yücetepe malı. Subay evleri No. : 51/7 

15263/15263 - 24 . 5 . 1965 

(S. No. : 13) 

HtLM1 DOöllUYOL 
Şeker Fabrikaları Siv. Sav. Uz. 

15264/15264 - 24 . 5 . 1965 

(S. No. : 14) 

RIZA öZGüL 

ANKARA 

BURDUR 

Halk Evi karşısı Kargı Baba Tekke sokak 
No. : 2/2 

J 5265/] 5265 - 24 . 5 . 1965 

(S. No. : 15) 

ARDüLKAD!R ERS!N 

EDİRNE 

Yücetepe malı. Sb. ap. 58 nci Blok Daire 1 

ANKARA. 

(27 Mayıs lnkilabını mütaakıp MiUi Birlik 
!{omitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldunnadan bigünah ola
-rak 20 . B . 1960 tan'kinde 7 000 kiisur subay 
meyanında ernekliye sevk edildiklerini, üniversite 
pr·ofesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ilcmal etrniyen lüzunıuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenleri-n cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle 1'adei nıenıuriyet ettiriildiklerin
dcn; kendilerinin de ordudaJci vaz1'[elerine 1'adesini 
1.ıeya halen orduda bulıman arkada.::larına tanın

rmş lmlunan bir üst nıaa5 derecesine emeklilik 
irııtıbaklarını sağlıyacak Kanunun çıkarılmasın• 

istemektedirler.) 

, 



- 4 
(Dilekı:enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan} 

15~66/1 5266 - 24 . 5 . 1965 

rs. 1 o. : 16) 

RA~flZ KTLlÇ 
Yücrtrpc mah. Sb. evleri 58 nci Blok 
D:ıiı ·c 4 

15267/ 15267 - 24 . 5 . 1965 

ff-;. ?\o. : 17 ) 

SABRİ BOYSAN 

ANKARA 

Çırpan mah. 4 ncü Sümcr sokak No. : 39 

] 5268/ 15268 - 24 . 5 . 196:> 

(~ . No. : 1 ) 

HALl T 'rüiCEL 
Yüc tepe mah. Blok 58/ 3 

15269/ 15269 - 24 . 5 . 1965 

( •. No. : 19 ) 

N AZ1F II1T1KA Y 
Özveeen sokak No. : 2/ 17 

B 'RSA 

ANKARA 

Demirtepe - ANKARA 

15270/ 15270 - 24 . 5 . 1965 

( . No. : 20 ) 

TBVFtK AK 'AN 

tç ceb ci > r ellikaya'sokak No. : 10/ 9 

ANKARA 

(27 Mayıs lnkılabını mütaakıp JIIilli Bit·lik 
/{umitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı J(anunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisu1· sııbay 

meyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer De·vlet dairelerinde 65 yasını 
ikmal etnıiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cii:nılesinin ilrıaya.saya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei m eınuriye t et ti1·iıldikle1·in

den,· kendilerinin de ordudaki m zif elerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkadaşlarına tamn
mış bulıman bi1· iist maaş de1·ecesin e em eklilik 
intıbnklarını sağlıyacak J(anunun çıkanlmasını 

istemektedirler.) 

» 

» 



- 6 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

15271/ 15271 - 24 o 5 o 1965 

( . No. : 21) 

KENAN ŞAŞMAZ 
E m. Sh. evleri (B ) Blok ro. : 32/ 1 

15272/15272 - 24 o 5 o 1965 

( . ro. : 22 ) 

HAKKI SAYDAR 
An ı ttepe Aı· sokak No. : 3/ 3 

15273/ 15273 - 24 . 5 . J 9G5 

(R . No. : 23) 

RETTİN ÖZT RK 

ANKARA 

ANKARA 

Bah~cli cvler 65 nci sokak Ko. : 20/ 4 

15274/ 15274 - 24 o 5 o 1965 

(R . No. : 24) 

M:EIHJ E1' ARK N 
Ycnima l ı. Narİ n sokak 13/ 1 

15275/ 15275 - 24 o 5 o 1965 

( .. No. : 25) 

EU ET NEJAT öZER 
B lcdiye Rei Muavini 

ANKARA 

BURSA 

(27 lıfayıs lnkilabını miitaakıp lll illi Birlik 
K omitesi tarafmdan çıkanlan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan liigiinıah ola
rak 20 . 8 . 1960 ta1·ihinde 7 000 .kiisu1· subay 
meyanında emekliye -sevk edildiklerini, i~nivet·sife 

ı]ro[esörle 1·i ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşı1iı 

ikınal tmiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
S flı-k dilenZerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet ettirildiklet·in
dcn,· kendile1·inin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkada.5larına tanın
mış bulunan bir üst maa,ş derecesine emeklilik 
itJJtıbaJclannı sağlıyacak J(anunun çıkarılmasını 

istemektedirler.) 

» 



- 6 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15276/ 15276 - 24 . 5 . 1965 

(S. No. : 26) 

öMER GENÇER 
Tabaklar malı. Şair Zati sokak No. : 38 

üsküdar - tST ANBUL 

15277/15277 - 24 . 5 . 1965 

(S. No. : 27) 

MUSTAFA CET1N 

iiıcctepe rnah. 2 nci cad. No. : 21/8 

Anıttepe - ANKARA 

15306/15306 - 25 5 . 1965 

(S. No. : 28) 

A. REMZ! öZKANLI 

Yenimah. Çınar sokak No. : 155 

15308/15308 - 25 . 5 . 1965 

(S. N. : 29) 

NURETTtN ATABEY 

ANKARA 

Anıttepe Ata sokak Tokay ap. 2/ 4 

15300/15309 - 25 . 5 . 1965 

(S. No. : 30) 

A. OALtP BtLOE 

Hamamönü Çağlıyan sokak Erler ap.6/2 

ANKARA 

(27 Mayıs lnk1'labını miitaak1p lifilli Birlik 
Komitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı J(anıınla 

ordudan yaş haddini doldurmadan bigünah ola
rak 20 . 8 . 1960 tm·ihinde 7 000 kiisıır subay 
meyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
pı·ofesörlcı·i ile d1'ğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 

ikınal etmiyen lüzıınııma binaen kaydiyle emekliye 
sevh edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet e ttirildik le.rin~ 
den; kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
Nıya halen orduda bulunan arkada5laı-ına tanın-
1n1Ş bulunan bir üst maa; derecesine emeklilik 
intıbaklarını sağlıyacak /{anunıın çıkarılmasını 

istemektedirler.) 

, 

• 



- 7 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

15310/ 15310 - 25 . 5 . 1965 

(S. No. : 31) 

IIALtT öZGüNER 

Bahçelievler 14 sokak 43/ 6 

15898/ 15898 . 2 . 7 . 1965 

(S. No. : 32) 

TALAT KUTLU 

ANKARA 

Emekli Sb. Sitesi 55 nci Blok daire 7 

Meddiyeköy Esentepe -!STANBUL 

15899/ 15899 . 2 . 7 . 1965 

(S. No. : 33) 

HtLM! öNALP 
Sakarya mah. Yüzcllicvler Santral 
cad. No : 15 

Ayvalık . BALIKESİR 

15900/ 15900 - 5 . 7 . 1965 

(S. No. : 34) 

RBŞtT K1PER 
Yıldız Ertuğrul Sitesi N. : 81/1 

Beşiktaş - tST ANBUL 

15901/ 15901 - 5 . 7 . 1965 

(S. No. : 35) 

SüT...ıEYMAN SlRRI TUTANAK 

Değirmenönü mah. Kışla cad. No. : 65 

DENtzLt 

(27 Mayıs lnkilabını mütaakıp Milli Biı·lik 

K omitesi taraj'mdan çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş Jıadd1'ni doldurmadan bigii.naJı ola
mk 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 küsur subay 

meyanında emekliye sevk edadiklerini, iinivet·site 
profesörleri ae diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
il.'mal etmiyen liizummıa b1'naen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
lıa1·eket sebebiyle iadci memuriyct ettirüdiklerin
dcn; kendı'lerinin de 01·dudaki vazifelerine 1'adesini 
veya halen orduda bulunan arkadasıarına tanın
mış bulunan bi1· üst maas derecesine emeklilik 
in.tıbaklarını sağlıyacak ]{anunun çıkarılmasını 

istem ektedirler.) 

) 



- 8 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin ad1, adresi Ye dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15!)02/ 1 !>902 - !) . 7 . 196:) 

( ~. :-:o. : 86) 

HA YRE'f'l'tN SEL EN 

1 J İ S<' Ehccliya t (l t'lıpu Öğretmeni 

15008/ 15903 - 5 . 7 . 1965 

( ~. Xo. : 37 ) 

DEKlZLl 

YELl XP.CA'T'l SARUIIANOllLt 

~;ı rııyl:ır mah. Kaymakçı N. : 28 

1:)!104/ 1590-J. - 5 . 7 . 1965 

ı . ' . Xo. : 88) 

O. '.J L\\'" AYTAÇ 

DE\'IZU 

.\f rc i(liyrk öy Enı. Suhayrvl r ri Bl ok ..J. j:l 

15905/ 15905 - 5 . 7 . 1965 

( ~ . Xo. : :39 ) 

FT~TJil OR 

l~sc ntcpr Enı r kli Sb. Evlrı·i blok 29/~ 

Şişli - l~:l'rA ' BUL 

15257/ 15257 - 22 . !) . 1965 

(::). ' o. : 40) 

C'tl-IAT ALAŞ 

K c<:iöl'cn T pcbaşı Fatih cad. No. : 107/ 6 

ANKARA 

(27 JIJayıs lnkilô bını mütcıakıp Jlilli Bil'lik 
](omitesi tarafından çıkanlan 42 saydı J(anıınla 
ordudan ya.ş haddini doldurmadan bigiinah ola
Ta k 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kilsur s uba.y 

nı eyamnrla emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğe r Devlet daire leı·inde 65 yaşmı 

ilmırıl etıniyen lüzumıına binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin ciiınlcsinirı Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei meııwriy e t etliriildiklerin
dMı; kendilerinin de ordudaki vazif elerine ı'adesini 
l' C yrı halen ardııda bıılıınan arkada!jlarına tanın

mış bıılımnn l>ir iist maa§ derecesine emeklilik 
irotılıaJclanm srığlıyacak Kmwnıın çıkanlnıasmı 

istemcktedirler.) 

» )) )) )) 

\) )) » » 

)) )) )) » 

» » » 



- 9-
(Dilekç-&nin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilakçe özet iyle lromisyon ka.rarı) 

152~8/ 15258 - 22 o 5 o 1965 

(~ . No. : 41) 

CEMAL ERSEVER 
Bıı.hc:elievlcr 70 sokak 2/4 

J :)259/ 15259 - 24 o 5 o 1965 

(8. No. : 42) 

A. l\IUZAFFERETT!N GüNERt 
Koca Mansur sokak Çınar ap. J24: D/ G 

Şişli - 1STA ı BUL 

15260/ 15260 - 20 o 5 o 1965 

(S. No. : 43) 

ŞEF I K TUTKAVUL 

.l~ın ckli lnkılap Subayları mahallesi 41/ 9 

McciJiycköy - iSTANBUL 

15261/15261 - 24 o 5 o 1965 

(S. o. : 44) 

J<.:MjN YAIGN 

U:ı.ncttcpc EmekJi Subay eYleri Blok 2/ 9 

Mccidiycköy - iSTANBUL 

15262/ 15262 - 24 o 5 o 1965 

(S. No. : 45) 

H I7;TR TALt FEYZlOGLU 
Yür.ctl'pc Emekli Subay evleri C Blok 
No. : 14/2 

A KARA 

(27 JJiayıs lnkılabını mütaakıp Jlfilli Birli!G 
Xomitesi tcırafırıdan ç1kanlan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldunnadan bigünah ola
mk 20 . 8 . 1960 taı·ihinde 7 000 küsur subay. 
meyanında emekliye sevk ed#diklerini, üniversite 
profesörlet·i ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ilcmal etmiyen liizurıwna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenle1·in ciünlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
ha.reket sebebiyle iadei memuriyet ettiriildiklerin
den/ kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesin'i 
veya halen oı·duda bulunan arkadaşlarına tanın
mış bulunan bir üst maa.ı de1·ecesine emeklilik 
intıbaklarmı sağlıyacak J(anwıun çıkarılmasını 

istem ektedir ler.) 

» » 

» » 

» » 

» 



- 10 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, :ıd ı ~si ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15825/15825 - 25 o 6 o 1965 

(S. No. : 46) 

FAtl{SütKAN 
Kayadibi sokak No. : ~/1 

Sarıyer - İSTANBUL 

15854/15854 - 28 o 6 o 1965 

(S. No. : 47) 

S. A VN1 GONERMENGt 

Mccidiycköy Esentepe Muhtarlığı Sb. 

Evleri No. : 42-6 

Mecidiyeköy - tST ANBUL 

15855/15855 - 28 o 6 o 1965 

(S. No. : 48) 

MEHMET KOCATORK 

tl Savunma Sekreteri 

15856/15856 - 28 o 6 o 1965 

(S. No. : 49) 

LEMt KIRGöZ ve ar. 

ADANA 

Pazar mah. Müftü sokak No. : 2 Demirbağ ap. 

15857/15857 - 28 o 6 o 1965 

(S. No. : 50) 

Emin5u Derneği Başkanlığı 

SAMSUN 

!STANBUL 

(27 Mayıs lnkılabını miitaakıp Milli Birlik 
]{omitesi tarafından çıkarılan 42 say1lı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 
meyanında emekliye sevk edildikleı·ini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
ha1·eket sebebiyle iadei memuriyet ettiriidiklerin
den; kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkadaJlarına tanın
mış bulunan bir üst maaJ derecesine emeklilik 
intıbaklannı sağlıyacak J(anunun çıkarılmasını 

istemektedirler.) 



- ll -
(Dilckçcnin taı·ih ve No. su ilc sahibinin adı, aı.lr·r~si ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

158!)7 /15897 - 2 o 7 o 1965 

(S. No. : 51) 

MUSTAFA ELOlNöZ 

Tepebağı malı. 20 nci sokak ~o. 44 

15683/15683 - 18 o 6 . 1965 

(S. No. : 52) 

KEMALETTIN B1Iı01N 

ADANA 

Alecami mah. Kurşunlu cad. No. : 19 

15699/ 15699 - 18 o 6 o 1965 

(S. No. : 53) 

tHSAN KOCABEYOÖLU 

ESKlŞEH!R 

Emekli Subay E vleri Blok No. : 49/5 

Mecidiyeköy - tSTANBUlı 

15700/15700 - 18 o 6 o 1965 

(S. No. : 54) 

TA ETTtN T ROAY 
Emelcli Subay E vleri Blok 49/ 10 

Mecidiyeköy - 1STA1\TBüL 

15701/15701 - 18 . 6 o 1965 

(S. No. : 55) 

NtY AZİ DOOANOüN 
11 Savunma Sekreteri 

HATAY 

(27 !rfay1s !nktlabını miitaak1p Milli Birlik 
/{omitesi tarafmdan çıkanlan 42 sayılı Kanunla 
oı·dudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
mk 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 

meyanında emekliye sevk edild1'klerini, ii-niversite 
profesörleri ile dt'ğeı· Devıe t dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen Wzımıuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk· edilenleı·in cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sr.bebiyle iadei memuriyet ettirildiklerin
'den; kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen ordu.da bulunan arkadaslarma tanın
mış bulunan bir üst maas derecesine emeklilik 
intıbaklarını sağlıyacak Kanunun çtkarılmasını 

istemektedir( er.) 



- 12' -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile !fahibinin adı, ad~csi. ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15703/ 15703 - 21 . 6 . 1961 
(S. No. : 56) 
l<'ETHl KARASU 
Emekli Subay Evleri 38/ 9 

Esentepe Mecidiyeköy- lSTANBUTJ 

15704/ 15704 - 21 . 6 . 1965 

(S. 1o. : 57) 

BEDRt AŞAR 
Onur sokak No. : 49/ 2 

Maltepe - ANıKARA 

15705/15705 - 21 6 . 1965 

(S. No. : 58) 

FA HRETT!N ÇAN.AKÇIOÖLU 

Yamkoğlu mah. Nuhnacibey cad. Çanal<cı
oğlu ap. 

15727/ 15727 - 22 . 6 . 1965 

(S. No. : 59) 

MUZAFFER lZGtEY 

KAYSERt 

Kız Koleji Yolu Kalamış Sitesi ap. B Blok, 
kat 1 No. : 2 

Kzıltoprak - KADlKÖY 

15728/ 15728 - 22 . 6 . 1965 

(R No. : 60) 

BüRHANETTlN AYBARTüRK 

Emekli Albay 

SUSURLUK 

(27 Mayıs lnkılabını mütaakıp Milli Birlik 
/(omitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldu1·madan bigiimah ola,.. 
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 küsur subay 
meyanında ernekliye sevk edildiklerini, ünive1·site 
rrofesörleri iıe diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikrnal etrııiyen lüzurnuna b1"naen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet ettit·iUiklerin
den; kendilerinin de 01·dudaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkadaşlarına tanın
mış bulunan bir üst rnaaş derecesine emeklilik 
iwtıbaklarını sağlıyacak J(anunıın çıkarılmasını 

istem ektedirler.) 

» » 

» 



- 13 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ıı<.l ~ ·r~i ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1572!1/ 15729 - 22 . 6 . 1965 

(S. No. : 61) 

HAYDAR ALPAY 
Emekli Subay Evleri Blok 38 doire 10 

Mecidiyeköy - tST ANB L 

] 5501/15501 - 8 . 6 . 1965 

(S. No. : 62 ) 

O. ZRKt öZATA 
Selimiye Şerif Kuyusu sokak No. 2/3 
Emek ap. 

üsküdar - iSTANBUL 

15502/15502 - 8 6 . 1965 

(S. No. : 63) 

FETHt YILMAZCAN 
40 nıcı sokak No. : 26 

Güzelyalı - İZMİR 

15503/ 15503 - 8 . 6 1965 

(S. No. : 64) 

ETI-IEM SADrK GENÇALP 

Beylerbeyi Yalıboyu Fıstıklı sokak 
No. : 4/A 

15539/ 15539 - 9 . 6 . 1965 

(S. No. : 65) 

KADRiALKURT 

!STANBUL 

Çimento Fabrikası Silvii Savuruna Uzmaru 

NtöDE 

(27 Mayıs lnkılabını mütaakıp llfiUi Birlik 
Komitesi tarafından çıkarılan 42 sayııı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 ta1·ihinde 7 000 küsur subay 
rneyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesö1·leri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen liizumU1ıa binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenleı·in cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
1ı areket sebebiyle iadei memuriyet ettirv1diklerin
den; kendilerinin de o1·dudaki vazifelerine iadesini 
ı·eya halen orduda bulunan arkada.Jlarına tanın
mış bulunan bi1· iist maaş derecesine emeklilik 
inıtıbaklarını sağlıyacak Kanunun çıkarılmasını 

istemektedirler.) 

» 

» » 



- 14 -
(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, uılrC'~i ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

15540/15540 - 9 6 . 1965 

(S. No. : 66) 

EMRl I.JLA H S üMER 

Sakızağacı Taşhan cad. No. : 88 

Bakırköy - İSTANBUL . 

15562/ 15562 - 12 . 6 . 1965 

(S. No. : 67) 

SüLEYMAN SUNAL 

208 sokak No. : 18 daire 1 

. . 

iK üçükyalı - tZMİR 

15563/ 15563 - 12 . 6 . 1965 

(S. No. : 68) 

HAYRETTİN KARACABEYLİ 

Emekli Sb. Evleri Blok 54 D. ll 

Mecidiyeköy - lST ANBUL 

15564/15564 - 12 . 6 . 1965 

(S. No. : 69) 

BEHÇET ERGUN 

Teşvikiye !Kahpcı sokak 64/2 

Şi§li - İSTANBUL 

15567/ 15567 - 15 6 . 1965 

(S. No. : 70) 

MEHMET T. İLKAY 

1758 sokak No. : 11/2 

Karşyaka - tZMtR 

(27 !rfayıs lnkıliibını mütaakıp Milli Birlik 
]{omitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tan'lıinde 7 000 kiisuı· subay 

meyanında emekliye sevk cdndikleı'ini, üniversite 
profesörlnri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet ettirildikleı·in
den; kendilerinin de ordudaki vazife lerine 1'adesini 
veya halen m·duda bulunan arkadac:larına tanın
mış bulıınan bir iist maas derecesine emeklilik 
intıl)aklarını sağlıyacak Kanıınun çıkarılmasını 

istemektedirler.) 

) 

) 



- llS -
{Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, n· 1re!>i ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

] 5568/15568 - 15 . 6 . 1965 

(S. No. : 71) 

~mRAFETTtN öZKER 
Bahariye rad. Soku11u sokak No. : 4 

Kadıköy- !STANBUL 

15453/15453 - 7 . 6 . 1965 

(~. No. : 72) 

TAIUR CANBOLAT 
188 sokak No. : 40 

Karataş - tZMtR 

15454/ 15454 - 7 6 . 1965 

{S. No. : 73) 

NEJAT PUSAT 
Denizcilik işletmesi T. A. O. Kontrolörü 

15455/15455 - 7 . 6 . 1965 

(Fl. No. : 74) 

HAKKI ALPAT 

tZMtR 

Emekli Subay Evleri 59 Blok No. : 14/13 

Anıttepe - ANKARA 

15495/ 15495 - 8 . 6 . 1965 

(S. No. : 75) 

HASAN HüSEYtN TINAY 

Rasim Paşa malı. Misakı Milli sokak 
No. : 63/2 

Kadıköy - tST ANBUL 

(27 Mayıs lnkılabını miitaakıp Milli Birlik 
Komitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordutlan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . B . 1960 tan'lıüıde 7 000 küsu1· subay 
meyanında emeklıye sevk ed1'ldiklerini, üniversite 
ı rofesiirleı·i ile diğer Devlet daireleı·inde 65 yaşını 
ikmal etmiyen Wzumuna bı'naen kaydiyle emekliye 
set.'k edilenlerin ciinılesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei nıemuriyet ettirildikleı·in

den; kendilerinin de ordudaki vazifelerine 1'adesini 
ı·eya halen orduda bultman arkadaslarına tanın
mış bulunan bir üst maas derecesine emeklilik 
irvtıbaklannı sağlıyacak Kanunun çıkarılmasını 

istenıektedirler.) 

, 

• 



-16 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, n•ll'(·si ve ilil kçc özetiyle komisyon kararı) 

15496/ 15496 - 8 . 6 . 1965 

(S. No. : 76 ) 

FAJIR1TANDER 
Esl'ntepc Emekli Subay Bvleri 3J Blok 
10 daire 

Mecidiyeköy - 1ST ANB L 

1!1497 / 15497 - . 6 . 1965 

(S. No. : 77) 

KADtR öZERDEM 
Emekli St1bay Evleri Blok 37/3 

Esentepe Mecidiyeköy- iSTANBUL 

1540Rj15498 - 8 . 6 . 1965 

(S. No. : 78) 

CELAL NERAT 
Turizm ve Trumtma. Bakanlığ Savunma 

Sekreteri 

ANKARA 

15499/15499 - . 6 . 1965 

~~- No. : 79 ) 

1SMA1L BAŞOL 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Savunma 
zmıı.nı 

ANKARA 

15500/15500 .- . 6 . 1965 

(S. No. : 80) 

H1LM1 A:KT AN 

Sakızağacı Muharrir Ahmet Rasiın sokak 
No. : 44 

Bakrköy - !STANBUL 

(27 lifayıs inkılabını mütaakrp Mill?. Birlik 
/(omitesi tarafından çıkarılan 1.2 sayılı J(anmıla 

ordudan yaş haddini doldurıııadcın bigiinah ola
mk 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 küsur subay 
meyanmda emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dair·elerinde 65 yaşını 
ilcmal etmiyen 'l:iizumtı.na binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykır·ı keyfi 
Jıaı·eket sebebiyle r"adei memuriyet ettirıVdiklerin

drn; kendilerinin de ordueleıki vazifelerine iadesini 
1•eya halen ordnda bnlunan arkada.Jlanna tanın
mış bulunan bir iist maaş derecesine emeklilik 
inıtrbaklarını sağlryacak Kanıtnun çrkarılmasını 

istenıektedirler.) 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » » 



- 17 -

(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ;ıdrr!-.:i ve d11cb::<· özetiyle komisyon kararı ) 

8456/8456 - 21 . 6 . J 963 

(S. No. : 81) 

RE:i\IZİ G"PLER 
Yücetepe Emekli b. EYleri 8 sokak 56 
Blok No. : 23/8 

ı J!l5/ 15415 - ı ' 6 . 1965 

(R. No. : 82 ) 

HAMD1 DOGRUER 

ANKARA 

Kor.luk ımıhall 0-si Kaprunca sokak Taptancı 

ap. kat 5 

1 G-:1. t6/ 15416 - 1 . 6 . 1965 

( S . No. : 83) 

ZtHKt DORA 

tZM:iT 

Hacı Hasan ınah. Yeni ('e~mr sokak No. : ~ 

15417/15417 - 3 . 6 . 1965 

IS No. : 84) 

CEMAl .. T~CER 
Kadı Köşkii No. : 4/ 1 

1ZM1T 

Çekirge - BURSA 

15418/15418 - 3 . 6 1965 

(. '. No. : 85) 

BKREl\f AKIŞIL 

Ihl amur cad. l\Iısırhbah~c sokak No. : 10/ 6 

Beşiktaş - iSTANBUL 

(27 Jlayıs lnkı labım. miitaakııJ lılmı Birlik 
J(.ımitcsi tamfmdaıı rıkanlan 42 sayılı Kanımla 

ordudan yaş Jıaddim· dold11rnıadan bigii1ıah ola
rak 20 . 8 . 1960 tariMnde 7 000 kiisur sub'ay 
meyanında emekliye seıık edildiklcrini, iinive1·site 
ı·rofesörleri ile diğer Devlet daiı·clerindc 65 yaşını 

ikmdl ctmiyen Wzwnıına binaen kaydiyle emekliye 
.•e t'll- edilenlerin ciimlesi?iin Anaya.saya aykırı keyfi 
l,m·ckct se lı ebiyle iadci mcnıw·,·yci ettin1dikle?·in
derıj kcndileı·inin de ordudaki ı·azi[eleı·inc iade.sini 
veya halen ordueZa bıılıınan arkada5larırıa tanın

ımş Tmlıman bir iist maas drrcccsine emeklilik 
iıı.tıbrıklanm snğlıyacak l\mııuııııı c:ll:anlmas1nı 

istrmrktcdirlcı·.) 

» 



- 18 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ,ırl~'€!'İ Yı~ ,-i.iı~kçc özetiyle komisyon kararı) 

15419/15419 - 3 . 6 . 1965 

(S. No. : 86) 

NJ YAZİ 1ŞG1R 

Çekirge cad. Stad Karşsı Stad ap. daire 2 

1G420/15420 - 3 . 6 . 1965 

(S. No : 87) 

ENVER TUNCALP 

Maltepe G. M Kemal Bulvarı 92/5 

D URSA 

A!'if:KARA 

15421/15421 - 3 . 6 . 1965 

(S. No. : 88) 

RF.ŞA T AKINSAL 

Sakızağacı Atlıses sokak No, : 19 

Beyoğlu - 1ST ANBUI.ı 

15427/15427 - 3 6 . 1965 

(S. No. : 89) 

FtKRt öNüGöREN 

Bahçeler sokak Yaprak ap. No. : 8 

Şişli - !STANBUL 

15451/15451 - 7 . 6 1965 

(S. No. : 90) 

M. YAŞAR EROL 

Dereboyu No. : 151 

Ortaköy - İSTANBUL 

( 27 !ıl ay1s lnkılfibıııı miitaakıp M illi Bi ı· W, 
l(onu'fesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunld 
ordudan yaş haddini dolduı·madan bigiimah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarih1'nde 7 000 küsur subay 

meyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei menıuı·iyet ettin"Jdiklerin
den; kendilerinin de ordudaki vaz1'[elerine iadesini 
veya halen 01·duda bulunan arkada:laı-ına tanın
mış bulunan bir iist 11ıcw5 derecesine emeklilik 
intıbaklarını sağlıyacak /{ anunıın çıkarılmasını 

istmnektedirler.) 



- 19 -
(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, a·.lresi ,.e uilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15452/15452 - 7 . 6 . 1965 

(S. No. : 9]) 

AHMET KIZILGüN 
Emelcli Subay Evleri 8 sokak No. : 8/8 

Anıttepe - A1\TJCARA 

15354/15354 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 92) 
CEI.ıALETTtN SENCER 
Kartaltepe Buhar sokak tnlnlap ap No. : 7/6 

Bakırköy - !STANBUL 

15355/15355 - 31 . 5 . 1965 

(S. No. : 93) 

SABRİ AKDOÖAN 
Zuhuratbaba malı. · Aydınlar sokak 
No. : 12/ 5 

Bakırköy - tST ANBUL 

15356/15356 - 31 . 5 . 1965 

(S. No. : 94) 

ALt NAMIK GüRTEKtN 

Zuhuratbaba cad. No. : 5/2 D. 4 

Bakırköy - tST ANBUL 

15357/ 15357 - 31 . 5 . 1965 

(S. No. : 95) 

CEMALATAV 
Yücetepe malı. Emekli Sb Evleri A - blok
ları No. : 53/7 

Maltepe - A}.j"KARA 

(27 lıfayıs lnkılabını nıiitaakıp lifilli Birlik 
J( o?m'tesi tarafından çıkarılan 42 sayılı Kanıı1ıla. 

ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 küsur subay 
meyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 

ikmal etmiyen liizunıuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hm·ekct sebebiyle iadei nıemuriyet ett.irildiklerin
den; ke1ıdilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkada.5larına tanın
mış bulunan bir üst maa.J derecesine emeklilik 
iwtıbaklarını sağlıyacak J{anunun çıkarılnıasınt 
istemektedirler.) 

. :. 



- 20 -
ÇDilckçenin tarih v<ı ~o. su ilc s&hibinin ı:ı.dı, ac.lı·< sj ve dilekçc özetiyle komisyon kararı) 

15400/ 15409 - 1 . 6 . 19G5 

~ . No. : 96) 

AHtT BORAN 

~ı::n çr Yolu Bağdat cad. 164/R 

Kadıköy - !ST 1\.NBUL 

13410/ 15410 - ı 6 . 1!)65 

(S. No. : 97) 

VEHBt B.);llSEL 
Ataköy İ. Tipi 50 nci Blok D. 1 

Bakırköy - tSTA).iBlTL 

13411/ 15411 - 1 . 6 . 1965 

(S. No. : 98) 

MUZAFF R ANG 
Tunusbağı Bakkal Bekir sokak 25/5 

üsküdar - tST ANBUIJ 

l5412/15412 - ı 6 . 1965 

(S. No. : 99) 

(27 Mayıs tnkılabını nıiitaakıp Milli Bidik 
}(omitesi tarafından ç1,kanlan 42 sayılı Kanımla 

ordııdan yaş haddini doldurmadan bigiitııah ola
mk 20 . 8 . 1960 taı·ihinde 7 000 kiisıu· subay 

meyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörıeri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen Wzıwıuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya ayltırı keyfi 
haı·ehet sebebiyle ı"adei mcmıu·iyet ettirildikle1·in
den; kendilerinin de ordudaki vazifeleı·ine iadesini 
t•e ya halen orduda bulunan arkadaJlaı-ıııa tanın
mış buluna1ı bir üst maaş derecesine emeklilik 
intıbahlaı-ırıı sağlıyacak J(an ıınun çıkanlmasını 

istemcktedirleı·.) 

~t~PW • 
Rmekli Sb. Evleri C • Blok D. 6 Yücetepe 

Amıttepe - ANKARA 

15413;ı54ı3 - ı 6 . ı965 

cı:ı.. o. Joo) 

SABRt :TÜLER 

Koır.luk mah. ı nci Ycil No. : 25 

tZMtT 



- 21 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinlıı adı, a~l·.• ~i w dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15414/15414 - ı . 6 . 1965 

(S. I o. : 101 

TEVF J..IC DöNERAY 
'l'umr.,bağı Bakkal B kir sokak No. : 25/3 

üsküdaı• - tST AN'BUI.. 

15070/ 15070 - 13 . ;; . 1965 

(S. No. : 102 ) 

ZBKl TtGtZ 
Yücetepe mı.ılı. 9 ncu sokak No. : 9/ 6 

Maltepe - ANKARA 

15071 / 15071 . 13 5 . 1965 

(S. No. : 103 ) 

BAHRi GüRTEK 
Lfılcli cad. Azimidir sokak No. : 43 

AJ· aray - !ST AN BUL 

15072/15072 - .13 . 5 . 1965 

(S. ro. : 104) 

AHMB'l' HlrJMt OüLBAN 

TCDD. Genel müd. amnınıı Sekreterliği 

Sivil Savuruna Şube Müdürü 

IG073/ 15073 - 13 . 5 . 1965 

( . No. : 105) 

TALAT YüKSEL 

ANKARA 

S~mcrcilel' ınah . Ofis okak . ııadet ap 4/ 2 

ADAPAZARI 

(27 Mayıs lnkıtabı1{ı · miitaaliıp Milli Bii·t17c 
/(omitesi tarafından çıkanlan 42 ayflı lfa1ıııiilp 

·ordudan ya.ş haddini doldu·rmadan bigünah o14-
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 küsur subay 
meyanında em ekliye uvlc . t.dilcl'iklcdni, iinive-ı·site 
profesörhwi ile di§er Devlet ,dairelerinde 65 ya.Jını 
iknıal etmiyen 'WZ'ınnuna: binden kaydiyle emekliye 
seuk edilenlerin ciimlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
har·cket sebebiyl.e iadei memııriyet ettir~ldiklerin

den; kendiler·i?ıin de or·dudaki vazifelerine 1'adesini 
veya halen orduda bulunan arkada§larına tanın

mış bıılıına.n bir· üst maa:.: derecesine emeklilik 
in.tıbaklarmı sağl·ıyacak J{anmıun Ç?kanlmasın? 

istcmcktedirler.) 



- 22 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, :ı.Jı cQı w t.!iiekçc özetiyle komisyon kararı) 

15074/ 15074 - 13 . 5 . 1965 

(S. No. : 106) 

VAH1T ERSOY 
teadiye malı. Köşk sokak No. : 24 

üsküdar - !STANBUL 

15075/15075 - 13 . 5 . 1965 

(S. No : 107) 

FETH! ERGüDER 
Sıhhiye Toros sokak No. : 15/1 

15076/15076 - 13 . 5 . 1965 

(S. No. : 108) 

A. KAM!L YASA 

ANKARA 

Kutlu sokak Telefonlu ap. No. : 28 D. 5 

Taksim - !STANBUL 

15077/15077 - 13 . 5 1965 

(S. No. : 109) 

ABDURRAHMAN 1ZG1 

Selimiye Harem iskelesi sokak No. : 62 

üsküdar - !STANBUL 

15078/15078 - 13 . 5 . 1965 

(S No. : llO) 

ALt 1HSAN üNVER 
Ziverbey Hatboyu sokak No. : 10/2 

Kızıltoprak - !STANBUL 

(27 Mayıs lnkılabını nıiitaakıp Milli Birlı'k 

Kornitesi tarafından çıkanlan 42 sayılı J(anunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigünah ola
mk 20 . B . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 

nıeyanında ernekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etrııiyen liizumuna binaen kaydiyle e'nıekliye 
sevk edilenle1·in cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle ı'adei rııemuriyet ettiri>ldikle7·in
denj kendile1·i1ıin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen oı·dııda bulunan arkada5lanna tanın
mış bulunan bir üst maaş derecesine emeklilik 
irutıbaklarını sa.ğlıyacak Kanunun çıkarılmasını 

istenıektedirler.) 



- 23-
O >ilckçC'nin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, arlı·ı·~i w• d i ' elı::~e özetiyle komisyon kararı) 

13079/15079 - 3 . 5 . 1965 

(S. No. : lll) 

YUSUF SAöNAK 
Mceidiyckiiy Emeldi Sb. Evleri Blok 32/ 5 

15080/15080 - 13 . 5 1965 

(S. No. : 112) 

HAYRETTlN DURMAZ 

ISTANBUL 

Yücetepe mah. Erneidi Subay Evleri 2 nci 
cad. C. Blok 20-2/5 

Anıttepe - ANKARA 

15081/15081 - 13 5 . 1965 

(S. No. : 113) 

REYF1 SARIÇiÇEK 
Ragıp Tüzün cad. No. : 344 

Yenimalıaile - ANKARA 

15082/15082 - 13 . 5 . 1965 

(S. No. : 114) 

:MAHMUT BELENTEPE 

La.Jcli Mcsinpaşa cad. No. : 51 kat 5 

15083/ 15083 - 14 . 5 . 1965 

(S No. : 115) 

tS TANBUL 

MUS'l'AF A öZBAKIR ve arkadaşları 
1 rzunyol Sünbül sokak No. : 6 

ANKARA 

(27 lllayıs Jnkılabını mütaaktp lifilli Birlik 
]{~omitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı l{anunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigünah ola
ra.k 20 . 8 . 1960 tan'lıinde 7 000 küsıır subay 
ıneyanında emekliye sevk ed1:ldiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
seı•k edile1ıleı·in cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei menıuriyet ettiriıdiklerin

dcn; kendilerinin de oı·düdaki vazifelerine 1'adesini 
veya halen ardııda bulunan arkadasıarına tanın
mış bıılıınan bı'r üst ınaa5 derecesine emeklilik 
intıbaklannı sağlıyacak Hanunun çıkarılmasını 

· isteıncktediı·ler.) 

. .. 



- 24 -
: Dilekc;:Pnin tarih ve N o. su ile salıibinin adı. S.• h::,: i Y.; dilckçe üzetiyle komisyon karar·ı ) 

150 -l/ 13084 - 14 . 5 . 1 9G5 

(S. No. : 116) 

MUZIWl•' RR Üı TSALJ)I 
Yanız ap. No. : 32/ 1 

Kadıköy - tSTANBl~L 

151)RG/ Iriilc G - 1 ..J. :; . l!JG .i 

( ~- :\o. : 117) 

Aiıl RrZ . T8KÇE . 
Emf'ldi SnlJa~- Edcri Blok 60 ~o. : 12 D . 1:l 

Yiiretepr - ,\ ~KAR:\ 

1:)087; 15087 - 14 5 . 1965 

(S. No. : 1 lR ) 

lJArKI EROOLt:: 

296 sokak No. : 4 kat 6 

Göztepe - IZ::\IIH 

1 [)088/ 15088 - 14 . :, . 196!> 

(S. No.: Jt9 ) 

NEVZAT A~KIN 
Yücetepe ııwlı. Emekli Snb. Evleri C. Gru
pu 6 ncı Blok No. : 28/6 

i\lnltcpc - Al\KA RA 

976/ 1017 - 19 . 3 1964 

(S. No. : 1 20) 

AIUIET TAII1R ER/J8.\JLI 

Emekii inkilftp Sb. Yal'uınılaşına Deı·ncğ i 

ll Idare Kurulu BWlkruru 

tZ:M!H 

( 27 jJfayı.s lnhlabını m ii taak~z) lll i ll 'i Birlik 
/(omit esi . tarafından r:ı.kaı-ılan 12 sayılı Kanunla 

ordudan ya.ş haddini daldıırmadan lJigUnah ola
rak 20 . 8 . 1900 tarihinde 7 000 kiisıı-r subay 

meyanıncla cmel.-liye sevk cdildiklen'ni, üniversite 
prof esörlcı·i il e diğer D cv7 ct da.i·mle,·inde G5 yaşını 
ikıııal etı11iyen liizıwwna binaen kaydiyle emekliye 
scı·k cdilenlcı·in ciiınlesi nin .1nayasaya ayl,"ırı keyf! 

hareket s l3 bebı:yle iadei memuriyet ctlirildiklcrin
dcn; kendi lerinin de o·rdudaki ccızifcle rirıe iadesini 

ı·cya halen ardıula bıtlıınan arkacla~/arırıa tamn
mış bulıınan bir iist maa§ derecesine emeklilik 
intıbaklarını sağlıyaca/; J(cıııuı'nıı (ı kar'l.lmasını 

i :ot cmel:tr:dirler.) 

» » » » 

» 

» 

» 



( Dilekçenin tal'ih ve . N o. sıi. ile sahibinin adı, 11. 1r<' .•i vı dil kçe özetiyle komisyon kararı ) 

] 5011 / 1!5011 - 10 . 5 . 1965 

(S. o. : 121 ) 

i\fEHi\IET BENleE 

Yücetepe malı. A - 61 Blok 17/ 7 Emekli 
Sb. Evleri 

10012j lfi012 - 10 . 5 . 1965 

(S. )J'o. : J~2 ) 

IlADt 'KALRL1 

ANKARA 

1 ı:ccbeci Oba sokıık Güven ap. No. : 8/14 

15013/15013 - 10 . 5 . 1965. 

(S. No. : l23 ) 

A. CEl\flL DEM!REL 

Dcreli sokak No. : 11/ 6 

ANKARA 

Dışkapı ANKARA 

15017/ 15017 . 12 5 . 1965 

(S. ' o. : 124) 

IIAIIQ<I öNDER 

Yücetepe 1 No. : lu eııd. Blok 3 C. No. : 26/ 7 

ı.-018/1501 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 125) 

ANlAR A 

NEC.ATl BAYRAfKTAROöLU 

Ycşil tekkc sokak Yeşilteldce Qıklnazı 
No. : 43/ 2 

. Fatih - lST ANBUL 

(27 ilfayı.ç lnhlabım -miitaakıp llfillL Birlik 
· -Komitesi ıtarafındmi çıkanlan 42 sayılı J{a.ııunla 

ordudan yaş haddini doldııı-ınadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiis·ıu· subay 

meyanında emekliye sBvk edildikle-rini, üniversite 
profesörleı-i ile d1'ğer Devlet dairele1·inde 65 yaşmı 

il~nıal etm.iyen Wzumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin A1ıaya.saya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memııriye t e ttiı-ildik let'in

dt' ?tj kendile1-inin de a1·dudaki vazifelerinç iadesini 
veya halen ardııda bulunan arkadaslarına tanm
mış bulıman bir iist maaş de1·ecesine emeklilik 
üitıbaklannı sağl1yacak Kanuntın çıkarılmasını 
is temelctedirler. ) 



- 26 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, aclrıı.c; i ve di!Pkçe özetiyle komisyon kararı) 

150l!J/ 15019 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 126) 

UAKKI GöKTORK 

Bahçelievler 1 nci cadde 59. 10 

15W0/15020 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 127) 

HüSEYlN öNER 

Esentepe Emekli Sb. Evleri 40/3 

ANKARA 

Mecidiyeköy - İSTANBUL 

15021/15021 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 128) 

IIAKKI UGAN 
Hasan Pa§a Ahmet Rasim Sokak No. :26 

Kadıköy - İSTANBUL 

15022/13022 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 129) 

HASAN .AKINER 

Emlak Kredi Bankası Pasajı No. : 5 

1fi023/15023 - 12 . 5 . 1965 

~s. No. : 130) 

LüTl!, t S.I!~RDAR 

EDİRNE 

Laleli Hava Kurumu apartmanlan 1 nci 
Blok D. 33 de 

tS TANBUL 

( 27 lll ayıs lnkılabını mütaa.lcıp M illi Birlik 
](omitesi tarafından çıkurılan 42 sayılı J(amınla 

ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 

nıeyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
prof esörle·ri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikrııal etmiyen liizumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet ettiı·ildiklerin

drn; kendilerinin de ordudaki vazifelerine ı'adesini 
veya halen orduda bulunan aı·kada.Jlarına tanın
mış bulunan bir üst rııaaJ derecesine emeklilik 
intıbaklarını sağlıyacak Kanuntın çıkarılma.çını 

istemektedirler.) 



- 'n -
(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, :ı·!rc ;si Yl· ıl:'~ekçe özetiyle komisyon kararı) 

15024/ 15024 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 131) 

RAı)l T ERKMEN 

Yenimah. Muhaç sokak No. : 150/A 

15025/15025 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 132) 

SELİM KOÇAK 

Anıttepe Işık sokak No. : 3/ 3 

15026/15026 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 133) 

HüSEYiN HtLMt IŞIK 

.1\Iüstekizade No. : 23 

ANKARA 

ANKARA 

Fatih - !STANBUL 

15027/15027 - 12 5 . 1965 

(S. No. : 134) 

C!HAT GüNER 
'l'opraklık Berdaın sokak Berden ap No. :9/3 

15037/15037 - 12 . 5 . 1965 

(S. No. : 135) 

iHRAHtM AT AMAN 
Alaçam sokak 18/4 

ANKARA 

Kavaklıdere • ANKAR.ı\ 

(27 lılayı.s lnkılabını mütaakıp Mill·i Birlik 
Kornitesi ıtarafından çıkarılan 42 sayılı J{anunla 
m·dudan ya"J haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . B . 1960 tarihinde 7 000 küs1tr subay 

m• yanmda emekliye sevk edildikleı·ini, üniversite 
r,rofesörleri ile diğer Devlet dai1·elerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen Wzumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet ettiriıdiklerin
den; kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkadaJlarına tanın
mış bul1tnan bir üst maa.J deı·ecesi1ıe emeklilik 
int?.bakl.arını sağlıyac.ak Kanunıtn çıkarılmasını 

i şt ernektedirler.) 



- 28 -
ı. Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ::ıd t'l"•.i ve diıt-kçe özetiyle komisyon lmrar1 ) 

J fi04D/ 15049 - 2 . 5 . 1965 

.~s. No. : 136) 

N.MO TULGAR 
Yi:i.cet epe mah. Emekli Sb. Evleri 9 ncu so
k J<: No. : 15/ 1 

Ai\ \KARA. 

l5067 /1306i - 12 . 5 . 196fi 

(S. N"o. : 137 ) 

Cl HAT ALPTUNA:&R 
lncirli cad. Tayyareci Nurettin sokak 
No. : 4 

Bakırköy - tST ANBUL 

15068/15068 - 13 . 5 . 1965 

(S. No. : 138) 

MUSTAFA YILMAZ 
Yedikule Hacı evhattiın mah. Aksungurlu 
Yeni Açılan Yol sokaJr No. : 14 D. 6 

15069/ 15069 - 13 . 5 . 1965 

(S. o. : 139) 

ZEKl YETtK 

tSTANBVL 

Tiahı.ıri ye !Kuzu K estane sokak No. : 6 

Kadıköy - tST ANBUL 

15195/ 15195 - 20 . 5 . 1965 

( . No. : L40 ) 

'l'URHA T EVJLKAN 
oğ1.ur Kuyu Güneş sok::ık o. : 10 

B RSA 

( 27 "Af ayıs 1 nkıliibını miitaakıp lll iUi Birlik 
/[omitesi ·tarafından çıkarılan 42 sayılı J{anunla 
ordudan ya.J haddini dolduı·madan bigii.na1ı ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 
·· , ıeya n ında emekliye sevk ed-ildikleı·ini, ünive1·site 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşmı 

il.rnal etnıiy;en lii.zumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle iadei rnemuriyet ettirildiklerin
den; kendilerinin de oı·dııdaki vazifelerine 1'a.desini 
veya halen ordnda bulunan aı·kadaşlaı·ına la.nın

'111 1Ş bnlunan bir üst maa_ş deı·ecesine ernekliltik 
intıbaklannı sağlıyacak J(anımun çıkaı·1 lmasını 

istemekt edir ler.) 



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi "e <1ilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15196/ 15196 - 20 . 5 . 1965 

(S. No. : 141) 

H.MCKI GüNEY 
Setbaşı Şaba:n Ba1ıçe sokak .. No. : 8 

15197/ 15197 - 20 . 5 o 1965 

( 8. No. : 142) 

AHMET P ANCAROöLU 

BURSA 

İstabii Bayazıt Paşa malı. Gelin sokaJı: 

No. : 7 

15198/15198 - 20 o 5 o 1965 

(S. -o. : 143) 

ABDULLAH (KORAY 

BURSA 

Kızyakup ıııalı. Arpalık sokak No. : 1/ 3 

15199/ 15199 - 20 o 5 o 1965 

(S. No. : 144) 

FAHRt ClLGtL 

BURSA 

., 

M:alı:sem malı. Cinkolu !Kahve sokak 
No. : 47 

15200/15200 - 20 o 5 o 1965 

(S. No. : 145) 
.'! ,· ·.::. 

NİYAZİ ARTUL 
Altıparnı.alc No. : 7/12 

BURSA 

BURSA 

(27 May·ıs tnkılabını mütaakıp MiUi BirliTe 
Komitesi •tarafından çıkarılan 42 sayılı J(anunla 
ordudan ya.5 haddini doldurnıadan bigünah ola
rak 20 . 8 . 1960 tar·ihinde 7 000 küsur subay 
meyanında emekliye sevk edildikler·ini, üniversit6 
~ >' ofesörler·i ile diğer· Devlet dairelM·inde 65 yaşını 
ilcmal etmiyen liizurnuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenler·in cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
har·eket sebebiyle iadei mernuriyet ettirildiklerin-

o rl1 •ı; kendilerinin de or·dııdaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan ar·kada.5l.arırıa tanın
mış bulunan bir üst maa.J der·eccsinc emckliUk 
irıtıbaklarını sağlıyacak J(anunun ç.ıkarılrnasmı 

1 ~t emekt edir· ler.) 

.. 

., » 



30 - · 
tllilckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ar1ı·<•d "c djJekçe özetiyle komisyon kararı) 

15201/15201 - 20 . 5 . 1965 

(S. No. : 146) 

ŞüKRü UZMAN 

Setbaşı - ünlü cadde ünlü ap. No. : 4/7 

15202/15202 - 20 . 5 . 1965 

(S. No. : 147) 

CE:M:AL ERTüRK 

Setbaşı Karamani sokak No. : 6 

15203/ 15203 - 20 . 5 . 1965 

(S . • ıo. : 148) 

HA.~Dt ENER 

BURSA 

BURSA 

Adliye Sarayı Karşısı Eecler sokak No. : 17 

15204/15204 . 20 . 5 . 1965 

(S. No. : 1~9) 

NECATt SORSALIN 

Basak cad. No. : ll 

15205/15205 • 20 . 5 . 1965 

(S. No. : 150) 

TIALtL öZONAT 

l<~mckli Sb. Evleri Blok 28 daire 6 

BURSA 

BURSA 

Mecidiyeköy - tSTANBUJJ 

(27 liJayıs tnlcılabını miitaakıp lffilli Birlik 
Komitesi ıtamfından ç1karılan 42 sayılı J{anunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinalı ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 

meyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
TJrofesörleri ile diğer Devlet dairele1·inde 65 yaşını 
ikmal etnıiyen lüzumuna binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
narcket sebebiyle iadei menıuriyet ettirildiklerin
den; kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen orduda bulunan arkada.slanna tanın
mış bulunan bir üst maaş derecesine emeklilik 
int1baklaı·ını sağlıyacak Kanunun çıkarılmasını 

istemektedirler.) 

, , 



- 31 -
l Pih•kçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ncl .-•si w• di!P.kçe özetiyle komisyon kararı) 

15206/ 15206 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 151) 

ABDüLKADiR BŞBE 

İhsaniye malı. İhsaniye sokak No. : 103/3 

üsküdar - tST ANBUL 

15207/15207 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 152) 

CEMAL GENÇ 

Şeker Fabrikası 

15208/ 15208 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 153) 

KEMAL ETTiN SEYMEN 

SUSURLUK 

lsabey Feneri mah. Fonerli sokak No. : 10 

15210/15210 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 154) 

N1Y AZ! BEBEK 

BtJRSA 

Yücetepe Emekli Subay Evleri C. Blok 5 
No. : 30/6 

15211/15211 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 155) 

ANKARA 

GAFUR ENÖN ve a.rkad~lan 

Setbaşı Ünlü cadde Ünlü ap. No. : 4/8 

BURSA 

(27 lıfayıs lnkılabını mii.taakıp lıfilli Birlik 
Komitesi ıtarafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordı.tdrın yaş haddini doldu1·nıadan bigiinah ola
mk 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kii.sur subay 
;ıırı1arıında emekliye sevk edildiklerini, ii.ni'ı:ersite 

profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 ya.Jını 
ikmal etmiyen liizumuna binaen kaydiyle emkliye 
sevk edilenlerin ciimlesinin Anayasaya aykırı keyfi 
hareket sebebiyle 1'adei memuriyet ettirildikle1'in
den; kendilerinin de ordudaki vazif ele1·ine iadesini 
veya halen orduda bulunan a1·kada;larına tanın
mış bulunan bir ii.st maa.J derecesine emeklilik 
·intıbaklarını sağlıyacak J{anunun ç1karılmasını 

i.sterııelctedirler.) 



(D:iiekçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, :tel re~·~ \'C dilrJ{çe ·ÖZietiyl_e komisyon kararı) 

15231/15231 - 21 . 5 . 1965 
(S. No. : 156) 

NURtDEöER 

Yücetepe mah. 1 nci clı.d. No. : 38/1 

Anıttepe - ANKARA 

] 5232/ 15232 - 21 . 5 . 1965 
( '. No. : 157) 

ZEKt öZENG İL 

Yücetepe C. 13 Blok No. : 38/6 

1 ~233/15233 - 21 . 5 . 1965 
(S. N. : 158) 

MUZAFFER AT:UKRAN 

ANKARA 

Yücetepe mah. Emekli Sb. Evleri C Blok 
No. : 10 D. 16/7 

ANKARA 

15234/ 15234 - 21 . 5 . 1965 
(S. No. : Hi9) 

ABDüLKADiR tMAMOöLU 

Yücetepe-mah. 1 nci cad. No. : 38/ 8 

·~ 

Anıttepe - ANKARA 

15235/15235 - 21 . 5 . 1965 
(S. No. : 160) 

SELAHAT11N GON'KUT .:: 

Bahariye İleri sokak No. : 29 

Kadıköy - 1ST ANB UT, 

(27 Mayıs lnkılabını mütaakıp Milli Birlik 
[(omitesi tarafından çıkanlan 42 sav,ılı l{anıın-la 

ordndan yaş haddini dold~ı·?nadarı: bigiinah ola
l'ak 20 . 8 . 1960 taı·ihin8.e 7 000 küsur sııbay 
l"•.yanmda .emekliye sev~ edildiklerini, üniveı·sitç 

; ıl'ofesörle ı·i ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 

ilcmal etıniy~n ·lüzurnuma binaen kaydiyle em ckl1'!Je 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasaya aykın keyfi 
hareket sebebiyle iaclei rnemuriyet ettirildiklcrin
den; kendiıe rinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya lıale n oı·duda bulunan arkada.slanna tanın

rnı.ş bulunan bir üst maaJ derecesine emeklaik 
intıbaklarını sağlıyacak Kanıtnun çıkarılınasını 

istcmektediı·ler.) 



33 -
1 fJilrk~rııin t:ırih YC No. su ilc sn hihinin adı, mlr.·<~i ,.(, dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

1 :>:!:16/ 1 G:.!36 - 21 . G . 1!)6fi 
(R. No. : 161 ) 

j LJ l ı\ l\ll OHAL 

Em rld i S b. E\'lcri C Blok J!)jfi-:.!!i 

.\Ia ltepr - A rKAHA 

J.)~:37j l !'i:.!37- ~ı :) . 1!)65 

(8. ?\o. : 1 6~ ) 

YA!).\.R POJ~AT 

Yiieetepc mnlt. t ]'\o. : lu end. No. : :.!6; 1 

-;\la l tep<' - A NKAH ..-\. 

J .'i()t\ 9 j J 5()8!) - 1-1: . D . 1 !)65 

(S. No. : 163) 

RFıfı.\ lL\ 'l'T1N l~RKAN 

1-f- ııC'ii so luıle No. :JR/~ 

Bahı:elicYlrı· - ANKAH.A 

1 00D0/1G090 - 14 3 . 1DG5 
( :{ ?\o. : 16-1: ) 

m.mn Tt ' 1'Kl' N 

YiicC'Iqw mn h . B/ 32 Blok No. : 14-/i 

1 .)tl!Hj l :J09J - 1-1: . 5 . 1965 
(S. No. : 165 ) 

AIBLET YILDIRIM YAKAH 

T. H. K. Laleli ap. No. : 1/ 31 

ANKARA 

AKSARAY 

(27 lifayıs lnkılabını miitaakıp Milli Birlik 
Komit esi ıta:rafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan ya§ haddini doldurmadan bigii.nah ola
.. ,d 20 . H . 1960 tarihinde 7 000 kiisıır subay 
mcyanında emekliye sevk edildik /erini, iiniucrsitc 
;,ru1esörleri ilc diğer Devlet daiı·e l erinde 65 yaşını 
;kmal etmiy.en lii zumuna birıaen kaydiyle emekliye 
set' k c dileıılcı·iıı ciimlesinin 11 na yasaya ay kın keyfi 
hareket sebebiyle iadei memuriyet cttirildikleı·in
dcıı; ke ndile ri?ıin de ordııdaki ı·azifelerinc iadesini 
1·eya lıale n ardııda bulunan arkadasianna tnıun
ıııış bulu ncııı biı· ii.~t maa:5 derecesine emekli/i/;; 
iııtıbaklannı. sağlıyacak J(anurııtn çıl•arılmasını 

istemektedir/ct .) 

» » » » 

» »- » » 

» » » » 

» » » 



- 34 -
( llilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ;ı. cl.rN•i ve ~~ ; lckçe özetiyle komisyon kararı) 

15130/15130 - 17 . 5 . 1965 
( .. No. : 1G6) 

KK\lAL B üKE 

~Ic ıı ('kşe sokak No. : 11/ 7 

Yeşilköy - tSTANBUL 

13137/ 15137 - 17 . 5 . 1965 
( S. ·o. : 167) 

ZEKt Tü~IERDE:M 

i\l lnn izadc 'J'opı·akyol No. : 53 

Çamlıca - tST ANBUL 

15138/1513 . 17 . 5 . 1965 
(S. No. : 16 ) 

. ELAIIA TTtN OZAN 

Y ni Kırzantem cad. 5 nci Arahk No. : 25 

Levent - t ST ANBUL 

13139/ 15139 - 17 . 5 . 1965 
(S. No. : 16!>) 

TEVFiK GüNER 

Demiryol Lojmanları Çardak sokak 
No. : 23/C 

15140/15140 - 17 . 5 . 1965 
(S. No. : 170) 

ICE AN ARTAM 

ANKARA 

T. }f. Ofi i Afyon İşleri ·şube Miid. Sivil 
Sanmma ınıanı 

B~iktaş - !STANBUL 

(27 Mayts lnkılabını mütaakıp lifilli Birlik 
[(omitesi ıtara[ı1ıdan çılcaı·ılan 42 sayılı J(anıınla 

ordudan yaş haddini doldurmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kiisıır subay 
• , •eyanında emekliye sevk edildikleı·ini, üniversite 
pJ'Ojl ~il1'lui ile dığer Devlet daiı·e lerinde 65 yaşını 
ilwıal etmiyen liizımwma binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilenleı·in cümlesinin Anayasaya aykırı lceyf1. 
hareket sebebiyle 1'adei mem1ıriye t ettiı ·ildiklerin

den; leendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
veya halen oı·duda bulıınan arkada§larına tam:n
ınış b1ılunan biı· üst maaş derecesine emeklilik 
infıbaklarını sağlıyacak J{anıınıın çıkanlmasını 

istem ektedirler.) 

) 



- 35 -
; Dilck~cnin tarih ve N o. su ile sahibinin adı , ad • '~''i '"·' dilckçe özetiyle komisyon kararı ) 

15141/ 15141 - 17 . 5 . 1965 
(S. Xo. : 171 ) 

t . ŞtNASt AKl NCI 

KolC'j Yolu Kalamış Sitesi B(B 

Kızıltoprak - !STANBUL 

1 5 1 ·~2/15142 - 17 . 5 . 1965 
(K 10. : 172) 

N AZI1\I ALS I N 

Yeni malı. Hazırlık sokak No. : 19 

Bakırköy - !STANBUL 

15143/ 15143 - ı 7 . 5 1965 
(S. No. : 173) 

Şt1<Rü GüNGöR. 

l\Ioda SiYastapol sokak No. : 40 

·Kadıköy - 1ST ANBUL 

15144/ 15144- 18 . 5 ' 1965 
\S . No. : 174) 

CAH1T KAYNALI 

Cebeci cad . No. : 79/4 

15146/ 15146 - 18 . 5 . 1965 
rs. No. : 175) 

M ZEK! ERTEM 

E mekli Subay E vleri 18/8 

ANKARA 

ANKARA 

(27 .l!ayıs lnkıliibım miitaakıp Milli Bi1'lik 
l{OIIt1.tesi '/,arafından <;ıkarılan 42 sayılı J(anıınla 

ordudan ya§ haddini doldurmadan bigiinah ola
rah 20 . 8 . 1960 taı·ihinde 7 000 kii.sur subay 
;ııeyanıuda emekliye sevk edildiklcrini, iiniı·e ·rsite 

yofesöl'leri ile diğe r Devlet d(ıirelerinde 65 yaşmı 
ı:Jı:nıal etmiyen liizwnıına binaen kaydı'yle emekliye 
sevk edilenlerin ciimlesinin Anayasaya ayhın keyfi 
hareket sebebiyle iadei memw·iyet ettirildiklerin
denj kendileı·inin de ordııdaki vazifelerine iadesini 
veya halen oı·duda bıılunan atkada!}lanna tanın
ııııJ lmlwıan bir iist maaş duecesine eınekWik 

intıbaklarmı. sağlıyacak J(anunun çıkanlmasmı 

isteıne ktediı·l er.) 

» 



-36 -
(JJiJ k~enin tat'ih ve No. su ile sahibinin ndı, ;ır[; ··s i ·, (' (1'.lek~e özetiyle komisyon kat'arı) 

1;)3-1-0/ ] 5340 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 176 ) 

SELX~U TC \PTANOGLG 

Yiiertepc ma h. C. 10 Blok No. : 16/ 4 

Mal tepe - ANKARA 

153-1-1 / 153-1:1 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 177) 

OSl\IAN ERSOYLAR 

hm et Paşa cad. özden ap. No. : 5 

153-~~/ 1 5342 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 178 ) 

i\ Ll TUZA Y A7,ICI 

SI.VAS 

Kılı~drde nıah. Esen E \'ler Adalet sokak 
o. : 14 

1S3..J.3,/ 15343 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 179) 

E AT M:UIIJ.ıtS ATABAY 

Kenınedy cad. No. : 59/7 

SAMSUN 

Kavaklıdere - ANKARA 

15344/ 15344 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 180) 

1-IAYRETTtN ALATLI 

Serı:e sokak No. : 23/ 9 

Yenişehir - ANKARA 

(27 Mayıs _ lnkılabını miltaak1p Milli Birlik 
Komites i ta rafmda n çıkarılan 12 sayılı /( anımZa 
ordndan yaş haddini doldnmıadan bi.triinalı ola
rak 20 . 8 . . 1960 tarihinde 7 000 kiisur subay 
ıııcyanında cm el;/iyf' scı•k edildikle rini, ii niı·crsite 
profesörleri ile diğer De ı • lct dairelerinde 65 ya.~ını 
iknıal c tıniyf'ıı liizwnwıa bhırıcn kaydiyle emkliyc 
gf'vk edi l rııl e rin ciiııı lesinin , t ıı ayasaua aykırı keyfi 
harrkct sebC'biyle ı'adC'i memuriyrt dtiri frl1'klen·n
rlrn; kendilerinin ele onlmlaki ı·a zifclerine iadrsiııi 

l'C'ya halen ordnda bulunan a rkada5larına tanm
mıJ Iminnan l> iı- iist maaş derecesine eınrkliWc 

intıbaklarını sağfıyacak J(anımıın Ç1 kanlnıasını 

istemektedirler.) 

» » » » 

» » » » 

» )) » » 

» » » )) 



-~ 37 -
( i)iJekc:rnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ııc!re~i v• dilckçc özetiyl e komisyon kararı ) 

1534::i/ 15345 - 31 . 5 . 1965 
iS. Ko. : 181) 

l<TA T ERERTEM 

1\fjağı BğlC'ncc l\Iühenclis sokak ·o. : 10 

Etlik - ANKARA 

15346/ 1:>346 - 31 . fi . ] 965 
(S. No. : 182) 

l\l . AU AT~NIAK 

Em ekli Subay E,· ıcri 61/ 6 Blok 

l\[ecidiyckiiy - iSTAKBl"l. 

]5"47/ 15347 - 31 . 5 . 1965 
(S. ro. : 183) 

1 rJ ~AN EV iR<l EN 

Znlııırat Balıa cad. ~o. : G/ 2 

Bakırkö~- - iST.\NBn, 

1 fi:J-18/1584-8 - 3 1 . 5 1965 
(S. No. : 184) 

Jll'STXPA (' NAL 

Kii <":i ik Bebek Dcresi soknk 9/ 1 

Bebek - iST~\ -BUL 

] 5140/ ] 534!1 - 3 1 5 . 1965 
(S. No. : 185) 

MUIIARRT<:l\I TOKUÇ 

Yiicctcp mah. 8 ·okak 40-8/5 Emekli 
Sb. Edcri 

ANKARA 

(27 Jlrıyıs tnlcıUibını miitaakıp 111iUi Birlik 
Komit esi ıtamfmdan çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldu,rınadan bigiinah ola
~·, k 20 . 8 . 1960 taı·ih1'nde 7 000 kiLsur subay 
ı•ır11anında emekliye sevk edndiklerini, iiniuersite 
ı,r,.fesörlrri ile diğer Devlet dairelerinde 65 ya.~mı 
ilwıal etnıiyen lii.zumuııa binaen ha,ydiyle emekliye 
sel'k eclile1ılerin ciimlesinin A1ıayasaya aykırı keyfi 
}ı areket sebebiyle iaclei meınu1·iyet ctt1·1·ildiklerin
dcn; kendilerinin de oı·dudaki 1Jaz1'[ elerine iade sim' 
ı•eya lıcılen ardııda bulunan arkada.şlanna tanııı
· nı§ bnlnnan bir üst maa,s derecesine emekliltik 
intıbaklarını sağlıyacak J(anwııın çıkanlmasını 

is te ın e ktedirlc r.) 

» » 

» » » 

» 

» » 



- 88 -
, TıiJekc::C'nin tarih ve No. su ilc salıibinin adı, adrv i ,.,, ılilckçc özetiyle komisyon kararı ) 

15350/ 1G350 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 186) 

JIAL1L ARUAN 

Saray Yolnışu Kayserli sokak No. : 2 

Kozluk - 1ZM1 T 

] 5331 1 l 5351 - 31 . 5 . 1965 
(S. Xo. : 187) 

J\Il:ST APA öZALP 

Biiyük Posan.c cad. No. 15 

15:352/15352 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. : 188) 

AYDl.L\ ALıPAY 

Eec maJı. 5 nci sokak No. : 1/ A 

15353/ 15353 - 31 . 5 . 1965 
(S.' No. : 189 ) 

F'AZIL OY~I K 

1STANBUL 

SiVAS 

('nyyurt ınah. öğretnıonlcl' Evleri No. : lD 

1514R/ 15148 - 1 . 5 . 1965 
tS. Ko. : 190) 

KAznr 1RMAK 

Emekli Subay Evleri 32/2-14 

S1VAS 

ANıKARA 

(27 Mayıs lnkılabını miitaakıp llfill'i Birl?'k 
/(omit esi ta.rafından çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yafj haddini daldıırınndan biyiinah ola
rak 20 . 8 . 19GO tarihinde 7 000 kiisur sııbay 
Hıcyanında emekliye sevk cdildiklerini, iim'versife 
}JI'f)[esörleri ile di,ğeı· Devlet dairelerinde 65 yrışım 
ikmal e tnıiyen lii.zwmmrı bı'naen kaydiyle emekliye 
sevk edilenlerin ciimlesinin Anayasaya aykıı-ı keyfi 
lıarelret sebebiyle iadei mcmw·iyet cttirildı'klerhı
denj kendilerinin de ordudaki vazifelerine iadesini 
ııcya halen orduda bulunan arkadaf}larına taııın 

ımş bulıman bir üst maaş de reccsine emeklilik 
iıitıbalrlarını sağlıyacak Kaımnuıı çıkarılmasını 
istemeldcdirle r.) 

) 

» 



-39 -
cr.;ıckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı , acre~~ i VC:' dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15149/ 15149 - 18 . 5 . 1965 
(8. No. : 191) 

RAMAZAN GüLNAR 

Yücetepe nıah . C. Blok 8 daire 2 

15150/ 15150 - 18 . 5 . 1965 
(S. No. : 192) 

ZBIC..~i YüCEŞEN 

ANKARA 

Yücetepe ınah . E ıneldi 

C. Blok No. : 12/ 40 D. 3 
Subay E vleri 

J 5] 51/15151 - 18 . 5 . 1965 
(S. No. : 193) 

YAHYA OKÇU 

19 sokak No. : 34 

ANKARA 

Bahçelievler - .A,NKARA 

15152/ 15152 - ]8 . 5 . 1965 
(S. No. : 194) 

H tLMl EREN 

Emekli Subay Evleri 45/1 

15153/ 15153 - 18 . 5 . 1965 
(S. No. : 195) 

HAUS ÖZEL 

ANKARA 

Yücetepe mah. E mekli Subay E vleri 2 nci 
cad. No. : 40/8 

ANKARA - R/ 7 

(27 Mayıs lnkılabını mütaakıp Milli Birlik 
Kornitesi ·tarafından· çıkanlan 42 sayılı Kanunla 
ordudan yaş haddini doldurmadan b1'giinah ola
mk 20 . 8 . 1960 taı·ihinde 7 000 l.: üsur sıtbay 
ı .-ı.eyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet dairelerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen lüzumıına binaen kaydiyle emekliye 
sevk edilcnle1·in cümlesinin A·naya.saya aykırı keyfi 
J•.areket selJebiyle 1'adei memwriyet etti1·ildilrleı·in
dcn; kendilerinin de 01·dudaki vazifelerine iadesini 
veya halen o·rduda bul1ı1ıan a.rkada,sları1ıa tanın

'•11~ bulunan bir üst maaş derecesine emekliTAk 
irıtıbaklannı sağlıyacak Kanunıın ç1.kanbnasmı 

isteıııekted·irlM·.) 

.. 



-40-
(! >:kk<;('nin taı·ih ye To. sn ile sahibinin adı, ad:·c!'i n• dilek<:<' tiz<' l iylr lwınisyun kan11'ı ) 

] :) ı :i·.J:/15 ı !i-~ - 18 . !i . ] 96:) 
!S. Ko. : J 96) 

ZEKt OK('C 

ı ;:tJ ik Otobüs :::lon Durak Yeni To. :(i 

J .) ı .ı:; ; ı :) J !).) - ı ~ !) ı %:) 

(8. Xo. : 1!)7 ) 

SEYFl ('OTUR 

~ nrii ca<ldc 1 Oj.j 

ANKARA 

l3ahr.rl icYl<'l' - Ai\1\ AHA 

l !"i1fi6 / J:>J5G- 18 fi J96:i 
rs. Ko. : 19 ) 

:-;ıTKt OKTAY 

Yi.icrtPpc ıııa h. ~ ıwi cacldr To. : 40/ 7 

15157/ .15157 - ı 8 5 . 196;) 

(S\ . No. : 1!'1~) 

EKHE}l TüRKEiı 

ANKA IL\ 

Enwldi Su Inıy Sitrsi 1 Blok daiı·c 8 d e 

:\[('cid iyckö.v - tST AK Bı f1 

15158/15158 - 18 !) ] 965 
(S. -o. : 200) 

ZtYA Y RDA.KUI1 

Petrol Sitesi 32 nci Blok daire 19 

Levent - iSTANBUl.1 

(27 Jlayıs lnl.:illilnn ı 111ii/aal.:ıp .lWli Rirlik 
](omitesi 1urafından çıkarılan 12 sa.ıJ1 Iı Kanıuılu 

ordudan ya!J haddim' doldun11rıdrın bir1ii11ah ola-
1'111: :JO . 8 . 1960 tarihinde 7 000 /;iisllr subay 
meyrııımda cmcUiyc seı·k edildik/erini, iinil'r rsi/c 
Jrufesörleri ile diücr Dcı•lct dairdcrinde G5 yaşını 

ik n wl cfıniycn liizıwı ww b inar 11 kaydiyle emel< liye 
,cL'I< edilcnlrrin ciimlesinin Anayasaya nylnrı keyfi 
lı areket sclıcbiyle iadci 111CIIIIlriycl 1 l/irildı'klcriıl

drn; kendilerinin de orcl?ulaki vazife/ı ;·inr iarhsiııi 

l' f !JO lıalc· n ordnda bnlwıan arkadrt'}lorııw fmwı-

1111.~ bulıman l1ir iist mao§ dcrcccsiııc cmcklili/; 
i nt ıbo k lan n ı sağl1 JJa((tl< J( r111tl1lll 11 r: 1l<rml11W sııı1 

i•·fcmektcdirlcr.) 

» » » » 

» » » 

» » » » 

» » » » 



- 41 -

( i)ilckı;: <·ıı iıı taı·ih n No . su ile sa hibiniq adı, ad:·t·~ ı v:' uilekçc özetiylc. komisyon kararı) 

ı .> l .J9/1GlG9- 18 . 5 . 1965 
(S. ~o . : 201 ) 

SBZAi AYDlNLT 

Ort:ı Cami mııh. Yunusbey sokak No. : 31 

l."il 8 1/ 1Gl81 - 29 . G . 1965 
( S. No. : 202 ) 

::ur;rr~rwr ERT AN 

TEKiRDAG-

Yiircıtepc nı:ıh . 1 cad. No. : 3R/ 7 

Anıttepe - AXKATL\ 

1 :i 182/15182 - 20 5 . Hl65 
(S. No. : 203) 

ZEKi öZENOiTJ 

Yüretrpc malı. C. 3 ncü Blok No. 38/ 6 
eıııldr No. : 1 

Alnıttepc - ı).NKAlL\ 

] 5] 83/15183 - :20 . 5 . 1 !)6:) 

(8. No. : 204) 

··'ET I II Y.Ai\TAN 

.\ıı ıt tepe Emekli Subıı.\· malı. 9 Blok 

.ro. : :2~/-1-

Yücetepe - ANKARA 

HilS..f/15 184 - 20 5 . J965 
(S. No. : 205) 

NECMETTiN TEJ\iUÇiN 

Bostaııcı Kocayol No. : 2!) 

(27 ıllay1s tnkılabmı mütaakıp Milli Birlik 
}(omitesi tarafmdan çıkarılan 42 sayılı Kanunla 
ordndan ynJ. haddini doldnnnadan bigiinalı ola
ra,/,; 20 . 8 . 1960 tan:hinde 7 000 kiisur subay 
ıneyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğe r Devlet daiı·elerinde 65 yaşını 
ikmal etmiyen lii z ıwıuna binaen kaydiyle eıiıekliye 
se ı • k edilenlerin ciimlesiniıı Anayasaya aykırı keyfi 
harehet sebebiyle iadei meıııııı·iy e t ettiı·ildilden:n

rlen; kendileı·iniıı de ordudaki ı•azife leriııe iadesini 
ı · eya, halen ardııda bulunan arkada.§larına tanın
lltl§ bu.l1ınan bir iist maa§ derecesine emeklilik 
int ılıakla rı m sağl1yacak J(anunun çıkarılmasını 

i st em eldediri er.) 

» » » » 

» » 

» » » » 

» » » » 



- 42 --
(f1Hekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, nc!re~; v<· dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15185/15185 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 206) 

:i\LJRTAZA ERATLI 

Sn·a M eşel er malı. No. : 8 

15186/15186 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 207 ) 

MEHMET ALİ GöKBAYRAK 

Piremir malı. Işık sokak No. : 9 

15187/ 15187 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 208) 

CEMAL ORAN 

Atatürk cad. Özer ap. No. : 4 

151~8/15188 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 209) 

HAL1T AfKEL 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

Setbaşı Karamanlı sokak Pctek ap daire 8 

15189/15189 - 20 ' 5 . 1965 
(S. No. : 210) 

~ED tM ÖZAKT AŞ 

Çekirge Eskicioğlu sokak No. : 4/ A 

BURSA 

BURSA 

(27 Mayıs lnkılabını miitaakıp Milli B irlik 
](omitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı J(anunla 
ordudan ya.5 haddini dolduı-madan bigünah ola
rak 20 . 8 . 1960 tan'lıinde 7 000 kilsur subay 
meyanında emekliye sevk edildikle·rini, üniversite 
ptofesötleri ile diğe r Devlet dairelcı·inde 65 yaşını 

ikmal etmiyen lüzıımuna binaen l;aydiyle emekliye 
sevk edilenlerin ciimlesmin Anayasaya aykırı keyfi · 

hareket sebebiyle iadei memuriyct etlirildiklcriıı
den; kendilerinin de ordudaki vazifeleı·ine ı"adcsini 

veya halen ordnda bulunan arkadaşlarına tıının
ınış bulıman biı· iist maaş derecesine emeklilik 
intıbaklannı sa.ğlıyacak J[anunun çıkarılıııa.sı.nı 

istemektedirler.) 



- ü -
( Dilı-kçenin tarih ve No .. su ile sahibinin adı, wlr••3i \'f djJekçe özetiyle komisyon kararı) 

1!5190/ 15190 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 211) 

AltlF SüNEAR 

ÇekirgC' Acemler cad. No, : 12/B 

15191/.15191 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 212) 

NURETTiN YURTTAŞ 

Çobanbey cad. No. : 29 

15192/ 15192 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 213) 

M.RAFETSöZüGüZEL 

Onlii cadde No. : 27/3 

15193/ 15193 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 214) 

MBHMET ŞAHİN 

Yeşil cad. No. : 10 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

BURSA 

(27 lifayıs lnkılabını miit(lakıp lifilli Biı·lik 

Komitesi tarafından çıkanlan 42 sayılı Hanıınla 

ordudan yaş haddini dolclu.nnadan bigiinah ola
mk 20 . 8 . 1960 tarihinele 7 000 küsur subay 
meyanıncla emekliye sevk eclildikleı·{ııi, üniversite 
profesörler·i ile eliğer Devlet claiı·eleı·incle 65 yaşını 
ikmal etmiyen Wzuııwna binaen kaydiyle emekliye 
sevk eclilenleı·in cümlesinin Anayasaya aykıı-ı keyfi 
hareket sebebiyle iadei meınuriyet ettiı·ildiklerin

denj kendilerinin de oı·dudaki vazifelerine iadesini 
ı·eya 1ıalcn o?'clucla bulıman arkadaşlarına tanın-

11!1§ bulunan biı· üst maaş derecesine emeklilik 
int ıbaklaı-ını sağlıyacak [(anunun çıkanlmasını 

isteınektedirleı·.) 



- 44 -
•,.P:;ekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adN·si ',· C' dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

1519-1:/ 15194 - 20 . 5 . 1965 
(S. No. : 215) 

IIALiT KARABULUT 

Kız Öğretmen Okulu Sivil Savunma 
T.izrnanı 

BURSA 

(27 JJlayıs lnkılabını miitaakıp lll illi Birlik 
Komitesi tarafından çıkarılan 42 sayılı J(anıınla 

ordudan yaş haddini daldıırmadan bigiinah ola
rak 20 . 8 . 1960 tarihinde 7 000 kii.mr subay 
ıııeyanında emekliye sevk edildiklerini, üniversite 
profesörleri ile diğer Devlet daiı·elen·nde 65 ya§nıı 
ikmal etnıiyen liizııımma binaeıı kaı1diyle emekliye 
sevk edilenlerin cümlesinin Anayasa ya ay kın keyfi 
harP.ket sebebiyle iadei mcl1ıııriy e t cttirild?.klnin
den; kendilerinin de ordudaki vazifcl.crine iadesini 
veya halen orduda bv.lıınan arkadaşlanna, tanm
?n?Ş lmlıınaıı bir üst maaş dcrecesi?ı e emelılı'lik 

iııt?ba./dannı sağlıyacak Kamımın ç1kanlmasını 

istcmekted1'rler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerlu yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde vakı istekleri mahiyeti 
itibariyle kanunun teklif veya tasarısına konu teş kil eylediği gibi gerekli İntıbak Kanununun Mec
lislerden çıkmış bulunduğu cihetle; ve yetkili idari mercie veya yargı; org-anıanna müracaatı gerek
tirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal g·örülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

] 5752/ 15752 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 216) 

Ul'TH!TTlN GtNERCH.ıE Ye arkada§ları 

Jnkılap evleri scmti sakinlerinden 

15753/ 15753 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 217) 

ZüHTü POLAK 

J nkılap evleri semti sakinlerinden 

MERSIN 

MERSİN 

Karar No, Karar tarihi 

433 18 ' 2 ' 1966 

(ıl!er·sin'cle gcnele ı•l crin l nk.ılôp ınalwl/ es inden 

başka bir yerde arılması istenilnıcktedir.) 

» )) 



- 45 -
( lJil ekr;cnin tarih ve No. su il e ahibinin adı, aılı ·t i \ C ıii i kr;e özetiyle komisyon kararı) 

ı :>754/ 1!'5754 - 23 . 6 . 1965 
(~. No. : 218) 

ATA ACIKLAR 

tnlnliip CYI CI'İ scmti sakinle11ndcn 

J5755/ J5755 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 21!J ) 

AIDlET AVER 

'lıı k ıl fıp r\'lcri scınt i salünlrrindcn 

19756/ J 5756 - 23 . 6 . 1965 
(S. To. : 220) 

KAC1 UÇAR 

MERS1 T 

MERSiN 

İnlolap ev l ·e ıil semh sakin.l rinden 

15757/ 15757 - 23. 6.1965 
(S. No. : 221) 

HALl L Bİ~İZİ 

1fERSİN 

İnkılap evleri semti salci'nlcrinden 

15758/ 15758 - 23 . 6 . 1965 
( . No. : 222) 

AIJİ GÜRGEZ 

MER İN 

İnkılap evleri' scmti saldnleı-inden 

J 575!l/ 15759 - 23 . 6. 1965 
( . No. : 223) 

MUS'l'AF A KONUK 

MERSİN 

İnluMp evleri semti saki'nl erinden 

MERSİN 

(Jl ersin'de genelevlerin tnkılap mahallesinden 
başha bir yerde aç1lmas1 istenilmektedir.) 

» 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » 
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(JJilckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin ad1, aciresi vı> dil<'kçe özetiyle komisyon kararı) 

15760/ 15760 - 23 . 6 . 1965 
(S. To. : 224) 

MURTAZA GÖKŞEN 

lnkıl'ap evleri semti sakinferinden 

15761/ 15761 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 225) 

SELAHATTİN ŞAHİN 

MERSJN 

İnkll'ap e·vleril semti sakilı1ıl'eriındcn 

15762/ 15762 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 226) 

HASAN HELVACI 

)fERS1N 

İnkılıip evleri scmti sııki'nlerinden 

15763/ 15763 - 23 . 6. 1965 
(S. No. : 227) 

RAFET TUNAN 

MERSİN 

İnkılap evlenı semti: sakml'ermdcn 

15764/ 15764 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 228) 

MERSlN 

MAHMUT TÜLÜ ve arkadaşları 

İnıkı~ap eıvleıi semti sakfuılerinden 

15765/ 15765 - 23 . 6 . 1965 
( . No. : 229) 

MERSİN 

ŞEMS! DURUTEN ve arkadaşları 

!nloMp evleri! emti· saki'n.l'erinden 

MERSİN 

(lll cı·sin' de genelevlerin 1 nkılap mahallesi11 den 
başka biı· yerde açtlması istenilmektediı·.) 

• 

, 

., • 



- 47 -
;Di!d{(lenin tarih ve ~o, su ile sahibinin adı, atlr.,.,i ve .]ilekçc özetiyle kom.isyçm kararı) 

15766/ 15766 - 23 . 6 . 1965 
(S. Ko. : 230) 

ÜJilT ÖZDOGAN 

İnkılap evleri semti sakinferinden 

15767/ 15767 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 231) 

NACİ UÇAR 

MERSİN 

İnkılftp evleri semti sakinlerinden 

1576 / 15768 - 23 . 6 . 1966 
(S. No. : 232) 

T RAN GÜVEROlLER 

MERSİN 

İnkılfıp evleri semti sakinlerinden 

15769/15769 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 233) 

AZtZ BPI1Al'\CE1\TNET 

MERSİN 

İnkılap eYleri semti sakinlerbıdeıı 

15770/ 15770 - 23 . 6 . 1965 
(S. ro. : 234) 

1\fAHl\IUT TÜLİN 

MERSİN 

İnkılô.p e-rleri semti sakinlerinden 

15771/15771 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 235) 

NİYAZİ ORHAN 

MERSİN 

!nkılap eYler:i semti sakinlerinden 

MERSİN 

(Mersin'de genelevlerin tnkılap mahallesinden 
başka bi1· yerde açılması istenilmektedir.) 

:. -



- 48 -
(Dilck~cnin tarih ve Ko. su ilc sahibinin adı, n(lı·rsi ye clilckc::r iizrtiyle komisyon kaı·nı·ı) 

] 5772/1577'2 - 23 . 6 . 1 !)65 
(S. ~o. : 236) 

UR1 GÜVEilC lLE 

İniaHip evleri s0mti sakinlcı·inclen 

15773/ 15773 - ~3 . 6 . 1%;) 
(S. o. : 237) 

:\It'RTAFA BAYR.UI 

İninHip evleri s mti sakinlel'inclen 

13774/ 15774: - 23. 6. 19G:5 
(S. ro. : 23 ) 

ABDULLAH KABAK 

:\rERSll\' 

İnkllap evleri semti sakinlerinden 

~IFıRSl 

15775/ 15775 - 23 . 6. 196!) 
(S. No. : 23!1) 

ABD'L'RR.\TDIAX KAR.\BnX'I' 

İnlnl ap evleri semti sakinlrı·indrıı 

15776/ 15776 - 23 . 6 . ] 065 
(S. o. : 240) 

IDIALİ KARABGLr'l' 

İnkılap evleri semti sakinlrl'indrıı 

15777/15777 - 23 . 6 . ] 96.) 
(S. No. : 241) 
ÜLEYMAN TURAI\ 

15778/15778 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 242) 
CELİL SEYKAN 

~IER. 'iN 

J.mRSl 

İnkıl.ip evleri semti sakinlerinden 

MERSİN 

(.llcrsin'dc yeııell'vlerin hı/;1/ap mahrıllcsinrlcn 

uaşkn bir yerde !IÇiimrı,,ı istenillll('/;t(dir.) 

» » 

» » » » 

» » » » 

)) » 

» » » 

» » » » 



- 49 -
(Dil kçenin tarih ve No. u ilc sahibinin adı, adı' si ve dilekç öz tiyle ko mi yon k aran) 

t5779/ 15779 - 23 . 6. 1965 
( . No. 2-!3) 

S~L.ATIATT1N KARABULl T 

tnkılap vlcri semti sakinleı;inden 

15780/157 o - 23 . 6 . 1965 
( . No. : 244) · 

TAHSi N ZOR 

MER İN 

İnkılap vleri semti akinleı-ind n 

157 1/157 ' 1 - ~3. 6. 1965 
(S. No. : 245) 

MEHMET .DEMİR 

~1ERS! T 

tnkılap evleri semti akinlerinden 

MERSİN 

157 2/157 2 - 23 . 6 . 1965 
(S. o. : 246) 

X1YAZ1 YILDIRIM 

lnkıliip evleri semti sakinlerinden 

157 3/157 3 - 23 . 6 . 1965 
(R. ro. : 247) 

TTlDAYET ('ELİKER 

MER İN 

t nkılap eder i sc ın t i sakinlerinden 

157 4/1517 4 - 23 . 6 . 1965 
( . No. : 24 ) 

OSMAN tN 1 

)[ER 1 ' 

inkılftp ev l e ı·i seınti akinlerind n 

MERSiN 

(.lt ersin'de genelevlerin lnkıliip mahallesind n 
ha.1ka bir yerde açılrnas1 istenilmektedi1·.) 

» » » 

» » 

» » » » 

» » 

» » » » 
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(DilekGenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

15785/ 15785 - 23 . 6 . 1965 
rs. No. : 249) 

MEHMET MERKA UM 

lnkıl fıp evleri seınti sakinlerinden 

15786/ 15786 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 250 ) 

SALiH Tü RKER 

MERSiN 

İınkıl ap evleri semti sakinlerinden 

15787/ 15187 - 23 . 6 . 1965 
rs. No. : 251) 

REFjıK öZT ART 

MERSİN 

İnkılap evleı·i semti salünlerinden 

15788/ 15788 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 252) 

YASiN AYDIN 

MERStN 

tnkılap evleri semti sakinlerinden 

15789/ 15789 - 23 . 6 . 1965 
(~. No. : 253) 

NECATt öZTüR!K 

tnkılap evleri semti sakinlerind n 

15790/ 15790 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 254) 

KEMAL öZLü 

tnlnlap evleri semti sakinlerinden 

MERSİN 

MERSİN 

MERSiN 

(Me1·sin'de genelevle1·in 1nkılap mahallesinden 
başka bir yerde açılması istenilmektedi1·.) 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » » 

» » » 



- 61 -
(Dilckç nin tarih ve o. su ile sahibinin adı , adı·c i YC dil ekı: c öz tiyle komisyon kararı ) 

15791 / 15791 - 23 o 6 o 1965 (.llersin'd g n e/evlerin tnkıliip mahallesirıclen 

( ~ o o. : 255 ) lı cı!jka bir yerde açılması istenilmektedir.) 

:\[ A ITMt:T BABERCUl\J 

lnkılap ed cl'i sC'nıti sakinlerinden 

UER iN 

1 G79~/ 1579~ - ~3 o 6 o 196!i 
rs. No. : 256 ) 

Cı:\LER EROGJA ' 
» » » 

lnkılap eYlcri seıııti sakinl c ı·in<.l cıı 

"\tER IN 

15793/ 15793 - ~3 o 6 l!)6fi 
( . No. : 257 ) 

H YATt öZTüRK 
» » » » 

!nkılap evleri semti sakini C' riııden 

MERSiN 

15794; 15794 - 23 o 6 o 1965 
( . No. : 258) 

. ABRt ILGAR » » » 

lnkılap cYI ri semti sakinlerinden 

:.\IERStN 

J 5795/15795 - ::!3 o 6 o 1965 
(R. No. : 259) 

R('~Tl' TPRAI\ » » » » 

tnkılap eY leri semt i akinleri nd<'n 

:.\IERSI r 

15796/15796 - 23 o 6 o 1965 
(S. ro. : 260) 

tSMA1L UJJ DAö » » » » 

1 nk ı Uı.p eY leri semti akinlerinden 

:.\lER t r 
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(Dilekçenin tarih ,.e No. su il sahibinin adı, adresi ve dilek<; • özetiyle komisyon karan) 

15"797 / 15797 - 23 . 6 . 1965 
( . No. : 261) 

lfACJ ALl TUGRUL 

inkıl iıp edcı'i scnıt i sakinleriııdcıı 

ı :)79 1 15798 - ~3 . (-j . 1965 
(S. No. : 262) 

HAYRI AKBOG 

1 n kıl ftp nleı·i st'mti sakini ri nden 

15799/ 15799 - ~3 . 6 . 1965 

rs. No : 263) 

CE~IAL AYDlr-i 

tnkılnp cderi semti sakinleı'indeıı 

15 00/ 15ROO - ~3 . 6 . J 96.) 
(S. No. : 264 ) 

i\fl STAF A DEMİR 

tnkılap cYleri emti sakinlerinden 

] 5 01/15801 - ~3 . 6 . 1965 
( . No. : 265) 

ŞEMS! DA VF LUR 

:\I~RSIX 

i\rERStN 

:\fERStN 

MERSiN 

tnlalap evleri semti sakinlcl'indcn 

15802/15 02 - 23 . 6 . 1965 
(S. No. : 266) 

\ SIM BİLGİ(' 

:VtBRSİK . 

lnkıl ap evleri s mti sukinlerinden 

M ERS lK 

(Jlf ersin'de genclevleı·in lnkılap mahallesinelen 
başka bir yerde açılınası istenilmektedir.) 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 
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(Dilek<:enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi YC dilek~ öz tiyle komisyon kararı ) 

15803/ 15 03 - 23 . 6 . 1965 
(8. No. : 267 ) 

ABDt LT_,ATI ÖZ('t('EK 

İnialap eYleri 'enıti akinlerinden 

.i\1ERS1!\ 

15 04/15 04 - 23. 6. 196!) 
( • . No. : 26 ) 

REC'EP ÜZD I~~IİR 

İnkılap evleri scnıti sakinlerinden 

MER.:31 

l5 05/ 15805 - 23 . 6 . 196!) 
(S. No. : 269 ) 

REMZ! AR LA -

İnialap edf'ri scmti sakinlerinden 

MER. IX 

15 06/15 06 - 23 . 6. 1965 
( •. No. : 270) 

KEJIAL 8ÜNRÜZ 

İnkılnp evleri .. emti sakinlrrindcn 

MERS1 

15 07/15 07 - 23 . 6 . 1 96!) 
( . . ro. : 271 ) 

KASIM BPDA!\ 

tnkıUqY evleri senıli !-;akinlt'rindcn 

MBRs;ı -

15 08/1580 - 23. 6 . 196fi 
(S. o. ; 272) 

ALİ MERKAÜL 

İnkılap evleri scmti sakinlerindf'n 

l\IER 1 J 

Ol ersin'de genelevlerin lnkılap mahnllesindeıı 

lıa .~ka biı· y eı·de a <;ılması istenilrn ektedir.) 

» » » » 

» 

» » 

» » » » 
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(Di l kçenin tarih H ' ~o. su ilr sahibinin adı, adrrsi n cl i l<'k<: özct iylr komisyon kararı ) 

içişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Genelevlerin tnkılap mahallesinde tesisinin vilayetçe de 
mahzurlu görülerek bu maksatla başka yer arandığı. ve l{eyfiyetin dilekçilere de duyurolduğu 

bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçilecin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vakı istekleri ilgili ve 

yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma
larını düzenliyen 140 sayılı Kanunu.ıı 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğ-i ne oy birliğiyle karar verildi. 

."" öze· ii. 
~[ardin Scnatörii 

. 1. Bnyrır 

Kfı.ti p 

Konya Senatörii 
M. Dirıl'kli 

(Dilekçe sayısı : 272) 

_ ...... , --•:S:S > fl!t< fllet-- - - .. 

Ka ra ı · No. Karaı· tarihi 

4~4 IR . 2 . l fHlfi 

Kati-p 
~i i ı·t ) fi<ll ctvekili 

ll. ll. Ornn 



DÖN E M : 2 TOPLAlftl : 1 

B. • M. 
D 'l LE KÇ E K A RM A KOMISYONU 

BA Ş KA NL I K DIVANI 

H .A F TA LIK K A R A R C ET V EL 1 

- 4! Sayı : 7 ~

Tevzi tarihi 

27 . 4 . 1966 Çar§amba 
(-Dilt'kı:cnin tarih ve No. su ile sahibin-in adı, :ı.clresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

1847/ 1847 · - 17 .ı. 1962 

N1ZAMET'l'İN OKUR 

Karayolları 13. Böge Kurs Pl'oje:;;indc 

ALA1 YA 

(Dilekçi : Emekli San(lığında b'Ulu'!an 5 sene
lik keseneğinin iadesini talebetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti· n.~ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili .ve yet
kili. idart mercie· veya yargı organianna müraca::ı.'. '· garektirdiği cihetle Komisyonum~ ~a.
rıru düzenliyen 140 sayılı Kanunu!.'. 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon~\1%· 
ca. bir işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. - · ... . . .. 

1848/ 1848 _' 17 . ı . 1962 

I-L\S .\~ 

IIamumözü Dankaza kö~·ünde 

GÜl\IÜŞI-I.ACIKÖY 

Karar N o. Karar tarihi 

435 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Devlete olan borcunu· ijderııMi içi1~ 

kcndi.sine iş verilmesini talebetnıelctedir.) 

· Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organianna müraca:ı.t'. gerektirdiği ellietle Komisyonumw; çalışmaJ.a.. 
rım -düzenliyen 140 sayılı Kanunun. 5 nci maddesin'::l ait. i~lerden olma.sı hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

436 29 . 3 . 1966 



-2-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibin in ad ı , ad resi ve dilekçc özetiyle komisyon k aran) 

1861 / 1861 - 19. 1. 1962 

NUMAN KIZILKAYA 

KıZI'ldamlar köyünde 

BİLECİK 

(Dilek çi : Ziraat Bankasın&ı.n ald1ğı parmiı.n 

on sene ı· iide ile ödiyebil:ınesini talebetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve ye~ 
kili idari mercie veya yargı organianna müraca~tJ. gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çaJışmala.
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunurı. 5 nci madde3ine ait iı:;lerden. olması hasebiyle Komisyonumuz. 
ca. bir işlem yapılma.suuı. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~870/1870 . 19 . ı . 1962 

HÜSEY1N KARSAVURAN 

Şabanözü Karahacı Köyü Eğilmcni 

ÇANK IRI 

Karar No. Ka.ra.r tarihi 

437 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi ; Eğitmen olduğunu barem dahili tu
t ııl nırısını, öğretmenlere verilen haldm·clan .istifade 
etmesini ı~l emek teclir.) 

Gereği düşünüldii : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yct
~H idari mercic vPya yargı organlarına müraca .,/,'. gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışına.la
~ du~nliy~l'. 140 sayılı Kanunun 5 nci madde<ri.no ai.+. iıılerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca 'bir iŞlem yapılm.a.sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1874/1874 - 18 . ı . 1962 

ABDt ER0<1LU 

Yeniyapan Köyü Muhtarı 

Nir.iv · f:AZİANTEP 

Karar N o. Karar tarihi 

438 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : llfuhta.r Abdi Eroğlıı köylüZere to
lı ımıluk ve1-ilmesi·ni talebetmektedir ,) 

' ' 

!. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. isteği ilgili ve yet. 
~~: ~~- mereie veya yargı organianna müracnat! gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çaJışmala· 
nnı düZenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddcJino ait, i~lerden olmacıı hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasıııa maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka.ra.r No. Karar tarihi 

439 29 . 3 . 1966 



- 3 -
(Di1ekçenin tarih ''c No. su ilc sahibinin adı, adı·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

ı sn /1877 - ı8 . ı . ı962 

M F:H~IET ALTAy 

Aktaş Chiltepe Asri Mezarlık 1 - 2 kapı 
kat"Şısı No. : ı90 

ANKARA 

(Dilek çi : 27 M ayıstan sonra işlerinden -çıkar
I ?!an merıwrlcıı-ın tekrm· görevlerine dönmesini is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti C:fıldana.D. dilekçellinde vakı isteği ilgili vo yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaa~ garektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışınala.
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumus
ca .bir işlem_ yapılmas~a mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1888/ 1888 - 18. ı . 1962 

AHMET AT ALAY 

Topı·ak ve İskan İkleri Genel :Müd. 1 nri 
Şube Memuru 

ANKARA 

Karar N o. 'Karar tarihi 

440 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 3656 sayılı l{anunun 33 ncii nıadde
~ı (D) fıkrasına madde eklenmesini taleb etmekte-. 
dir.) 

Gateği düşünüldi.i : Dilekçinin yukarda özeti a~ılda.naı:ı. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili. idari mercie veya yargı organıanna müraca >~ garektirdiği ellietle Komisyonumuz ça.lışınala.

rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde·ine ait i~lerden olması hasebiyle Komisyonumus~ 

ca ~ir işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1839/1889 - 20. ı . 1962 
. . 

1SRAFlL NİSAK 

1709 No. 17 . 1 . 1962 tarihli Tel. salıibi 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

441 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : /{uraklıkltan çiftçiıere yap1Jmı yar
dmtın ya.pılnıadığını, TCDD, Karayolları gibi bir 
kıırıwıda iş verilmesini talebetrııektedi?·.) 

Gereği düşünüldü. : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekçesinde vakı: isteği ilgili ve yet
kil~ idari mercie veya yarg1 organlanna müraca:ı.~! garektirdiği. ellietle Komisyonumuz çalışma.la.
rını düzenliyev. 140 sayılı Kanunurı. 5 nci maddesine ai~. i§lerde!'. olması hasebiyle Komisyonumus~ 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

442 29 . 3 . 196Ş 



- 4 -
(Dilekçenin tarih re ~o. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1895/1895 . ] 8 .. ı o 1962 

HASA~ KOCA:\IA!\' 

Tapu Sicil l\Iulıafızlığıııda Fen Menuını 

Kadıköy - 1STA1"BUL 

( Dilekçi : D ünya Espemnto Birliğinin yapaca
yı korıgr·eye iştiraki için tal e beylediği pasap01·tım 

/;c wl~~ne t'el'ilmediğinden mii.şf ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vak:ı. isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaat2 gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde .~ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle ka.ra.r verildi. 

1896/1896 . l!l o 1 o 1962 

SEYİT AHMET YILMAZ 

Konya sokak Kaznzoğln Ap. D. 3 

ANKARA 

Kara.r N o. Ka.rar tarihi 

443 29 . 3 o 1966 

(Dilekçi : J(ızılcalıama.m D. P. eski ilçe ba§ka.
ıtı ı·e halen genel meclis ii.yesi ! smail Sezen'den 
ıniiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekginiu yukarda özetl :ıçıklanan dilekgesinde vak:ı. isteği ilgili ve yet
kili ida.ri mercie veya yargı organlarına müraca '..t.'. gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
·mıı düzenliy.eu 140 sayılı Kanunurı. 5 nci maddc~in'J ai+. i~lerden olma31 hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1932/ 1932 . 20. ı. 1962 

AV! i ÖZKAYNAK 

Topr:ık Malunıllel'i Ofisi Ajans :\f iiuüri.i 

BABAE~Kt 

Ka.rar N o. Ka.ra.r ta.ribJ 

444 29 o i{ o 1966 

( Dilekçi : Y edek suba,ylıkta geçen temditıi sii-
1'enin emeklilik kaı·arını.n derecesine eklenmesini is
~cmo?dediı·.) 

Q.ereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda özeti e.jıklanan dilakçesinde v~,k:ı. isteği ilgili ve yet
kili idıtri mercie veya ya.rg'l organlarına müracaat! gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışma)a. 
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ce bir işlem yapılmasma mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No Karar tarihi 

445 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin Rdı, adrcfli ve dil rkçe özetiyle komisyon karaM ) 

1!)33/ 1933 - 20. ı. 1962 

FETHİ ULUSOY 

Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Teknik 
1 

Kontrolörü 

Galata - İSTANBUL 

(Dilek çi : Y edek subaylık ta geçen temditli sü
renin emeklilik ka.ı·arı d et·ecesine eklenmesini iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaat~. gerektirdiği cihetle Koınlııyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeJine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumttz

. ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1935/1935 - 20. ı. 1962 

HÜSEYIN GEÇKİN 

Kocasinan malıallesi Çalanak sokak No. : 10 

LÜLEBURGAZ 

Karar No. Karar tarih.{ 

446 29 . 3 . 1966 

( Dileloçi : lıfııhtelif kurumlar·da 24 sene 3 ay 
kadar hizm et mııka.bili 666,70 kuruştan başka bir 
isti[adesi olmadığm1, emekli maaşı. bağla.nmasını 
istemektedir.) 

Gereği düşünlUdü : Dilekçinin yuka.rda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna. müraca:ı.t1 gerektirdiği cihctle Komisyonumuz çalışmala.
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumm-
ca bir işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

1948/1948 - 20 . ı . 1962 

EM1N KILIÇ 

H amidiye köyünde 

S1VRIH1. 'AR 

Karar No. Karar tarihi 

447 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : A.~l..:erd vatani gö,·evini yaparken 
bir kaza yii.ziinden sol elinin % 75 ini kaybetmiş 
d unmıtf.a oldnğ1ınıı ve maltilvyet maaşı bağla?ırf!-ll

.mu istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekçesinde .valo isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna. müraca ıto. gerektirdiği cihetle Komisyonum\13 ça.lı§ma.J.a,

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ıine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

448 29 . 3 . 1966 



-6-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin ach, adresi YC clilckçe özetiyle komisyon k~r.art) 

6449/6449, 5497/5497, 1951/1951, 
1~64/10464 - 22 . ı . 1962 

HASAN ÇET1K 

5 No. lu Toprak Tevzi Komisyonu 
Tapu - Kadastı·o Teknisiyeni 

DENİZLİ 

(Dilekçi : !(aldığı dersten yenielen bil· imtihan 
hakkı tamnmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a:1ı.danan. dilekgesinde vala isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müraca:ıt~. gerektirdiği cihctle Komisyonumu~ çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonumuz~ 
ca. bir işlem ya.pılmastna. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · · 

191)1jı96ı - 22 . ı . ı962 

EMRULLAH AGILDAG 

Çulhı sokak No. : 8 

Ka1·abuı·un · 1Zl\11R 

Karar No. Kaı·ar taı·ihi 

449 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : B anka taksielini yatıranıadığını, bor
cmıun ödenmesi h ıısusmıcla kolaylık gösterilmesini 
istemektedir.) 

· . Gereği düşünüldü :. Dilekçinin yukarda özeti a'1ıklanan dilekgesinde vala isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaat:ı. garektirdiği cihetle Komisyonum~ çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeJine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılma.cnna. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1973/1973 - 22 . ı . 1962 

EMİNEELMAS 

Çayırlı köyünde 

KARADENİZ EREÖIJSt 

Karar N o. Karar tarihi 

450 29 . 3 . 1966 

(D il ek çi : Sigortalı eşinden nıaaş bağlanmadı
ğından mü tekidı'r.) 

Gere~ düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yet
kili· idari mercie veya yargı orgalllanna müracaatJ; gerektirdiği cihctle Kom.isyonum~ . çalışmaıa~· 
ııııı düzenliyen 140 sayılı Kan'Unlin 5 nci maddeJine ait işlerden Olma.Sı hasebiyle Komisyonumuz-
ca bir işlem yapılma.sına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar 'verildi. ' 

Karar No. Karar tarihi 

451 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adt, adresi ve dilekçe özetiyle komisyGn karar1) 

1975/1975 - 22 . ı . 1962 

ALİ BAYRAKTAR ve arkadaşlan 

M uhtar V. Engiz köyünele 

1'aflan - SAl\1SUN 

(Dilekçüer : Topraksız . . ve topr.ağı yetnıiyen 

çiftçi ailele1·ine toprak verilmesini istenıektedir

leı·.) 

Gareği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı. isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı. organlarııuı müracaat!. gerektirdiği ellietle Komisyonum~ ça~ 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ıine ait i§lerden olınası hasebiyle Konıisyonumuz.. 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1976/ 1976 - 22 . ı . 1962 

ASAN SERtN 

Bağdl:'re durağı No. : 66 

Maınak - ANKARA 

Karar No. Karar t&rihi 

452 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Memleketine gidebilmesi için yardmı 
taıe be tm ektedit·. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı. orga.nla.rına. müraca:ıtl gerektirdiği ellietle Konıisyonum~ çalışma.ta,., 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ;ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumwı
ca. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1977/ 1977 • 22 . ı . 1962 

.. HJHARREM BİLİR 

Hacı Evhattiın mahallesi Hacı knondın 

r. tldesi No. : 117 

Samatyn . lST AN BUL 

Karar No. Karar tarihi 

453 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Sıtlh .Ceza hakimi hakkında gereken 
takiba.tın açılmasını istemektedit·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il~ ve yet
kili idari mercie veya yargı. organ.larııuı müracaa.tı gerektirdiği clli~tle Komisyonunı~ çalışm.ala,. 

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait işlerden olınası hasebiyle Konıisyonumu.z• 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

454 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon karar_ı ) 

2005/ 2005 - 22 . ı . ı962 

ŞEVKt A YRANCI 

Gazipaşa mahallesi Fenike sokak No. : 15 

MARAŞ 

( Dilckçi : T iirk vatandaşl·ı.ğından iskat1nı is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a?ıklanan dilek~esinde vakı isteği ilg-ili ve ·.yet
kili idari mercie veya yargı or~anlarına müracaJ.~"'. gerektirdiği ellietle Komir.yonumu~ çalışme.la
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeJinc ait i~lerden olması hasebiyle Komisyonumuz. 
ca. bir işlem yapılrnaınna malı~ görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:!015/ 201 5 - 22 . ı . 1962 

Murat mahallesi ve diğer mahalleler mulı
tarları 

TntaJr - AYDIN 

Karar N o. Karar tarihi 

455 29 . 3 . 1966 

( DilekçiZe r : K azaya yiyecek ve bankacn ge
,-rken yardımın yapılmasını trılebctmektedir.) 

' 

Geregi düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze i açıklanan dilekgesinde vakı isteği il~ili ve yet-
kili idari mercie veya. yargı organlarına miiracaatı g·erektirdiği ellietle Komisyonum~ çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem ya.pıl.ma.sına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2016/2016 - 22 . ı . 1962 

MAZlıüM YIJ.JMAZ 

vf!' arkadaşlan Sunsor köyü hallundan 

C. - GEZEK 

Karar No. Karar tarihi 

456 29 . 3 . 1966 

(Dilekçiler : Z1'rarıt Bankası taı-afıncW,n yapı

lan para yardımından şikayctçilerdı:t·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~l.n isteği ilgili ve yet
kili: idari mercie veya. yargı organlarıp.a müracan.tı gerektirdiği ~ihetle Komisyonum~ çalışmala
nnı düzenliyen 140 · sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz-
ca bir işlem ya.pılma.lJlna, mahal g'Öriümediğine oy birliğiyle karar verildi. · · -

Karar No. Karar tarihi 

457 29 . 3 . 1966 
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_(Dilekçcnin . tarih ve No. su ile sahibinin adı , adı·csi Ye dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

~020/2020 - 22 . 1 ' 1962 

1S:\L\.ll, KAZLI 

Ye arkadaşları eski muhtar Ç'~euez köyünde 

DEVREK 

(Dilnkçile ı· : Muhtarlık r;ö·revine iade edilmesi
ni istemektedirler.) 

. Gereğ-i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açlklana.n dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili ida!"i mercie veya. yargı or~anna müraca:ı.tı gerektirdiği cihctle Komisyonumu.: çalışınala
rım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddc.line ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

20:!5/ 2025 - 22 . ı . 1962 

Dı·. SELAHATTIN 1Zl\IlRL1 

J 9 :.\I ayıs mahallesi Taliınhane caddesi 
No. : 56 

SAMSUN 

Karar N o. Karar tarihi 

458 29 . 3 . 1966 

( Dilckçi : D ı·. binba.~ılıktan eınekli olup Sam
su n !şçi Sigortaları K urumundan bir görev -;ağ
/a. ıııııasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet-
kili idari mercie veya yargı organianna müraca :ı.tı gerektirdiği cihctle Komisyon um u.: çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddcsino ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

20~7/2027 - 22 . ı . 1962 

J\lEIL\lE'l' ŞENTü.RlK 

\ c arkadaşları ~ayırlı köyünden 

ERZURUl\1 

Karar No. Karar taribi 

459 29 . 3 . 1966 

(Dile kçileı· : K uraklık bölges1'ne daJıil d ilerek 
diğer vilayetZere yapılan yardımlar misullıi yar
dımda bıüunıılması ve çiftçinin Ziraat Bankasına 
olan borçlai-mm da wıııın vıide ile takside bağlan
mamn talcbetmektedirler.) 

Gereği dü§ü!lüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ltili idari mercie veya yargı organlanııa müracacıtı gerektirdiği cihctle Komisyonum113 çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddcJino ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunııız
. ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

460 29 . 3 . 1966 



-lO-
(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2028/2028 - 22. ı. ı962 

KE lP ZEKGİK 

lbrikdcı·c kö~·ünde 

~elcmi.ve- Biiyükderbent. İZMlT 

( Dilekçi: l(öyle1·indeki arazinin kadastro Jui.
kemliği tara[mdan alınan topraktan miiştekidir.) 

Gareği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a7ıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaat! gerektirdiği ellietle Komllıyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
c?, bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

203-1/2034 - 22 . ı . ] 962 

~IEIIME'I' ERKAZANCI 

Adal et Partisi ll Başkanı 

BtTRDUH 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

461 29 . 3 . ı966 

( Dilekçi : .ilfiUetvckiUiğirı.e hak ka.zanmı.5 olan 
bir zat yanlış hareket ve a.nla.yışla1· sonunda lı! ec
lise katılmış olduğunu ve seçim yolsuzluğundan 

miişlekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ajıklanan. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari nıercie veya. yargı organlarına müraca :ı.t'. g·erektirdiği ellietle KomiQyonumuz çalışına.la.

rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunıuz. 
cr. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2061/2.061 . 2- . 1. 1962 

AR! P BAH t:Tç 

İhsaniye mahallesi Kuvayı Milli~'e rad
de i No. : 1}4 

MERSt 

Karar No. Karar tarihi 

462 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi : Bekçilik görevı'nden çıkarıldığından 

m iiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili ida.ri mercie veya yargı organlanna müraca:ıtJ. gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çall§tnala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde 1ine ait i~1erden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

463 29 . 3 . 1966 



- ll -
(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

2067/2067 - 25 . ı . ı 962 

IIAMİT KORKMAZ 

18 . 1 . ı962' gün ve ıoı3 No. fu tel sahibi 

KARAKÖSE 

(Dilek çi : Ş alı sına yapılan hakaretten dolayı 
Ağrı Asliye Ilukuk Mahkemesi ve l cra Memurltı
yundan miiştokidir.) 

Geraği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercfe veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonuınu.: çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde :;ino ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2069/206!1 - 24. ı. ı962 

NAZ IM DİZDAROGLU ve 24 arkadaşı 

Mi.itaahlı i t 

BİNGÖL 

Karar N o. Karar tarihi 

464 29 . 3 . ı966 

(Dilekçiler : Malatya'ya açılması düşünülen 

Et ve Ba-lık Kıırurııunun Bingöl ! line de tesisini 
fal ebefm ektedir[ er. ) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili .icıa,ri. mercie veya yargı organla.rına müraca :ı.tı .gerektirdiği cihc.t.Je Koınisyonuınu.: çalışmala

nn.t. düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde1ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mıihal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2070/2070 - 25 . 1 . 1962 

.JlBVLÜT OKA YER 

Şerefiye mahallesi Sıhke okağı No. : 36 

VAN 

Karar N o. Karar tarihi 

465 29 . 3 . ı966 

(Dilekçi : Van lifilletvekili Şükrü Kösereisoğlu 

lıaklcında Seçim J(anwıunun uygulanmasını ta
lebetmektedir.) 

- ·· Gereği · ~üşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari "mercie veya yargı organlarına. müraca::ı.t! gerektirdiği ellietle Komisyonuınu.: çalışmala
nm· dUzefıliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde :ıino ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

466 29 . 3 . 1966 



- 12 -
(Dilckçeııin tarih Ye o. su ilc sıılıibiniıı adı, arlresi ve dilekçe özetiyle komisyon }(ararı) 

2073/2073 - 25 . ı . 1962 

ABDULLAH OÖCZORHA~ 

Lavustan köyünde 

GÖLE 

( Dilekçi : Er olarak aske1·lik görevini yapa.rken 
maHil olduğunu ve kendisine i!l verilmesini talebet
mel:tedir.) 

Geraği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaa~! gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala.
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeJino ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2082/20 2 - :?.) . 1 . 196~ 

AZ1Z BENG1 

Ceza E vinde tutuklu 

ARTVİN 

Karar No. Karar tarihi 

·!67 29 . 3 . 1966 

(D ilekçi : Ad arn öldürmek suçundan dolayı 
Binyöl .1l ğıı· Ceza llfcıhkemesinden mahkitmiyet al
dığmdan rn iiştekidir.) 

G~reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı or.g·a.nlarına müraraat:ı. gerektirdiği cihctle Komisyonumuz çaJışnıaJa.. 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madcleJino ait iilerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2o~-:~:;2m)4 - 25 . J . 1962 

MEUMET KALAYCI 

Kalaycı Ye bakırcı cfnaf derneği Başkanı 

SiVAS 

Karaı• No. Karar tarihi 

468 29 . 3 . 1!:166 

(Dilek çi : tlvti yaçlı b1ılundukl.an ko k kömür
lerinin Sims kömür sat1şı müessesesi tarafından 
rla.ijıf?lmak iizere. dernek namına tahsisini talebet· 
mcktcdir.) 

Gere.,Oi. düşünüldü : Dilekçinin yukard8, özeti a~ıklanan dilekgesinde vfıkı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müraca3.t:ı. gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalı§mala... 
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madcle :ıinc ait i~lerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

469 29 . 3 . 1966 



13 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc s~hibinin allı, :1 drcsi ve dilel·<:c özetiyle komisyon kaı·arı) 

2122/ 2122 - 25 . ı . ı962 

HASAN 'l'URALI, 

Düğınccilcr kitapcı Kazım sokak No. 24 

Eyüp . tSTANB L 

( D-ilekçi : Mcrlımn Kastanıomt MebuS'tt l ze t -
1' '' JJryin oğ l ıt ol1ıp, rn1th taç dıwımıda olduğmıu 
1 .• ii ıırı sip göriilen bir arsanın ı·erilmesini istemek
f , llir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukardv, özeti :ı.gıklana.n dilekgesinde vi\.kı isteği ile'ili ve yet
kili idari mercie veya yarg'l organıanna müraca 1. · .ı. g~rektirdiği cihctle Komisyonumu.: çabşmala

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ,;mı ::ı "it işlerden olınası hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal g·örülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

2 1 2;)j2ı25 - 25 . ı . ı962 

KERiM BAKIR 

C,:n.ıtkırı eza J<Jvi Meınurı.ı 

ÇANKIRI 

Karaı· No. Karnı· tarihi 

470 29 . 3 . ı966 

( Dih·kt:i: Gayrimeşru olarak evi n me neticesi 
( •. ll yaya n elen oğlmıım iizcrine kaydedilmcsini fa · 
i ·1, lırlmc/;lcdir.) 

Gareği düşünüldü : Dilekginin. yukarda özeti :ı.gıklana.n dilekgesinde vakı isteği il~ vo yet
kili idari mercie veya yargı organlarına. müraca1. ·1 g~rektirdiği cihc.tle Komisyonuro " gclL~mala

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde :;: o ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonumuz . 
ca. bir işlem yapılmasına mahal görülmediı}ine oy birliğiyle karar verildi. 

2130/2130 - 25 . ı . 1962 

ALl ZEYYAT DüLGER 

17-ı ı Hokak No. : 1 /ı 

K aı'ljıyaka - tz~ım 

Karaı· ro . Karar tarihi 

471 29 . 3 . 1966 

(Dil cl; çi : 1'üı·kiye C1mıhnriyet M erkez Ban 
·~• . l. F;. r s'cn emekliye ayr1ld1ğı111 ı· . ı eni 1Jil' 

r . · . ·rı· ı·c ri/me sim' idemektcdir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~-?ıldanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müraca "· · •. g;!rektirdiği cihctle Konıisyonumu~ çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde >.!•ıc ait işler en olması hasebiyle Konıisyonumuz

ca. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ-iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

4 72 29 . 3 . ı966 



-14-. 
(Dilek~enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kaı·arı) 

2137/ 2137 - 26 . ı . 1962 

HüSA~lETTlN SA YJN 

Cunıhnı·iyct mahallesi 59 ncu sokok No. : J 

NAZ1LL1 

( Dilekçi : 26 sene 4 ay 12 giinliik emekliye 
liilJi hizmet iizerinden ı·es'en emekliye sevk olmıdr1 ' 

iJ ıoıdan miiş l ek1'dir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
km irtari mercie veya yargı organıanna müracntl gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
rıru. düzenliyer. 140 sayılı Kanunun 5 nci madde sin0 a.i~. i~lerden olmaı;ı hasebiyle Koınisyonumu.Z~ 
ca bir işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2148/ 2148 - 26 . ı . ı962 

SBYFETTlN ÇALBATUR 

Emekli Tümgeneral T. Umum 
Fcocras~'onu Başkam 

Emekliler 

tSTANBC'L 

Kaı·ar No. Karar taı·ihi 

473 2!) . 3 . 1966 

(D ilc k çi : 279 sayılı ]( annnun tehir edilmesini 
istemektedi1·.) 

G~rJği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.ln isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müraca:ıt! gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nm dü~enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde Jine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2180/ 2180 - 27 . ı . ı962 

REŞtT AŞAN 

-ı-n arkada.cılar ı Sa.pne köyünde 

MUŞ 

Karar No. Karar tarihi 

474 29 . 3 . 1966 

( Dilekçiler : Jlcızine ma.lı olan arazileı·ini elle
ri1ıden alındığnıdau miişfekidirler.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı org-anlanna müraca::ı.tı gerektirdiği cibc.tle Konıisyonumu.: çalışmala
nm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci roaddeaine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz~ 
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

475 29 . 3 . 1966 



-15-
(Dilekçeııin tarih ve No. su ile sahibinin adı , :Hlresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2304/ 2304 • ı . 2 . 1962 

REŞAT COŞKUN 

Sitanık köyünde muhtar 

ERZURUM 

( JJ ilekçi : Yem meselesi çok miişkiil bir vaziye · 
1·• solmt'ı t Ş bıılunduğumı, Ziraat Bankas·ı da. mi[s. 
l ı ı lı s ı/ ı· e miişterek verilen borçhırın taksitler·i öden
ı ıe diği lakdir·de borçlandırılmayı kalnıl etmediğini: 
.ıuıpılan yem yardımından nıahrıım bıılmımakta ol
,.'nğwıclan mil§tehidi1·.f 

ea. bir i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Gereği düşünüldii : Dilekı;inin. :rukarda özeti ?.Jıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet

kili ida.ri mercie veya yargı organlann~ müraca~~ı gerektirdiği cihctle Komisyonumll.3 çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde }inc ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasuıa mahal görülmediğ·inc oy birliğiyle karar verildi. 

2313/2313 • 2 . 2 . 1962 

AHMET YILDIRIM 

Konsor köyünde 

GE ZEK 

Karar No. Karar tarihi 

476 29 . 3 . 1966 

(Dilckçi : J{öye ya.p1lan yardm11n noksan 1•er·il
d'ğinden mii.ş f ekildir.) 

Gereği dü~üni.ildü : Dilekçinin yukarda özeti ::ı.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet .. 
kili idari mercie vP.ya yargı organlarına müraca ~.~ı garektirdiği cihctle Komisyonumu3 çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde :ine ait işle!den olması hasebiyle Komisyonuınuz. 
cıı. bir i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy oirliğiyle karar verildi. 

2324/ 2324 - 2 . 2 . 1962 

ABDt ve %0BEY 

Nevret Muhtarı 

DtGOR 

Kal'ar No. Karnr tııı·ihi 

477 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Yemeklik 1nığday 1•e hayNmlar için 
ti" yemlih ln·ed1'm'n ı·eı·ilmesini ist eme!. t ediı·.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organianna müraca ı.~ı gerektirdiği ellietle Komiı:yonumtl3 çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde :!ne ait i§lerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K arar No. Karnr tnril ıi 

478 29 . 3 . 1966 



- 16 --
(Dil ekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, · adı·csi ve dil ckçc özetiyle komisyon karan ) 

51!>9/ 5199, 2337/ 2337 - 3 . 2 . 1962 

MEIB1ET ALt ÇELEPOOLU 

DcYecilcr nıah. Gcr,:itbaııı sokak No. :ll 

KASTAMONU 

( Dilekçi : 5434 say1lı Kanwmn 40 ncı maddesi 

1tyannca yaş haddinden ernekliye sevk edilmiş ol ıtp 

19 sene 11 ay 2,1 giiıı oldıığımduıı 2 (iJ8,0.9 . lira 

I'>J>lan ödeme yapıldığmdcın miişt kidir.) 

Gereği dü]iınüldü : Dilekçinin yulcarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve . yet
kili idari mercie veya yargı organianna müraca~tı gerel{tirdiği cihetle Komüıyonumu~ çalışmn.Hı
nru düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde .1ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem ya.pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~342/2342 - 5 . 2 . 1962 

1:~:\IAlL ŞEMS 

Orlakö;ı.· kaza ı Aflak köyünde 

NWDE 

Kamr No. Karaı· tari 1 ıi 

47!> 20 . 3 . 1 %G 

(Dilekçi : Oı·t aköy Mıtlıasebe Tahsndarı olar·al: 

ı:alışmakta iken görevden nzaklaşrtırılmasırıdan miiş
l el~idir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracntı gerektirdiği cihctle Komisyonumu~ çalışmala
rım dü~enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ;ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz . 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2347/2347 - 2 . 2 . 1962 

'lABR! V AR Ye arkadaş1arı 

Karaealı köyiinde 

D ALAMAK 

Karar No. Karar t:ırihi 

480 29 . 3 . 1%() 

(Dilekçileı· : Mıtakaw çi[t ç1'leı·i mağrlur duru'lll
dn birakan Scylanf ıJamıı{jıwım ele rrlınmcıdı~oidan 

ı H ii ş t ekidirl er.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müraca 1.tı gerektirdiği cihct le Komisyon um u.:: çalışmala
rım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ıinc ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz-
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · · · 

Karar No. Karar taı·ilıi 

481 29 . 3 . 1966 



- 17 -
(Dilokçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe öz tiyle komisy.on karan) 

2353/ 2353 - 6 . 2 . 1962 

ATA KUR 

ÇPlik Pılias Otelinde Boyı.ıcı 

BARTIN 

( Dilekçi : 6 500 lira lcredisi1ıin selarnete çıkaraca
ğını ve altı ay. sonra da 35 ı~r.a ödiyebileceğini beyan 
etmektedir.) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.çıkla.nan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ldli idari mercie. veya yargı organıanna müraca.atı gerektirdiği cihetle Kom.isy'onumuz; çalı§mala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz;. 
ca. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.'rar verildi. 

2356/ 2356 - 6 . 2 . 1962 

YUSl F' YENıKARDEŞLER ve al'knda~arı 

Belediye Santral Gara.i Nezaretcisi 

1ZMJR 

Xnrar No. Karar tarihi 

482 29 . 3 . 196ll 

( Dilekçile ı· : t zmir B elediyesi Graj nezarPt
çilP.ı-i olup haklamıtn ~:orumnasmı istenıektediı·Zer.) 

Gereği düşi\nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde yakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı org'anlanna müracaatı g-erektirdiği cihetle Komisyon~uz çalı§mala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2357/ 2357 - 6 . 2 . 1962 

Ht SRY.tN ÇELE 

Sakarya mah. 1 111ci İzmir cad. No. : 24 

tVRtNDt 

Karar No. Karar tarihi 

483 29 . 3 . 196(ı 

(Dilekçi: Memurlann ıstırabını, çe§itıi mev
w larla sağlanan i1ısanl,r dolay~siyle bir taraf l)ii.
lüyor, diğer tara[1n ~c ağladığını, yüksek memur
/ara ••eı'ilen taıminattan nıii§tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda özeti a.çıkla.nan dilekçesinde vakı isteği komis
yonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 ne~ m~ddesine ait işlerden olması hasebiyle 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

4 4 29 . 3 . 1966 



- ıs -

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2358/ 2358 - 6 . 2 . 1962 

~I STAFA AMANDUR ve arkad8.§ları 

Demin~iörcn Köyü Muhtarı 

Pınarba.'l ı - KAYSERİ 

(D ilekçiler : 1961 yılıada vııkubıılan kuraklık 

dolayısiyle çevrelerinde ekilen bil1inııım has ılat ı ol
nıadtğı.n ı ve tohunılıık verilmesin i fal ebetnıekteclir 

lcr .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle Ko mis] onumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz. 
ca bir işlem yıı.pılmasuıa mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2363/2363 - 6. 2. 1962 

Ö~IER LÜTF 1 UZUNER 

8otha mahallesi II ııJ lııç sokak No. : 6 

TRABZ0\" 

Karar o. Karar tarihi . 

485 29 . 3 . 1966 

( Dilek çi : % 15 le ı·in tehirini iyi karşıladığını 
000 den aşağı ve daha az maa.şla emcl:liyc ayrı

lanlar yar1 ı· e da.Jıa az maa.ş alrlıklrınnı bılzı m e
ınuı·lara ise ek maaş narnı aıtında ödenek ı·crild?~ 

ği·ııden rrıiişt c l;idir. ) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valu isteğ·i Komisyonu
muz çalı§malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonunıuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2364/ 2364 - 6 . 2 . 1962 

AHMET UZER 

Yenimahalle Zümrüt sokak No. : 4 

Rami · l ST ANBUL 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

486 29 . 3 . l % G 

( Dilel•çi : S ermaye olar· ak ( 500) lira_ _lı.aııkcı 

ştırtlarına tıyaıın yardım yapılmasını istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakl isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müraca.atı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
rım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem ya.pılma.suıa. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

487 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçcnin tarih Ye No. su ile sahibinin adı, adresi ve dil ekçc özetiy le komisyon kararı) 

2369/ 2369 - 6. 2. 1962 

ŞERİF CEZA Y ve arka'Claıılnı·ı 

~[ah ;ı ll c Muhtan 

~elim - KARS 

( Dilekçiler : K aza merkez'lerı1ıe borç ol.a,ı·alc yi
yeceklik buğday vuilmiyeceği, karar altına alı11r 

ını.şsa da; kazalannın yeni kaza olması yiyecekıik 
lnığdayın, borç olarale ve1-ilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıkla.na.n dilekçesinde valo isteği ilgili ve yet
kili idari niercie veya yargı organıanna müraca:ı.tı gerektirdiği cibetle Komisyonumuz çalışmala- . 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi~ne oy birliğiyle kara.r verildi. 

2393/2393, 2453/2-!53 - 6 . 2 . 1962 

M. ALt YAH8İ ve ııı-ka-da.rıl aı ·ı 

('a,;·siınaY Köy Olnılıı Öğ'rC'tıneni 

Karar No. Karar tarihi 

488 29 . 3 . 19Gfı 

(Dil.ekçiler : Eğitmen oldıtklarından % 20 zam, 
çocıık zarnnıı, emeklilik haJ>kı gibi meınurlara ve
ı·ilen sosyal haklardan isti[a.de e.tmemelerindc11 
ıııiişteki4i1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklana.n dilakçesinde valo isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yarg1 organıanna müraca:ı.tı gerektirdiği cibetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz: 
ca bir işlem yapılmasma mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2395/2395 - 6 . 2 . 1962 

AHMET MELİK 

Vatan çarşısında Sıtkı Köroğlu eliyle 

URFA 

Kaı·ar No. Kaı·ar tarihi 

489 29 · . 3 . 196G 

( Dilekçi : Il ukuk Fakiiıt esi giriş sırasma katıl
dığın~ kontenjm~daıı ıımı gelm~ediğinden nıii.şteki-· 

.(Ht·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaıo isteği ilgili ve yet 
ld.U idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala

rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz 
ca bir işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğiyle kara.r verildi. 

K arar No. K arar tarihi 

4 90 29 . 3 . ı 966 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibjıün adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2489/2489 . 12 . 2 . 1962 

RAUF TUNA 

Th. K. K. Merkez D. Ha.rb Ta.rihi Ş. 

ANKARA 

. . 

(Dilekçi : Vcrette geçen ve fakat bm·çlanarak 
r,mekliye sayılmıyan hizmetlerinden miiştc l:idü·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya rargı organlanna müracaatı ~{erektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmal~
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

~490/2490 . 2. 2 . 1962 

M HMUT ÜNAL 

Nüfus Mcmuı-u 

ILGA7. 

Karar No. Ka ı·ar ta rihi 

491 29 . 3 . 1 9GG 

(Dilek çi : J(cKf,rQ u,zlıılçtan terfi edcmeyip kad-. 
ro ihtiya{la.ı-ının sağlanması.nı istemel.:tc diı ·.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmaln.

nnı düzenliren 140 sa;y:ılı J{anunun 5 nci maddesine ait ijlerden olması hasebiyle Komisyonumqz. 
ca. bir işieni yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2491/2491 . 2. 2. 1962 

İH AN TAl\fSU 

Belediye Sivil Savunma Müdürü 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

4!)2 29 . 3 . 10GC. 

(Dıilekçi : Milli Birlik Komitesi ta rafından 8ıı

bru~lG.r hcyctirı& mahs.:us te..rti J(anu.nuna eklene.n . 
nıuv.akkat maddesi gereğince orduda fiili hizmette 
bu.lunan emsallerine birer sene kıdenı verildiğini, 

bu haktan istifa etmi§ bulunan ve halen memur 
durumda olan kims~ler~ do teşmil dilmesini iste. 
mektedir.) 

Gereği ditşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya. yargı orga.nlanna müracaa.tı gerektirdiği oihetle Komisyonumuz galışma.la, •. 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it i§lerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

493 29 . 3 . 1966 
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{ Dilekçenirı tnrih ve N'ö. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe ·özetiyle k ornisyon kararı) 

2509/ 2509 - 12. 2. 1962 

HASAN EKER 

Pargı Köyii Muhtarl 

l\lESUDİYE 

( Dil.ekçi : Ofis buğdayı ii:e beslendiklerini bıığ
daym kiloS'Iı eUibeş iken 73 kıtrtışa yiikse.l:diğinden 
müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a~ıklarian dilekçesinde valn isteği Ugili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna. müraca.atı gerektirdiği cih-etle :Köm.layonum~ çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci hıaddesin~ ait işlerderi olm~sı h a.sebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy ·birliğly1e karar verildi. 

2Gl3/ 2513, 8144/8144 - 2. 2. 1962 

SEYFETTİN ÖNEN 

Topçn Karakol No. : 19 

Biiyükdere - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

494 29 . 3 . ] 96fı 

(Dilekçi : Bulaşıcı hayva.n 'hastalıklarına kai·Şı 

aşı ve serumlann, şahsi te§'ebbüsil.yle yapılmas-ına 

nıii.srıadesi "0i1ı kanuni imkôn verilmesini istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes~de vii.kı isteği ilgili ve yet
kili içiari mercie veya yargı organlarına milrıtca.atı gerektirdiği cihetle Koımııyonumu.Z çalışmala
mu düzenliyen 140 sayılı kanunun 5 nci maddesine ait !§lerden olması hasebiyle Komisyonumuz.-. 
ca bir işlem yapılmasına mahal gôrülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2516/2516 - 12. 2. 1962 

EYfiP KOCA~IAN 

Ka.bzımallaı- Ccıni:vcti Başkanı 

Ü~MlT 

Karar No. Karar tarihi 

495 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 1580 sayılı B elediye J(anıınmıun 

15 nci maddesinin 58 ııci b ewdi1ıe tevfikan betedi
yelerce kıırıılan toptancı halleı-inden müşterek ve 
istihsal kapa-sitesini azaltmaya nıahhiim eden, ka

-ıııtnun meriyctten kaldırılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklarum dilekçesinde · v-8.k:ı isteği J{omisyonu
muz ça~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait. i~leTden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. ma.hal görülm;diğ·lne oy birliğiyie karar verildi. 

Karar Ko. Kanıı· tıırilıi 

496 29 . 3 . 1966 



- !a2 --
(Dilekç.:: in tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2530/2530 - 13 . 2 . 1962 

:M. BAHATTİN ·o. URSAL 

Çn.nbya Köşkündr 

A~KARA 

(Dilekçi : Ramazan cıyında ananevi ve milli 

daı·Hluwun çald11"'1lmasına mani olanlardan ve s·i
yaset kavgaları, miUeti çeşitli zara/'lı fikirlere sii 
rii.ld·iyPn ına tb11Ctl yaygamlarındrın miişt ekidir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili id~'"i mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahgmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2541/2541 . 13 . 2 . 1962 

HASAN BASR! ESMEN 

Optik Tdc. Ast. Sb. B . ç,·ş . 3 ncii Or. 
1 nci Ord. Tb. Kh . 

ERZURUM 

Krı rai' No. Krıı ·nı· tarihi 

497 29 . 3 . ı !)G(l 

( D ilel.- çi : ilst. Sb. Bş. Çvş. old1ığımıı ve Ihı

kıık Fakü lt esi m ezunu bulwıdıığun1ı ve askeri adli 
yargıç olrnak isi rmcldedü·. J 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nlll düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde~ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasın a. mn.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2545/2545 - 14. 2. 1962 

M. SABRİ KAYA 

:.\I a.l müdü ı·[i 

FETHİYB 

Karın· No. Kal'lır tn.rihi 

49 29 . 3 . 196G 

( Dilekçi : Yedek suba.y okulıı ve k1tada geçen 

4 sene 11 ayl·ık y edek sııbaylık müddetinin 2 sene 

7 mjlık kısrııı1ulan arta ka.lan 2 sene 4 ayl1k k·ıs

ıııın sivil nl('.mı11·iyet kıdeıninP eklemn esini kanım 

şii.nıulii.ne girnıPdiği takdirde kanmı ım me? 'Z itıı?uı 

rlahil rdihnesini istPrıtefdPdiı·.) 

Gereği ·düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde viUn isteği Komisyonu
mUz çalı.~~aı3.nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.<Jebiyle 
Konıisyonunıuzca bir işlem yapılmasına maha1 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar o. Kımır tnrilıi 

499 29 . 3 . 1966 



- 23 -
(Dilck<;enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

255,lj255-! . 15 . 2 . 1962 

F AIIR1 'I' A YU ZUN 

SEKA iş~.ilerindcn No. : 137 

!ZM!T 

(Dilek çi : Işçilerin ihtiyarlık sigodası ayl?ğı
mn 250 liı·aya yiikseıtilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.n.a.n dilakçesinde vakı isteği idari mercie 
veya yargı orga.nla.nna. müraca.a.tı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i~lem ya
pılmasına mn.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2357 2557 . 15 . 2 . 1962 

TIBŞ;\T , \ Y:\IERGEN 

Ynyı·ııt ııl'!1n malı. ro. : 50 

ÇORUU 

Knı·ar No. Knr·ar tarihi 

500 2!) . 3 . 1 !)(:6 

( Dilekçi : Çarımı bölgesi S1tma eradikasyonıtncla 
yevmiyeli işçi olm·ak çal?ştığın'l., işten çıkarıldığın

dan ıııitştekidir.) 

G·ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıkla,na.n dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ldli idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz ça.lışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerde;n . olma.sı hasebiyle Komisyonumuz. 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2641/2641 . 17 . 2 . 1962 

1\JET-li\IET üNVER 

0ı·ınan ~fııhascbe l\1:cmul'n 

KüTAHYA 

Karar No. Karar tarihi 

501 29 . 3 . ] 966 

(Dnekçi : Çal1şt1ğı iJimden 3 ay önce istifa 
·!'erip kabııl edilmeyip aradan epey miidclet geçtik
trn sonra istifast kab1ı-l edildiğinden miiştekidi1·.) 

Gereği dü'}tmüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.ç1.kl.a.n.a.n dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaatı g ::-Jktirdifi cih .•.le Komisyonumuz çalışmala

nın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a'• işlerden olma ı ha;ıebiylli Komisyonumuz. 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birJie;yıe karar -verildi. 

Kım11· .Ko, Kn ı· :.ır tarilıi 

502 29 . 3 . 1 !JGG 
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(Dilekçe:~in tarih ve No. su ile sahibinin ndı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2812/ 2812 - 5 . a . 1962 

\TSUF MOTü 

Bakkal Celal Zehir eliyle 

RtZE 

( Dilekçi : tş hayatına menfi tesiri olan sab~ka
!l ltııll kaldırılmasmı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organla.nna. mürncaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmas:ına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2816/ 2816 - 5 . 4 . 19ô2 

MEHMET GöNEN 

Kaı·ayollan 6 ncı Bölge fd. Sivil Snnmıma 
tizınanı 

KAYSERi 

Karar Ko. Karar tarihi 

fi03 2!) . 3 . 1966 

( Dilekçi : Vciki şı7diy eti iizerine mıı7ıber olan 
miidiirii tar·afmdan fabrikadan uzaklaştwıldığmı 

ı·e eskiyeı-ine naldini talebetmektedi·r.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze\! a.çıklana.n dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari m:ercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 1:40 .sayılı Kanunun 5 n~i ma.'due3fne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz~ 
ca bir işlem yapılmasına maTıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

28,17/2817 - 5 . 4 . 1962 

HASAN KONDAIKÇI 

Duma.nkıı.ya köyünde 

GüNEYSU 

Karar No. Karar tarihi 

(Dilek çi : N ii,f us rnem uru gö1"evini kötüye kul
landığından şikayet etmektedi7".) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıkla.na.n dilakçesinde vtı.kı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya. yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kamr tarihi 

505 29 . 3 . 1966 



- 26 -
(Dilckçcniu tal'ih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2819/ 2819, 9% 7/ 9957 - 5 . 4 . 1962 

CE :Ml L K ÇüKOZCAN 

p ,., , Yzb. A!l. Şb . l\Iül lıa kı 

SAMSUN 

(Dilekçi : Sivil nı emuriyttte geçe-ıı 3 sene 10 ay
l?k hizmet rnüddetinin nazan itibara alnıa rak nas
bını ıı diizeltilmesini istemektedir) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti 11.Çıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yet 
ltili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
n m düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesin~ a.it işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz. 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi-. 

2820/ 2820 . 5 . 4 . 1962 

KEMAL ŞE ·o N 

R4 1·HlG3 Ynka Rnyı lı Polis Memunı 

SiVAS 

Karar No. Karar tarihi 

506 29 . 3 . 1966 

(Diıekçi : Sebepsiz oLarak ıma.ğduriyetiM mey
dan veren emniyat miidii.ründen şikayet edip, sioi
lini1ı diize ltilm esini talebetmektcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.çıkla.na.n dllekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı orga..nlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.la

nnı düzenliyen 140 na.yıh Kanunun 5 nci maddesfue a.it işlerden olması hasebiyle Konüsyonumuz
ca bir işlem yapılma.sına ınahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

2832/2832 . 5 . 3 . 1962 

ABDULLAII IŞIK 

Önı~>ı·Jer mahallesi No. : 1 

KURCAŞ1LE 

IC ıı. ı ·nr . 1o. Karar tarih i 

507 2!) . 3 . J9('Jr 

( Dilekçi : B ölge şefliği 1 rüsaadesiy lc kesta rıc 
bahçesinden yapmış olduğıı kesimin 23 M3 lik nak
liyesi tamfı.na Nrilm l' diğinden şil>1iye t etmel:fc
riir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ylıkarda özeti açıkla.n:a.n dilakçesinde valn isteği ilgili ve yet
kili idari mercie v~ya. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumru: çalışmala
rını düzenliyen 140· sayılı Kanunun 5 nci maddesfne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
c .. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kara.r verildi. 

Karar No. Karnr tarilı i 

508 29 . 3 . 1966 



- 26 -
( Dilckçcnin t::ı r i h Ye N o. sn i1c salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k aran ) 

28·33/ 2833 • 5 . 3. 1962 

'I' AH SİN KÜP ÇÜ ve al'kadaşı 

Pan ca ı · çitftçilerinden 

NİKS.A:R 

( Dilekçiıer : Panctırla.rınin fab1"ikaca rıakletti

r-ilmesirı i talebetmekted1'rler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı orga.nlanna müra.caatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışroala
nnı diiZenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ·maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy . birliğiyle karar verildi. 

2834/2834 - 16 . 3 . 1962 

GAZ ! ALTIKESEK 

:\f uhtar 

PINARBAŞI 

Karaı · No. Karar tarihi 

509 29 . 3 . 1966 

( Dilckçi : Ge1·ekl.i tohu?nluk arpa ve buğdayın 

ve aynca yemekliğin de tahsisin1' istemek fedi1·.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinlıı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie .vaya yargı organlarına müracaatı gere~rdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılllf:ısma mahal görülmediğine oy . birliğiyle karar verildi. 

.2~36/2836 .. 6 . 3 . 1962 

ŞAK!R ve arkadaşları 

Aclliye 0<1 acılaı'1 

ANKA.RA 

Kıı.l'nr No. Karar tarihi 

5]0 2~) . :1 . 196(i 

( Dilekçiler : M aaşıarının arhrılması ııc diğe r 

bakanlık odacıları gibi yemekten faydalaııclır"'lnıa -

1 a rım arz1~ ctrnekttJdirler.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet. 
kili idari mercie v~ya yari'! organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen ·140 sayılı Kanunun 5 nci' maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir iş_lem yapılmas:ı.na mahal görülmediğine oy . birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

511 29 . 3 . 196ô 



- 27 -
(Dilekçcnin. tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2841/28-11 .- 18 .. 3. 1962 

ŞABAN TELLl 

Aş:ı ğ- ı !lıtik köyiindeıı 

KEMAH 

( Dilekçi : Fı1·at N eJwi üzerine . köpr'ii kuruım.a-

3mı taleb~tmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden ·olması hasebiyle Komisyonumuz
en bir iş lem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy· birliğiyle karar verildi. 

2842/ 2842 - 16 . 3 . 1962 

LBYLA ÖZÇAICIR 

Oüı-~eşıne 3554 sokak I'\o. 15 

tz~rtn 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

512 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Emekli aylığı bağıarı-may_ıp toptan 
.1910 lira 20 kıwıışluk bi1· ödeme yapıldığından 

miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yu karda özeti a.çıkln.ruırn dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
rını dü~enliyan 140 sayılı ~anuuun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle .Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görühne.diğine oy . birliğiyle karar verildi. · 

2605/ 2605, 28-1-4/ 2844 - 16 . :3 . 1!162 

KBNAN EROL 

Ccwahpaşa. Kocaımısta1'a caddesi 
Ko. : 20 Kat 3 

Aksaı·ay - İSTANBUL 

Kara r No. Karaı· tarihi 
------- --- ---

st:; 2!1 3 . Hl6G 

(- D ilekçi : lşiw!çn çıkarılmasına sebebolan mii

fetti§ hakkıtıda sonışt'l.Lrmcı : açılma.s..ını ist enıehte

dvr.) 

Gereğ·i düşünüldU : Dilekçinin yukarda öıeti açıklanan di~ekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala

nnı dti.zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy . birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

514 29 . 3 . 196G 



- 28 -
(Dilekçenin tarih ve No. sı\ ile sahibinin adı, ndrcsi ve dilekçe özetiyle komisyon knrnrı) 

· - s ın · o ·a "- 7 c a ·z-c: 7' ' 

2846/2846 - 7 . 3 . :1.962 

SABRİ GÖK 

Karakc-ş köyünde 

Ti>rebolu · GİRESUN 

· = 

(Dilekçi : Partizanlık yiiziinden görevine son 
verilip iades1'ni talebetmektedir.) 

Gm-eği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.la isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna mü.i'acAatı gerektirdiği ellietle Kon:ıisyonumu.t çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddc<atne ait işlerden olması hasebiyie K6misyoniımu.z
oa bir işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2848/2848 - 16 . 3 . 1962 

NURETTİN TÜFEKÇİOÖULLARI 

Belediye İtfaiyo Gn1p Amiri MuaviJ1i 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

515 29 . 3 . 1966 

(Dilelcçi : l tfaitye memuru olup borç olarak 
para yardımı yapılma.sım ist-em.ef.:tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet. 
ldU idari mercie veya yargı organlannıı müracaatı gerektirdiği ellietle Komiı:ıyonumuz çalışma.la
nnı düzenliyen 140 sayirı Kanunuiı 5 nci maddesine ait i!}lerden olın:ı.sı hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahat götiilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2850/2850 - 16 . 3 . 1966 

MEMDUH ERDOGMUŞ 

49 Koopcratif Evleri Serdıtr sokak No. : 1~ 

İSKENDERUN 

Karar No. Kıırıır tarihi 

516 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 42 sayılı Kanunla emekli olon nma

melesinin iptalini talebetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya. yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
cıı, bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

517 29 . 3 . 1966 



- 29 -
(Dil~kçenin tarih v o. su ile ahibinin adı , adresi v ~Uekç~ özettyle komts n kararı ) 

2861/2861 . 19 . 3 . ı962 

. · lY.AZt NARLIDERE 

TJaya Takipçisi 

SELENDİ 

( Dilekçi : Adiiye ba.şkıit~biniıı kendisine kaha
retinden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti ı~.çıkla.na.n dilakçesinde vakı tı;teği ilgili ve yet
kili idari mercie veya. yargı orga.nlanna. müracaatı gerektırdiği cihetle l{ouıisyonumm: çalışm~la
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle Komisyonumuz. 
ca bir işlem yapılmasma ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2851/2851 . 18 . 3 . 1962 

GÜLÇIN ÇALIŞKAN 

Özel İlkokul Öğretmeni 

Karadon . ZONGULDAK 

Karar No. Karar tarihi 

518 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : B a.şarı gösterenıediği imtihand-a tek
rar hak verilmesini is.tenıektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl~n dilakçesinde vakı isteği P,gili ve yet
kili idari mercie veya yargı or~nla.rma. müracaatı gerelqirdiği ellietle Komisyonum~ çalışmala, 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması ~sebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına. ma.ha.l görülnıe<\iğine oy birliğiyle karar verildi. 

2852/2 52 . 16 . 3 . 1962 

NURETT!N TOKER 

5 nci durak Özel sokak No. : 12 Kat 2 

Yenimahalle • ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

519 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Işine son verildiğini, 'tekı-ar .gö,·evi
nin verilmesini talebetmektedir.) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yt\l'gı orga.nlarma müraca.atı gerektirdiği oihetle Komisyonumuz çalı§mala.
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılnı.asma. ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

520 29 . 3 . 1966 



- 30 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2857/2857 - 6 . 3 . 1962 

RA1\IAZAN ÖZTÜRK 

Yenikonak 

Kızılcakaya - AYANCIK 

(Dilekçi : Orman muhafaza memurlıığuna 
atanmasını istemektediı·. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine · ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2863/2863 . 13 . 3. 1962 

S. SIRRI KARAMUSTAFA 

Merkez Oıınan Bölge Şefi MühcndiR 
)[uadni 

Ctde - KAST AMON{; 

Karar No. Karar tarihi 

521 29 . 3 . J 9fıG 

( Dilekçi : Jaııda.rma Komutanı görcvı:ni kötii
ye kullandığından müştekidiı-.) 

t . 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yet-

kili idari mercie veya yargı organıanna inüracaatı gerektirdiği · ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayuı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz. 
ca bir işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2~65/2865 - 16 . 3 . 1962. 

YUSUF BİBER 

Bakkal Salih Uzun eliyle 

Çata:lağzı. · ZONGULDAK 

Karar No. Karar t<ırilıi 

522 29 . 3 . 19GG 

(Dilekçi : T. B . ll!. Meclisi sayın üyeleri tara

.fın.drın nıuır lira yardım ycıpı.lnıası.nı iste ııı elct dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komiı~yonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tarihi 

523 2!l . 3 . Hl66 



- 31 -
( Dile h:~ e:ün tarih V<' 1\o. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kaı·arı ) 

3G87/ -:15 G68 · 17 . 4 . 1961 

:'.1AIUt CT GÜLERMAN 

Dikimc,·i Doğanbahçe sokak No. : 1 D. 1 

ANKARA 

(Dilek çi : If alk sağlığının korunması ve sağl ık 

memııru randımanı.nm artırılması. , 3 yıllık tahsil 
s ii. ı·esinc e harcanan ma.ddi ve nui.nevi eme l.-!eriıı de

ğeı·lendı:n1ınesini i.~t em c ktediı·.) 

Gareği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden ol~ası hasebiyle 
Koınisyonumuzca. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3754/ 375-1 - 27 . 4 . 1961 

ETEM ÖZER ve A . H. TURHAN 

S ulha Mahkemesi Başkatibi 

KOZLUK 

Karar No. Karar tarihi 

524 29 . 3 . 19\36 

( Diıekçiler : Adliye ınenııırti ·olduklarından 

aclalet mens ııpl.(trına da müııasip biı· tazm1nat ve
ı·ilmesirıi istmı.eldedi·rler.) 

Gereği düşünüldü :. Dilekçinin yukarda özeti açıltlanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olnıası hasebiyle Koinisyonumu.z. 
ca. bir işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle katar verildi. 

3755/4580~ - 27 . 4. 1961 . 

i\mHMET DEMİlıHAN ve M. SAlT URAS 

:Mahkeme Başkati:bi 

Sason - St!RT 

Karar No. Karaı· tarihi 

525 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Zabıt katibi oldukla~ını adakt men
sııpZarına. tazminat v6riımesini iltemektedirter.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

526 29 . 3 . 1 %6 
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(Dilc.kçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı ) 

3758/45809 - 27 . 4 . 1961 

JIEHl\IET SANDIKÇI 

Tembel Hacımehmet mahallesi 
sokak Tazı r; ıkmazı 3/1 

nrmaıpk 

Üskiidar - !STA iB "L 

(D ilekçi : J(aynıakamlıkta bekçi olaı·ak çalış

tığını 60 yaşını doldttrdıığunun ileri siiriilerek işi
ne niha.ye t verildiğin den m ii.şte~·idir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya. yargı orga.nlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3759/ 45812 - 27 . 4 . 1961 

TI OSEY JN LONC1N 

Selimiye mahallesi bekçisi tnJdlap mahallesi 

sküdaı· - tST ANBUL 

Karar No. Karar Larihi 

527 29 . 3 . J 9Gf: 

(Dilckçi : Mahalle bekçiliği yaptığını ve 60 ya
şını dolduı·duğıından işine son ve rildiğinden rniiş

tekidit·.) 

Gereği düş_ünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilek~esinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına. müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala

rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3760/ 4.5808. - '}.7 . .4 - -1961 

KAMtL CANBAK 

Do~a·ncılar C. 113 

üsküdar · İSTANBUL 

Karar No. Karaı· tlll" ihi 

52R 29 . 3 . Hl6G 

- (Dil.ekçi : 80. seneden beri mahalle bekçiliği?ıi 
yaptığını 60 ya.Jını doldurduğundan işi?H3 son ve
ril(Tiğüı den 1nü§takiclir.) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına. müracaa.tı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala.

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. J aral' tR r ihi 

52!) 2!-1 . 3 . 1 !)()fi 



-33-
(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin ad1, adeesi ve_ uilekçe özetiyle komisyon kararı) 

3761/45811 - 27 . 4 . 1961 

TiüSEY1N ATEŞÇt 

.Mahalle Bekçisi 1/3 

Üsküdar - !STANBUL 

( Dilekçi : 36 seneden ber·i mahalle bekçiliği 

yaptrğını 60 yaşını doldurduğnndan bahsile, gö
revinden uzaklaştırılmasından müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
lrili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ıea. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3762/45776 - 27 . 4 . 1961 

HULKİ DöNGE 

Kefı;e Dcdc malıallesi Esvapçı sokak Alımc
iliye Bekçisi 

üsküdar - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

530 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 40 seneden beri mahalle bekçiliği 

yaphğmı 60 yaşını doldurduğundan bahsile, gö
r·evine son verildiğinden rnüştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonum~
.ca. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3763/45778 - 27 . 4 .• 1961 

HASAN UOUR 

teadiye Çifte Çinar C. 8 Bekçi 

üsküdar - 1ST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

531 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Mahalle bekçiliği yaptığını 60 yaşını 
doldıırduğundan işine son verildiğinden müşteki

dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukard::ı. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

532 29 . 3 . 196G 



-34-
(Dilckçcnin tarih vr No. su ilc sahibinin adı, nclr·csi ve clilPkçc özetiyle komisyon karan) 

3765/ 459 18 - ~R . 4 . 1061 

jBRAHtM PEKPERDAIIÇI 

tkinci Erkek Sanat Enstitüsü Öğr·ctmcni 

ANKARA 

( Dilckçi : 228 sayılı J(anımla ıızun zaman çeşit
li i.~yrrlcriııde geçen hizmetleri birleştirilmi§ btı

lnnrl7ırJunn öğretmenierin lntıbnk J(anunundan 
50 yi g!'çmiyc rı öğretmenie rin de bu laırınn içinde 
miitaliia edilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışm.a.la
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

37R4/ 45922 - 28 . 4 . J 961 

RIZA YILMAZ 

l\fnli~·e Muhasebe Memuru 

KIRITGCALB 

Karar No. Karar tarihi 

533 29 . 3 . 1966 

(Dilelcçi : Eğitmenlik vrız)anlann emeklili" hak-
1. ına scıhibolmadığındrın öğretmenleı·e verilen hak
lardan istifade ettirilnıesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışınala-o 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

.3789/46101 - 3 . 5 . 1961. 

ADNAN A KSöY1<JX 

Sıhhiyc l.~ale sokak ' o. : 1!1/ 10 

ŞE II tR 

Karar No. Karar tarihi 

!'>34 29 . 3 . 1966 

(Dilckçi : Asteğmcnliktc r;cçcn 6 aylık müd
rlctlr alfıkalı nasıp tashilıinin yapılmasını istmnck
leclir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

535 29 . 3 . 1966' 



-35-
( Dilrk~rnin 1.nl'ih ve No. sn ile sahibinin adı, adı·esi ve dilekı;e özetiyle komisyon kararı) 

3802/ 46053 - 3 . fi . 1961 

~ l YA A l..~A ÇAl\I 

Santral Ham 213/ J 15 

Galatasaray - !STANBUL 

(D?lekçi : Birinci Umumi Jlarb ı1e lstikliiı H ar
binde geçen yedek subaylık hizmetlerine lıit iti
bm·i zamların hizmet miiddetine eklenrnesirıi iste
uı cktcdi r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeslı-ıe ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3805/ 46087 - 3 . 5 . 1961 

F1KRET POLAT 

Ta~kızak Kop. evleri No. : 34 Kapta.npaşa 

Şişli - Okmeydanı - iSTANBUL 

Karar No. Karaı· tarihi 

536 29 . 3 . 1956 

(Dilekçi : Dr. olan kocasının Ame1·ika'da çal1Ş
bğmı, kendisine birçok defalar mektup yazd1ğını, 
maddeten çok miişkiil durumda oldıtğ1tnU bildir
ınişMr.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3S11 / ..J.G078 - 3 . 5 . 1961 

SADIK GüNC1öR 

Nnripaşa malı. sokak No. : 13 hane No. : 27 

Zeytinburnu - ISTAND1TL 

Karar No. Karar tarihi 

537 29 . 3 . }!)66 

( Dil:ekçi : IT alaya diişii1·iilerek aldatılim ış ve 
salıibolduğn yerden malıkente karari ile evinin yık
tmlarak evindon edildiğinden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

538 29 . 3 . 196G 



- 36 -
(DilckÇI'nin tal'ih ve No. ~ ll ilc sahibinin adı, adr·csi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

3813/60918 - 3 . 5 . 1061 

CELALETTIN ASTıAN 

Yeni Oün malı. Bursa cad. No. : 11 

Yenişehir - BURSA 

(Dilekçi : 1960 tarihinde l\.ütahya Ceza Evin
den tahliye edilmiş olduğunu, dıiçar olan hali göz 
öniinc alınarak {10 bin liı-a) yardmı tecliyesi husu
sunda, gcrckcnc bilgi verilmesini istemektcdi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cibetle Komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kara.r tarihi 

539 29 . 3 . -ı9GG 

--------- ---------- - - ----------------
38:2-l-/46001 - 3. 5. 1961 

MEIJl\IET ÇELİK W' arka<hoıları 

'l'adıın köyünde 

( Dilekçilcı· : Ziraat Bankasından borç olarak 
1 500 lira aldığını, bu para faizi ile birlikte 3 000 
lirayı bulduğunu, btt borcun affını ist('ınrl:lcdir

ler. ) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cibetle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3826/460-l-6 - ~ . 5 . 1961 

EYUP TURAN 

Alacah1rka Paşa mahallesi Bayır sokak 20/1 

·BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

540 20 . 3 . 1066 

( Dilek(i : Orman içi köyliisiinün ormandan 
ıızaklaştırılmasına değil, mevcudolan Orınan Ka
nunu ve t eşkilatm uzaklaştırılmasını Orman J(a
nununun Ziraat Kanunu şümulüne solwlrnas ını is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

541 29 . 3 . 1966 



- 37 -
(Dilcli:<:rııin tarih v<' ;\o . su il r sahibinin ncl ı , adr!'si H' dilrk~e özetiyle komi:;;yon kaı·arı) 

3985/46305 - R . G . 1 !)6 1 

l •'A~~ IL KOYI ' J\'()(;ı,p , .<' :ı rb <la!)ları 

fbrahimpaşa Camii Ş<'ı·iJ"i tımımı ve mi.i

ezzinleri 

(D il ekçil e ı· : lmanı ı•e miiezzin olup 263 ntımar 
m/ı Zam !tonllll111111mı istifade edeıncdı'kfcrinden 

mii!jlckidir/cr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonunıuzca bir işlem yapılmasına mahal g-örülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4357/ 47569 - 22. G. 1% 1 

.ATA ZORlıUO(lLU 

Şai.r li'uzuli ra<l<l rsi l\o. 26 

EDİR r p, 

Karar No. Karar tarihi 

542 29 . 3 . 1966 

( Dilrkçi : 1958 tarihinde lU/. Binba.~ı olarale 
cınrkli o l dll ,qınw, şartlar ı•c haklar ıniisnı·i iken 42 
sny ılı J(mıwı/a eski em eklilrrle yeni emekliler arar 
sındn lıariz bir muvazenesizlik m eydana .fleldiğin

den ınii ., l ckidi·r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~,kı isteği Komisyonu
muz çalışmalarnn düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle l;:arar verildi. 

4379/460!)0 

MUS'l'AF'A TAKI~ 

Yüksek Al an mahall esi Çvşınc sokak No. : 5 

ANTALYA 

Karar No. Karar tarihi 

543 29 . 3 . ] 966 

(Dilekç~ : llfalatya T ekstil Dokwna Fabrikasın
da i~çi ola.ı·ak çalışırken işinden çıkarıldı.iJından 
mii ştckidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.la. isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı org-anlanna müracaatı gerektirdiği ellietle Komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Urfa S cnatörü 
V. GcTger 

Söz cü 
Tekirdağ Mill et\'ckili 

K . Nebioğlu 

Kfı.tiıp 

Konya Srnatörü 

M. Dinekli 

(Dilekçe sayısı : 118) 

Karar No. Karar tarihi 

544 2!) . 3 . ]!)66 

Kfıtip 

Siirt Mill ch·ckili 
ll. IT. Ornn 



DÖNEM : 2 TOPLANTI : 1 
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D 'lLEKÇE KARM A KOMISYONU 

BAŞKANLI 'K DIVANI 

HAFTALIK K A RAR CETVE L I 

_.Sayı : 8 ._ 

Tevzi tarihi 

2 . 5 . 1966 Pazartesi 
( Dilc·k~ cniıı taı·ih \'C I\'o. su ilc sahibinin aJ ı, adresi ve dilckç özetiyle komisyon kararı ) 

fiH-:J.:J / 6 43, ~Ol 7/ 2017 - ~~ . 1 . J 96:2 

.'\!YAZI öZKA;\ 

;\arnıalı nıahnllt'~i t>alcıo•J.Iu sokak f\o . : !l 

PTT Dağıtıcı sı 

ERZURUlU 

( Dilekçi : P'l'T dağıtıcısı olduğunu aldığı 11ıa

lf~lııın nrfınlmnsım istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

fiR33 / 5653, 2029/ 2029 - 2- . 1 . 1962 

g· ı YA.l\HN GöDJ•:L1K 

1\dli,re karşısırnda Erişen pa tane sıılıibi 

( 'cmıp Erişen ~-anı.nda 

TARSt 

Karar No. Karar tarihi 

545 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Karakol komutanı mü ademecl6 bir 
.~ ulısııı öliimiiııe seb biyet ı· erdiği ı·e 4 sene hapsine 
karar ı•l'l'ilip cezasmı çck11ı kte iken 113 sayılı Af 
f(aıwndan istifade c tti,ijiııi ı•e eski göreı•ine iadesini 
i.~ t e mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle k~misyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karal' tarihi 

:--1-6 :!9 . 3 . 1866 



- 2-
( l>il t>kc:Pıı iıı ta l' ilt n l\o. su il c sah i b iı ı i : ı atl ı, adresi ve dil ckçc Ö7.etiylc komisyon kaı · aı·ı ) 

:21):3 ı / :203 ı - :22 . ı . 196:2 

TfA:\Ii'l' KORKJIAZ KAYA 

Tc·.vnl" ıııa ha Il es i 

AGHL 

( Dilckçi : Ağrı A sliye lhıkuk .llulıkcı ll esiırin 

n rnı i~· o/dllr/ll ka m rdan ıwii§te hrlir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar i. me rcie veya yargı organlarına müra.caatı g .: rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ıdrles!.ne ai1 işlerdeıı. olmasJ. hasebiyle komisyonumuzcil bir 
i&letr'. yapılmasını'. mahal. görülmediğine oy birE ğ·iyle karar verildi. 

.!l ı. ~ >; :!n-Lı - :2:"5 . ı . 196:! 

<+EREDE 

Kal'aı · Ko. h:nl'ar ta ı·ilıi 

G-l7 :!!:ı . 8 . J!l66 

( ])ilck(i : Uerede Llsliye lfukuk .lfahk nusiıı
, .~ r·,. ril cır krıranlmı mii~·l e /;idir.) 

G :!roğ! düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ile ili ve yetkili 
id:1.r; mc::-cie veya yargı organlarına mür~caatı g .: rektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~maların.ı. dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ı.ddosine ai~ işlerderı. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i1lei"' yapılmasına mahal görülmediğine O} birli ğiyle karar verildi. 

:!%-l 1 :!00-l - :!-l . ı . l !)():! 

.lll~ l f.\1 ET 'IT~ A w• a l'i;:a da~lıırı 
ll iikünıpt binas ı a l'kasında ;.;o. : ı 1 de• d/1\·a 
\ -.N. l'uıjkuıı l·li y l<' 

ERZL-RUI 

Karaı· No. Karar tarihi 

( f) i /('k('1'1 er : Ttumkl1k yii :;ii ndm ıı.i) ra nu .~ ol

tlıtklan afôllmı kıırla rıl111 rık 1·,:i11 Jl ft. 'fl yu,·tll/)1/ yu-

1 : ıl nıtwıu 1 alevet m ekt edir/ er.) 

G areği düşünüldü : Dilckçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organlarına müracaatı g~ rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karaı· No. 1 al'ar tıu·ihi 

5-!9 ~9 . 3 . 1966 



-3-
(Di lckçcııiıı ta l'ih \'e N o. su il e sa hibiııin aJı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon ka ı-an ) 

2 1 ~9/:2 1 29 - 2G . 1 . 1962 

M I~TT\!BT EKŞİ ve kardeşlel'i 

T1H E 

(l>il cl.- çiler : l'ıl hıı· boyunca sahi bi t'e maliki 

! ıılunduklon arazilerinin topraksız köylii.yc tatbik 

'·li / nı kanılll hiikmiine qörc iade rdilm c. iııi isir
I :1' /ti cdirlcr.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :',çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar i mercie veya yargı org·anlarına müracan.tı ge nktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli r.;iyle karar verildi. 

2 1 33/2 1 3~ - 26 . J . 1D62 

13.\Kl ~TI~RTUEN~' 

~i ~ ! i Otobüs (:araj ııı·kası Fulya 
Y(' lli : ·u] );o. : 1!) 

Ba.nl'ı 

Şişli - 1 TANBl'lj 

Karaı· No. Kara r tarihi 

550 ~!) . 3 . 1966 

( lJ ilc /;(i : B elediye malı ar ayı fuzıılcn ı'ş.r;al 

, 1/ifjiııi, kmmnlara göre hak t'e adaletin infaımı 

,',tf e he t 111 c l;t edir .) 

G~reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti i,çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar i mercie veya yargı organlarına müracaatı ga rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenli yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li S"iyle karar verildi. 

~1-I J /21-1 1 - 26 . 1 . 1962 

l ktns;ıt l•';ıkiiltes i (;azetecilik Enstitiisii 

Karar Nu. Karcır tarihi 

f):) ı 2!) . 3 . ı 96ii 

( Dil !.-('i /cr : Gaze tecilik Eıı.~ titii siindPn mrzım 

"!anlara Basın - l' ayın ı•e Tnrizın Genel JIIiidiir
/'iğ ii ile' ı l nadolu ı ljansı kadroların da, ua/;rııılıl: ltl<-

1/a qörr !'Ic ndirilm esini i al eb c tm eki edir.) 

G:ıreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti J.Çıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organlarına müracaatı ge · :ıktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ~iyle karar verildi. 

Karar No. Kal'ar tat'il' i 

553 :W . 3 . 1966 



- 4 --

( l>il <' k<:<'n in tarih \'(' No. ~u il c sahibinin adı, adr<'si ve clil ck<_: c özetiyle kom isyon kararı ) 

:2 H4/ 21-1..J. - 26 . 1 . 1962 

l{E(' EP D.\G CIUC('J).\~ H' ;ırkud:ıı;l.m 

ESKI~EJii H. 

(Dilrhçiler : Z i rai istihsrıl kcrrUsi l rrlc!JI'lmek
nıekledirle ı·. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:21 R4/ 2 18..J. - 30 . 1 . 1962 

lT. KA~IlL ERYILMA Z 

P'l'T l\füdürü 

Karar No. Kara ı· tarih i 

553 29 . 3 . 1966 

(Dil ek çi : Polislere tayın bedeli, dnk to rlara laz

nı inat ı·erilnıesinden ın iiştekidir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkil' 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bil 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

:! ı B!'J / 21 89 - 30 . ı . 1962 

fL\LIL :'IUSJR 

'.\[umtb<'.v kö,vünd\' 

Dü?.;CB 

Kara ı· N o. Kara ı· tari h; 

554 29 . 3 . 1 966 

( Dilekçi : Jlf ali durııınu nıiisaidolııırıdığmdarı 

ortaokııla dcmm edeın e di,ğini, ?.!f ı· f rilm esini i8t f 

mektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idar i mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tarihi 

555 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve dil ekı:e özetiyle komisyon kararı) 

:! ı 02/ 2192 - 30 . ı . 1962 

lHEFTUN OKANOKCL 

~Iüfetti ş 

Doğ:ınbah<:e sokak Atak :ıp. !'.ifl / 6 

C0beci - ANKARA 

(Dilekçi : Göı·euini ifa edeı·ken ınunfail. olan 
banka idarecil-eri göı·euiııe son ı·erdikler·ini ı·c iadc
si1ıi ta.lc bctınektd·ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ı·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

2 197/ 2197 - 30 . ı . 1962 

Z1HN1 BtL1C1 

Snlakyurt köyü 

ARD AHA~ 

K arar No. Karar tarilıi 

556 ~9 . 3 . Hl66 

( Dilekçi : Ani olamk heı· iki gözünü kaybetti
ğiııi bu suretle emekli yapıldığmı hizmeti az oldu
ğııııdan toptan ödeme yapıldığından mii§tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum~ca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

41 60/ 4160, 2204/2204 - 30 . ı . 1962 

CEMAL öC 

Ankara caddesi No. : 105 

tS TANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

557 29 . 3 . ı !)66 

(Dil ek çi : Yaş haddind-en dolayı cıııelcli edildi
ğini ııe toptan ödeme yapıldığını maa§ bağlanması

nı isteıııektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.i.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

558 29 . 3 . 1966 
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(Dilckc;cnin tarih ve No. su ilc sahibin in ad ·. a tl rrsi ve dil ckc:c özetiyl e komisyon kararı ) 

2205/ 2:205 • 30 o ı o 1!:)6:2 

!,; CKRl' öZGE~Ç' 

Tnprıık }[nlısu l l r ri Ofisincir Brkı: i 

Di YARBA 1\ ll{ 

(Di! c kı:i :Ofis te bekçi olarak ça.lı :J tığını 5 000 li
ra yn i h tiyarı ol n p borr: ı ·e rilnı esin i istiyor.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atl g.~ rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai: işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mah:ı.J görülmediğine oy bir:~ ğiyle karar verildi. 

:!:22 ı /':!.'2'.!. ı - 30 o 1 o ] !)62 

~n n rn k ı ın lıi .vcsinıl r 

Karnı· o. Karar t a rihi 

:):"i!l :.W . :3 . ı % 6 

( D ilelrr:i : R v lilik dış ı rııiinase b etle doğdıı ğıınıı, 

lı rıuasmuı niifıımnA"ı kaydı. yap1lmrısı ııı trı/r7)(; f ml' k 

lcdir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet.i açıklanan. dilekçesinde vakı is teğ·i. ilgili ve yetkili 
idari meroie veya yargı organıanna müracaatı f; ~ rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aH işlerderı. olması. hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy bir-· ğiyle karar verildi. 

225~/2254 . 2 o ı o 1962 

AT_;AATT!N KERG1 

:\!erkez E renler ınoJınJIPsi 

SAHIKAlVII~ 

Kıını ı· No. KıHD l' tarihi 

!ı60 '.!,!) o : ı o 1 !)66 

( Dilekçi : Işsiz oldıığwııı iş 1:en'lmesi1ıi talebct
m c ktediı'. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı (. ) rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.' ~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahaJ. görülmediğine oy bir· ·. ği yle karar verildi. 

Karaı· No. Karaı· tarihi 

G61 2~l . 3 . 196fi 
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(Dilek<;enin tarih ve No . su ilc sahibinin adı, adresi ve dilck<;e özetiyle komisyon kararı) 

~258/2258 - 30 . ı . ] 962 

l\l'JU KILJ(' 

Bııcoğ lıı kö~·ü·ndcn 

( D il.ekç.i : Y em sıkıni·ısı çektiğini banka.<:a yar
rlım yaznlma 1111 talebediyor.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ıçıklanarı. dilakçesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari merde veya yargı organıanna müracaatı ge " ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli j'iyle karar verildi. 

~261 / 2:26 t - 30 . J . 1 !)6:2 

}[[ ISA KAJ~;lM ÇOLAK 

Oı·ııı;ııı ~'if'tliği ıııalıallcsi JT nlit ~okıık 

\ ıı.: 10 

ı\N l\:Ain 

Kaı·a ı· No. K:ınır tıırihi 

(Dile.kçi : Orta, son s1.m[tan belgeli olrlllğmın, 

:~ i.~frme.ldcrl·ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :->,çıklana:ıı. dilekgesinde vô,ln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlanna müracaatı g: •·al{tirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım di.i
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdel.'. olması hasebiyle lwmisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli 1iyle karar verildi. 

~265/2265 - 80 . ı . ı962 

. 'ı\HVELET ASLAN 

Kazn nıf'rkrzimlL• 

öZ ALP 

K:ı.nır No. 1\nraı· t;ır i!ı i 

:!63 ~~ . ::ı . 1 %() 

(Dildcçi : Z?raat Bankasına 16 /r'n lim borcıı 

o lduğunu, gem'ş bh· arazi sahibi olduğunu borcu1ıa 
mııkabiı ara ~iZ.e rin in Det•let\(3 srrhnrc lmmasmı ta
t ebetm ekted1'1'.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ıçıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar i mercie veya yargı organıanna müracaat ge :elüirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birL:Jiyle karar verildi. 

Karar ~o. Karar tarihi 

56-l 29 . :.ı ' ] !)G(j 



- 8 -
(DilC'k<;cnin tarih ve No. su ilC' sahibinin adı, adrC"si ve d il ekc:e özetiyle komisyon kararı ) 

?266/~266 - 30 . ı . ı %~ 

i HSAN t f;\I,AJ\: 

Ciiiını·iik \[ulıafaza \[cınnnı 

( Dile k ı;i : Okıww gidl3 rirıde ıı ıliilli Eğitim Brı

kmılığma 2 5Gfi lira 28 knrwj borçin o ldıı_rjıın-u, ma-

11 -~111clroı taksitic k esi/diğini aeri ka/mı (1 .?71) lirrı 

:28 lnmt.~ ·ıuı affım falr/Jr•lm cktf'rlir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihe.tle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

~688/2688 - 21 . 2 . 1962 

JTA r~tL TEKtN ve aı·kadaşları 

Palıo köyünde 

Palu - ELAZIG 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

( Dilekçit er : C etlerinden üıtikrıl eden arazilerini 
(i-0 000) lira gibi hakiki kıymetinde n çok aşağı bir 

bedelle istim/ak edildiğinden miişte kidi1'ler.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

26 9/ 2689 - 21 . 2 . 1962 

NECA'rt BRDOOAN 

123 Seyyar J. Alayı 1 nci Taburu Sıhhiyc 
Ast. Sb. Kd. Başçavuş Tb. Tbb. V. 

Akçakale - URFA 

Karar No. Karar tarih i 

:)66 29 . 3 . Hl66 

(Dilekçi ;.. Sulh hu/,· ıbl; maJıkem esi tarafından 

250 lira nafakaya hiilnnettiğinden ııiiiJtekidir . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar ta ri hi 

567 29 . ~ . 1966 
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(Dilekçenin tarih \'C !\o. sn ilo Rahibinin ıH.lı. adı·esi ve dil('k<:r özetiyle komisyon karan ) 

2696/ 2696 -· 12 . 2 . 1962 

Köl'frz ıııa luı ll rsi 42 Edrr a ı·kası No. : :10 

tZMlT 

( Dilek.çi : Oğlunun filmanya'dan gelirken bir 
otomobil getire bilıııesi için {7 550) M ark gibi k.a 
zanca lüzıım olduğıınım 73 sayılı Kararnamenin 
32 nc:i ma.ddesi uyarınca arabasmın nınhrecin e inde 
zamnda kaldığından mii. .~t c kidiı- .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekÇesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına . mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l697 / 2697 - 21 . ~ . 196~ 

ö:\rER CEVDET 

Tiirkınrnilli P . fK. 59 

tSKENDERl N 

Karar No. Karar tarihi 

56 29 . 3 . 1966 

( Dilckçi : Anayasaya ay kın işlemler, özeUikle 
mtandaş t e m el hakları niteliği, II iikiimet taı-a[ı1ı 

dan zedelenm esi halinde ba.~ vurıılabilecek merciin 
1 <iyi n edilm esini isternektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem · yapilmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

2G9B/2698 - 21 2 . 1962 

I'YMER YAZI 

1213 sayılı Kadışehri Tarım Kredi Koope
ratifi Müdürii 

Çekrt'rk - YO?:GAT 

Karar No. Karar tarihi 

569 29 . 3 . 1966 

( DilcJ;çi : 1'anın Iü·edi J(oopemtifinde çalışa11 

]J eı-snne lin memuı-lara yapılan zmnlann aynısının 

t eşnıil edil.mesini; ii.C'retlerinin peşinen ödenmesini; 
'ıwınurlara. ı•enJen sosyal haklaı-m tanınmasm1 1· .~ 

t emcktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ·verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

570 29 . 3 . 1966 
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( Dilclu: cııin tal'ih ve ~o. su ilc sahibinin adı, adresi ve clilrkçe özetiyle komisyon kararı) 

2700/~700 - 21 . 2 . 1962 

/ '<R sıı.n l ı i1Tindi Tn rını Kooprr:ı1 i f i 

.:\Tli dii ı · i i 

iVJıiNDi 

(Dilekç.i :Tarım Kredi Koopcrotifi1ıdc çcılı.5an 
personeli n ııı e ı11nrlara yapılan zamların ayms·ının 

t r.~ mı:l edilınc.çini i.ç / e ııı e ktdir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcsinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar; mercie veya yargı organıanna müracaatı g:ırektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aü işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~le ın yapılmasına mahal görülmediğine oy bir-i ğiyle karar verildi. 

: l!) :~~/3B :t2 , '.!.717 /'.!.7 ı 7 - ~ :l . ·) . l 96~ 

. - ı ·;< · IP :-;nmmz 

.\ C'ıpıı .v:ım - l>E~IZLI 

K:ıı ·:ıı· ~o. Kar:ır- tııı·ilıi 

G7 ı :!9 . ::ı . ı !) fi(j 

( Dilekç·i : llu lmk Jf{ıkiıııi Osııırın Kork1ı ı-t J(rty

ıwrdağdon nıii .~te kirlir.) 

G~reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlarına müracaatı g) rektirdiği cihetle komisyonumuz çnlı~malarını dü
z~nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a~t işlerden olması hasebiyle komisyonumuz-ca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bidğiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tar· ilıi 

.)7'.!. :2!l . 8 . 1 11GG 

'.!. 7 :2 ~/'.!.7~5 - 23 . :2 ' 196:2 (Dilc kı;i l !]s1:z oldttğnndan i!} ı·rrilmcshıi tnle-

berliyor.) 

Krhil' nınlınllrsi No. : 2R 

ı · nı ı; - llryp:ı zım - AXKARA 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id:ıri. mercie veya yargı organıanna müracaatı g;c rektirdiğl ellietle komisyonumuz çaiışmalannı dü
zen' iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a' t. işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahaJ. görülmediğine oy bir'iğiyle karar verildi. 

Kıırur ·o. Karnı· tnı·ilıi 

573 29 . 3 ' 196'6 
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( Dilck~oııin tarih ve No. su ilr sahibinin adı, adrrsi ve dilekçc özetiyle komisyG>l kararı ) 

~ns;~728 - :24 . 2 . 1962 

l>URS( 'l'< GüNEY 

E :ztı! ııııı :\"(•n:rhiı· otrlind r ıııııkiııı 

ANKAH 1\ 

(Dilckçi : IIalkın ot ve sai?· ihtiyacım köyleı·e 

kadar Eı·zıırum'dan daha hesaplı nakletmek ir:in 
lı ir k n m yon temin edilm esini is tcnıP idedir.) 

nereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ::ı.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

~7~0/~729 - 24 . 2 . 1962 

1\ADiH ('WfJN'KAYA 

Fi rldi köyiiıHil' 

J•:ıııiı·ıl:ığ - A FYO:\" 

Karar No. Karar tarihi 

( !Jilekçi : Toprak bulunmadığ-ından tozırak ut
/ıi lı i erl:'nm esüıi i.~ teme/;trilir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık1anarı. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veyr'.. yargı organlarına mi.i.r::ı.caah g: rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 1.40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerder. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lenı yapılmasına mıı.hal görülmediğine oy birli ~yle karar verildi. 

:273-l/:!73+ - :2+ . 2 . ı fl62 

AZ1Z YüKSEL 

'.\Inlıtıır 

1\ ii ııı :('r. köyiind (' 

Ynrhism· - B1LECiıK 

Kııı·ar No. Kaı·a ı· tarihi 

:i7;} :20 . 3 . Hl66 

(Dilekçi : J(öyliiler Jırıklmıda kanunıın bahşe t

'ir'fi kredilerden tam mcinasiylc miiste[it edı:lmed1'{ji 
den mii§fckidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r..çıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ı·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerdeıı. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birl! ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

576 29 . 3 . 1D66 



- 12 -
(Dilckçcnin tarih ve ı ·o. su ile sahibinin ııuı , adresi n d i lek~c özetiyle komisyon kararı ) 

~7~5/2735 - 24 . 2 . 1962 

FAT~IA BAT. .. T \ 

Yapı·ak mfl lııı Ilesi Sukcnıı rı sokak No. : 46 

n AZI ANTEP 

(Dilek(i : Bü· daı•anın eski hale getirilm sini 
lrı.ll'b tmktedir .) 

Gereğı düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g() rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

~737/2737 - 2~ . 2 . 1962 

ŞERAFETTJ GOLSöYLE 

Etemenfendi caddesi No. : 127 

Erenköy - tST ANBPL 

Karar No. Karar tarihi 

577 :!!l . 1 . Hl66 

( Dilekçi : Adalet Partisinin mcş rıı olnıaclığm1, 

düıl inançları parti propagandası olarak istismar 
edildir}inden mii .ş t ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı go rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülm~diğine oy birli ğiyle karar verildi. 

( 'E}[AL ERT(~RK ,.e arkada~ları 

Çiftc:iler adına 

MAZGl RT 

Karaı· No. Kara r tari hi 

fi78 29 . 3 . 1966 

( Dil('kçileı· : Ziraat Bankasına olan borçlaruıın 
uz11n bir taksit veya ertelenmesini istmektedirlet·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenli yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kar ar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

579 29 . 1 . ı %6 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

~7:):3/2753 - 2:- . 2 . 1962 

~!~H ..:\ L•'ETT IK U (~ LSöYLE 

Etlı c ıııcndi cııdtl csi No. : 1 '27 

Eı·onköy - 1STA BUL 

(Dilek çi : Günlük gazetelerde intişar eden (Y!l
rhz falı) ndan müştekidir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

276~/2762 - ~6 . 2 . 1962 

ERTl-liHPL BHSO Y , c ıırk ıı da>ilıı r ı 

Orman Genel Müdürlüğü :3 ıırü ~h. l3a~

l\1üh. 1h. 

A 1 AliA 

Karar No. Kara t' tarihi 

580 29 . 3 . 1966 

(Dilekçiler : Birden fazla yiiksek tahsil yapmı~ 
Del'let nıeınurlarına ikinci tahsil yıh sii.resince k? 
r'em ı· c rilm esini isteıııektedi1·leı- . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda açıklanan dilekçesinde valn isteği kanun mevzuu olduğu 
cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olınası hasebiyle komisyonumuzca bir i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

2770/ 2770 - 27 . 2 . 1962 

)!{TST AFA DEMtRTAŞ 

H asköy 63 anbıı rı 

iSTANBUL 

Karar No. Karaı· tarihi 

581 29 . 2 . 1966 

(Dilek çi : lstarı bul'da bir yığın gerici gaze te 
r: ıkmak.ta oldıtğn t' kı§kırtw yaym/ar yapıldığın
r/rııı m ii .. ~tek1"dü·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaııtı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

5 2 29 . 3 . Hl66 
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(Dilckçcnin tııl'ih YC ~o . su ile salı i!Jinin adı, ad• esi ve uilckçc ö~l'tiyl<' komisyon krtl'arı ) 

~773/2773 - 27 . 2 . 1962 

Dl·; ntıOIA\' l>E:\IIR<'i 

( I> i l r kr:i : Koş 1wı ı·c z1'raat alr·ti a/ 111 11 ~ 1 il:in 

2 f) (J(J h'raltk z1'rui kredhıin t'e1'illlll sini ?·s:c nı c k /c 

,fi /' .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı. organıanna müracaatı g0 rek ~irdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarır~ı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdeıı. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasın::ı, mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

'2776; :!.776 - '27 . :!. . 1 !)(j2 

~1. HO~T ,\ \' n ' a l'kadıı;;ı 

_\lıı h t ıı :· 

:u. J\a l'aağaı: köyü 

Kııl'a ı· Ko. Karnı· t a l'ilıi 

.'383 29 . ;~ . 1 !lGG 

f/)i/r /;t: i : Z iraat Bmıkasmn o/aıı r:i f lt:i kt·c ılil r

rı:, t i ı1 I.<J62 lıii •'II1 1111Wa kado •· lrh?'i'ini islemrktrılir.) 

Gereği düşünü!dü : Dil<'kçiııin yukarda özetj açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyc yargı org·anlanna müraca::ıt ı g ) rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenJiyen 140 sayılı Kanunuv. 5 nci maddesine ai ~ işlerdev. olmr<sı. hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem. yapılmasına mah:ı.l görülmediğine oy bir~i ği yle karar verildi. 

:!.777 / :!.777 - :!.7 . :! . ı !Hi:!. 

ı)}{ . . ..;. L III ı ·:H.K i\' ı\ oL 

'l' lil'k i:staıılııııı· Yıtl'dınılıı ı nın D t• ı'1ll'ğ'i 1 \ıı ')

k ;ın ı t\ k~::ı ra,,- IIo rlı o r rııdd<'s i !\o. : ı :2:2 

iST/\:"iBf .L 

Kı1l'aı· :\o. T\ :mı ı · tıı r ilıi 

S8-J. 2fl . :3 . ı %6 

( IJ?'lckr: i : ls lanlml Su l lrmahmrl .lf r }unrl 1!1r .. •tr 

yo/;ıcm X o. : 10 Ozhrl;/t r misu[irlıaursim'1ı yu rt 
o!uru/; tah . ;sim· ?·s l t lll r l;/ rrlir ltr .) 

Gereğl düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklanar. dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g ) rek~irdiğl cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdev. olması. hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birhğiyle karar verildi. 

Karaı· No. Kara ı· larilıi 

G 5 :!9 . 3 . 1966 
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( Dilek~cnin tarih Yü No. ·u il salıibinin ad ı , n.Jı es i ve dil •kçc öıct iyle komisyon kara n ) 

~779/~779 - ~7 . 2 . 1962 

~- ~fERAL 

I3alk ıı.nı kö,,·ü 
Şenkaya - Kö:\lORL'C 

( Dilekr:i : I ş. iz olchığunn iş l'eri/ mr sini istcmek
,. , dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti : ~çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkil! 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı ge raktirdiği cihetle lwmisyonumuz çalışmalarını dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuz::a bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ~·iyle karar verildi. 

2790/ :!790 - ı 3 . 1962 

) [nh tm· 

Yılaııl ııl' kii.\'liııd<' 

Knııılnrıı - ı · rıı ·s 

38ii.tj 8t\.J -I: - ~ ;) . .) . ] 96~ 

TTi 'SWı' i:\' :.HE1'1l\ 

1\ı ;: ılla r kii,vi.i eski :Mulıta ı· ı 

( lus- ZONUl'J ,DAK 

IC:ı nıı· K o. 1\ ııı·aı· tıırilı i 

5Hö :!!l . :3 · . 1966 

(Dilekç:iler : Jhıhtar ulduğımu suçsuz olam/; 
~ · ii re ı ·in d 1' 11 al m ch ğ 111 d an m ii şi c kidirl r r.) 

» » » » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :-o.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. ınercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca i:ıir 
işlenı yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ~"iyle karar verildi. 

:.!7!12/ 2792 - 1 . 3 . 19G:2 
\ .\}[JK KE:ıf.\L G lm(' l~K 

Kof5nyolu l sıııailpm;a Rokak No. : .ı.ı 

K atlıkö~· - I S'l'.\~Bn, 

Ka ı ·a ı· No. Karar tarihi 

!ı, 7 ~!) . 3 . J96G 

( Dil kçi : .\'1' ıı c1 J(o/v1'd ıı .~ lsk rri .l/olı!.: rııırsiniıı 

1 akkında ittihaz tt?'ği karardan mii.~ l r k?.dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r,çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge :..- ~ktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

Karae No. Karar tarihi 

.) ' :!9 . 3 . ı 966 
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( Dil ck ı:enin tarih YC ?\o. sn ilc sahibinin ad ı, adrrsi ve dil rkı: c özetiyle konıisy0n kı\l'a.n) 

:!793/ 2793 - 1 . 3 . ] !)6~ 

YAŞAR ÇAJC\[AZ 

< :i.i]l'(~ l'C n Ba lı <;c l cr Cstü :-;o. : !li'-B 

A ı KAH.\ 

( Dilr k ı:i : K endisine mali yrırdmı olarak 250 -
.'j()O li l'((/i/,· lıir yardım yop1lmas??ıı isfr mPkff dir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı. gu rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

. 3 . ı !)6~ 

B:ı:vhurt Oı· t :ıokulu sını f :3-B 

BAYBUH'l' 

Karar No. 1 arar tarihi 

589 29 . 3 . 1966 

(Dil ckçi : Babasm-ın ak1l hasılanesinde yattığını 

rt.rJab Py i r r olduğunu , 11111/i ynrdnıı yapıhna mı is
Ir mP kl edir.) 

Gereğı düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~82lj2821 - 5 . 3 . 1!) 6~ 

Xl 'HI nr~DIHJ:If 

<.'ayırlı kaza ınd H 

ERZlNCAN 

Karar Ko. Karııl' tarihi 

fi90 29 . 3 . 1 !JGG 

( Dilekçı· : Ziraat Banl.·asırıa ı• e kooperati[e olan 
borçlarınm nzwı l'ii.de ilc takside bağlanıııasım ta

lt !>Pfm ektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı. gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kara r No. Karar taı·i.hi 

:)9 1 ~n . ::ı . 1 %6 
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( Uilt!k~t!lliıı taı·ilı \ ' ü .:\o. su il e salıib iııin au ı, ndı·csi \'C ılilekr;e özrtiyl c. konıisy uıı kal':ll'l) 

Yı ıknrı C,'ı ııııııı·ılvı·l· kii.\ · iiıııl<'ıı 

<, 'a.nı ·l ı- J ·~H ;I,j:\( ' . \ :\ 

( Difekçi : Ziraat Bankasına ı·e ger ek kooperati[

fcrc olan borçlanmn ıızuıı ı·ade ile trıkside bağlan

,1/ usıııı fale b c tnıckf l' dir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilek;çinjn yukarda özeti açıklanan dilekçe.sinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organların!). müracaatı gerektirdiği .cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m addesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iı;, em yapılmasına mahal görulmediğliıe' ·oy bidi ğ·iyle karar veri~di. · 

~~23/28~3 - 5 . 3 . 196~ 

' l'ıqmık (\ıııı a Önwı·Y<>f)iltn~ lınkknll• liyk 

Yııkaı · ı D llc·r kiiyüııdı• 

Karar No. Kanıı· tarihi 

592 :.W . 3 . 1 966 

( D il6k{'i : J(ocası m eslek hastalığından ötii1·ii 
iif11ıii:<] bıdımdnğn kendisine km·ıımca maaş bağlan

, ,.; rtsnıı isie111ektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : · Dilekç~in yukarda öze.tt açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ,maddesine. ~it işlerden olması has.ebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

~~ 826 ;'2R?6 fl . 3 1%4 

!J üS l~YJ - UONUöK 

l ·~~nı<'pı nııı· kii."ii nı l1' lt 

Karal' To. Karal' tarihi 

fl93 29 . ~ . 1 !166 

(Dilekçi : Zimat Bankasına ve koope raıtifl re 
olan bor{· larının ıı zun eade il.c tak id e lıağl(l,nmnsınt 

is! ıne lde rli1' .) 

Gereği düşünüldü · : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga~larına mürami.atı. gerektirdiği cijıetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunurt 5 n~i'· maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

59-l: 2!1 . 3 . 1966 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon lmı·arı ) 

:2 27/ 2827 . 5 . 3 . 1962 

AŞIR ALKAÇ 

jfeı·kez tıkokulu Eğitıncni llczge nahiyesi 

Yayladağ - HATAY 

( Dilekçi : Öğretmen iken yanl1~lıkla veı·ilen 

% 20 zamn11.n tahsili cihetine gidileceği?ıden m iij
tekidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mıı.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2 29/ 2.829 . 5 . 3 . 1962 

K. ŞANEL Yc arkaJa.~lan 

l'ijrfcz camicileri 

tZMtn 

Karar N o. Kartır taribi 

595 29 . :l . 1966 

( DilekçiZer : Liman Denetçi Şefi Fanılc !Iii rm an 
göreı ·ini kötüye kulla.nd1.ğmdaıı ıniişf ekichr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göri.ilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2830/2830 . 5 . 3 . 1962 

OS1-IAN GüLER 

SC'nemoğlu köyünden 

GöLE 

Karar N o. Karar tarilu 

596 29 . 3 . J!'lG6 

( Dilekçi : Ba§lık denilen usulsiiz me vzuıın orta
rlan l(aldırılmasını i.stemektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı orga.nla.nna. müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N'O. Karar tarihi 

597 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2831 / 2831 - 5 . 3 . 1961 

JIISAN üZEN "c arkadaşları 

Lmııtarla köyü ndon 

tZi'IHT 

(Dilekçiler : Köyleı·indeki meşeliğin orman ka
bul edilerek Hazine namına tesçiZ edüdiğiııden 

mii.ştekiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g~ rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

376-!/45905 - 28 . 4 . 1961 
(~. No. : 1) 

SALiH ÇAKITI 

DDY. imar ve 1nş~ıat Atcl~·csi Gı·up Aıniı· i 

3 ~12/46083 - 3 . 5 . 1961 
(S. No. : 2) 

HAT;tl\1 BALCI 

Asieel'lik şube siv . daktilo 

2536/2536 - ] 3 . 2 . 1962 
(S. No. : 3) 

HASAN DURMAZ 

ESK1ŞEH1R 

PO SOF 

Beden Terbiyesi BBlge Saha Tesis l\lemuru 
ve Muhasibi 

2521/2521 - 12 . 2 . 1962 
(S. No. : 4) 

1. H AKıK! KARATA YLI 

BııhQelicvler 14 sokak No. : 10 

BURDUR 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

598 ~9 . 3 . HlG6 

( Dilekçi: DD işçıle ri Emekli Sandığına bağT1. 

hizmette çal·ıştığını 228 sayıl-ı Kan111ınıı tashilıini 

istemektedir.) 

( Dilekçi : Aske1'lik şıı.besinde daktilo olarak ça
lı.Jtığını Devlet memurlarına tanınan haklarm ken
dilerine de verilmesini istemektediı') 

(Dilekçi : Geçmiş yılları kabıll edilmeyip emek
li hakkının verilmey1'şhıden nıiiştekidir) 

(Dilekçi : Türkiye Biiyi/k .llillet ille clisi ııc . 

harb ııuil1illiil1'yle şehit, clııl, yc tiınlcrini alôJcadar 
eden iki kanıın tehlif edildiğini, bir harb ıncUıi.lii ile 
bir va,zife malulünün hiçbir ı : al.:it eşit addedilemi
yeceğini buna göre miidafaa edilm esini istemekte
rlir.) 
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( Uilı·l,<:<' ııiıı taı·ih Y<' ~o . su il c sahibinin atlı. ad ı·es i. \'C dil<·kı;:c özetiyle komisyon karnı · ı ) 

~:);)7 ' ~:i:l7 - 1 ~~ o ~ o 1962 
1 ~. :\o. : !'i ) 

i n li ıııalıııl l csindr 

S;ıra.viiııii - 1\0~Y.\ 

:!.).){) 1 ~.):)() - ı-l- •) 1962 
( S . . ·o. : ô ) 

.\ Tflo' T('HfO~~ 

~4ağ' lık 1·0 Sos.nıl Ynı·dıın Bakanlığı Si1·il 
Sanmnıa l fzıııanı 

ANKAHA 

~:) .):3/~G:>:J - G ·) . 1 !)62 

t S. ~o. : 71 

.\1 El L\f wr .\'1\\L.\ Y n' nı-l«ııl;ı .~l:ırı 

Koyunpazarında Tuhal'i ,V(' <'İ ~o.: 33 

~:ı..ı. ı ;:nı. ı . :i ·) 1962 
( ~ . \"o. : R) 

IL\ Li L .\('fKWiZ 

:~XJC\H.\ 

Kızıl S:ını.1· ıııalı. Varsak sokak ~o. :!Hi 

ANTXLY.\ 

: ~. X o. : !) ) 

Baro Ba~kııııı Anıkııt 

!~ LAZ I Cr 

:!3G5j 2:3G.J . 6 '1 . 196:2 
(S .• o. : 10) 

fl! 1HŞIT A 'Al< 

.:-iıtıııa Eı·a ılikas,voııu ~nbc ~efi 

KAH~ 

( Vil ckr:i : 'T OJII'(t/ısız ı•alandaşfanna t oprak su

lliiJi u!in111 esini is l c ı~ı e kl edir.) 

( fhl ekr;?· : :J11 say1/1 J(wınnıw '1'. U . .ll . .1/rcfi

sinl'e te[. ir edilerek aile efmdımn da istifadl'. rtti
rı:lınrsini 1'sf c nıfklrrlir.) 

( f) ifek('i : fi570 sayılı 1\anwınn şün11tfiiııden ki

rrt frtmı çıkarılllrak srı·b cst lnmlnlnwsıııı isfullrklr
r/i 1'.) 

( /Jilckçi : 309 say1/ı li anun un 1 nci r;r~· ici 11/Urf

drsi nin Aıırıyrısayn ay km ofdıtğnnn . beyan rtınrk

l f' dir.) 

( Dilekçi : l 'eni bir Aı•ukcıtl?k kaıınmı tasarısı
nın hazwlrınm?ş olduğıınıı, a vııkalların mahkemenin 

siik(ınet ı· c mnhabcthıi ihlal ettikleri ahmlde ha
kimlerin tevkif yetkisinin ka?duılması husıısU?ıda 

tasarıya koncın Jıiikıwiin gibi, arrı kararlannda ı·c 

ta/ik !w,rm·larmdcı avukatların ayağa kalkma.s? hıı

sıısıında gerekli hiikmiin tascınya itha-lini istemeki c
dir.) 

( Dilekçi : 81tma sam~ trşki/fı,tmdcı ('alı~t1ğ111ı 

5R80 sayı lı Kanwı gereğince ?IICtaJ lı kadroycı g er; ıı te 

imkanı kalmaım~ bulıındıığunu 58RO sayılı J[ rın ıı

nıın kaldırılmasını istemekterliı· . ) 
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( Di lrkı:rn i n tarih n ~o. su ih' ımhihin i n ad ı , adı·esi Y dilrkı: e özetiyle k omisyon karan ) 

. 1 . ı !)6~ 

:\fE JJME T POLAT 

::-\;ığ-nıııC' ıl nı · küyii (' inn ı· soknk :-\o. : (i 

~~99/2399 - 6 . 2 . 1962 
(S. No. : 12 ) 

~Al ; lll P1 Ş IRCm~ 

1 B'l'A .\TB{ ' L 

. 'öfö rl rr Yr :\Ial<iınist l er <' rıni.veti Bn ~knııı 

, 1 Ll I•' KI~ 

~~~7/~:2 '7 - 1 •) . 1%~ 

(S . No. : ı 3 ) 

DA VU'l' KAYNAK 

~ıı l lı ll :lk i ııı i Mna ,· i ıı i 

Di ~· ıHl in - ACi Rl 

49 4/49 -ı. , 2306/ 2306 - •) •) . ı !Hi:! 
(S . ro. : 14) 

:\Il ' WJ'A F .. \ BA T:\[ AK 

l' n z:ıı·k:ıp ı ııı:ılı . I ı uıılııpoğ' lıı :o lnık Ko. : 6 

THAB7:0~ 

:! ; l ~5/ ~3:.! :i - ~ ') . 1962 

( :-4. o. : 15) 

ı ,K\[A YAV('AK 

lr:C' r lwri 1 ~ Bankası iistii Bnı rk :ıp . 93/ :i 

ANKARA 

i-OG L/.f-1-01-t - 2 . .f . 106 ı 

(S. o. : 16 ) 

AJDIET KAYA 

(Dil ckçi : K endi. hı toprak ı• cril mrsi1ı i fal bet
mcktcdir.) 

f Dilckçi : Gelir ı· c rgisi me ı• zııahnın IJiinycmize 
( 11 uygını §e k/in e qvtirilm esiııi ı· mot o rltı ka m ta
-~ ıt sahibi esnaf ilc bunlar yannıda çalı5aıı şö[öı· cs
nafma ait g c liı· vergisinin akar yakıt yo lıtyla alııı 

nıa.mH istrmek fedi·r.) 

( Dilek.çi : 6004, 671·1 ayı/? kanwılar, IJ {ık im lc r 

J(annnn, Emeklilik J(anunıi 580:2 sayılı .1 stsubay 
Krıııww t'lJ da Jw Del'let memurları hakkındaki bi
lıimıwı kanımlar birlikte ve yeni Anayasanın ı ığı 

altında miitalôa ve tc[sir olnndıığn takdirde kay

holmnş ınii k tesep hakkının kazanacrı.ifmı zamı r i 

n ı e ht c dir. ) 

( Dilek(' i : Ilarb malıilleı·inc ı•e ril c n tii liin i!n·a
ı ııiycsinden ı·azi[e esnasında mc17iil olan kolsuz re 
l>a rnks ı z olmılarada ı·c rilm esim' i. ioH rk·f di r .) 

( Dilekçi : !::i c kiz seneden beri mcriyr tt Imi ıman 

!\im Jlrrıııoıınıdmı ııı i i ş l e kirli r .) 

( Dilekçı: : 6309 ayı/ı Aladen llanwıumw nıod
dclc ı·in in deği;5tirilmesini isteıııekt dir .) 
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(Dilckçc::in tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve dilci çe özetiyle komisyon kaı·arı) 

4065/ 46928 - 13 . 5 . 19G1 
tS. No. : 17 ) 

A . CK\fALBTTI N OüRPINAR 

l st ik! al tlkoknln Başöğı·ctme ni 

4069/ 47008 - 13 . 5 . 1961 
(S. :Ko. : 18) 

KURE'l'TlN ŞlPAL 

HAVZA 

Hoca e\'eyz malı. Emir Balıari Holoık 

No. : 20/ 3 

Fatih - tSTANBt l L 

4373/ 47575 - 22 . 5 . 1961 
rs. No. : 19) 

HASAN SIDDrK HA YDARI 

Koşuyol u, Şıııntiyc Çıkmaz sokak No. : 21 

Kadıköy - 1STAKI3UL 

G341/ 510ü5 - 14 . 7 . 1961 
(S. No. : 20) 

REŞAT ıKtREMtTÇlO(JLU 

KaYacık Subay Evleri Baraj cad. 
No. : 13/ 43 

(R No. ; 21) 

S ADRETTiN TöZüN 

ANKARA 

Belediye f~Icktrik \ ' C Sıı i şletmesi Muhasc
hccitıi 

3627/ 6045 - 22 . 2 . 1961 
(S. No. : 22 ) 

JI CSBYL COŞANER 

Kurtulu ş malı. No. : 133 

KARA BOK 

GORSU 

(Dilekçi : Öğretmen olııp 4357 sayılı f{anunnn. 
tc{sirini istcuıektedh·.) 

( Dilekçi : Asli maaşı iki sene alınadan kendi 
arzıılm·ı ile emeklı'ye ayrılcınlar biı· a.Ja.ğı deı-ece 

iizeı·inden emekliye sevk eclilir. Ilükmiindcn miiş
teki t•c bu mağdııriyeıtinin gı'de n'lmesinı' istemek
tedir·.) 

( Dı'lck çi : Biı·inci Millet i11 eelisi azaları na tah
sı:s edilen ve bugünkü hayat şartları mıwa,cehesinde 

cidden ı·c bilhassa, kalabalık ailelere gayı·ikafi 

ıııaa§la f/CÇÜımesinin iınkôns1z ı•aziyefe getirmiş b11 -
lmıcltığıınu belirtıne.kte.dir) 

( Dilekçi : Devlet hizmetinde iken tasfiyesi sı

rasmda aldığı tazminat ihamiye addcdildı"ğini ve 
tekrar ikramiye ı·erilmediğinden miişteki ve ve·ril
ıniyen emeklilik ı'kramiyesini?ı lıa.ztrlanmı yem: l:a
nu.na l)ir madde ilôvesim' istemektedir.) 

(Dilekçi : 6188 sayıl·ı Ka.nu.n111ı daha 1·jjıc ı· d·uru· 
mrı getir·ilmcsi için geı-ckli tacWlerin yaptimasını 
istemektedi?·) 

(Dilekçi : Tarnıı Jl.ı·edi J(oop6ratıflen'nde çalı

şa ıı mem1trların sigortaya bağla.ndtğı sı'gortadan 

alacağt aylık ııe ikramiyenin aı?ltğmdan miişltki

rlt'ı·) 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

3757/ 60898 - 27 . 4 . 1961 
(S. No. : 23 ) 

SARA H i\ T'r l N CAN OK 

Ticaret Bakanlığı Mutemedi 

] 5890/ 15890 - 2 . 7 . 1965 
(S. No. : 24) 

ŞC'KHO 'l'AŞ 

(lölbn!?ı mah . Hı·ab l\'Ialfılü 

] 6322/ 16322 - 20 . 10 . 1965 
(S. No. : 25) 

SOL8Y:\IAN üNAL 

nam ikebir mah . 

ANKARA 

BOZOVA 

A vanos - NEVŞEHİR 
12654/ 12654 - ı . ll . 1964 
(S. No. : 26) 

MUSTAFA D öNMEZ 

Çocuk Balnın Yurdu Müdürü 

Antakya - HATAY 

] 8;)4/ ] 854 - J 9 . 1 . 1962 
(S. o. : 27) 

FAHR1YE DEMİRKAN 

Bayındırlık Bakaınlığı Demiryollaı· ve 
Limanlar İmıaat Rcisliğinclc 

1872/ J 72 - 19 . ı . 1962 
(S. No. : 28) 

ASIM CENifK 

Paıı i k l;üyli hall ı ııdma Muhtııı· 

ANKARA 

Al ucra - ıtRESUN 

( Dilekçi : Askerlik görevleı-ini eı· olarak yapıınş 
olan memurlaruı askerlikte geçen hizmet siireleri
ni'lt. say1lmasm ı istemektedir.) 

( Dilekçi : Va.tani hizm~t tertibinden maaş bağ

lanmasmı istemektedir.) 

( Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanmasmı ta.lebetmektedir.) 

(Dilekçi : 443 sayılı Kanunun te[sirini istemelc
te.dir.) 

(Dilekçi : 6900 sayılı JlfaHı.liyet, /Jıtiyarl1k ve 
Öliinı sigortaları Kanununa iiç madde eklenmesi?ti 
istemeJ.ıtedir.) 

( Dilekçilu : merci dereline çare için kanun ve 
mevzuat ç1lcarılmamu tal.ebetmektedir .) 
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( Dii Pkc:<'ıı in Uırih w X o. ~n il (' sahihiııiıı ııdı, ndı·csi \'!' dil <' kc,:c iizrt iyl c komisyon kanı rı 1 

·> 10/2R10 - -! . 8 . 1%2 
(8. o. : 2!) ) 

:\[EVIX'l' KAYA 

.\l ollahıısıııı kö~·ündr 

ı !180/ 1 !)30 - 20 . ı . 1062 

r ~. No. : 30) 

HIT.~[f JJ~ID1 SBVJMLi 

.\lc·.wlan nıahııllrsindr 

~~!) / '!. .18 - 13 . 3 . 196~ 
(H. No. : 3L ) . 

iLYAS YANBUL 

Y:ığlıkoynn lıı köyünclr 

:2 ' 2 / 2 2 - 5 . . 3 . ı !)6~ 

(R. To . : 32) 

FA TTRt T A:\1UZ N 

Rrka ü;r:iırrinden No. : 137 

Hl..J-4/ 1944 - 20 . 3 . L962 
(~. No. : 33) 

Yl"'SPF ZtYA AKDOö-A r 

I. ' KILIP 

TiREBOf,( : 

17ıM 1 'l' 

Y<-nicıııni mah. Emekli rzııt.mnlı Onbaşı 

Hl45/194:) - 20 . 3 . 1 9G2 
ı' R,. No. : 34) 

i\T. Şüı: RO ANER . 

YOZGAT 

Enı rk li Snlı:ı~r Bvlrri 56 Blok. o. : 23 / 1 

A'nıttepc - ANKA RA 

(Dilrkçi : l ~çı:liklc ucçhıizı 1:50 hanelik kö!JlrriiL 
rl r !wl amzi o /dıı.i]nnn ı· c fakat t opraksız lmlwırlu 

(junu, k r11 rl isin inrl r toprak .~ağla11mas1111 isfr mr lofr 
rlir.) 

( Dilekçi : Sal?!jtan müte ı ıc l/il 150 lira rrlnıan ta

.~flrrırf lıo1l'JSlllldan mii.~ t r kidir.) 

( Dilr k('i : 8ğilmnıler hakimıda çı /;a u kan 11 1ın 

r l; olara/; (fÖN' L' alwmas.ı için knnıın ilisım is t rmr 1.-
~ erhr.) 

( IJ ilr/;(i : 1:20 lim emekli mrırı !jı ile yeı:inrmrrli
··!}il•drn _m ii.~lekirlir.) 

( lJilc l.-çi : Rı· ve/cc l}()n;lrmamadığı parayı ll11 
kere borçlanmas ı i('in Em ekli Rmıdığ ı llrmmıı11/(ı 

ek lıir maddr ekleıı m esirıi istemeki edir .) 

(Dilekçi : 2 11 S(lyılı Kanunıoı lcfsirini is i c1!1ı./,·

tedir.) 
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( mlekı:enin tarih n l\'o. su il c sahibiHill uı lı , adı·esi ve dilel'<:~' özetiyle komi yon kararı ) 

1 ~)46/1946 - :20 . 1 . 1.062 
(S. No. : 3fi ) 

F ıWZ i (' l LJL\('ı 

ii~ı·rtnırıılr ı · ı kı1ıiği Bn:-:knııı 

ı !l-1-7/ ı !l-1-7 - :.w. ı . ı %~ 

(S . Ko. : 36 ) 

li AYJ L\H ö ZJ> WHiH 

~003/~UO:l - :!:! . ı . ı ~lfi:! 

( ~. ?\o. : 37 ) 

:UUZ.AJ.'l<'ER POI1A'l' 

KOZA:\ 

APYOK 

~i<' t ' k<'Z B:ınk11sı ~fııli Yr Iktisadi 'l'ı' tkikııt 

Srn·isi 

:! ti0:!/ :::!00:! - ~3 ! .· H1 6:! 
rs. ~o . : ~8 ) 

~fA IDWT 1\1 n (' ı 

.\!\"T .\HA 

. \tıılıey Ortııokııl :'lfiiıliir ii Fi r ik - 1\iıı ı,,·:ı 

i\ğwt ınrıı i 

:wo.ı;~oo.ı . ~a . ı . ı %2 
( S. No. : 39) 

LÜTF'İ YHıl\IAZCAN 

BPlrıli~·r r:ııl. :\o. : 1 :) 

2007/ 2007 - ~3 . 1 . 1962 
(R. No. : 40 ) 

VBL I ~IUHTAR 

iRPAR'l'A 

1 ASTAMOXl . 

Osımıniyr 1lkolmlu Öğl'ctmoııi 

D:ınltlar- Kıışaclası - A Yn l ı 

( Dilckçi : Öğretmenierin maa§ ·ı:e srığlık, sosyal 
ihtiyaçlannın diizeltilmesini, öden k ı-erilmesini rr 
222 sayılı J(anwııtn drği!}tin"lnıe.~ini tall'lıcfmekte

dir.) 

(Dilek çi : ll 8 scıy1/ı Kanımını öğı·e tmen ok alu 
ınrz ıtnlanna da te. mili1ıi tale lıetnıeldedir.) 

( Dilckr:i : JJcL'let hizmetlerinin ve sonradan ya
Jillwı talı siliııde uöz öniinde f utıtlmas?m taleb tmel~
t edir.) 

( Vilekı:i : :.!:J:J ayı!? l lköğre tiııı Kanununun g e

rici 2 nci maddesinin ikinci fıkraswdaki hiikmiin 
r .~i llik sağlaması ve yardmır·ı n,ğretın e nl(ije de f(/f 
ln'l.-iııi tale lıclmPld .dir .) 

(Dilekçi : Beıediy.enin ücretinden, 1,50 kr. 
s((/n't •tesis iicretinden miiştekidir. 

( Dilel.·çi : 1'ıırt d·ışında ueçirm~ olduğıı hizmet 
SP1ır 1crini1ı emekliye cklenmesini talrbctmckted1·r ) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi 'te dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2009/ 2009 - 22 . ı . ı962 
(S. No. : 4]) 

SüLEYMAN KöŞKER 

Değirmendere köyü Okulu Eğitrneni 

Göksun - MARAŞ 

2014/ 2014 - 23 . ı . ı962 
(S. No. : 42) 

SüLEYMAN ÇELRBt 

Tashell Bayii 

2018/ 2018 - 23 . ı . ı962 
(S. No. : 43 ) 

IIAL1L AKIN ve arkadaşları 

P ers<'k köyünde 

2033/2033 - 22 . ı . ı962 
(S. No. : 44) 

HüSEYIN DURAN 

S lNO P 

TOl\L\RZA 

Sahil Sağlık Merkezi Başkoruyucusu 

2062/ 20G2 - 24 . 1 . 1962 
(8. No. : 45) 

RTZA GlJNAY 

7 nci cad. No. : 31/ 6 

tZMtR 

Bahçelievler - ANKARA 

2068/2068 - 25 . ı . 1962 
(S. No. : 46) 

REŞAT OlRtŞ ve arkadaşları 

Yeter~neı· 

URFA 

(Dilekçi : Eğitmen olup, emeklilik hakkını, 

çocuk zammı, makam m<W.şı, do§um yardımı veriı 

mesini istemektedir.) 

( Dilekçi : Can ı·e mal zıyaına sebebiyet ve ı·ilm e

nıesi ve trafik kazalarının önlenebilmesi 1'çin saat 
24 ten sonra otobiis ve kamyon seyrine müsaade 
l' dilme~sini isterııe/,ıtedir.) 

( Dilek~·iler : Gelir Vergis1:1ıde defter usıtliine 

tabi t ııtulmaınp eskisi gibi götürü usulü vet·gi alın· 
masını talebetmektedir.) 

( Dı1ekçi : 5434 sayılı Kanunun tadilini istemek
t~lir.) 

(tJilekçi : };mekli ay1ığı 3 ayda 850 lim eline 
geçmekte '(lduğu maaşımn artırılınasını istenıel;te

dir .) 

( Dilekçi/er : l>iyarbaku·'a Ziya Gökalp üniver
sitesi7nn açılmasını isterneldedir.) 
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(Dilekçcnin tarih ve 1 o. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

2083/ 20 3 - 24 . 1 . 1962 
( . 1\o. : 47) 

lll I D UTŞ A ÇMAYıl 

f>[) l 'zıınknın i stasyon Şefliği cli?le 

Lmııkum i stasyonu Karabük Hatı 

~DS-l , ~OH-1 - 24 . 1 . 1962 

(S. No. : 48) 

JL\ 8.\ 1' TT AKt TAŞDI 

Yoğnı·tçu Pa ı ·k cad . No. : 94 

Kadıköy 

~093/2993 - 24 . ı . 1962 
(S. To. : 49 ) 

F' RDES .&KG{ N 

Ül't n kö,viindc 

2116/ 2116 - 25 . ı . 1962 
~8. No. : 50) 

ŞEYIL\fUS FEYZtOOLU 

•r a lıl'i rat Kfıt ihi 

2165/ 21Gfi - 27 . 1 . 1962 
(S. o. : 51) 

1S.JIA lT.ı öZKUL 

İSTANBUL 

AVANOS 

fl.ERCüŞ 

B:ılıl· A \·cıl nn IKoopı.>ratifi llaşknnı Ralık

çı lı k 1\:fütehassısı 

2l73/ 2173 - 27 . ı . 1962 
(S. No. : 52) 

:'lm:MD H BOY OKER 

T . 1[. Ofisi Ek peri 

1SKE -nERUN 

ÇER1KLl 

(Dilekçi : 1314 doğumlu olduğ1ınu 19 sene 3 ay 
hizmet yapıp emekli olduğwmı 5 bin lira ver iliıJ 

ilişiği kesildiği ve maaş bağlanması iç1'n imkan ve
l'il mesini istemektedir.) 

(Dilek çi : U çakta.n sukut neticesinde malul ka
lan tayye1·ecile1-in de harb maliilii sayılması kab1ll 
edildiğini, 1950 den öncekilere de bu hak 'Verilm e
sini istemektedir .) 

( Dilehçi : Sağl1 k 1nem1ırıı 1'ken 11e[at eden ko
cclS1. için 1 400 lim yardım yapıldığını maa.ş ba.ğlan

masını taliebetmektedir.) 

(Dil ekçi : Çok terfi kaybedenZere 2 derece ve 
t eı'[i hakkınm tanmmasına, kad1·osuzl1ık yiizünden 
ma.ğdur memurların 30 senesini ikmal etmiş ve 
emekliye ayrılmak isteğinde bulunmuş 1•e yak1n 
cıynlanlam ve ikmcil edenle1·e % 65 ii zeri1ıd en 
P. mekWik hakkı tamnma.suıı istemektedi r.) 

( D-ilekçi : Zabıtai Saydiye Niıwmnamesinin 

29 nc1t ma.ddesinin kaldıı-ılmas1m, tatlı s1ılarmuz

daki bal1k avcılığının denizlerde old1ığıı gibi seı·b est 

bıı-akılma.sını istemektedir.) 

( Dilekçi : 111 alık em eye sevk ediliıJ de masttıniyet
leri anlaş1l1p beraet eden mem1ırlm-ın açıkta geçen 
miiddetlerinin te1·[ilerine sayılmaS1nı is temektedir ) 
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(Dilek<;cnin tarih V(' Ko . .su ilr sahilıiııin adı. adrrsi YC dilrl<<;c özetiyle komisyon karan ) 

~t7-J./2174 .. 27 . ] . 1962 
( ~. No. : 53) 

UALİP PEHÇ IN Ye arkadaşlıır·ı 

Mahkeme zabıt katipleri 

~179/2179 .. 27 . ] . 1962 
(S. No. : 54) 

~PiVZA'l' tZMtRLt 

Kıız:ınrılnr racl. No. : 5!) 

.:\K~ElJ i H. 

KAYSERt 

~147/2l-l:7, 3952/ 3952 .. ~(j . ı . 196:2 
(S. No. : 55) 

~AHABI•JTTlN öZEL 

i ı-:rrhrri 1\ııtlug-iiıı sokak ?\o. : 3Gj .) 

:217.)/~tj".J .. '27 . ı . 106~ 
!K ~o. : !16 ) 

;\ 1\fKAHA 

:\{ı\ Hi\Il 7T AKTN YC nı·kııda~ları 

l>rvlct Orınıııı i~lrtııırsi ıııiis1nhclrııı Yr 111\'

llı ll ı·l :ı 1"1 

.\('JPAYAl\[ 

~:H 4/ :!2J.l., l ~632/ J 2632 - :30 . 1 . 1 !lG:Z 
(s .. No. : Cı7 ) 

.. \ lDTET Y(~K<:O w ark::ıda~ı 

Sıtma ~;mıı-: ~:ığlık K. -+2:.?0 

'2:2l!J; 2215 .. 2!) . ı . ı %2 
(S. No. : 58) 

!:-\ı\LJH nüLER Ye arkadal'lı 

~ıtııın ~ımı~) Sağlık K . 47-+7 

(Dilekçilcr : Adalet dairelerinde çalışan 111 C!Illlr

loru. y1pranma fozminatlnın sa.i')lannıasını istem r·k
/rrli rfrr. ) 

(il:'l e/:.:i : I:ıından böyle L iiks 1'rrgisini1ı araba
/r ·nn m0drli u;l:i o lrhığu rıisb c tl c, oranldı bir SP 
bl dr m o dr/ 1•r fiuat l:lvnı etin de nazarı. iı ti/)(1 ra n/ rr
mk lıir ııerrJi knnnlmnsını isfcmrkf{'.(lir.) 

( lJilekr:i : E mekli olanlar i~·ı·,, .IJO[Jilall lf 15 

zrwınun 1.980 .~encsine değil19-10 tarihine kadar ta-
111/WiflS?. h ii tçrye bir yii.k olmıyacağın1, 5670 sayılı. 

· /(i ro J(nnıııı ıtnnrı kaldın/nıasım f(/l chrtmP!oterlir .) 

( Dilclo(·ilcr : (c ret/i IIIC)itlll' ı·c miistahdellı!l'!'i

nin maa .. ~/1 lll('llt1lrlar oilıi haklardan islı'frırlcsinin 

s·ı!]lanmasm1 isfPntckted-irl r r.) 

( Dihkçilt ,. : Slfma saı·a~' 111 enı nru olup diğe r 

sılmn :;w·aş weııı11rlan (Jilıi asli maayı (JC(m r k isfc .. 

111 rkt ('rl irl er.) 

( Dilck(ilCI' : Sıtmn sava~ sa,Cjhlc korııyucns'u. olııp 

d.iğer sıtma sava.ş memurlan gibi asli maa.şa r;rır;i1·il
rnelerini ist·erııekt edir ler.) 



- 29 -
( Dilrk ·l'ııiıı tarih n ~u. su ill' snhilı iııiıı atlı, adresi ve diil'k«e üzctiyle komisyon kaı · nı·ı ) 

2~ 17/2~17 - ~n . ı . 1nn~ 
( ~ - . ' o . : :)0 ) 

0 ii l' iirlı • ı· ı h • rıı<'ğ· i i dıı n· ı ı <'Y<'l i 

:!:.!,):!; :!:!.i:! - :w . ı . 1 !Hi:; 

( S. Xo. : 60 ) 

~HT~'l'AFA OZC'AN 

\ ' A \" 

ı>nlet i'ı·< • tııı l' (_'lftıik!P r i l " ıııuııı :\ ı iiıl. 
:\lt' lllUl'll 

2687/ :!687 - :ll ~ . LH 6:! 
(S. ~o. : "61 ) 

l ~'f' f{}[ ımMUW .\ \" 

26 5/ 2685 - 2 ı ·i · Hl6:! 
( . No. : 62 ) 

1·' ı ·~'f' ITtT'T'IN DöK"RH 

AK K AHA 

Kiı,ıs 

i ' ı;!L·aııiy<· c:nr~ ı sıııdıı Bııkkııl , \Jj Uiilpı· ~ · a 

Hıncla. 

i\;kiidaı· - i STA1\Bl ' L 

:2704/ :2704 - ~2 :! . ı !Jö:! 
(S. o. : 63) 

::\f. TEVFIK KA YA 

l ~ ık ıııalı. Kul r Aı-dı sokak l\n.: l !"i 

~71)5/2705 - :!~ •) . ı 96:! 
( ~. No. : 64) 

}mlıiHA MANÇO 

Koşuyoiu Banka \ ' 1 o. : 33/ 6 

l 'ŞAK 

Kadıköy - j STANBLlf, 

(Dilek r; iltı· : V ergi ve cezaların ağırlığından 

111 iişteki ı•e mali h1'ı· nffııı (' ı kanlmasım lnlebfimrl;
lrdirler . ) 

( D1'lek.( i : Zirui kunıbinalanla [!< ~:e n lıiz nıth"niu 

1 111 1 klilikl e_ S(lJJ1lııın sııı! ta/r b r l nırl<lerlir .) 

( Dilekçi : ~öför olup Oclir ı 'cr.c;isine lubi ul

fhtklarım özel dımwılatıııa aöı·e Geli r "Vergisinin 

uknr yak1t yoluyla ödrnnıcsini tnlehctmrkf edir.) 

( JJ ilekçi : dok.ıwta l' •lik llizm~ li olurak Hi yıl ~·u 

lışıp ya.~ tahrlidi çebebiyle işine son ı• '! rildiğ4ni toJ•
Irın ödcmC' yapıldığından n.ıiiJ(e kidir ) 

( lJilckçi : Emekli Ine m ur olup i/,.,.umiy l t'u ·il
IIC e nıesinden miişt kidir.) 

(Dilekç·i : Ayda 100 lira geliri olan ki111sesiz bir 
kadından ayda 375 Kr. bekçi pams1 ~lmmrısından 
r "ii.~te kidir.) 
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( Dilekçeııin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan ) 

2712/2712 . 22 . 2 . 1962 
(S. No. : 65 ) 

Dl 'R~L'K POLAT ,.e ıırkad~ı 

Kadagıın kö;viinde 

ERZiNCAN 

2722/ 2722, 13445/13445 . 23 . ı . 1962 
rs. No. : 66 ) 

II 'SEY1N YILDIRIM 

Bdcdiye Fon İşl erinde Balıçıvan 

2733/ 2733 . 24 . 2 . 1962 
(S. No. : 67 ) 

KAYSERl 

Okunın . Yaımuı Taburu öğretıncieri 

Bomava . !ZMIR 

~751/2751 . 25 . 2 . 1962 
(S. No. : 68) 

i\IUAMMER öNüGöREN ve nrkadaşları 

l3elelliye meınurlnrı 

2756/ 2756 . 25 . 2 . 1962 
rs. No. : 69 ) 

IEIDIET ÇANTALI 

J. Birlik Yaı:ıcısı Uz. Çvş. 

2765/2765 . 6 . 2 . 1962 
(S. No. : 70) 

NURt A YtKAL ve arkadaşları 

Belediye memurlan 

~tO DE 

KANGAL 

NAZ.tUA 

( DilekçiZer : Topraksız olduklarını toprak sahi
bi olmalarmı isteınel.ıtedirler.) 

(Dilekçi : Eğitmen olcluğwıu isti[aen ayrıldı

ğını eğitmenZere emeklilik hakkı taııınacağını, bıı 

haktan ken disininde müste[1"t edı"lmcsh11' istcmel:te
dir.) 

(Dilekçi : Okııma . yazma taburlarında sivı'l öğ
retmen olarak askc rliğiııi yaptığını 200 liı:a tazmi
nal ı's f mcktcclir.) 

( Dilekçile ı- : B elediye zabıtaları iÇin tayın bedeli 
ve yıpranma ve emeklilik zammının verilmesini ı'.s

temektedirler.) 

( Dilekçi : U zatmalı erba.5Z.ara. asli ntaa§ l anı n
ıııtı.clığından müştekidir. ) 

(Dilekçifer : Zabıta ıneınuru oldtıklarını B ele
diye Tlanıwnıııın 39, 40 ve 41 nci maddelerinin göz
den geçirilmesini; günün şartları. na ve de mo/; ratik 
ıısnle ııydurıılmasını, 16 saat vazife gördiiklerini, 
yıpranma zammmm verilmesini istemektedirle·r.) 



- 31-
(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilek çe özetiyle komisyon karaıı ) 

2766/ 2766, 2835/ 2835 - 16 . 3 . 1962 
(S. No. : 71 ) 

KAZUI BLLEZ 

Adi i~·c Başkatibi 

'278.)/ 27 5 - 28 . 2 . 1962 
(S. No. : 72) 

UATL BE AKYAZ 

ERZ Ruıt 

Siimerbank Yünlü Sanayii ?ılü<>ssesesi Def
tc:'rdar Fabrikası Personel Memuru 

Eyüp - tST ANBUL 

2 '07 / 2807 - 5 . 3 . 1962 

A T.ıAETT1N KAP !Cl Ye arkııdıu,ıİa.rt 

:\follahasro.ı köründe 

GO.LE 

(Dilekçi : Hemıır iken s1'lah altına alman ve er 
lik.te aeç.en hizmetlerinin emeklilik t•e k1dcm ine ~a
JJılmasıııı i. f eııı c k lcdir .) 

(Dilekçi : If aııım memurlaı-ın emekli liklerinin 
20 se1~eye indirilmesini isteme l.ıt edir.) 

( Dilekçilcr : Topraksız bulıınduğ ımu toprak ııc· 

ı·ilmesini iste nıektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Yuka.tda. özetleri açıklanan d.Uekçelerdeki v&kı dilek ve şilci.yetlerin yeni 
bir kanun teklif veya. tasansı ile ilgili bulunmuş olmalan itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin 1 nci bendi.nin (d) fıkra.sma. göre komisyonumuzca. ineelerup görüşülemiyeceğine mev
cudun oy birliğiyle ka.ra.r verildi 

Başkan 

Urfa Senta.törü 
V. Gerger 

Söze u 
Tekirdağ Milletvekili 

K:. ıV ebioğhı 

Kiı.tip 

Kı~nya Scnatöı-ü 
H. Dinekli 

Karaı· No. Karar tarihi 

39!l 29 . 3 . 1 DGfl 

Ka tip 
Siirt Millotvekili 

H. H . Ora.ıı 





DÖKEM : 2 TOPLANTI : 1 

T. B. M. M. 
D 'lLEKÇE KARMA ·KoMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HA F TAL I .K KARA R CET VELI 

~Sayı: 9 ~-

Tevzi tarihi 

10 . 6 . 1966 Cuma 

( Ditck~cnin tarih ve •o. su ilc salıibi nin adı, adresi Ye dilrk<:c özetiyle komisyon kaı·an ) 

ıoıJ /105:2 ~o . 3 . ıns.ı 

~ Bl\IBl!:TTlN Gt1N( ~ ÜH 
;:;eYillrt· malıall esi ·y azgaıı ~okak t'-; o. :H 

( D i lekçi : 5 000 l?'m b01·cu. bulunduğunu yar
,zını yapılmasıııı ~ temeNedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde va.la isteği ilgEi ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaa.tı ge , ektiı·diğ·i cihctle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ıddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahaı görülmediğine oy birli ği.yle karar verildi. 

10-1-6/ 1087 - 13 . -:1: • 1964 

ME Hl\ıET 17:ZET BAYOGL1 
Srl<:nk malı. l\Ic rclh·cnli cad. No. : 6 

A TALY1\ 

Karar N o. Karar t&rihi 

600 :29 . 3 . 1966 

(Dikekçi : Sabı.k Hiikiimet devrinde ıı.ğradı.ğı 

lwk.nzlıklaı·dan dolayı yapm ıJ5 of.<bığu şikay tlere 

.~ inıdiy lwdrır l>ir cet•ap alanıadığındcın mii.Jteki

f 'ir.) 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı g~ rektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerderı. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

601 29 . 3 . 1966 



-2-
( l>ilı•kı; t>t. iıı ta ı-ib \ 'l' ;\o. su il <· salıilı ini n adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan ) 

fl).).ı/ 10!").) - 13 . .ı . 1%+ 

11(':-);\(' (:('LTEKI!\ n' arkada'ii<ırı 
~fnhallr nıııhtarl nr ı 

KA<l 1 z~r ı\:\ 

( IJ i(( kçilrr : Ziraat Banka.smrı ol rı n boı·çla n nın 
111 ii sait toksi/Ir olmnıasım isleınelf'lerlirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
z: nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mr..ddesiue [l,i ~ i şlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir"i ğiyle karar verildi. 

ıo:ı:; /11)% - 13 . .ı . 1 !)6..J. 

,\ Li YAR ı\K'I'( 'HK 

Tıınrolıık Kii,\·ü \luht an 

ARDAHAN 

Kara r No. Karar tarihi 

602 :?0 . 8 . J !)66 

(Dilckçi : /(öyle1·inin yoluntın onarımı ve 
1961 yılı biitçrsine dahil edilmesini islPm kt ediı-.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id.1d mercie veya yargı organlarına müracaatı g; rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aE işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir; i ğiyle karar verildi. 

1056/ 10:)7 - 13 . 4 . 1%.J. 

0~{:\fAK ŞE~~L Ye A, 1\ f~R ~ı~; I~L 

1\<ığdr~rıı köyiindr 

AL{UAHA ' 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

603 20 . 3 . 1B66 

(Dilekçiler : Değirıııeninim onarımı için zirai 
In· edi ı •c rilm esini istemektedider.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g1rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zen'iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai > işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir: iğiyle karar verildi. 

Kamr No. Karar taı·ihi 

60-! ~!) . 3 . 1966 



-S-
( Dilrk~ erı in tarih \'C' No. su ile sahibinin adı , adrrsi \" (' dilek~r özetiyle komisyon kararı ) 

1 0:}8/ 1 OD9 - 18 . 4- . 1964 

:'IIC'Ş l ·~ HREF AR~Li\(1Al\ 

Safs:ıf sokak No. : 6/ 1 

Eınirgan - 1ST A BUL 

( JJi/ r kçi : .ll al sahibi taı-afmdan fa zla kim be
rlrl i lldcn ıllii~;frki ı·f' çıkacak olan serbest !(ira J(a-
11 ını nnı1;ı fakir kimcilara yiikliyeceği 1stırap ı·e 

s ıkint ıdaıı balı scdiyor .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanar. dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karttr verildi. 

105!)/ l 100 - 13 . 4 . 1964 

Y A~l N ;\JK('ÖLTJDI.\T:\1 

}[erkrzdc mu ki nı 

t) LLDIR 

Kural' No. Kat·ar tarihi 

605 ~!) . 0 . ] 966 

( Dilek('i : /(aza kaymakaımnm gayrimenkulüne 
ı·iikı tecaviizü üzerine 1·esmi makamlara yaptığı 

n ı ii racaa.tlcrinin ıı c t1"ce ve rm ediğinden ın ii~tckidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge relttirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1062/ 1103 - 13 . 4- . Hl64 

BALA YJLAN YC arkadaısı 

B::ıyrııınoğl u köyü n dr 

ARDAHA ' 

Karar ro. Kann· tarihi 

606 29 . 3 . 1966 

(Dilekçil ı· : J(alkımııa Plô.rı ııım yanl1ş bir köye 
y iincltii 111 ele ri n den. 1ııüşteln"dirl cr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

607 2!) . 3 . 1966 



-4-
( Dilckt:l'ııi ıı tıı ı ·ih n o. s u i l<• sa lıilı iııiıı adı, al1rrsi Yl' tlil cl{(;c özetiyle kom isyon karan ) 

ı o.ı:1 ıın..ı.- ı:ı . . ı I%+ 

:\ll ' llLLS ( ' 1\" . \1~ 

( : i irı::ı~ ·ı r kii.d'ıııd P .\fulıtnr 

( l>ilckr:i : J( öylcrine top m /; /;omisyonu rJÖndc
rilm rsini islnllrklcrli r. ) 

G3reği düşünül~li : Dilekçinin yukn.rua. öz~ti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracan.l ı g_, rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
::: ~nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeı:üne ;1,''; iılcrden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~leı>J. yapılmn.sına. mahal görülmediğine oy biı' .i ğiyle karar verildi. 

l OGG/ ll 07 - ~O . ..J. . 1 !JG.t 

i l~H. \11 l:\1 < :iiKTEPE ,.r ;ırkada~laı·ı 

1\ • < '/. İ lı ii.,·ü k kii,,·ii ıı <l<' 

REYH.ANLl 

Kara [' No. Kara ı · ta rihi 

608 29 . 3 . 1!)66 

(Dilekçilcr : Topraksız muhtaç çiftçil eı· topra/; 
l e ı· zi komisyonu taraf'111daıı t oprakland?rilmrıdı 

rjın dan mii!Jtckidirler.) 

Gereği dü~ü.nüldil : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
:d!"!.ri. mercie veya yargı organlarına müracaatı g ) rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
r.e!lJiyen 140 sayılı Kanumın 5 nci mıı.ddesine ai ~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş1em yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy bir: iğiyle karar verildi. 

ı nG'\11 IO!l - :.W . -ı. . 196-t 

.\Li ()(' \ L n' ill'knd;uıları 
i\<'! i kii.' iindr 

l{,E\"HA;\Ll 

Karar No. Karar tarihi 

609 29 . 3 . Hl66 

( Dilekçi/cr : T oprak t evzi komisyon/arına yap
tıkları miiracaatlar·ı cevaps1z kaldığmdan müşteki

dirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dileltçinin yukarda özeti açıltıanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g J rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
::-oıı:iyen HO sayılı Kanunun 5 nci maddesine aL işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir i i ği yle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

610 29 . 8 . 1.966 



- - 5 -
( Di]('k~rnin t a ı ·ih ve i\ o. ım ile sahibinin adı, ·hlrC' ·i YC' di!,·h~~' özctiylL' ı, ııni-;y.ın kararı) 

1 on; 1 ı ı-ı. - ~o . .ı . 196-l 

l'l '.\fA A I ,ATAŞ ,·c arkadaşl a rı 

Drmiı·köpı·ü köyünd r 

ANTAKYA 

( Vi/c kı:i'rr : Tu prak refonıııı biran önce m eri
. ·,lt yirın(sini isionekle ı·c /Ja:;iıı( ye ait arw:i fcri11 
.ıiifııs nisiJfli swf'/iyle ı•cya icnr surtli!Jlı ı•t rifı ,•ı

: i11i la lrlJP{nı c klrdirlrr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda ö::;eti :-.çıldanan dilekgesinde va.lu is .<:ği ilgi li ve ye tki li 
idari. mercie veyıı. yargı organlarına müra.caatı geı·dctirdiği cihet.le komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuuıuzca tir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li c·iyle karar verildi. 

JOH / 111 5- ~o.-±. 1064 

ERKPM TüYSOZOGLl
l~ık sokak No. : 22/ 1 

i\fıılt <'P~' - AN KAHA 

Kar:ır Xo. Karn ı· tal'ilıi 

() 11 :.!9 . :3 . ı %fJ 

(Dilckçi : B algat şantiy si (ilırin(h lılıtiutıd ı·c 

:,fare Ht IH!ıl'lt ofurak_ çall!prkcn {/Örii/1 ll {;i<:IU/1 ii.:c
,·;ne gönı•dnı ıtzaklaştll'llllırwndmı mıi.~lrl;ı'rhr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.lu i:ıteği il.g-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge :ı: cktirdiğl ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü.
zenliyen 140 sayılı 'Kanunun 5 nci maddesine ait ~şl rden olması hasebiyle koıııisyonmnuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli c·Iyle karar verildi. 

1075/ lll(i - 20. 4. J96..J. 

l\ l.;l öCAf; ,.c arkaclRslıırı 
Keli kö:d.infl(' 

lmYTTA Ll 

Karar No. Karar tarihi 

Gl:! :.!~l . ;~ . ] 1)()() 

( Difekt1'1c r : Rfylımılı'mn 1\1 li köy ii to;mtksız 

ı •ıılı iar: çiftçi olduklannı hpraklwırlıolı,ırıian iı;itı 

1! alay 'l'eı- z i J(omisyonttna yaptıklrın 111 iirucan!-

1 , ,. cePaps?z kald1ğındaıı ~ikô.ıJli('idirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıldanaıı dilekgesinde va.In isteğ·i ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaa.tı ger.:ıktirdiği cihetle komisyonumuz çaiışrr.::c.larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. o]ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görii.lmediğine oy birli ğ iyle karar verildi. 

Karıu· No. Kara ı· tarihi 

618 ~!') . 3 . 1%6 



- 6 -
(11ilek<:cnin t:ı l'ih \ ' C No. su ilc salı ib i nin nıl ı, nrl l'esi ve cli lc; {<:C' özetiyl-e komisyon kararı ) 

1078/ 1119 - 28 . 4 . 196-J. 

) fl,JILMET 'EYLAN ye ııı·ka d ııf-i l:n ı 

'omüd ib: köyünd e 

( ])i /c/;çiler : 4753 sayılı /(anıınun 1 1 n cii mad
desi uc reğin ce b oş araziler kamıılaş tınl1 p kendi leri
lif' ı·crilch,ğini niifuzlıı bir şahıs tarafmdan nıah kcnıc 
!flilll i lr i ptal c dildiyirıde n ıwii .~ l (' kidi r/ (' r .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı is eği ilgili ve yetkili 
idar i mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.i.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kar.:ır verildi. 

1080/ 1121 - 2 . 4 . 1964 

Dr. HIFZI Oü:KEH 
7- i?a Oölwlp Bnlnı rı ı o.: 1 1/ L 

Al sanca k · 1.7ı l\ fiH R- h 

Karar N o. Karar tarihi 

61-1: :!0 . :3 . 1 %G 

( Dilek(i : ! zmir Wlletveki li N1'lıad J(iirşad 'ın 

n ırı t bna t suçlarının bi it i in n eticeleriyle af! edilm e
sine da ir kanun teklifinden miiş t ekid1'r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

JO 1 / 11 2~ - 28 . 4 . 196-t. 

KEl\f L BAŞDOnA ,.c :ıı·kadaş l a rı 

Müezzi.nler 

tSPARTA 

Karar N o. Karar tarihi 

61fi 29 . 3 . Hl6fi 

( Dilrkçilf r : I sııcırta cami nıiiczziıı l ri olup Di
yrınet Iş l er i Te.~kilat J(anıınımun çıkmasını, kanun 
fasrı.ns ı ş iimııl ii ne alınmas11ıı is te mektedirlfr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze ti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

61 6 29 . 3 . 1 ~66 
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(Dikkçcnin tarih ve No. su il c ahibinin ad ı, ııclı·<'si v di lckec özetiyle komisyon kanın ) 

] 1)83/ 11 2-1: - 2 . 4 . 1964 

F'A 'I'iVlA öZYILMAZ 
Cihanlı köyünde 

Şenyurt - 'l'OR'I'(T~[ 

(Dil kçi : «T iiliin ikranıiyesi alınakla il:cn vefat 
1 doıl.c rin ı'k rmm'yeleı-im'n 5·13·1 sayılı Kan ıwım 
fi7 nci maddelerinde ya zı lı y i?'nılcrinc i n tikal ulcn» 

.~ r l..-linde bı'!· madde ilaı· esini isicmcktcdir.} 

Gereği düşünüliidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı i&teği kanun mevz u 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanımun 5 nci r-ıaddesine ait i~

lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

1 o / ll29 - 9 . 5 . 1964 

1 IO~EY tN YILMAZ 
Mr~'cl ıı n sokak As. Şb Karşısı o. : 83/ :2 

Araldı - TR.ABZON 

Karar No. Ka.ra.r tarihi 

G 1 7 :20 . :1 . 1 %6 

(Dilckçi : Ani olm·ak göre ı•iııdcn 1/::al;fa~tnılnıa 
smdan ıwii .~tekı'dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma-larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli 8iyle karar verildi. 

10 9/ 1130 - 9 . 5 . 1964 

H.Al;1L KARTAL ve arkachışlan 
0iiktop köyü ihtiyar kurulurıda 

R yhanlı - IIA'l'A Y 

Karar No. Karar tarihi 

G 1 R :2!1 . 3 . 1966 

( DilekçiZer : Arazi, mesken, okul ve yol, ibadet
.' .. rini temin ldecek cami i l.sislcrin in biran en·el 
!fapılmosım 1's tem ektcdirlcr .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Kıı.ra.r N o. Ka.ra.r tarihi 

619 :29 . ~ . 1 !IG6 



- 8-
( Dilek~cıı in taı· ih Ye ~o . su i ir sa hibinin ml ı . ~rlrrsi H dilc]q,:e i)z.cıiylc k ;, ınisyoıı kararı ) 

1(190/1131 - 9 . 5 . 1!)64 

YL'SU;ı YC'KSEL 
Şehiı· Hatları İşl ctıncsiııdc Pn 'j::ı B:ılıı~c 

Yapurunda }fiistı:ıhdcnı 

iS'I'.\\"Bl L 

(Di/ e/;çi : !\. endisine nit ara.zisinin e l ı' ııd en alm

di[JIIll idari makmillar lııt rl11nwıa scyircı· krt!nwla 
,· , nd mı nı ii.~tckidir.) 

G~reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id:ı.ri mercie vey-;>, yargı organlarınn. miira.caa.tı g·: rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu?.ca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ğ·iyle karar verildi. 

1 1)94/ 1135 - 28 . 5 . 1964 

JIASA\" AKYILDJZ 
Vctc ı·iıı er Ilekimler Odası Bşk . 

KONYA 

Karar N o. Karar tarihi 

G20 ~9 . : ı . 19GG 

(Dilr:ltçi : Sağlık ıı c rsoncline verilmesi istenen 
tnz nıhırt Inı Sağlık Bakanlığına bağl-ı L'eferine ri P ri n 

dr lnı J.-rınnnwı içine cıknmasını istemekt edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlc.rına mümcaatı ge ·cektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmahmnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma.ddesine ait işlerden olması hasebiyle kornisyonurnuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1163/1204 - 1J . 9 . J %4 

1[UHS1N RASİ.I\I DOKFR YC ot'takla.ı·ı 

tplik ve Dokuma Sana,vii Koll ektif Şiı·hti 

' l'AW:WN 

Ka.ra.r No. Ka.ra.r ta.rihi 

G2l ~9 . 3 . lflGG 

( Dilekçiler : Ş,irkct ı·e ?llııhuub c d cfl t rlcrin i n 

;c1 ı cde dört k l:' rc kontrol edilmesinden mii~l.r:loidir · 

ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar N o Karar tarihi 

6~~ ~!1 . 3 . 19 Gfı 



-9-
( Dilekc;eııin taiİ iı \ 'C No. su ilc sahi binin ndı, ndrvsi Ye dilel\Ç(' özrtiyl c komisyon karan ) 

llG-1 / 120:1 - 11 .9. l%..J. 

nc·s ı ·~YiN' U(' HSOY 

.:\y·ncılı c:r~ınr end. Kr l'anıet <";ıkm az ı ~o. : :!:~ 

(Dilek~·i : Jlaksa l/1 olarak uörc 1·iıı c . on ı·crildi

.iiiııi, ,qc t·ck l i f alıkikatın yapıl111a. 1111 isfclllckfrdir.) 

G-ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze ti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya, yargı organlarına müraca.~iı g··c:raktirdiği cihctle komisyonumuz ça }ınalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mu.Jdeslue :ü:, işlerden. olması hasebiyle komiııyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal g·örülmediğine oy lıirli ~·iylo karar verildi. 

ı ı Gfi / .1 :206 - l ı . !) . 1 !1G..J. 

s •·· r.r;Y~dA!\" GONE J, ,.r nı·kıııı ;ı~l;ıl' ı 

.'iıı:•:ıtnğ ı kö~rü ::\Tnhtarı 

TO R1'l T::\[ 

l\a1·aı· _\ı . Kanıı· tarihi 

( D 1'lekçi!rr : 19()2 borçlrm111ast olamk istrııil n 
lıufldn,ı J bNl ell er i (prıralol'llllıı ) offml isfnııckle

rl ,.rlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~ malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem. yapılmasına mahal görülmediğine oy birli i)yle karar verildi. 

1 ı fiG / ı :!07. ı 3:.: ı 1 ı 3fi~ - W . 2 . J !lG !:i 

;:JA11' J:)li 1DAH. 
('rlcirgo B:ığ l arha!) ı ' o. : fl 

BPRSA 

Ka ı'aı · N o. Karar ta ri hi 

6~-l :!9 . 3 . 1966 

( Dilekr:i : Tasfiyeye tabi olan ( !Ji rlqik Tasar
nt f K re ıli RanT.-rımı ca) eli nd eki hisse seneti erinin 
l .,'r:llir ycrrlP 1'filıan olmnch.r'f111dan miiş t rki1ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.ııin yukarda özeti ::.çıklanan dilekgesinde vala isteğ'i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge r.:ıktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i.şlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karaı· N o. Kanıı· taı·ihi 

625 2D . 3 . ı %G 



-10 -
(bilckc:cnin tarih ve ).To. su ilc sahibinin ad ı , adresi ve dil kçc özetiyle komisyon kararı) 

11 67/1~0 - 30 . 9 . 1964 

.A. HAM1T ETlN 
' '0ni Hıı n karşısı 

I>l Y ARBAKIR 

( Dilekçi : Oda ve lise kısmmda bir deı·st en sı

nıfla kalanlara bir çare bulıınmasmı istemektcdi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet\ açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1207/ 1248 - 19 . ll . 1964 

1 BRAH!M SAKALLIOöLU 
J.Tnliyc V rgi '1'11hsil Memuru 

NAU,IH AN 

Karar No. Knr·ar tarihi 

626 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : lı! al!i.yc vergi tahsil ve muhasebe me
ın urları kanuni izinlerini i.Jl.erinı1ı çokluğundan 

kullanaınadıklarını, takaıtın üzerinde çalı.ştıklarım. , 

tazminat ue makarn tnaa§ı veri/mNliğinden miLşte 

kidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l:!OR/ 124.9 - 19 . 11 . 19fH 

1\RLF KARATAY 
~[ezt"ca köyünd 

VEZtRKöPRö 

Karar No. Karar tar ihi 

627 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 870 M2. yen1ı annandarı açıldığı ı· e 

lwtıldığı iddiasiyl.e 1964 yılınclcı muhakemc soıın 

3 ay hapis ve mahkeme ve vekil ücretiyle ceza ve
rildiğini hasta old.uğundan cezası.nm a.ffını istemek
tedir.) 

Gereğ·i düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g~ rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir:i ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar ta.rihi 

628 29 . 3 . 1966 



- 11-
( Dil ck<;cnin cari h Y C No. sn il c sahibi ı in atlı, nciresi YC dilckc:c özet iyle komisyGil bırnrı) 

] ~00/1250 - 19 . ll . ] 965 

IW8l~Y1N ARKALl ve arkaJnşlcm 

A. P . llc:c Ba,:kııııı 

8ART7. 

(Dilekçiler : Ilkokultı Miidiirii Al? Bı"nboğamn 
/;an un dı5ı hr:reketlcrinden ı wii.~ t('kidı.rlcr.) 

Gcreğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkJ a.nan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg·ı org'anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmtvnna mahaJ. görü.lmediğine oy lYirli ğ·iyle karar verildi. 

1 ~ lG/ 1 257 - 19 . ll . 1%4 

BEKLR AYTEMFI~ 
8ıı ğlık l\fcrkczi tm;mıtı Salıib i 

BASK iL 

Kara r No. Kım.ır tarihi 

62D :?0 . 3 . 1066 

(Dilek çi : 1 nşaat bittiği halde sağlık merkezi 
r! rsasmın bedel.i ve ril-m ediğinden nıiiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mii.racaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yap!lmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1:2:Wj ı 26 1 - :?7 . ll . HlGJ 

H OREYI N J~AN YC arkadıı~ l a rı 

Ycı·o llnk kö~rüncl e Bğitınc-n 

Şı.ını lı - BAL 1 KBS1H 

Karar No. Karar tarihi 

630 ~9 . 3 . 1966 

( Dilckr;ı"lPr : Eğitm en olduklann·1 öğretmenlerP 
.-r rilcn e.i!il im ödcneğinin ı·erilmesini isl; enı('ktedir

/r r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdliği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işle:ı.·den olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş~em yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğ·iyle karar "9"erildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

63 ı ~9 . 3 . ı 066 



-12-
(Dilckrrn in t aı·ih YC :--io. su il c sahibini n adı , at.1rcsi Ye clil ckı;:c özetiyle koıni. yon karan ) 

------·---------------------------------
1 ~:23/ 1 26-l - 27 . 11 . 1 ~64 

} tl'~ 'I'Al •' A KOCABlYlK w arkadmılan 
Y;ız ıı · kö,1·iindr 

Kıı rarasu - A YDJ 

(Dilekçiler : J{öylerine 5 kilom ctr mesafedeki 
ova arazilerinin ornıcın diye JJmn~tay trı raj'1n rlan 

L'f' rilen kamrda11. mii ş t ekidider .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı o:rg·anlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görü.lmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l:!fi.f/ 1305 - 25 . 12 . 1964 

V \HDBTTI :--i PEı-I~ Tı ve Yiiksck Cengcl 
Tli l'k Teknik rler Talcbe Birliği ll cnrl 
Ba .. lnı nı 

A KARA 

I&ra.r No. lta.ra.r ta.rihi 

632 29 . 3 . 1966 

( JJilckçiler : 7 nci Jhlli Eğitim Ş ıirn ~ ı krırcırla

rnım biran cn·el uygulanmrıs1n-ı istcmcktedi rler.) 

Gereği düşünüldü : Dileltçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Hl64 

~!AL\IE t'!-·;'r C'~DA<'1 

Yr ni nı:ılı. f:ii, ·r n cH<l . i\o. : 3 

Tt RE 

Karar No. Karar tarihi 

633 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : II alen dul ve ye tim maa5/annı a,laı·ak 

kendilerini barındırırken hiçbi1' ihtiyacı olmıyan 

kayın pederinin fakir olduğıwa dcıir tanzim edilen 
ra• ra.k neNresinde Emekli Sand1ğmca maaş kesintisi 
!Jfl]nlcl·ı .i/mdan miiş t ekidi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti c1çıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

634 29 . 3 . ] 966 



- 13 ·-
( Dil<'kç cıı i n tarih \ 'C ~o. su ile sahibinin adı , adresi ve dil ckı;c özetiyle komisyon ka r·a n ) 

1275/ 1316 - ll . 1 . 1965 

AH IET DEM1RHAN 
Tiirk Petrolleri İstihsa.l ScrYisindc i\l akinist 
Bcrber Abdü lkadir Özgün nezJindc 

BEŞ1R1 

( Dilekçi : 1'ii rk petrolleri 1'siih sal serı · isin de çrı 

lı~makta il; e1ı i~inden Ç?karıl nıasındmı 111 i i ştcl.-id1'r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı ge rcktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1278/1319 - ll . ı . 1965 

MEHMET SöZEN 
~ofiir - Aydın caddesinde 

Bağarası-Söke- AYDI N 

Kaı·a r I'\ o. Ka rn ı· ta ri hi 

635 :?0 . 3 . 1966 

(Dilekçi :Keyfi ve gamzi muamele tatbiki üze
rine lzmir Ke nım· karakolunda bir hafta iş ve gii
r;üne môni ve on günde iyileşece l; derecede dayak 
tıtılnıası ve hareket e nıanız kald1ğmdan miiş t h 
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

] 27ı:l/ 1 320 - ll . ı . 1965 

II ASAN BRD El\1 
Yeni Cami mahallesinde 

Pınarbaş ı - KAYSERi 

Ka.rar No. Karar tarih i 

636 2fl . 3 . 1966 

( Dilekçi : Işletm e iznı: ven :lm ilyen 1/ız(l.l' atelye
sine ge ı·ekli i)etme izninin ve1·i /11t esi ni i.~t e m e kt e

dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar ~o. Kuı·aı· tarihi 

637 29 . 3 . 1966 



- 14 -

(Dil c kr;cıı in taeih ve No. su ile salıibinin adı, adn'.~ i r ' dil e- k\ <-' özetiyle ko ıni.,ıyun kara ı·ı) 

ı ~so; ı 3:n - ı ı . ı . J965 

YD')l ' F KARM ' L\I~ IT 

('iııı!'iit \'l' lf nlill:k.v l r ı· Vakl'ı rrl[ı d ıııd;ııı 

( lhfekt:i : 1753 ı•e 5618 sayılı 1'opmk kanımla 

rnıın tatbikalı . l n11yasa ı·e demokrasi n izaı111na 

I IJfiiWrlı .t/ı.ndaJt 11ıii§teki ce Vakıf el'lrlitlanllın lllağ

rl ıt r iyrtiııi yid.erifı 11esini is te111 Pktedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan di.lekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idı:ı,ri. mercie veya yargı organlarına müracaatı g :ı rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aE işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy lJir~i ğiyle karar verildı. 

ı ~82/ 13~3 - ı ı. o ı o l!)fi fi 

IlASAN l '(' ı\ H ,.e arkada!o)lan 
BciNiiyr El r kt r ik n ' Sn l ş l rtnırsiııd (' B ek<:i 

TO KAT 

Karar No. Karar tarihi 

63H ~!) . :3 . l9G6 

( Di lekçiler : Ei}it nı c nlikt en ayrılımş oldnkl<ırın ı 

r ,rjil lll ( ıı o/rırak r1öreve alınmalannın sağlanınası ı•e 

h i z nı e tl r: .·i 11 i ıı /ır))·~· f mı d ır ı! mas 1111 i st elli ektedirler.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yar g1 organlarına müracaat.ı. g·J rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı ~R3/ 132-1: - ı : . 1 . 1965 

'-,; ABHl TilHJKA . 
Yol I ş Srndil<aı::ı Bn.:kaıı ı 

l>tYAHBAKl H 

K arar No. Ka.rar tarihi 

G0fl ::?!) . 3 . 1 %6 

( D ilek('i :KarayolLarı işçi leri olup Jimlık ayı ve 

yıllık iknwıiye le rini rılamad?lclanndan miişteki

r/ ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a0 ık1tman dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı go rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karur No. Karar tarihi 

640 29 o 3 o 1966 



- 15 ·-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı·an) 

ı286jı327 - 28 . ı . ı965 

~IEHMET CANSIZ 
fiülseren malı al l esi Yatıkınusluk semti 
No. : 739 

ANKARA 

(Dilek çi :H aksız ola.rak işinden çıkarılmas1rıdan 
miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaın isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalnrını dti
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle kar ar verildL 

1288/ 1329 - 28 . ı . ı965 

HA \ -DAR öZEKE 
Sultanahmet Hacı Tahsinbey sokak 

Orhan Tah inbey - tST ANBUL 

Karar No. Karın taı·i!ıi 

641 :29 . ::ı . ı !)66 

( Dilekçi : Az maa§ lı emekli dul ve yetimlere cıs

aari geçim h addi iize1·inden maa§ bağlannıas1.nı is
tenıktedit·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetki!' 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca blı 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1292/ 1333 - 8 . 2 . 1965 

YUSUF DEMtRöRS YO 124 arluıdaJ)ı 

531/ 5 sokak No. : 17 

1ZM1R 

Karar No. Karar tarihi 

642 :29 . ~ . 1966 

( Dilekçiler : NATO K arargiihnıda çalı.Jtırılan 

'l'ii.rk pe1·sonelinden bir kısmının vergiden muaf, bir 
hsmınm. vergi mükellefi olmasındmı ve NATO Ana
sözleşmesinin karm·gahta çalıştırılan personele eşit 

.~ artlar altında tatbik edilmesini istemektedirle1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r..çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle kar ar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

643 29 . 3 . 1966 
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( I Jilekı; r ııiıı tari h YC • 'o. Sll İ l ı' ~w 1 ıil,! ııin adı, nd r!'si \ C' <1 i l ı' kc:r özetiyl r komi. y on ka ran ) 

1:29:l / 188G - ~ . :2 . l nGG 

~.r ı ; JIJ!I·: T 1\ UW. \.\' \'\' 1 •' , \ 'l'~ IA 1\:liWA.\' 
\ "rzirtt•U(P C' a dıks i .\'o. : 1 ~ 

( {) i /( ! .. ·d1 r : . l ı ·u l; 11fı h a ks 1 ~ oflp·ak /; (' ndisin dc ?ı 

,. , /; (ılr/ iirrcl i o/rm 3 .?00 lirii .IJ I icra yo lıı ile alma
:,lı ı rlrn ı ırı ii.~ l t !:idirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçiııin yul\:arda özeti :>.~lklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar i. morcie veya yargı organlarına müracaatı ge rektlrdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii
~~~ıı!iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerrleP. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasınn. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l :.!!'l7/ 133H - .S . :2 . Fl fı:l 

s :·;YFL' LLA JL BAL 
:\I ıı lı t ıı r 
Tııı:; lıd e ı ·e n • J •;ııg- iıı d ı · rı · sakin le ri adın ıı 

K ımı ı· . o. Kımıt· ta ı· i lı i 

GH :2!) . :i . 1 !JGfi 

( Di lekçi : {'rıy fabrikalan Taşl1de rede yap?lmu
d ıym rlrm m ii~ tr kiclir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan direkçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g ~ rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzc~. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ğ·iyle karar verildi. 

1317/ 1 ~!)H - !) . 2 . lü6!'i 

Oğ ı· 't ııı e ııl c ı · D rt' ııi ğ i Ba~ k:ı ııı 

K:ırıır Nn. 1\arnr 1.nrihi 

6-l fi :::!!J . :3 . 19f.G 

( Di le/;çi : Orta dereerli okul öğretmenleri b e .~ 

11ydan hr ri ek rlcrs ücre tlerini cılamaclığmdcın mii~

lekidir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organlarına mürac::ı.atı g..ırektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·m· o. Kanit' taı·il ı i 

64-6 :2!) . 3 . 1 9fı(j 
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(Dilckçenin tarih ve No. sn ilc ~ahibinin adı, adresi ve ililckçe özetiyle komisyon kararı) 

1318/ 1359 - 19 . 2 . 1965 

MEIIME'l' PE.K 
Argavli köyünde 

Söke - AYDIN 

(Dilekçi : Sözü edilen yerin 34 yıldanberi zı't.. 

yedlik ve malik bıılıındıığunu, zimat telmisyen de
lôletiyle parsellenerek 5 e•r 10 ar dön'iiıne ayrı

larale köyliilerc dağıt1ldığından miişıtekidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan clilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mU.racaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi.;ı.e ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1319/ 1360 - 19 . 2 . 1965 

AllDUJ.JLAH PiRC1 
Tekel Koruma Memuru 

BALTICESiR 

Karar No. Karar tarihi 

647 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : 6245 sayı.ıı ]{an unun 4 ncii maddesi
nin onu.ncıı bendincleki Haı·c·ıı-ah J{anunıına gö1·e 
konıma m emıu-larına harc1rah verilmez şeı·hi7J.den 

miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dil~kçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn is teği ilgili ve yetlrili 
idari. 'mcrcie veyn, yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle kouıisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 se,yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1322/ ] 363 . 19 . 2 . 1965 

MEHMET AYDIN ve arkadaşları 
Kuran kurs öğreticilerinden 

DüZ CE 

Karar No. Karar tarihi 

648 29 . 3 . 1966 

(Dilekçilcr : Hayrat hademelerinin aylıklarına 
yiizer lim zam yapıldığı halde Kuran kursu öğreti
cileı·ine zamdan faydalandırılmadığından 11~Ü§te~i

di1·ler.) 

Gereği diişi.i.nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileltçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenli yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine or birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

649 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc snhihinin adı, atlrC'si v dilcltçc özetiyle komisyon karan) 

1325/13(j6 - 3 o 3 o 1965 

M. AKtP TUNCER 
Abbas Camii lmam - Hatibi 

BUl.ıDAN 

( D:lekçi : Diyane l i~ lerinde göre u yaptığı esna
da 51.-12 say1lı ll ldares1' Kan?tnunun 31 nci mad- · 
de inin (D) bendi gereğince i~ l en el çekt?'rilmesin
dcn miiştel~idir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürac::ı.atı gcraktirdiği cib::ıtle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma·ld::ısine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ"~ne oy birDğiyle karar verildi. 

1327/ 1368 - 3 o 3 o 1965 

Al.ıl 'ANDAN ve arkadaşları 
Sancaldı köyünün Küçük Sancaklı mev
kiinde 

TERME 

Karar No. Karar tarilıi 

650 29 . 3 . 1966 

(Dilckçiler : Dikenlik v ziraale elueri!jli lm
lıuınıadı,ijı sırada b1'r hayli emek ı·e masrafla imar 
ı·e ihya edfrek zircıate elveri!)li hale getirilmiş olan 
r;ayriıncnkıtlii.n ellerinden alınmasından miişteki
dirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürJ.Caatı ger ktirdlğl cilıetle komisyonumuz çalışm:ılannı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş erdezı. o ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir U ğiyle karar verildi. 

133~/1375 - 3 o 3 o 1965 

1SMET ü?:Ç'ELlK 
flköğı·ctmcn okulu öğrencilerinden 'T'alı si ıı 

Temel eliyle 

TOKAT 

Karar No. J aı·aı· tarihi 

651 29 . 3 . 196G 

(D ilekçi : Mıwakkat öğretmenlik yapnnş oldu· 
ğııııdmı lw.klarının korunmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar taı·ihi 

652 29 o 3 o 1966 
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(Dilekc:cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ad resi ve dil kçe özetiyle komisyon ltararı) 

1335/ 1376 - 3 . 3 . 1965 

C..ı\PBR KlNY AS 
Kaza esnafları adına 

TATVAN 

(Dilekr:il r : Ç'imerıto fabrikası in~aası biı· baka
"'ı scnatörliik ka zaııd1rmak 1'r_: in plt:inca yeri sabit 
rıl durjıı halde Van iline yapılacak diye yapılan se
çim JH'opagandasından miiştekidi1·.} 

Gareği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ııçıklanan dilekçesinde v§.ln isteği ilgili ve yetkili 
id:ırt mercie veyr. yargı organlarına mür::ı.caatı ger:}ktirdlğ·i cihatle komisyonumuz çalışmalannı dü
zcnliyen H.O sayılı Kanunun 5 nci mn.dd3sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ğ·iyle karar verildi. 

133 ;ı:m> - ıo . 3 . 1965 

~n STAFA KUSLA ye 67 a rkadaşı 
K rucu nalıiyesi merkezinele 

1VR1ND! 

Karar No. Karar tarihi 

653 29 . 3 . 1966 

(D ::lckçaer : Tiiccar 60/70 randuman tiitünii 
3 liradmı 1 Fm al1rken Tekel elli kurıısla clestekl -
ınekt rı 1•e bôzılanrıa da hiç fiyat 11 nnediğinden 
m iiştekidil'ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari. morcie veyr, yargı organlarına mür::ı.caatı gc ı·3ktirdiğl cihetle komisyonumuz çalı~malanm dü
zcnliyen 1{0 sayılı Kanunun 5 nci mn.dd3sine nit işlerder. olmcsı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1341 / 1382 - 10 . 3 . 1963 

IlALlL 0(1-:\WŞIIAN 

Ova Emiri köyünde 

AYDIN 

Karar No. Karar tarihi 

654 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 17 deldirlık ta rlanın isklin miidiirlü
ğ iince mahkeme sonuna kadar lıaJl;asnıa satılma
,ıı a ını 2510 sauılı Kaıııınmı 43, 44, 45, 46 ve 47 nci 
maddelerini 1'lgililcrin dikkatine çekilmesini iste

''1 clvt c elir.) 

G3reğl düşünüldü : Dilekçinin yukn.rda özeti r..~ıklanan dilekgesinde vakı isteği i gili ve yetkili 
idar.i. mercie veyr, yargı organlarına mür.:ıcaatı ge raktirdiğ i cih3tle komisyonumuz çalı~malannı dü
zen1iyen 1~0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden OJ.m::..sı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

655 29 . 3 . 1966 



- ~o -
(Dilekçeuin tarili 'Ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle k omisyon karan) 

1342/ 1383 - 10 o 3 o 1965 

tERAHtM AYTAÇ ve arkad~ı 
i\ I. i\f.. Esnaf Kefalet !Kooperatifi İda ı·e 

M eel isi Başkanı 

BALLKESİR 

(Dilekçiler : 507 sayılı l{anunun 110 ncıı rnad· 
desinin biran önce tadilini iste'nıektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1344/ 1385 - 10 o 3 o 1965 

RECEP YURDAŞEN 
ne.n~eğiz m ah. Dilmaç sokak No. :7/ 2 

Karagümrük - iSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

656 29 . 3 o 1966 

(Dilekçi : Emekli telgrafçıların ikı-arniyedcn 

1Mhnt.m edilmemesini istenıektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıçınalarmı dü
zenliye~ 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i.§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l346./ 1387 - 16 . 3 . 1965 

YUSUF TEMUÇlN ve arkadaşlan 
Merkez . Sağlık Ocağı Tıbbi Sekreteri 

TUZLU CA 

Karar No. Karar tarihi 

657 29 o 3 o 1966 

(Dilekçiler : Sosyalleştirmede bilfiil çalışan per
sonelin maaşlennın mahttuniyet zammı ve gezi taz~ 
minatı namiyle tatminkar bir zam yapılmışken; ay

nı mesai statüsüne dahil olan nıemurla·r eski maaş

lariyle çaııştırıldığından nıiiştekidirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i.§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılD\a!!~!' mahal görülmediğine o'y birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

658 29 o 3 o 1966 



- ~ -
(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1348/ 138!) - .16 . 3 . 1962 

FAHRE'l'TlN AKÇAG-öZ ve arkadaşları 
Sancaklı köyüniin Küçük Sancaklı mev
ldinde 

TERME 

(Dilekçiler : Dikenlik ve ham topı·ağtt imm· ve 
ilıya edel'ek geçinıleı·ini sağladıklaı·ı yeri elleri1ıden 
cılınmasında.n nıiiştekidirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilakçesinde viikı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle k-omisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1349/ 1390 - 16 . 3 . 1965 

IIATJCE SEl\HZOOLU 
Ulugazi mahallesi Portakal sokak Çalonaz 
anı No. : 26 

SAMSUN 

Karar No. Karıır tarihi 

659 29 . 3 . 1!J66 

(Dilekçi : Aslında orman mefhumıt ilç ilgisi 
lJultmmıyan g<fyrinıenkullerinin orman havzasma 
alınmasından nı~tekidir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerQen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

] 351/ 1392 - 16 . 3 . 1965 
HA AN YILDIRIM ve ar. 
Clöllü nahiyesinde 

KIRŞEHiR 

Karar No. Karar tarihi 

660 29 . 3 . HJ66 

( Dileleçile ı· : Toprak reforrııunım bir'an önce 
ele alınmasını boş yatan H azi'ne toprakl an nın ken
dileı·ine adalet içinde taksimini istenıektedirlel'.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
zen1iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

661 29 . 3 . 1966 



-22-
(Dilckçcnin tarih ve No. su il c sahibinin adı, adresi ve dilek~e özetiyle komisyon karan) 

1352/1393 . 24 . 3 . 1965 

SADETTtN ŞENEL 
Un Tüeean Haşim Mcri~ 'tcn eliyle 

l\IANlSA 

( Dilck{·i : Jll ahkıimiyct nctı'cesi mcmuriyetten 
milebueden mahrum oldnğunıı, tekrar mernur·iyete 
geçebilnıc•sini tem:'n ir:in özel bir kanmı çıkaı·ılma

sım ıtale betınektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürıcaatı ga.:ık ~irdiğl cih:ıtle lı::omisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ıdd:ısinc ait işlerdeıı. o:ması hasebiyle komisycnumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ğiylo karar verildi. 

1354/ J 395 . 24 o 3 o 1965 

Metal · tş 

Dörtyol Sosyal sokak Yüksel ap. No. : ~/4 

Cebeei · A-~KARA 

Karar No. Karar tarihi 

662 29 o 3 o ] 966 

(Dilel~<j : Jllq,k:na ve J(iıııya Endüstri J(ıı1'umu 
h~;metine giren ı'J:ı'le.rhı T iirk Ifa t·a J(ummıı uçak 
ve matör fabril:aları ı'/ e J{ızılay Ga ~ 11laske fcıbri
kasında geçen Mznıe tle ·rinhı kurum hizmetinde geç
miş sayılmaıına dair 3575 sayılı J(cınuna bir madde 
ilave edilmesini istemektedir.) 

Gereği dü:ıünüldü : D.ilekçinin yukarda özet~ açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz ça.lı~malannı düze:ıliyen 140 ı::ayılı Kanunun 5 nci ma:ide.:ıine ait i~ler
den olma'lı hase1Jiyle lı::omisyonumuz::a bir i~lem ya.pılmaJma mahal g::>rülmed.iğlne oy birliğiyle 
karar verildi. 

1355/ 1396 . 24 ' 3 o 1965 

HASAN DUMAN ve arkadaşları 
Sancaklı köyünün Küçük Sancaklı mev
kiinlle 

TERME 

Karar No. Karar tarihi 

663 29 o 3 ' 1966 

(Dilekçı' l e r : Orman ı'lc ilgisi kalmıyaıı ve ihya 
IJtiııiş o!d1'lklai"'ı -gcıyrintenkUliin dururnlarının ince
lcnCi'rk topraklarının olmadığından kendilerine 
tcrkcdilmesini, toprak parçası yiiziiııclen cezai taki
l>alın l.:alclmlmasını istemektedirler.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileltçesinde vakı is-.,eği ilgili ve yetkili 
idari nıercie veya yargı organlarına müra.caatı g-.;rektirdiği cih9tle komisyonumuz çalıımalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai ~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

664 29 . 3 . 1966 



-23-
(Dil kçcnin tarih ve No. sn ilc sahibinin adı , adresi ve di1ckçc özetiyle komisyon kararı) 

1357/ 1398 - 31 . 3 . 1965 

KEMALETTiN öNEL 
'ri.irniik nahiycsi hallondan 

MERZlFON 

(D il ck~i : Tapulu bulunduğu arazisinin elinden 
~1 lındığından müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dileltçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vfı.kı isteği ilgili ve yetkili 
idar! mercie veye yargı organlarına müra.caatı ge raktirdiğ i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madd3sine ait iş!erder. o ması hasebiyle komisyor.•ımuzca bir 
işlem yapılmasın2. mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

1361/ 14 2 - 31 . 3 . 1965 

IlAMZA DiREKÇt 
Belediye Başkatibi ve Muhnsibi 

CIZRE 

Karar No. Karar tarihi 

665 29 . 3 . 1966 

( D1:lckçi : Görülen liizuma binaen belediye za
bıta mcmurluğunda ütihdamından miiştekidir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti <!.Çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı ge rektirdiğl cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1364/1405 - 31 . 3 . 1965 

l\fi:JSA KAZIM öZBAY 
Sakızağacı İstanbul caddesi No. : 156 
Bakkal Hasan K alyoncu el iyle 

Bakırköy - tST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

666 29 . 3 . l966 

( Dilekçi : Emeleli maa.Jları az olan ve çalışanıı
vacak derecede maliiller ve viicııtça çalışanııyacak 

bir derecede malul olduğundan geçinecek bir maa.J 
laJı ~i.~i wğlrınmasm1. istemektedi1·.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıkln.nan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organlarına mür:ıcaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ'ine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

667 29 . 3 . 1966 



- 24 -
(Dilekçcnin tarih ,.c No. sn ilc sahibinin ach, adeesi ve dilckçc özetiyle komisyon kuran) 

136G/ l40G - 31 . 3 . 1963 

GABRJ YEL CAVRtYELOOI:,U 
Tahtakale Pındık~ılar sokak Canı Poı·sclcn 
han kat 1 

iSTANBUL 

( Dilekçi : 1 lı raç mallarım1Z arasında olııp biin
yesinde çeşitli maddelerin b7tlmıması (suni ipek, 
l.·auçııh, iplik, jelatüı, boya) sebebiyle ihracı, ancak 
lııt maddelerin kimyahanelerde tahlil ve tetkiki ilo 
Oiiınriik, gider ve sair vergilcı·in hesaplanması ınec

lıuriyeti uzun zamana bağlı bıılımdıığundan ihracı 
sağlanmamas11ıclan mii§fekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilek~in yukarda özeti ::ı.çıklanan dilekçesinde vikı isteği. ilgili ve yetldli 
idn.ri mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 s::ı.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13 ..J/1425 - 21 . 4 . 1965 

!H AN SAniBAY 
P'rT 1\IPınuru Şc,·kct Sarıbay eliyle 

Hassa - H.A TAY 

Karar No. Karar tarihi 

668 29 . 3 . ] 966 

(Dilekçi : Ceyhan nüfııs memıırlıığıında bttlıtn
dıığıı sırada ya5 haddi dolay1siyle emekliye sevk 
eclildiğini 7 128 88 lü·n ile tor)tan ödeme ya.jnldığın

dan m iişt e kidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
lıjlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1386/1-127 - 21 . 4 . 1965 

Şt l Rü ÇEKiRDEK 
Halıcı ap. No. : 1 

NEVŞEHiR 

Karar No. Karar tarihi 

669 29 . 3 . ] 966 

(Dilekçi : Emekli olup 7350 sayılı J(anıınun 

tamdığı hiikiim dahilinde aylıli, bağlandığı vo ikra
miye ve1·ilnırcliği'11den mii.Jtel<idi r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı is teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org-anlarına müracaatı ge rektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasma mn.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar turilıi 

670 29 . 3 . 1966 



-25-
(Dil~kçenin .tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi VG dilels:çe öze.tiyle komisyon kararı ) 

1387/ 1428 - 21 . 4 . 1965 . 

IIAYDAR A:K1L öZEKE 
Sultanahmet Hacitahsinbey sokak Orhan 
Tahsinbey han No. : 2 

!STANBUL 

(Dilekçi : Emekli, dul ve yetimlerin de?·tl&rini 
ve dileklerini dile getirmek gayesi ile .tertip ettik
leri basın toplantısı hakkındfı 10 . 4 . 1965' tarihl-i 
TI aber Gazetesinde intişar eden yazının okunmasını 
istemektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı tranunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi~ 

.. 
1405/ 1446 - 4 6 . 1965 

ZEl EREY A YILDIZ 

HEREKE 

Karar No. Karar tarihi 

671 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : H azineye aidolan yerZe1·e ev yaptık· 
larını ihbar yüzünden mahkemeye verildikZerinden 
mii,ştekidirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiğl cihetle komisyonumuz çalışmala.rını dü
zenliyen 140 ·sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapilmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~4~yı~s_ : 4 . § : 1965 

IIACI NECDET MüFTüOGLU ve arka
c1:ı ~Jar1 

Ziı·aat Baııkam eliyle 

1SLAH1YE 

Karar No. Karar tarihi 

672 29 . 3 . 1966 

( DilekçiZer: Maliyeye olan tohumluk borçlarının 
faizşiz olamk dondurulup taksitlendi1-ilnıe:sini ve 
Ziraat Bankası borçlarının ödeme imkanına da el
veri§li bir hale geti1·ilmesini istemektedirler.) 

Gereği d"şünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari nıe•cio veya yargı org·anlarınıı. müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zen iyen HO sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

673 29 . 3 . 1966 



- 2S ---
(Dilekçenin tarih ve N o. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1413/1454 - 22 . 6 . 1965 

BEKiR DOOAN 
Mezra Köy Eğitmeni Bakluıl Hüseyin Dö
ğer eliyle 

AKÇADAO 

(Dilekçi : Eğ1'tmen olduğunu öğretınenlere ı•e

rilen eğitim ödeneği ver·ilmediğinden miiş t ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ı.caatı gcr~ktirdiği cih3tle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1416/ 1457 - 22· . 6 . 1965 

l\TtJRt öOOT Ye arkadaşları 
.Arap Dede köyünde 

PAZARYERİ 

Karar No. Kara r tarihi 

674 29 . 3 . 1966 

( Dilekçiler : /{ir eç ocağı açma ruhsat tezker·esi 
verilmemesinden rniiştekidirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cih3tle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1418/1459 - 22 . 6 . 1965 

SEY1T SAYANER 
Sarıaliler mahallesinden İçeri Çumra 

ÇUMRA 

Karar No. Karar tarihi 

675 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi :Birinci Dem·e Sinop Milletvekili Mah
mut Alcanoğlıı'mm karısının nüfuz baskısından 

miiştekr'dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerek ~irdiği cih:ltlo komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kar:ı.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

676 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

1421/1462 - 22 . 6 . 1965 

IIAH.UN iLiMSEVER 
Nüfus Kfttibi 

Balya - Balıkesir 

(Dil ekçi : Aslçerlikleri et olarak ifa eyle1n1.5 olan 
hizmetlerinin ve yurt clı5ında mwkıtlıında 10 yıl 

öğretm enlı'k yapanların hizm etlerini borçlanmak 
suretiyle meınııriyetine say1lmasmı i~fem ekt edir. ) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesindo vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veye yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü· 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madd~sine ait işle1·del'. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1422/ 1423 - 22 . 6 . 1965 

KER!M G!DER ve arkadalşarı 
Sivil Palas Oteli 

BAYBURT 

Karar No. Karar tarihi 

677 29 . 3 . ı 966 

(Dil ekçile ı· : M uvakkat öğ retmenlerin ücretlerine 
zam yapılmasını istemektedir/er.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarl mercie veye yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerde!'. olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine o.y birliğiyle karar verildi. . · 

1424/ 1465 - 22 . 6 . 1965 

Y Pn i Su köy Muhtarlığı 

SlLH<IKE 

Karar No. Karar tarilıi 

678 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi : O ı-man köyii1ıcle bıtlundıığıtnıı köyiin 
yrıkın sahalarına ağaç dikimi yap1.lclığından miişte
di1'.) 

Gvreği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari morcie veya yargı organlarına müracaa.tı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

679 29 . 3 . 1966 
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(Dilekç~mİn tarih ve No. su ile sahibinin adı, uelresi ve dilckçc özetiyle komisyon karan ) 

1429/1470 . 9 . 7 . 1965 

DtP KANAL • 
Kuzeytepe köyünde 

Antakya . IlATAY 

(Dilekçi : 5/8 hissesi ad1nıa ve 3/ 8 hissesi or·tağı 

admrı old1ığıınıı ve aleyhine aç?lan izalei ~{iyu dô-
1!ası ilc niifıızıı sayesinde ikinci miizayedc netice
sinde bahçe ortağına ge9tiğinden miiştcl6dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle kara;r verildi. 

1431/1472 - 9 . 7 . 1965 

tBRAHlM ÇAL 
Soğukpınar malı . 

PERTEK 

Karar No. Ka rar tarihi 

680 29 . Cl . 1966 

( Dilekçi : Şehit çocuğu ve iki gözü kör oldıığu

nıı bağlanmış olan 71 lira aylığın azlığından miiş

tekidir·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1442/1483 - 21 . 7 . 1965 

HüSEYiN EZGü 
6. IT d. Tb. Kh. Bl. 

Şahnalar - KARS 

Karar No. Karar ta'rihi 

681 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : tlkoku,l öğr·etmeni olduğunu askeı·lik 

görevini yapmak iizeı·e iki y1-l 1'çin ara Ver''lıt1:§ bu
lıındıığunıı; iki yıllık zamanının meslekteki terfi ve 
emekliliğe sayılnıayışından mü,§tekidi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuk:ırda özeti açı.klanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

682 29 . 3 . 19G6 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekç<'. özetiyle komisyon kararı ) 

1444/ 1485 - 18 . 8 . 1965 

MEHMET ASLAN 
ro. : 136 da Düzeüoğlu 

Yeşildere - tZMtR 

( Dilekçi : Birçok 1I azine arazisi boş durmakta 
t•e faydalarımadığından ve bıtnıtn neticesi milli 
[J e liı· kaybedildiğinden ınüşteki Tarım ve Imar ve 
lskaıı Bakanlıkları biı· çare bulına.sını isteıııektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organlarına müracaatı gcr;,ktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerelen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

1445/1486 - 18 . 8 . 1965 

BJ<m:tR ÇERKEŞ 
Yeniuoğan Orhan Ga?:i malıallesi Onbirinci 
Mnht:ırlığı No. : 252 

ANKARA 

Karar N o. Karar tarihi 

683 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Babasının şehit maaşıııdaıı riiştiinc 

!:adar faydaland1ğını, kolunun sakat olduğunu balı 
sile sözü edilen aylığının devamını istcmektedit·.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari me:ı·cie veya. yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal göriUmediğine oy birli ğiyle ka.ra.r verildı. 

]449/ 1490 - 23 . 9 . 1965 

MUA1LMEH. SENEG 
Ticaı·ct lisesi orta son sınıf talebesi 

KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

684 .29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Orta s-on sınıf öğrencesi ohıp biı· ders
ten kaldığını, ortalama notıt sekiz tuttuğunu mağ

clul'iyet·inin gideı·ilıııesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ::ı.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

685 29 . 3 . 1966 
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(Dil ekç~n in tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve clilek~c özetiyle komisyon kararı) 

1451/1492 - 23 . 9 . . 1965 

MEIIME'l' SARUHAN 
İlçe Tahrirat Katibi 

Arsin - TRABZON 

(Dilekçi : 5431 say1lı Jl ler Idaresi J(a nmıunıın 
ı·alilcre tanıdığı hak ve saldhı'y e te dayanılarak 

em('kliye sevk edilmesinden miiştekidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkil' 
idari mercie veyc yargı organlarına müracaatı gC; rektirdiğl cihetle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait . işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca blı 

işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle !tarar verildi. 

1454/14D5 - 23 . 9 . 1965 

CUMA iYiGüN ve arkadaşları 

Yusufpaşa Camii İmam ve Hatibi 

URFA 

Karar No. Karar tarihi 

686 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi/er : lll az bu ta camii hademelerinin ma
aşlarınm aııtırılmasını 1·e eski hizmetlerinin borç
lanrlırılmak suretiyle değerlendi?·ilmesini 1•e emek
lili/c Jıaklarfnm tan'innra:smı isteı>ıektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge raktirdiğ i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

751/ 751' o 2/ o 2, 
11.639/ 11639, 16098/16098 - 4 . 8 . 1965 

iSMAtiJ TüRENGüL 
Tepecik m ah. Cami sokak No. : 1/ A 

ıJ arar No. Krıı·ar ta ı·ihi 

687 29 . 3 . 1!36G 

(Dilekçi : /(ocaeli muhasebei hususiye gelir 
ıll <, mımı uörevini i[a ederTren Muhasebe ılliidii ·rii 

Tevfik Tüziin'iin §ahsi kaprisleri ve garezkaraue 
hareketleri neticesinde .21 . 8 . 1961 tarihinde 
5431 sayılı J( anıtnun 39 nc11 maddesini ta.dil eden 

tz.M:tT 7242 sayılı J(anıınmı 1 nci maddesi gereğince 

euıokıiye sevk edı:ldiğini, yapılatıı bu ı'Jlemin haksız 

'Ve adalete aylm·ı bulunduğmııı, beyanla hakkında trıtbik edilen mıuımelenin iptaline, eski görevine 
iadesini istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı gegenin hizmet süresi 33 yıl 5 aydan ibaret olup 
mesaisinden beklenilen randuman alınmadığı, cihetle 5434 sayılı Kanun gereğince re'sen emekliye 
sevk edildiği bu hususta Danışıaya da dava açmadığını bildirmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıltlanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıımalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tal'ihi 

688 2!) . 3 . 1966 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1448/1448 - 3 . ı . 1962 

ALt AKSOY 
Kcprin köyü eski Eğitmeni 

Tomarza - KA YSER! 

( Dilekçi : A.ğır ba~lık yüzünden binleı·ce vatan
daşların evlenemedikleı'inden müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarı. mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1457/ 1457 - 3 . ı . 1962 

ALt YAŞAR 
Kısacık köyünde 

ORDU 

Karar No. Karar tarihi 

689 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Çı'ftçilikle meşgul olduğunıt ipotelc 
karşılığı Ziraat Bankasından boı·ç verilmesini tale
betmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarj. mercie veyl). yargı organlarına mür:ı.caa.tı ge r3ktirdiği cihetle komisyonumuz çall§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

14G0/ 1460 - 3 . 1 . 1962 

YOCE BOYüKATAMAN 
Ata Olgaç sokak No. : 14 

Emirgan - tST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

690 29 . 3 . 1966 

(Dil ehçi : Lise mezunu olup üniversite konten
Janına dôlıil olmadığım -ı,•e 25 yaşın sonuna kadar 
lıabasınd<ın kalan yetim maaşının devam. etmesini 
ı:stemektedir.) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vey:ı. yargı organlarına mür:ı.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasın~ mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

{l~l 29 . 3 . 1966 
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(Dilckc;enin tarih ve No. ·su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı ) 

1461/1461 - 3 o ı o 1962 

AL t AYD0<1M:UŞ 
Şehir Kuruçayı Tepe Yakası köyünde 

tSKtiAP 

(Dilekçi : Tarla ve arazisinin zo'l"la zaptedildi
ğini mahkemeye açtığı davada aleyhine neticelen
diğinden miiştekidir.) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması . hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1470/ 1470 - 4 o ı o 1962 

FBRlHAN BEŞLi 
Kumtaş malı. Tepepark Karşısı No. : 46 

GEDtZ 

Karar No. Karar tarihi 

692 29 o 3 o 1966 

(Dilelcçi : Ortaokııl bitirme imtihanlarında hok
sızlı.ğa ıığradığıııdan nıii.ştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yap:ılmasuuı. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1473/ 1473 . 26 o 12 o 1961 

YAŞAR BATIRi GüLENÇ 
Gölyüzü malı. Lise karşısı No. : 3/B 

BOLU 

Karar No. Karar tarihi 

693 29 o 3 o 1966 

(Dilekçi : Emekliye sevk edildiği ,tarihe kadar 
24 sene 5 ay 9 giin hesaplandığıncllın miiştekidü·.) 

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığının cevabi yazısında : Milli Emniyet_ 
Başkanlığı emrinde görevli iken 10 ncu Tümen 
Komutanlığına bağlı 7 nci Piyade Alay emrino 

atanarak bu görevine katılmadan, 5802 Sf\.yılı Kanunun 24 ncü maddesine göre isteği üzerine is
tüa ederek vazüesi ile ilişiliği kesilip ordnda geçen hizmetleri de T. C. Emekli Sandığına devredil
diği, hizmet durumu ile ilgili olarak adli, idari ve askeri yargı yerlerine daha önce bir karar veya 
Dilekçe Komisyonundan geçmiş muameleye rasıanmadığı bildirilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie :'feya. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
~enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarih i 

694 29 o 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyl e komisyon kararı) 

1637/ 1637 - ll . ı . 1962 

BEKiR YILDIZ 
7 nci Kor. 4G7 nci Mot. Top. Tb. Kh. Bl. 

DİYARBAKIR 

(Dilekçi : Afyon Sincanlı kazası Asliye 1/u. 
kuk 111 ahkemesinde haksızlığa uğradığından miiş

tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı is·~eği ilgili ve yetkili 
id:ı.r;. mercie veyc yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihatle komisyonumuz çalı~malarını dü
zen~iyen EO sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o!ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmaııma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1G38/ 1G38 - ll . 1 . 19G2 

KEMAL ANIL 
DSl 7 nci Bölge 71 nci Şube 

SAlılSUN 

Karar No. Karar tarihi 

695 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : 1 şçi Sigortaları ]{ u1·umunwı her iş

çinin ~ahsına mesken kredisi açmasını talebetmekte
dir.) 

G:ıreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili. 
idar \. mercie vey::!. yargı organlarına mür:ı.caatı gcrak tirdlğl cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

] 642/ 1642 - ll . ı . 1962 

MUSA KO'l'BAŞ 
Yavuz köyünde 

Vakfıkebir- TRABZON 

Karar No. Karar tarihi 

696 29 . 3 . 1966 

(Dilel•çi : Mahkeme tarafından almış olduğu 

275 lira 20 kuruJ para cezasının affedilmesini ta-
1 elJ etmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilckçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ido.r;. me:cie veyr. yargı organlarına mür::ı.caatı geraktirdiğl cihetle ko.nisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 1~0 sayı.ı Kanunun 5 ~ci 'llladdasine ait işlerden o!ması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

697 29 . 3 . 1966 
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(Dilckı:cnin tarih YC No. su ilc sahibinin adı, a.fl ı c3i YC dilckı:e özetiyle komisyon kararı) 

---------------------------------------------------------------------------------
1657/ 1657 - 13 . 1 . 1DG2 

MEIDrGT ÖZER Ye arkadaşları 
Dcrcsökü köyü Muhtan 

iNEBOLU 

(D ilehçiler : J{öyleri hudttiları dalıilinde tapulu 
a ·a:ilrrinin 4785 wyılı J(anıma tabi tutıümasına 

itira:la, bedeli ödenmeks1'zin ellerinden alınan ve 
II a :ine adına tescili yapıldı_qını ı· e Devle-t onnan
lrırına ı;.zak mesafede bıılıınduğunu, bu konuda 
I>aııı .. 5tayca verilen 13 . 1 . 1962 tarihli /(ararın bu
lwırluğwıu ı·e hakla:·mın tesli?m'ni ?·stenıektediı-ler.) 

Tanm D:ı.!o.nlığmın ccva'Ji y:ızısmea : 4783 s:ı.yılı. Ka-:mn uyarınca devlctleşmi~ olup Devlet or
m:ı.nlarınr. bitişikliği se:;c··iyle 5638 sayJı Kanuna rrjro ia.deJinin ica'Jetmediği devletleıtirilen or
ma-:ılann Ha:üne a:iın:ı. tcJcili kanun i:::ı.'Jl bulın:luğand::n, bu lmnuda idarcce yapıla~a~t bir işlem 
olma1ığını, devletleJtirme hdeli ver~lmemeJinin, ln-:ıundr. ön~Jrülen sürelerde müra::aatte bulun
mamasından mütevellit olduğu, dilekçedc bahJi geçen Da:uştay karar:nm 3116 sayılı Kanuna 
g:lre yapıla-:ı istimlikin usulsüzlüğü setebiyle iptaline ili1hin olup bu ilamm, 13 . 7 . 1945 tarihinde 
yürürlüğe giren 4785 sayılı Kanun ica'nnı olan devletle]meye mani teıkil edemiyeceği ve kendi
lerine de adli r.:ıaka"llla.ra intikal eden konula'r da. i:la·:ecc bir i:lem tesisi mümkün olmadığından 

di va sonu~unun bcklenmeJi gerektiği bildirildiB-i de a:ıla:ılmış bulunmaktadır. 

Gereği düşünü~d'J : Dilekçin:n yulmrda özeti açık".:ı.naıı. dilakçesinde vikı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vcyr. yargı organların~ müncn.:ı.tı g-:ır;)k~irdiği cih:ıtle komisyonumuz ça:ı~malarını dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ı,dd :ısine ait iş!erden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir~iğiyle karar verildi. 

1714/-1714 - lG . 1 . 1962 

TEVF1K TüKMENOöLU 
Yarahmet mahallesi No. : 9 

TOKAT 

Karar No. Karar tarihi 

608 20 . 3 . 10GG 

( Dilckçi : Oğlu hukuk fakült esinde öğrenci ol
duğuıııt bıırs verilmesini istemektedir.) 

G2reği düşünüldü : Dilekçin!n yukarda özeti :ı.çık:anan dilcltçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyr. yargı organların::!. müncaatı gcrJktirdlğl cih3 ~le komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen HO sayılı Kanunun 5 nci ma.dd:ısine ait i şlerden o:ması hasebiyle lwmisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tarihi 

699 29 . 3 . 1966 



-35-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adre:;i Ye dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

ın3;ına - 16 . ı . 1962 

NlHAT AKÇAL 
Adiiye 1\:lübaşiri 

GöNEN 

( D;'lckçi : llliiba~:,. olduğunu kadrosuzluk yiiziin
deıı terfi edememesinden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçin!n yukarda özeti n.çıı~:n.na!! dilekgesinde v5.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyr.. yargı organıanna mür::ı.caatı gor:ık~ircl lğ ~ cih:ıtle kombyonumuz ça~ıımalarını dü
z:ın!iyen 1~0 sayı:ı Kanunun 5 nci m:1dd ~sinc ait i§:erd~ı'. o~mc .. sı lıa:ıebiy~e komisyonumuzca bir 
işlem yapılmn.sm:ı. maha! görü:mediğ·inc oy birliğ·iyle k::ı.mr v0ri!di. 

----------------------------------------~ 
1724/ 1724 - lG . 1 . 1962 

KASIM TUZLU ve arkadaşları 
Adiiye mahkeme mübaşirlcri 

SAKARYA 

Ka:·ar No. Karar tarihi 

700 29 . 3 . 1966 

(D :"ckç:·l cr : !ıl ül;a;iı· oldtıklarını kadrosuzluk 
y ;iziiııclc n terfi cdcmcdiklerinden miiştekidi1·ler.) 

Gereğ·l düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari me:cie vey2. yargı organıanna mür:ıca::ı.tı gcr:ılt~irdiği cilı:ı tle kombyonumuz ça~ımalarını dü
zen iyen H.O sayı:ı Kanunun 5 nci ~ı:ıdd:ısine alt iş:crd~:ıı. o:ması lıasebiy:e komisycnumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir:i ği yle karar verildi. 

l 730/1730 - ·lG . 1 . 1962 

1\IRBl\IET ALt MERT 
1stiklal mah. 312 sokak No. : 2 

DENlZLt 

Ka:-ar No. Karar tarihi 

701 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi : Verem hastası olduğunu, Büyük ll11'l
lct M edi si üyelerinin ~alısi gelirinden yardım yap1.ı.. 

masını 1'stemektcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyc yargı organlarmc mür:ıcaatı gcr~ktirdiği cih:ıtle komisyonumuz ça.lıımalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddJsine ait iş erden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

702 29 . 3 . 1966 



- 3G-
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

ı734/1734 . ıG . ı . 1962 

ABDULLAH ŞAN ve arkadaşları 

Cumhuriyet cad. Manifaturacı Ahmet V edi 
eliyle Ta.~buı-nu köyünde 

Iğdır - T .AŞBURJ\TU 

(Dilckçi : Tohumluk buğday yardımı yapılma
dığından rnüştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili vo yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı ge raktirdiğ i cihetle komisyonumuz çallımalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı827 / 1827 . ] 8 . ı . 1962 

MUSTAFA ERS OY 
Burhaniye mahallesi İstiklal caddesi No. : 78 

iNEGöL 

Karar No. Karar tarihi 

703 29 . 3 . 1966 

( Dilckçi : Emekli b1"nba5ı olduğunu eski emek· 
lilerle yeni emeklilerin arasındaki bu farkın gide
ı·ilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür::ı.caatı ger:ıktirdiği cihJtle komisyonumuz çallımalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madd3sine ait işlerden o:ması hasebiyle komisycnumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1843/1843 . 17 . ı . 1962 

YUSUF AYDIN ve MAHMUT PILAS 
Cukan köyünden 

KAHTA 

Karar No. Karar tarihi 

704 29 . 3 . 1966 

(Dilekçiler : 105 sayı!ı J(anunla mecbıın" iskana 
tabi Z eynel Turanlı'nın bırakılmasını istemektediı·
ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ıcaatı ger3k~irdiği cihotle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

705 29 . 3 . 1966 



- 3'/-
(Dilek~cnin tarih YC No. su ilc sahibinin adı, adrc3i ve dilck~c özetiyle komisyon karari) 

1844/ 1844 - 18 . 1 . 19G2 

MüST AF A Y Al\IAN Ye arkadaşla!'I 
Gözclck köyünden 

KAHTA 

(Dilekç1·ler : 105 W!J?l? J(anunla 111ccbU1·i 1'skana 
t al> i Z ey nel Tııraıılı'nın b1 rakılmasını istemektedir
ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhnan dilakçesinde v5.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müncaatı gcNlt tirdiği cih:ıtlo komisyonumuz ça~ıımalarını dü
zenliyen EO sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş!erden o~mnsı hasebiyle komisycnumuz:::a bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~613/2613 - 17 . 2 . 1962 

1~ .\ ŞİT AKAN 
20 hane nanuna Tcvirli köyünele 

IöDIR 

Ka!'ar No. Karar tarihi 

706 29 . 3 . 1966 

. . . . . - . 
( DilekçiZer : Iğdır T oprak [( omisyonu hpylerine 

gelın :·ş olup dağıtımı yapaınadığmı, J{mm·syonun 
Iğdır'dan alınacağından mii;ıtekidi?'ler.) · 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v5.ln isteği ilgili ve yetkili 
id:ıri mercie veyc yargı organlarına müncaatı gcr:ıktirdlği cih:ıtle komisyonumuz ça!ıımalarını dü
zen'.iyen EO sayılı Kanunun 5 nci m:ıdd:ısine ait iş!crden o:ması hascbiy!o kol!lisycnumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2561/ 2561 - 15 . 2 . 1962 

l\IEIIMET KORKMAZ Ye arkadaşı 

J andarma birliğinde 

TOMARZA 

Ka:·ar No. Karar tarihi 

707 29 . J . 1966 

(D :'lc!;;çilet· : Uzatmalı çavıış olduğundan ii crct
teıı maaJa geçmesini; kıyafet!erinin astsubaylar 
misillii, diizcltilmcshıi temin i[Üı bit· kanun çıkarıl
masını istcıııektedirler.) 

Gereği dü}ünüldü : Dilekçinin yuka!'da özeti ıl.Jıkla~an dilckçe3inde vaın isteği kanun mevzuu 
olduğn cihetle komisyonumuz çalışmahnnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde::ıinc ait i~ler
den olma·n haJebiyle komisyonumuz::a bir işlem y.1pılmaJına mahal g3rülmcdiğinc ey birliğiyle 

karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

708 29 . 3 . 1966 



-38-
(Dilekçcnin tarih ve No. su il c sahibinin adı, adresi ve dilek~c özetiyle komisyon kararı) 

2564/2564, 3549/354) - 25 . 4 . 19G2 

IIüSEYlN GEL 
Çinçin Bağları S. Samuncuoğlu m::ı.h. 

No. : 548/B 

ANKARA 

(D :lekçi : _tlım~ olduğu 157 l1·ra nıaa.Jm artırıl
masını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dil~kçin:n yukarda özeti ::ı.çıkl::ı.nar.. dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki!i 
idari mercie veyı!. yargı organlarına mür:ıcaatı ge r:ık·;ird:ği clh:ıtle komisyonumuz ça:ı:ımalarını dü
ı:an1iyen H.O sayılı Kanunun 5 nci m:ıddJsine ait iş:erden o:ması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle l{arar veri:di. 

2563/2565, 3194/3194 - 15 . 2 . 19G2 

1RFAN ÇlÇEK 
Büyük Dere köyündç - Selim 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

709 29 . 3 . 1966 

(D :lehçi : Bü· çift öküz ve a:·abaya Oıtiyacı olııp 
nakdi yardımın yapılma;;ını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklana:t dllckçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id:ıri mercie veyr. yargı organlarmr. mür::ı.caatı gc r:ıktirdlğl clh:ıtle komisyonumuz ça"!ı~malarını dü
zenliyen HO sayılı Kanunun 5 nci m:ıdd~sine ait iş:erder. o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veri.:di. · 

2575/2575 - 15 . 2 . 1962 

FlKRET A YGEN 
Eminsu 

. Kavakltdere öıdemir caddesi No. : 73/5 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

710 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Emekli sııbay ol11p görev ba5ında f elç 
geldiğini yabancı bir rııemlekette tedavisinin yap :ı

nlmasmı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ı.caatı gcrJ!{ tirdlğl cihJtle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddJsine ait iş~e:rden o:ması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

711 29 . 3 . 1966 



-39-
(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin ad1, acl rc3i ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

2590/25DO - 16 . 2 . 1962 

KEMAL BAŞOL 
Camiikebir malıallesinde 

SlNOP 

(Dilckçi : Jı:adastro fen rncmurlıığıından ve sulh 
hukuk mahkemesinin yolsuzluğundan miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yul{arda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyr!. yargı org·o.nlarma müncaatı gerektirdiği cih~tle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mn.dd~sine ait işlerden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ltarar verildi. 

239G/209G - 16 . 2 . 1962 

Köy halkına izafetcn muhtar 
Agzekcnt köyünde 

OVACIK 

Karar No. Karar tarihi 

712 29 . 3 . 1966 

( DilekçiZer : 1961 yılı Jıa :.·aların kurak gitmesi 
net:·ecsi Erzumm Zı'raat Bankasınca yapılan yar
dımın iyi yapılmadığından mii,ştekı.di1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilckçin:n yul{arda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idar;. mercie veyr. y::ı.rgı organlarına mür:ıca::ı.tı geroktirdlği cihotle komisyonumuz ça.lı~malannı dü
zenliyen l·W sayılı Kanunun 5 nci m::ı.dd:ısine ait i§:erder. o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy bir~ jiyle karar verildi. 

2599/2599 . 16 . 2 . 1962 

Ş{'KHÜ GEZ,)ÜL 

100 aile ııdına 
Aybey mahallesi Tepe sokak No. : 7 

UŞAK 

Karar No. Karar tarihi 

713 29 . 3 . 1966 

( Dilckç:·ıer : 2510 sayılı Toprak 'l'evzii /( annnu
na tabi tnttıla:ak toprak 1:c1·ilmesini isteme k: edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ıcaatı gerektirdiği cih:ıtle komisyonumuz ça.!ı1malarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o:ması hasebiyle komisycnumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

714 29 . 3 . 1966 



~40-

(Dilekc_:enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon karan) 

2GJ0/2GJO - lG . 2 . 19G2 

AIIUE'I' ÇINAR 
Elpirck köyünde 

AFYON KARAlilSAR 

( D;"lekçi : .1skerı manevrede yara 'cımp maııil 
l~cıldı.ijı Jııbesine mürrıCiıat ettiğini maaJ bağlamııa
dığından miiştekidiı· .) 

G:ıreğl düşünü~dü : Dilekçin:n yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id::ı.r ~ mercie vey2. yargı organların:1 müncaatı go r:ık tirdi.ğl cih:ıtle komisyonumuz ça:ı}malarını dü
zenliyen EO sayı!ı Kanunun 5 nci m::ı.dd :ıslne ait işlerden o:ması hasebiyle ltomisycnumuzca bir 
işlem yapılmasına mah::ıl görülmediğine oy bir .i ğ·iyle karar veri!dl. 

2GJ3/ 2G03 - lG . 2 . 10G2 

V.AIIl'I' YARARSOY 
Ilaeıf::ıkılı İlkokul Öğretmen Vekili 

Akdağmaden i - YOZGAT 

Karar No. Karar tarihi 

715 20 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Öğretmen vekili oldıığımtt, öğretmen 
vekilliklerinde çalışanların haklarının tanı!ılrnasını 
istemektedir.) 

G:ıreği düşünü:dü : Dilelrçin~n yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id::ı.r~ mc::-cie vcyr. y:ırgı organların2. mür:ıcaatı gcr:ık~irdi.ğl cih:ıtle komisyonumuz ça!ıJmalarını dü
zen~iyen EO sayı:ı Kanunun 5 nci m::ı.dd:ısine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasın:1 mahı;.l görülmediğine oy birli ğiyle karar verildL 

2GOG/ 2GOG - lG . 2 . 19G2 

VEYSEL TARAS 
İnli mahallesinde 

SARAYö.ü 

Karar No. Karar taribi 

716 20 . 3 . lnG6 

( Di!ekçi : Aftan ist1I ade ed;"p mahkıimiyetten 

bırtııldıığunıt fakat 1·:5e alınmadığından mii§teki · 
dir.) 

G3reği düşünü!dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkir 
id:ır~ mo.:-cie veyr. yarg-ı organların:1 müncaatı gcr:ıktirdlğl cih:ıtle komisyonumuz çalıJmalarmı dü. 
zen!iyen EO sayı:ı Kanunun 5 nci m::ı.dd:ısine ait işlerden o.ması hasebiyle komisycnumuzca bil 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

717 2!> . 3 . 1966 



-41-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

"2609/2609 - 16 . 2 . 1962 

.ALt YILDIZ 
Muhtar 
Senpaşa Karadevren köyü 

PüLüMüR 

( Dilekçi : If ayvanlarının yemsizUkten ve Ziraat 
Bankasınca borçlanma suretiyle yem parası veril · 
mesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 

·işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2610/2610 - 16 . 2 . 1962 

VUR.AL BAŞBOZMA 
Mu h tar 
Dikme köyünde 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

718 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi :Kıtlık ve kuraklık yüzünden hayvan
ları öliimle karşı karşıya kaldığı Bakanlıkça tahsis 
edilen pla.mıan asıl ihtiyaç sahibi köylüye veril
mediğinden rııüştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
·idari me.rcie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2612/2612 - ı 7 . 2 . 1962 

ROSEYtN RRKANLI ve arkada§l arı 
102 sayılı ve 15 . 2 . 1962 günlü tel sahibi 

TUNCELİ 

Karar No. Karar tarihi 

719 29 . 3 . 1966 

( DilekçiZer : Arııerika Birleşik Devletlerinin 
buğday yardmıının Doğu iılerine dağıtılacağını, 

Tııncelilerin bu yardımdan nıahrurıı bırakıldıkla

nndan şikayet etmektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

720 29 . 3 . ] 966 



-42-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2614/2614 - 17 . 2 . 1962 

üNAL GüRSOY 
Gazi mah. Kıpçak sokak No. : 6 Enver Gür
soy ap. 

POLATLI 

(Dilekçi : Profesyonel jeep otomobil ekiiyetiyle 
traktör sürücülük yapamadığından müştekidir) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2618/2618 - 17 . 2 . 1962 

MEVLlT öZDEMİR ve arkadaşları 
Giimüle köyünde 

BANAZ 

Karar No. Karar tarihi 

721 29 . 3 . 196& 

(Dilekçile1· : lnkilô,p dolayısiyle köyün öğret
nıeni muhtar tayin edildiği görevini kötüye kullan
dığından mÜ.Jtekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çahşmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonıımuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2666/2666 - 19 . 2 1962 

ALt YOLDAŞ 
Muhtar 
Kakliç köyiinde 

Menemen - tZMlR 

Karar No. Karar tarihi 

722 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : tstimlô,k edilen 8- 10 bin dönüm amzi 
halih~tzır boş durmakta hiçbir işe yammadığını,. 

köyliiye kiraya ve1·ilmesini istemektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklanan dilelı::çesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari met"cie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzoa bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

723 29 . 3 1966 



- 43 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2667/2667 - 19 . 2 . 1962 

NEZlHE S1KLON 
Değirmendere köy yoln caducııi No. : 33/3 

Değirmendere - KOCA ELi 

(Dilekçi : J{anıın, imar planı, sıhhi, fenni ve 
idari raporlar hilafına ve görevler knllanrnak sure
tiyle yapılan fenndan müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organla.nna müra.ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzoa bir 
işlem yapılmasına. maha.l görülmediğine· oy birliğiyle karar verildi. 

7692/7692 - 13 . 5 . 1962 

tERAH LM öZGöZEN 
Bnlat Gevgili sokak No. : 13 

Balat - tST ANBUl, 

Karar No. Karar tarihi 

724 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 21 sene üzerinden emekli edildiğini 

ii.ç ayda 775 lira eline geçtiğini işlemin haks1z ya
pıldığından mü§tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1331/1372, J 5949/15949 - 3 . 3 . ı 965 
IIAKKI ÇOLAK 
Sıtma eradikasyon merkc;~, fiUbeı:ıi sağhk 

koruyuC'ularından 

TRABZON 

Karar No. Karar tarihi 

725 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Sıtma cradileasyon merkezi şubesi 

sağlık koruyucularından olnp tabanca taşıma vesi
kası ?•erilmesini istemektedi·ı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzoa bir 
işlem yapılmasma ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Urfa Senatörü 
V. Geı·geı· 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

K. Nebioğlıı 

Kfı.tip 

Konya Senatörü 
111.. Dinekli 

(Dilekçi sayısı : 134) 

Karar No. Karar tarihl 

726 29 . 3 . 1966 

Kfıtip 

Sjjrt Milletve.lrili 
ll. H. Oran 



DÖNEM .: 2 TOPLANTı : 1 
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D 'lLEKÇE KARMA 

.BAŞKANLIK 

KOMISYO NU 
DIVAN I 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- -o« Sayı : 10 )fı-

Tevzi tarihi 

10 . 6 . 1966 Cuma 

(Dilrkçeniıı tarih ve No. su il<' sahibinin adı , adı·e:ı i ve clilckçe özetiyl e komisyon k:ı.rarı) 

244/~34 - 27 . ll o 196[) 

ALt ATLI 

8nwn h mahallesi Tu!'!ocnkları karşı sı 

Ko. : J35/l 

Etlik - .ANKARA 

(Dilckçi : J[ (' slcUcn i/u·acı lwl:kında lç iJlc :· i 
ll a.kanlığınca yapılan i~l enıin hallın!ıııasmı ı•c 

eski görevine atmmas mı isi ('?ne!.-t edir.) 

İçişleri Bakanlığ1nın cevn.bi yazısında. : ... ~zü 
ge~n emniyet k:ı.drosunda. çalı~maktn. iken g·:jre
vini suüstimal suçundan Ceza lUahkemeaince 6 ay 
hapis, 200 lira ağır para ve 3 ay me"lluriyetten 

mahrumiyet cezasına mahkum edilt'telc bu cezanın tecil edi1diğini ve 78ö sayılı r~ıemurin Ka
nununun 49 ncu_ maddezi gereğince memuriyetten ihr::ı.cı ve Danıştay Ba~kanlığı n~z:linde a ;cıg'l 
d;l.va sonunda 17 . G . 1964 gün 1964/ 2771 sayılı Kararı ile davası reddedildiği bildirilmektedir. 

Gereği dü-ş ' 1ni.ild'.i': Dilekçinin yukı:ı.rda özeti açıklanan dilekgesL"l e v5.1n isteği ilgili ve yetkili 
idari meı·cie vcyı:ı, yargı organlarına müracaatı gerektirdiği clhetle komisyPnumıız çahşm:ılarını dii
Z<Jnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lcrden olması hn.sebiy1e komisyonıımuzca. bir 
işfem· -yı»pılma!JJ.P.a .. mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1096/ 1137 - 28 . 5 . 19G4 

H.ACITÜKKA~ 

Tuğla cı 

YEŞİLOVA 

Kamr No. Karar tarihi 

727 20 . 3 . J 9GG 

(Dil ckçi : Tıığla imalôtçısı olup alınan vergi- · 
nin çokluğundan nıi!ştekidir.) 

Gereği di.i.şünüldti. : Dilekçinin yukarda özet i açıklanar.. dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari ınercie vey:ı. yargı organlarına müracaat-ı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz ça1ı~maları11ı d~i

zenliyen 14.0 sayı!ı Kanunun 5 nci maddesine ait iş1erden olması hasebiyle komisyonumuzca bır 
işlem y:ı.pılnasma mabal görülmediğ-lne oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

728 29 . 3 . 1966 



-2-
(Dilckçcnin ta rih ve No. su il c sahibinin adı, adı·csi ve dil ekçc özetiyle komisyon kararı) 

10J7 / 1138 - 28 . 5 . 196-! 

PTT Personeli 

KOYULII1SAR 

(Dilel~çiler : PTT n in 120 nci yılı dolayısiyle 
PTT personeline ikramiye verilmesini istemekte
dir.) 

<kreği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen H.O sayı!ı Kanunun 5 nci m:ı.dd:}sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir.i.iğiyle karar verildi. 

1098/1139 - 28 . 5 . 196-1 

PTT Personeli 

SUŞEIIRİ 

Karar No. Karar tarihi 

729 29 . 3 . 1966 

(D ilekçi : PT 'I' nın 120 nci yılı dolayısiyle 

PTT personeline ikmrııiye verilmesini istemekte
dir.) 

Gereği düşünü~dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ı.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir~iğiyle karar verildi. 

10J9/1140 - 28 . 5 . 196-! 

11N1P KESKİNLER 

Ilasan Basri mahallesi Şamo Dcy sokak 
No. : 7 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

730 29 . 3 . 1966 

(D ile!.' çi : B irinci de rece vazife maliıUiiğiine 

c:;rılıp iiç a.ycla 420 lira maaş aldığının maaşının 

azlığ ınclan ötürü !.:endisine i~ verilmesini istemel.:
tedir.) 

Gereği düşünlildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ıcaatı ge r:ıktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenli yen 140 sayılı Kanunun 5 nci mn.dd~sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem :fapılmasına mahal görülpıediğine oy birliğiyle !tarar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

731 29 . 3 . 1966 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ilc Halıibin in adı , adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı) 

ÜOOj 1141 ~ 28 . 5. 1964 

KADİR ACAR 

Bayınd ı rlı k mahallesi II. Tabaltdere 
Boyu No.: ı 

MANlSA 

(Dilekçi : 13 senelik Devlet hizmetinin borç
landırılmak S1tretiyle emekliliğine sayılması hıts'lt

sunda Emekli Sandığına vakı müracaatının is'af 
olunmadığından bahisle mağduriyetinin gideriıme

sini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı organıanna mürazaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
i§lem yapılmasına. maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1102/1143 - 28 . 5 . ı964 

AHl\IET GÜNEYD100LU ve arkada.'jları 

Tiza Köyünde Muhtar 

Reyhanlı - HATAY 

Karar No. Karar tarihi 

732 29 . 3 . ı966 

( Dilekçiler: Toprak reformunun bir an evvel 
çıkmasını il>temektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklarum dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idar i mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasm~ mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı 103/114! - 28. 5. 1964 

1SAK K OHENP AK 

Lala Şahin sokak No. : 68/ A 

Feriköy - Şişli - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

733 29 . 3 . ı966 

(Dilekçi : Incelemeden verilen bir mahkeme 
kararından m iiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetldll 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden o!ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasma ma.ha.l görülmediğine PY birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

734 29 . 3 . 1966 



.. 4-- -
(Dilrh;enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adı·csi ve dilekçe özetiyle komiRyon kararı) 

1 W:l-/1 1-:1:.3 - 28 . 5 . 106-l 

:3EU\ "ET ANDA 

Cmnın Emekliler Federasyonu Genel Baş
kıını ı:c. 

TTal'b iyc cı:;k i Muhariplcr binası 

iSTANBUL 

( Dilekçi : Devlet Personel Kanunda cme7di dul 
ı·e yetimlcı·cdc yaşama imkfınları sağlanmasını sö- · 
~ii rJ çc n kanımdan btmlarında istifade ctlirilıııe 

lerini istcıncktediı· .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v5.ln isteği ilgili ve yetkili 
id:ı..ri mercic veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalannı di.i
zon!iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması · hasebiyle komisyonumuzca bir 
i1}_cm. _y::ı.p~"''.sına.· mahal ~ görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

110-1/ 1 l-I G - ~8 . 5 . 196-l 

. TB i E:\Tllt 

\';ıt·i)ı·en k;i,vLi 1-luhtarı ve diğer köy ınuh
t ari:::rı 

·KAST Ai\! ONU 

Ka.ra.r No. Karar tarihi 

735 29 . 3 . 1966 . 

(Dilclu:ncr : f(öy ıneralarının orman bölgesine 
d<ihil ed-ilmesinden miiştekidir. ) 

Gorcği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id'1ri mercie veya yargı organlarına müracantı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz Çall§ma.larııu dü
zen:iyen HO sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
:~lo . yapumasına · mahal g·öriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

t10G/ 1147 - 2b . 5 . 1964 

ZBYY~\.'r l\IONlR C1ZREL1 

Ecza cı 

D1Y ARBAKIR 

Karar No. Karar tarihi 

736 29 . 3 . ] 966 

(Dilehç ı: : 6197 Eczacılar ve Eczaneler J[aııu

ııuna muhalefet olup, ilaç imalatçılan ve fabrika
ları kamyon - taksi - araba kamyeııetle serbestçe 
ruhsat almadan ve eczacı mesul ıııiidiirsiiz sat1ş ya
znlmakta ?l.duğundan müşteki~ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürn.caatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

737 29 . 3 . 1966 



- ·&---
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin acb, adresi ve dilekç(\ özetiyle komisyon ltararı ) 

1107/ 1148 - 6 . 6 . 1!)64 

NAZIM ULO.AR ve arkadaşlan · 

Sulakçayır köyünde 

Hanak - KAR.S 

( DilekçiZer : ]{ öyleı·indel~i baz1 "kimseler· kÖ'JJ 
hııdııtları dalıilinçle b?r kısmı gayrimenkullerin 
ii .::crlerine ·tescil -e tt?'rilınesindC"n miiştekidil'l"er.) 

Gereği düşünüldii. : Dilekçinin yukarda öze ıi açıklanan dilek çe sinde vak;ı isteği i gili . ve yetkili 
ida.ri mcrcic veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalo.rı~ dU~ 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1108/1149 - 6 . 6 . t9ô4 

ABDULI.u\.H öZT AŞ 

·Yavru - 'funa mah. ·Gazi . Pa.~a Olrnl civa
nnda No. : 48 · 

ÇORUM 

Karar No. Karar tarihi 

738 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 1950 y1Tından r;_ok önce 3 ncii clrreceli 
harb malı/Jii old-ıığıııııı, 1950 den önce emekliye ay
rılanların yenilere lıa.vıış turu.lınasını istçm e..ktc.#r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ınercie ·:·eya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma annı dü
zen1iyen 140 sayılı l{anunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonum'lizca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ·verildi. · 

1109/1150 - 16 . tl . 1964 

G""O?:EL ÇE'l'iNKA YA 

Kisecilc köyünde 

Seydişehir - KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

739 2!) . 3 . 1966 

(D ilckçi : J{öyleri lıııdy.tlm·ı dahilinde IIazine

ye ait bo5 ve ziraatc _elven'sli arazi olııp, topraksız 
aile reislerine tevzi edilmesini istmnektcclir.) 

Gereği dü§iini.ildü : Dilekçmin yukarda özeti a~1klanan dilek~.esinde vak:J. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerek ~:..:u:ğ.i cihctle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madd~ı;ine ait işlerc'bn olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
i~1em yapılmasına mahal görülmediğine oy hirli ğiyJe karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

740 29 . 3 . 1966 



-6-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1111/1152 - 6 . 6 . 1964 

DURSUN MERMER ve arkadaıılan 

174 No. ve 31 . 5. 1964 günlü Tel. sahibi 

ŞARKIŞLA 

( D~lekçiler : !şten el çektirilen Belediye Başka
nının görevine iadesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda. özeti Ciıkla.nan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki!i 
idari mercie veya yargı organ~anna. müracaa!.ı gorektird:~ı cihetle komisyonumuz ça.lı~ma.la.nnı dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ~yle karar verildi. 

1112/ 1153 - 6 . 6 . 1964 

BEDİR AVŞAR 

Samanlıbey Köyünde Muhtar 

ARDAHAN 

Karar No. Karar tarihi 

741 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : J{öylerinin yol, köprü ve içme su ilı

tiyaçlaMnın giderilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : D:ılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna. müraca.a.tı gerektird:~ı cihetle komisyonumuz çalı1mala.rını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
i:flem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğ:yle karar verildi. 

1114/1155 - 22. 6 . 1964 

ALİ ORHAN İLKKURŞUN 

Bengisu mahallesi Çaldıran sokak No. : 69 

ÖDEM İŞ 

Karar No. Karar tarihi 

742 29 . 3 . 1966 

(D ilekçi : B üyük Millet Meclisince hakkında 

vatani hizmet tertibinden 500 liralık maa:5 kanunu 
kabul edildiğine bir an evvel onanmasını istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan d.ilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organıanna müracaa.tı ge rekt.:.rd:ğl ellietle komisyonumuz çalışma:armı dl
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğ~yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

7 43 29 . 3 . 1966 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilek<:e özetiyle komisyon kararı) 

1116/ 1157 • 22 o 6 o 1964 

ALİ RIZA GEYİK 

PTT Tevzi Memuru 

IGDIR 

(D ~le!~ çi : lı1 :izayede yolıt ile iizerine kalan ar
sanın pahalılığınclan m iişt eki ve yardım yapılma

sını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : D:ılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organ:arına müracaa' ı ge rekt " rd:ğ·. cihotle komisyonumuz ça~ı:ıma·annı d".i
zenliyen 140 sayı .. ı Kanunun 5 nci maddesin:ı ait işlerden olm:ı7ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ:yle karar veri!di. 

1118/1159 . 22 o 4 o 1964 

KEMAL GÜNEŞ ve arkadaşlan 

Değirmen köyünde 

ARDAHAN 

Karar No. Karar tarihi 

744 29 . 3 . 1966 

(D ~le!: çi : [( öylerinrleki topraksız şahıslara top
mk verilmesini siterııektediı·.) 

Gereği düşünüldü : D:ılekçinin yukarda özeti ıı.~ılclanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organ:arma müracaatı go r:ık tirdiği c:hetle komisyonumuz ça:l§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmaıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğ:yle karar veri:di. 

1127/1168 • 7". 7. 1964 

İSMET YILDIRIM ve arkadaşlan 

Ceza Evi gardiyanlan 

ARTVİN 

Karar No. Karar tarihi 

745 29 o 3". 1966 

(D ilehçiler : Ceza E vinde gardiyan olarak gö
rev yaptığını merıı urıara verilen sosyal haklardan 
fayclalandırılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : DiJ.ekçinin yukarda özeti açılcianan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rak tirdiğ i ellietle komisyonumuz ça.l§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ:yle karar verEdi. 

Karar No. Karar tarihi 

746 29 . 3 . 1966 
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(Dilck~c nin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kuran) 

11:2 )j llG0- 7.7.1%1 

N.'\ZLI BOZKIR 

ARDAHAN 

(Dil ckçi : Gardiyan oldıti}ıwıı mc?.ıııtrlar a yapı

lan sosyal yardımlanlan [a?fcla/andırılmasını ve 
nı aaJnıct zam yapılınas ını istcm·cki edir.) 

Cerc2i düşünüldü : n· ekçinin yuk:ırda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
id:ı.ri m<Jrcic veya. yargı organlarına miiracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz ç::ılı~malarını dü
zenliyen 140 mıyılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapı1mrısına m:ı.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

112:)/ 1170 - 16 .7. lGG! 

1Im.\ IIL'.I KORJC\L\Z 

Sütliicc kiiytindc 

ARDAilAN 

Karar No. Karar tarihi 

747 29 . 3 . ]966 

(Dil ckçi : Z iraat Bank(ısı lıfiidiirii göreui1ıi kö

t iiyc kııllandığıııdmı m iiJl cl:idir.) 

C'r<ıreği düşünüldü : D:ı!ek0inin yukarda özeti açıldanan dilel{çesindc valn ü:teği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdi ği cihetle komisyonumn~ ça.1ı~ma::arını dii
zsnliyen 140 ı.ıayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o1ması hasebiyle lı:om'syonumuzca bir 
işlem yapı mt'..sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

IJ 3:3; 11 7 4 - lG . 7 . 19G.f 

.\. HAYATI CNIIAN 

:O:rhit E1·Llünıncz sohal< Karadelioğlu bckfı.r

lar ap. i\ o. : 1 J 

Anıttepe - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

74-8 2!) . 3 . 1!)66 

(Dilek çi : Bozuk idare 1':5 iııiıı ayarlanması VQ 
bir 1.-n.clro ı·erilmesiııin sağlanması için kanun •te/c
l if edilmesini 1'stemckteclir.) 

Chrcğl djşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari. ınercic vayc. ya.rg·ı crgaula.rın:ı müracaa.tı gerektirdiğ·l cihetle komisyouu::nuz çalışmalannı dü
zen1iyon 140 sayılı K:ı.ııur.un 5 nci maddesine ait işl.erden olması lı::ı.sebiyle komisyonumuzca bir 
işle y:ıpılmasınt'.. mahn.l görülmediğ·inc oy birliğiyle kara.r verildı. 

Kurar No. Karar tarihi 

749 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibiı1in adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon liarari ) 

J13Gj ll77 - lG . 7 . 1964 

· ABDULL·AH öZ'P AŞ 

Yavru Turna malı . Gazi Paşa sokak No. :40 

ÇORUM 

(Dı:lekçi : 1950 den emelclilM·in maaşlarının ele 
alınmasını istenıektediı·. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı . isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerek tirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesin.e ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy l~irliğiyle karar verildi. 

1139/ 1180 . 16 o 7 o 1964 

EHDlNÇ 1LHAN 

i : !wl ml Öğretmeni . 

ERUH 

Karar No. Kara r tarihi 

750 29 . 3 o 1966 

(Dilekçi : Muvakkat öğ•retııten oldıtğuııu öğrftt

menlere tanınan haklardan faydalandırılınasını i-S
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçeı:ıinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mfu? .. caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çahşmalannı dü
zenllyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yupılınasına mahal görülmedigina oy birli ğiyle karar verildi. 

1141/ l J 82 . 24 o 8 ' 1964 

i1L\IÜ1UT YENGt:N ve artcadaşları 

Kibrit köyü Bğitmeni 

Ağlasun - BURDUR 

Karar No. Karar tarihi 

751 29 o 3 o 1966 

(Dilekçileı· : Eğitmen oldn/darını verilen eğitim 

ödeneğiniıı kendilerine de veı·ilmesini istcıııektıdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklaniı.n dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari morcie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. K arar tarihi 

752 29 o 3 o 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı ) 

J144/ 1185 - 24 . 8 . 1964 

AHMET SARJKAYA 

Kargı kazası Sünnük köyünde 

ÇORUM 

(Dilekçi : J(öyleı·inde mektep ve öğre tmen ol
madığmın lJiran evvel okul in~aatının ele alınma
s·ını ütemel;ted1.r.} 

Gereti düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına. müra.caa.tı ge rektirdiği cih~tle komisyonumuz çalı~mala.rını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden. o:mcsı hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1145/ 1185 - 24 . 8 . 1964 

:.\!EHMET ŞAHİN 

Hisaraltı köyü Muhtan 

MUSTAFAKEMALPAŞA 

Karar No. Karar tarihi 

753 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi : J( öylerinde ileri derecede hayvancı
lı/da meJgı.ıl olduklarını, orman tahdidi ile hiçbir 
ilgi ve alakaları olmadıklarını ve ~iddetle mer'a yer 
ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir.) 

Gereti dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caa.tı ge rektirdiği cih3tle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden o:ması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1146/1187 . 24 . 8 . 1964 

ÇELEBİ AYAN 

Kabaklı köyünde Muhtar 

ÇtÇEKDAÖI 

Karar No. Karar ta.rihl 

754 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : /(endi köylerine ait hudutları içinde 
olan amzilr rini komşu köy sınırı içine alınmasından 
m·üştek1:di1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

755 29 . 3 . 1966 
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(Dilekı:enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karnrı) 

1148/ 1159 • 24 . 8 . 1964 

tBH.AIIll\1 AFŞ1N 

Topraktepe köy llkolrul Eğitmeni 

Doğanşehir - MALATYA 

( Dilckçt : Eğ:itnıcn olduğunu eğitim ö:leneği 

t•erilmediğindn müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a0!klı.man dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idn.r ;. mercie veyr. yargı organlann~ mür:ıcaatı ger:ıktirdiğl cih:}tle komisyonumuz ça:ıımalannı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci roaddasine ait işlerder. o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mabal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

:ı150/ 1191 • 24 . 8 . 1964 

::viüSTAFA NALCI 

Karaman mahallesinde 

Tefeııno - Karamanlı - BURDUR 

Karar No. Karar tarihi 

756 2!) . 3 . 1966 

( Dilekçi : M ô.liiliyet maaJı bağlanmasını i.çte
mektedi r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ·yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaın isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı gerektirdiği cih:>tle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdeıı. o:ması hasebiyle komisycnumuzca bir 
işlem yapılmasma mabal görülmediğine oy oirliğiyle karar verildi. 

1.153/ 1194, 11.32/ 1193 • 24 . 8 . 1964 

lfUSTAFA ERYIIJMAZ 

Çift~iler adına Girinci köyünde 
Muhtar 

Aldnşla - DÜNYAN 

Karar No. Karar tarihi 

757 29 . 3 . 1966 

(D ~lekçi : Yemlik ve tohu1ııluk borcunu taksite 
bağlanm1-Sını iste:nektedirler. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ıcaatı ge raktirdiğ·l cih:>tle komisyonumuz ça.lı~malaı·mı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci madiesine ait İ§ erden olması hasebiyle ltomisycnumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

758 29 . 3 . 1966 



-12-
(Dilel~oniu tarih ve No. su ile sahiLinin adı, auresi ve dilekçe özetiyle kumisyun karaı·ı.) 

:u 5Q/1197 - 2J . 8 . 1964 
ilmDli-IA öZKö~Il:R 
Kircmit~i ıııah ;ıllcs i Alyar Oc~iti No. : 20 

DENlZL! 

( Dilckçi : İlk kocasından kalan emekli maaşının 
J.cvamı1•·ı i.,temcktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçeıünde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlannıı. müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalL'}malarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1157/ 1198 - 24 . 8 . 1964 

CEZ?IH üZTEMiR 

Türk Deri Sanayiciler Derneği Bafjkanı 

Kadıköy - İST A TBUL 

Karar No Karar tarihi 

759 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Yeni le ra ve lflô,s l[anunwnun biran 
önce yiiriirliiğe girınesi1ıi istcmekıtedir.) 

Gereği dii§ünülclü : Dilekçi:::ıin yukn.rda. özeti açıklanan dilek~.esinde vila isteği ilgili ve yetkili 
idari nercie veya yargı organıanna mi.irn.caatı gerektirdiği cilıetle komisyonunıuz çalışmalarını dii.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması lınırebiyle komisyonumuzca bir 
işlenı yapılmasına mahal g·örülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

1161/ 1202 - 1] . 9 . 1964 

l\mi-UIE1' iNCE 

Yöri.ikoğlu köyi.inde 

l\1U<1LA 

Karar No. Karar tarihi 

760 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi : Vatan hizmetini ifa etmelde iken 
vııkııa gelen kaza neticesi a.yağını kırdığını iş götc
memekte olduğundan maaş bağlanmasını istemek
tedir.) 

~eği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aQı dantın dilekçtısinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürn.caatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalı~malaruı ı dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mııhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilıi 

761 29 . 3 . 19G6 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dil ck~e özetiyle komisyon kararı ) 

1168/ 1209 - 30 . 9 . 1964 

ASAl" V AROL 

Diş Tabibi 

SAMSUN 

( Dilekc;i : B ir dersten kalan çocukların gayri
kanwııı kaldırılan bir iist sınıfa devarn haklarının 
iadesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına müracaat-ı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca hir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğ·ine oy birli ğiyle karar verildi. 

1169/1210 - 30 . 9 . 1964 

NtJIA'l' TORKül\tl 

Bodur Cami sokak No. : 5 

EDR.EMtT 

Karar No. Karar tarihi 

762 29 . 3 . 19G6 

(Dilel.:çi : Emekli binbası olup P e1·sonel J(anu
nuna cskile1'e şifa ı·erecek müspet ıııaddeıer ekıen
mesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldii : DUekçiniıı yukn.rda özeti n.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkih 
idari mercie vey~, yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyeıı 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmn.sı hasebiyle komisyonumuzca h:X 
i§lem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1170/ 1211 - 30 . 9 . 1964 

ALt AYDlNER 

Kaza merkezinde mukim 

YüKSEKOVA 

Karar No. Kara r tarihi 

763 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : i1razilen'-nin bazı sahısıar taratmdan 
zaptedilcliğini ve başka şahıslar namına tapıı veril
eliğinden miiştl'kidir.) 

Gereği düqünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı is·~eği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı organlarına müracas.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait işlerilen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem ;rapılmasına ~ahal görülnıeı.liğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

764 29 . 3 . 1966 
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(Dilekı:enin tarih ve N.-,. su ile sahibinin adı, ad resi ve clilekçe özetiyle komisyon kıı.rart) 

1172/ 1213 - 38 . 9 . 1964 

HA YUl KART AL ve arkatlaşlan 

Vatan cad. 20-3 

t STANBl)'L 

(D ilekçiler : Son sınıfta bulunan çocuğunun tek 
dersten kaldığı ve okul kapısı sıı·tlarına kapandı

ğından nıiiştelcıdirler.) 

Gereği düşünü1 dü : Dilekcinin yukn.rda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id'l.ri. me~cie veyr. y·-..rgı org-anıanna mürı.caatı ge raktirdiğ i cihetle ko.nisyonumuz çalışmalarını dü
zen iyen 1.{0 sayı: ı Kanunun 5 .... ci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1173/12l4 . 30 . 9 . 1964 

Mt;STAF.o\ HiKMET ÖZPOLAT 

Eyupoğlu ::ııalı. Hapishane sokak No. : 29 

GAZIANTEP 

Karar No. Karar tarihi 

765 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : }!;ski emekli olup hayat şartları iize
r·iııden bu(Jiinkü yaşıyan mıısali seviyesine maaşı

mıı çıkanlmasını isterııektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarl mer:ie veya yargı organ~arına müracaatı g:ıraktirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayı:.ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1175/ 1:!16 - 30 . 9 . 1964 

SüLTY~IA~ KERSü 

Cuma malı. Il<'kimzade sokak No. : 1!) 

:INE GöL 

Karar No. Karar tarihi 

766 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi : Borçlu olarak sınıf geçme tısulünün 
konmasını ı:stemektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Di:lekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarl mer:ie veya yargı organlarına müracaa ı gJr.::ıktirdiği clhetle komisyonumuz ça~ışmalannı dü
zenli~e:n. 140 sayı:ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma~ı hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir:iğly.e karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

767 2!) . 3 . 1!)66 
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(Dilekçenin tarih ve N o. su ile sahibinin adı, adresi ve dilek çe özetiyle komisyon kararı) 

1179/1220 - ~~ . 9 . 1964 

SADIK AKSOY 

Sümerbank ka~ısında Terzi No. : 33 

ÇORUM 

( Dilekçi : Yeni çıkarılatn yö-netmeliğe göre orta 
dereceli okullarda bir dersten takıntılı olarak belge 
almasından mü§tekidir.) 

Gere~i düşünüldü : D:llekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzcıı. bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

1182/1223 - 12b 1/ 1322 - ll . ı . 1965 

REYHAN KARAYEL 

Bağhk Malıallesi 

K. EREöLtSt 

Karar No. Karar tarihi 

768 29 . 3 • 1966 

( Dilekçi: erdiği vekalet vazifesini kötüye kul
lanmak suretiyle ızrar ettiğinden dolayı avuka
tından mii.ştekidir.) 

Gere~i düşünüldü : D3ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaa~ı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışma.lannı dü
zenliyen 140 sayı:ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden' olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy bir:iğ~yle karar verildi 

1183/1224 . 27 . ll . 1964 

tBRAHUI ERHAN ve Arkadaşları 

Paşamsultan Efendibula Gazişeyh Malıallesi 
Muhtarı 

KüTAHYA 

Karar No. Karar tarihi 

769 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi: Tarihi Yıldırım Bayazıt, Ulu Cami 
lerine yeteri kadar imam ı•tı nıii.ezzinin verilmesini 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : D:ılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ~yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

770 29 . 3 . 1966 
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(Dilel{çcnin tarih ve No. su·ile sahibinin adı, adresi ve di1ekçe özetiyle komisyon kuran) 

1185/1226 - 27 . 10 . 1964 
AHMET YILMAZ 
Çengelköy Kasııııpı.ıtı Solmk No: 3 

Ü<>küda.r - tSTANBUlı 

(Dilek çi: Bo!Jacı ışçisi · olaraft çalışmakta iken 
işine son verildiğinden rnüştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilel~çesinde vakı isteği ilgili ve yetlti1i 
idarl marcie veya ·yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça1 ı Jm::ı.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu:::n. bir 
işlem yapılmasına · mahal görülmediğine oy bir li ği yle ltarar verildi. 

1-187/ 1228· - -2!1- . - ı~ .- i9fr4 -

ALl KAYA ._.c Aııkadaşları 

Dahiliyeden Emekli 

ERZURUM 

Karar No. Kara r ·tarihi 

771 29 . 3 . Hl66 

( Dilekçi: Emekl·i oldulclarım emekZile ı-c ı•crfl

miyen gasbedilen haklm•ının ve11'lmesini istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dil.ekçinin yukarda özeti açıklauan dilekgesinde valn isteği ilg·ili ve yötki~ i 

idarl merı::ie veya yargı organlarına müracaa.tı gerelı::tirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun . ~ nci maddeslne ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş em yapılmasına mahal · göriilmediğine oy birliğlyle ltarar verildi. 

1188/ J 229 - 27 - 10 . 1964 

NAZMt KAZANCI 

İşçiler Derneği Başkanı 

8750 Grönewala sk 17 

ASCHAFFENBURG 

'Karar No. Kı.ırıır tarihi 

772 29 . 3 . 1966 

( Dilekçi: Almanya-'da Çfllı§an işçilere az iicret 
veı·ildiğinden ve giyecek sıhın t ısı çektiklerini, bi
riktinniş oldukları marklan 5 Tiirlc lit·ası iizcrill 
deıı alımnçı.nnı, Eanka ve· Poııta tdm·ele?·ince for- _ 
malite sebebiyle pamlannw giinleı·ce siirÜ(ncome-- : 
de bırakılmadan ödenmesinin teminini istemekte
dir.) 

Gereği ... düşünüldü : DNekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarl mercie veya yarg-ı org-anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ç::ılışmı:ı.larını uü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle lcomisyonımıuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğlyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

773 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ııdresi ve dilekcc özetiyle komisyon kararı) 

1191/ 1232 - 7 . ll . 1964 

HATiCE SEMiZOöLU 

Uluga2li Mahallesi Portaıkaloğlu Sokak 
Çıkmaz Ara No. 26 

SAMSUN 

(Dilekçi: Orman işletmesinin elinden aldığ1 

arazinin bedelini ödemediğinden müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

1194/1234 - 7 . ll . 1964 
BEKiR SAZA...'IJ 
Yeni Hamam Sahibi 

ŞUHUT 

•Karar No. Karar tarihi 

174 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi: lıfütaahhit Mehmet Ağa'dan müştaki 

olup, i§çi ve ustaların haklarının verilmesi için ge-
1'eğinin yapı.lmaswı ~temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1197/1238 - 7 . ll . 1964 
SADIK GöKSU 
Vezirtıekke Yusuf Efendi Çiftlik 
Sokak No. 17 

Eyüp - tST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

775 29 . 3 . 1966 

(Dı1ekçi: Kayseri Lisesi Felsefe öğretmeni iken 
görevine son verilmes1'nden müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

776 29 . 3 . 1966 
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( Dilekı_:en in taeih ve No. su il e sahibinin adı, ad r·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kal'an) 

1198/ l 239 - 7 . ll . 1964 

KEMALBTT!N GEZER 

Edv-ina lskarpello VrlciLi 
İstiklal Caddesi ı o. 354/ 5 

Beyoğlu - !STANBUL 

(Dilekçi: Sahip bulunduğıı binasına ilave kat 
yapcı1·ken 1\ubzon Sencıtörii Şevket Buladoğlu'nun 

inşaatına mani olmaya çalışmasından müşteki ve 
kanunsuz hm·eketlerinin önlemnesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aü işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ll99/ 1240 - 7 . ll . '1964 

SAMtH KAÇIR 

Yıldırım Köyü Muhtarı 

BAYBURT 

Karar No. Karar tarihi 

111 29 . 3 . 196v 

(Delikçi: Bit· köy hududu dahiline başka kö-
Y ii n ye:leşmesine imkô,n olmadığından miişteki-

dir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çıılışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai.'t işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1217/ 1258 - 19 . ll . 1964 

HA YRETTtN KESMEZ 

Gür Pınar Köyü Eğirtmeni 

Bağyurclu - KAYSERt 

Karar No. Karar tarihi 

778 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi: Eğitmen olduğunu ilkakıtı öğretmen

lerine tanınan haklardan faydalandınlmasını iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı go rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı di.i
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aH işlerden olması hasebiyle komisyonumuzcıı. bir 
~1em yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

779 29 . 3 . 1966 
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(Dil 0k~en i n tarih ve To. su ilc sahibi nin ad ı , adresi' ve dilrkçe özetiyle komisyon kaı·arı) 

1226/1267 - 7 . 12 . 19ô5 

KADHI BOYOKT1MK1N 

Kasımpaşa alınc ı Yokuşu Camcı ııkrnazı 

No. 6 

1STANB L 

( Dilekçi: 540i ay1lı !(anun mııcibmce, derste 
başarı göste1·ernediğinden okııl fazminatı verenlerin 
11[[ı ve sözii edilen karııınun değiştirilmesi1ıi iste
ıı ı ektedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti :.ıçıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ,·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1230/ 1271 - 7 . 12 . 1964 

M HStN H.ASn'l DOKUR ve ortakları 

Iplik ve Dolmına Sana~· ii Kolektif Ş i r·keti 

Karar No. Karar tarihi 

780 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Tarsus V ergi Dairesi ltliidürii Nuret
tin Doğan, görevini kötüye kullandığından miiş

tekidir.) 

açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
T ARSU8 :rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-

işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti ğiyle karar verildi. 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli 

1234/ 1275 - 7 . 12 . 1964 

SMAN öNEl{ 

zaevinde MıahkUm 

öDEMiŞ 

Karar No. Karar tarihi 

781 29 . 3 . 1966 

(Dilekr;i: 30 sene ağır hapi ceza ı v rilmesin
den miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

7 2 29 . 3 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi n dil ckçe özet iyle komisyon karan ) 

1235/ 1276 - 14 . ı ~ . 1964 

"MUSTAFA MA DEN 

H ayrat Ilademeleri Dernekleri Yardımlaş

ma Pederasyonu Başkanı 

ANKARA 

(Dilek çi .- If ay rat hademesine 1965 yılında 

zam yaznlmcısını istemektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

U36/ 1277 - 1-1: . J 2 . 1966 

NACİYE GÜVEN 

Bah~el i eYler 1 nci cadde No. : 113/8 

ANKARA 

Karar No. Karar ta rih i 

783 29 . 3 . 1966 

(Dilek<;i .- Olü llüseyin Ifilmi eşine t evcliatçı 
kabul ve toptan öcleme yapılarak alakası kesildiğin

elen müştekicli1· . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
ışlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir!i inyle karar verildi. 

1237/ 1278 - 14. 12. 1964 

FARUK ÖZÜSULU 

Setbaşı İpekçilik caddesi No. : 81 

BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

784 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi .- (D) cetveli müstahdemi olduklarını 

giincle 16 saat çalış tığını ve bir lcarşılık almadığını 

ve sosyal haklardan faydalandırılmadığından müş

tekiclir.) 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar t arihi 

785 29 . 3 . 1965 
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(Dilekçenin Larili ve No. su ile sahibir jn adı , adresi ve dilekçe 0zetiyle k omisyGn kararı ) 

1241/ 1282 - 14 o 12 o 1964 

HASAN AYTAÇ ve arkadaşları 

Beşi ktaş Kapancı sokak 47/5 

İSTANBUL 

(Dilekçiler : R aybanktan alacakları olan mev
duat sahiplerine verilmek kaydiyle; tasfiyeye gö
revli bulıınan E mlak K redi Bankasınca tevdi edi
len 30 milyon lira mıtdilere adı"l bir şekilde dağı
t-llmadığından müştekidir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı 'Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

124 7/ 1288 - 21 o 12 o 1964 

SULTAN YÜCE 

Belediye Başkanı Mustafa Aydın eliyle 

SELİM 

Karar No. Karar tarihi 

786 29 o 3 o 1965 

(Dilekçi : Milli ltfücadt3le kahranıanlarından 

ölii Eyiip Yiice (Paşa) nın eşi ve 80 ya.~ında ol1.ıp 

Devletçe bir yardımm yapılmasını ist emekt ediı·. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

1293/ 1252 - 21 o 12 o 1964 

Memur ve Hizmetliler Cemiycti İdare 
Kurulu Ba.-ıkanı 

Pcykhane caddesi No. : 53/ A 

Çemberlitaş - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

787 29 o 3 o 1965 

(Dilekçi : Sendika Kanununun kısa zamanda 
çıkarılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Ne. Karar tarihi 

788 29 o 3 o 1965 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahi binin adı, adresi ve dilc\ı:e özetiyl e k omisyon karan) 

ı 257/129 - 21 o 12 o 196,~ 

VELİ SERDAROOLU 

Tütün Ekicil eri Derneğ i Başkanı 

AKir1 SAR 

( Dilekçi : Tiitiinciiniin ihtiyacı olan kredi ye
tersiz olarak ve ı-ildiğini tidiincüler basından ve 
aydmlardan yrıreZını b ekıediğini hit iincii yarmm
dan nıiiştekidir.) 

Gaeği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını di.i.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li <riyle karar verildi. 

125 / 1299 - 21 o 12 o 196-1 

V AHAP l\fURAT ve admdaşlaı'l 

Paz köyünd e 

PÜTÜRGE 

Karar o. Karar tarihi 

78ı:J 29 o 3 o 1966 

(Dil ekçiler : ilrcızil erinin istim/ al,· bedeli öden
; neden yola kalb edildiğinden nviiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mümcaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birE ğiyle karar verildi. 

1259/ 1300 - 25 o ] 2...1964 

SALİH KARAASLAN 

Ilurm alı mahallesi 148. sokak o. : 36 

ADA A 

Karar o. Karar tarih i 

790 29 o 3 o ]!')66 

( Dilekçi : Mesl;en vergilerine adil bir şekil 

:mlnnnıasmı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ıçıklanan dilekçesinde vtıkı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına müracaatı g( ;:ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai '. işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birl' ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

791 29 o 3 o 1966 



-- 23-
(Dilckçcnin tarih ve No. su il c sahibinin adı , adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

1262/ 1303 - 25 . 12 . 196-! 

MEHl\fET AVCI 

1130. sokak No. : 4/ A 

Yeşildere - İZMİR 

( Dilekçi : S ab ık Afyon Milletvekili B ekir· Oy
;:wJanlı!dan ve yakınlarından rniiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r,çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkil' 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı ger~ktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca biı 

işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ~·iyle karar verildi. 

1270/ 1311 - 29 . 12 . ] 964 

IIÜSEYİN GÜLER ve arkadaşları 

Gclf'ndost köyl eri 

GELENDOS 

Karar No. Karar tarihi 

792 29 . 3 . 1966 

( DilekçiZer: Tezgahın evinde işletilmesi, kaza
l -u· daki inıaliitçılardan ihtiya.cının ternin edilmesi
;: i istemekte ve ip satışının yasak olmasından rnüş
iekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r,çıldanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli fi·iyle karar verildi. 

1273/ l3H - ll . 1 . 1965 

NURSE ÖZHAN 

Fe,vzullahpaşa mahalle ·i Cami sokak ' o. 16 

EDİRNE 

Karar No. Karar tarihi 

793 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : J{anuni bir eşitsizliğin tetkikini, eşit
.O:zliğin kanun çerçevesi dalıilinde odadan kaldt
nlrnasmı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r..çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

794 29 ' 3 . 1966 



- - 24-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dil ekçe özetiyle k omisyon kararı) 

J2 

ALİ POLAT ve İBRAHİM ÇİMEN 

Selekin mczrasında mukim 15 hane 
halkı adına 

Bağlıisa - KARLIOVA 

( DilekçiZer : Toprak komisyonları mrırif etiyle 
kısa zamanda topraklandıı-ılmalarını istemektedir
ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

. 2. 1965 

Ticaret ve Sanayi Odası Muamclat Memuru 

KAYSERİ 

Karar No. Karar tarihi 

795 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Kayseri Arazi Kadastro Ilakiminden 
müşt ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birE ğiyle karar verildi. 

1301/1342 - . 2 . 1965 

İBRAH1M KARABABA 

Büyükyayla İlkokulu Eğitmeni 

Çayırlı - ERZİNCAN 

Karar No. Karar tarihi 

796 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Eğitmen olduğunu eğitmenlere de 
ödenek verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

797 29 . 3 . 1966 



-25 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe azetiyle komisyon kararı) 

1305/ 1346 - 8 . 2 . 1965 

AHMET FADlL KÖSEOÖLU 

Emekli Milli Emniyet Müfettiş Muavini 

HARUNİYE 

(Dilckçi : B elge alan öğrencileri belgelendik
leri okıılda imtihan vermelerine mii aade edilme
sini talebetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dill.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1307/ 1348 - 13 . 2 . 1965 

RASİM B L T ve arkadaşları 

246 sayı ve 9 . 2 . 1965 günlü tel sahipleri 

ARDAHAN 

Karar No. Karar tarihi 

79 29 . 3 . 1966 

(Dilekçilcı· : Ardalımı Zimat Bankası llfiidürü 
görevini köt ii ye kullandığmdan miiştelcidirler.) 

Gereği düşünüldü : DiJlekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenli:yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1310/ 1351 - 13 . 2 . 1965 

MUSTAFA KIYAK 

Ambarcık köyünde 

Elbistan - MARAŞ 

Karar No. Karar tarihi 

799 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : J(öylerindeki öğretmenin değiştiril

mesini istemektedi1'.) 

Gereği düşünüldü : Dil.ekçinin yukarda özeti açıklanan d.ilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

800 29 . 3 . 1966 



-26-
(Dilekç nin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adr si v dil ckçe özetiyl e komisyon ka ran ) 

1312/ 1353 - 1:3 . 2. 1965 

IT A YRl YAZI I 

K aracakii.'· bu cağı 

Ç'atalra - J. TANBl' L 

( Dilekçi : Köylerinin orman köyii oldnğıınu 

towa!.- l ı y ere iskarı edilmesini islem ektedi1·.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliıyen 140 sayılıı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1314/ 1355 - 13. 2. 1965 

AH IET PEN E ve a rkada.<jl arı 

IIi.i rri:ı·ct mahallesinde 

Del ice - ANKARA 

Karar No. I ara r tarihi 

801 29 . 3 . 1966 

( Dilckçiler : ] Içesindeki bincılamıa verginin 
(Ok kondnğmıdan nıii.ştekidi,-.) 

Gereği düşünüldü : Diil.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1454/1454 - 30 . 1 . 1962 

Ya.<;sıYiran Kö?ü Mnhtal'ı ve arkada.<jları 

Karar No. Karar tarihi 

02 29 . 3 . 1966 

( DilekçiZer: Dursunbey ilçesi 9 köy muhtannın 

.~ikô.y eti.) 

Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 
Duı·su nbcy - BAlıiKESİR cevabi yazısında; 1946 senesinde yanan 15 000 

hektar ormanın yeniden tesis ve toprağının pro
dektif bir hale getirilmesi gayesiyle, 1948 senesin le başlıyan ağaçlandırnıa çalışmalarına 5 Yıllık 
Planla ilgili olarak orman işçi ağaçlandırma pro jelerinin uygulanması şeklinde devam edildiğini, 
köylünün mülkiyetindeki tarlaların ağaçlandırıl nadığını bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Diil.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g.: rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

03 29 . 3 . 1966 



-'ri-

(Dilckçenin tıı.rih ve Ne. su ile sahibinin ndı, adresi ve dilekçe özetiyl e komisyon kararı) 

1479/ J479 - 4 . ı. 1962 

IIA~AN l3AŞ 

( Dilek çi : Sııni giib1·e satış fiyatları ile pancar 
bedelleri ellerine geç geldiğinden miiştekidir.) 

Vakrfl a e köyüııcl r Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis 
}:onusu yıl içinde Türkiye Şeker Fabrikalan A. Ş. 

ÇORLU O:ınel Müdürlüğünce mubayaa edilen suni gübre-
lerin, çiftçilere maliyeti üzerinden tevzi edildiği

ni, şirketin mali iın.lci.nlannın müsaadesi nisbetinde her yıl olduğu gibi 1962 yılı pancar bedel
leri tediyesinin de ekicilere zamanmda yapılmarına çalışılmış bulunulduğu bildirilmektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti rçıklanan dil'ekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü~ 

zenliıyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

u 2/1482 . 4. 1 . 1962 

II Af_, l ME YILMAZ 

Eşı·cfcfendi sokak No. : 21 / 1 

Si nemköy - Kurtulu. · !ST ANB1TL 

Karar No. Karar tarihi 

o-ı 29 . 3 . 1966 

( Dilek çi_ : J( ir acı ol np davacı tarafından rııah-
1. crııe yolıı ile tahliye edildiğinıden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti r.çıklanan dilakçesinde v5.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1485/ l -J-85 - 4 . ı . ] 962 

AHMET ÖKTEN 

Silopi kaza merkezi Y. T. P . B~kanı 

Silopi - MARDİN 

Karar No. Karar tarihi 

805 29 . 3 . 1966 

(Dil ekçi : 5 sa.yılı süı·gülerinden miişt ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti ::.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliıyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

806 29 . 3 . 1966 



-28-
(Dilekçenin tarih ve No. ııu il e sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

ı489/ı489 - 4. ı. ı962 

MUHİTT!N KORAN 

LaJeli Yeşil Tulumba sokak No. : ı6 

!STANBUL 

( Dilekçi : Adli ve içtimai hatanın d üzeltilme
sini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaat! gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliJyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı502jı502 - 5 . ı . 1962 

MUSTAFA AYHAN 

Tuhafiyeci 

C. PlNAR 

Karar No. Karar tarihi 

807 29 . 3 . ı96fı 

(Dilekçi : Milletvekilleri halkın dilekleriyle 
meşgul olacağına, kendi rahatlanna bakmakta maaş
iarına yapılan zamdan miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : DiJ.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliJyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1566jı566 - 8. 1 . ı962 

Y NUS Y AZICI ve arkadaşları 

Kazımkarabekir nabiyesinde 

Karaman - ICONY A 

Karar No. Karar tarihi 

808 29 . 3 . ı966 

(Dilekçi : Bir kısım çift çiye tohumluk buğday 
ve arpa yardımı yapıld1ğın1, kendilerine yapılma
dığından miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : DiJlekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

809 29 . 3 . 1966 
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(Dilck<;cnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

1578/1578, 3918/ 3918, 
7569/ 7569 - o 5 o 1963 

II l KMET MEYDArt 

(Dilekçi : Ortada bir sebep yokken vaktinden 
evvel yersiz ve mesnetsiz anormal bir erııirle ernek
liye sevk edildiğinden rııüştekidir.) 

Vakıf l\1usafikilı mahallesi No. : 33 İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Başko-
miser iken gerek meslek arkadaşlan, gerekse mu-

KAST Al\IO 1U bitinde geçimsizliği ile tanınmış ve teşkilatta 
ahenksizlik yaratan bir kimse olar ak mütalaa 

edilmesi üzerine 6422 sayılı Kanunla muaddel 39 ncu maddesi gereğince emekliye sevk edilmiş ol
duğunu, daha evvel ce Milli Birlik Komitesi Baş 1tanlığına da müracaatta bulunup Danıştaya aç

ınış olduğu davası da reddedilmiş olduğunu ve hat ta Danıştay 5 nci Dairesince düzeltme istemi
nin reddine karar verilmiş olduğunu eınsali 13 Temmuz 1962 tarihinde yaş haddi suretiyle emek
liye sevk edilmiş bulunduğunu yapılan muamelede bir kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliıyen 140 sayili Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılrnasma mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

1582/ 1582 - 9 o ı o 1962 

EVDET !ÇTE 

İzzetpaşa add si No. 99 

D1YABAKIR 

Karar No. Karar tarihi 

10 29 . 3 o 1966 

(Dilelcçi: Arazı'lerinin Devlet tarafından satma
lınmasını veya top1·alc 1·eformu uyarınca çiftçilere 
iicr tle1·i mukabilinde tevzi edilmesini istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge i.'ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aiıt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1836 No. 55 

Karşıyaka - İZMİR 

K arar No. Karar tarihi 

811 29 . 3 o 1966 

(Dı1ekçi : ÖğretmenZere verilecek % 15 zamla
rın gecikmesinden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti r.çıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aiıt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

812 29 o 3 o 1966 



·- 30 -
(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin ad ı , adresi ve dilekçc özetiyle komisyon ka ı·arı) 

1591/ 1591 9 . 1 . 1962 

Ü~IER PO~T ACI 

Balıkısık Orman Teknikeri 

Balıkısık- 1 'TANBUL 
Zoguldak hattı 

( Dilekçi: Orman teknikederine de m·iihendisl er 
gibi ek ödenek ı• e rilmesini talebetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1609/ 1609 - 10 . 1 . 1962 

MIR.ZALt ÖZÇELİK 

Muhtaı· 

azı l ar - PERNAVUT 

Kara r No. Ka rar ta r ihi 

813 29 . 3 . 1!)66 

( Dilekçi : Yapılan kurakl1k yardımının yamn
da başka bir yardım yaznlmadığından müştelcidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

z. 89 - 92 
1627/ 1627 - ll . ı . 1962 

ABDüLKADiR OGUZ 

Arzuhale i 

ÇA T ALZEYT1N 

Karar No. Karar tarihi 

814 29 . 3 . 1966 

(Dilek çi: Çatalzeytin kazasında Ziraat Bankası 

için yapılan yeni binanın, çarşıya yakın bi1· yer
de yapılmadığından müştekidir. ) 

Gereği düşünüldü : DiJlekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aiıt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

815 29 . 3 . 1966 
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(Dilckçcnin tarih ve Nu. su il c sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan; 

1632jı632 - ll o ı o ı962 

YUSUF Z!Y A AKDOGAN 

Yenicami mahallesinde 
J. Uzatmalı On başısı eıne klisi 

YOZGAT 

(Dilekçi: Uzatmalı çavuş olduğunu 10 senelik 
lwı·çlanmay1 yapmad1.ğını ve toptan ödeme yapıl
dığmdan mii.ştekidi1·.) 

Gereğ·i düşünüldü Dill.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aiıt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal g·örülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

ı636/ı636 - ll o ı o 1962 

AHMET YILDIZ 

Kıras l an köyünden 

Sincanlı - AFYON 

Karar No. Karar tarihi 

8ı6 29 o 3 o ı966 

(Dilekçi: Afyon Sincanlı kazas1. Asliye H ukuk 
N ahkemesinde haksızlığa uğradığından müştekidi?·.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan di1ekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1648/1648 - ll o ı o 1962 

1SMA1L ÖZüTEMiZ 

ve arkadaşı 

Azot Sanayii İşçi leri Sendikası Başkanı 

KüTAHYA 

Karar No. Karar tarihi 

817 29 . 3 o 1966 

(Dilekçiler: En az beşyüz kişilik işçi grupunun 
15 Ocak 1962 de tensikata tabi tutulacağından müş

tekidi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına . müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarilıj 

818 29 o 3 . 1966 



-32-
(Dilekç<•ııin tarih ve No. su ik sahibinin adı, adresi v dilekço özetiyl e komisyon kararı) 

1662/ 1662 - 13 . ı . ı962 

ELiM TUNCER 

ve arkadaşları 
Pancaı· müstahsıllarından 

YILDIZELİ 

(Dilelu;iler: Pancm· paralarını alamadıklarında-n 
miiştekidirle r .) 

Gereği düşünüldü : Di.J.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetki.:i 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir1iğiyle karar verildi. · 

2460/ 2460 - ı66 ;ı668 - ı3 . ı . ı962 

ADNAı'J' EREN 

Kartaltepo Terakki sokak No. 56/2 

Bakırköy - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

819 29 . 3 . ı966 

(Dil kçi: Polis memuru ik n idareden ayrıldı

ğını, iadei memuriyet için tale b etmişse de alınma

dığından miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a;t işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

12 . ı . ı962 

Kuleli çiftliğinde Mahmutbey köyü yolu 
No. 2ı2 üçevler 

Bakuköy - !ST ANB L 

Karar No. Karar tarihi 

820 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi: 7 Eyliil1961 gecesi Istanbul Örfi tda
re J(umandanlığı tamfından tutuklıt olarak tev
kif ediıdiği, 45 günlük tahkikat neticesinde 45 gün
lük tazminat verilmesini talebetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Di.J.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar. No. Karar tarihi 

821 29 . 3 . 1966 
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(Dilrkçenin tarih ve No. su il e sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

J6 6j J686- 13. 1 . Ul62 

l\1 CJTLJ S TU(} 

E re nkaya ki)yü ilkokul cği.tnı eni 

Şiran - GüMüŞANE 

(Dilekçi: Eğitmen olduğunu öğretmenleı·e ve
ı·il en haklar kendisine de veı·ilmesini istemektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Diil.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ğ·iyle karar verildi. 

1690/ 1690 - 13 . ı . 1962 

LC'I'Ft EVRE 

Küçükesat Yaprak . okak No. 5/ 2 

ANKARA 

Karar No. Knrar tarihi 

22 29 . 3 . ı 966 

(Dil ekçi: Ekrem Alican'ın Anayasayı ihlal; 
Temsilciler .lleclisi Oyeliğinden ve siyasi parti kıır
masmdan miişte kidiı·.) 

Gereği düşiin lıldü : Dilekçinin yukarda özeti 2.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür:ı.caatı ge rektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

ı700j l700- ]6. ı . 1962 

MEHMET Y ASABOP 

ve arkadaşları 

Adliye müba !?İı' l cri 

!STANBUL 

Karar N o. Karar tarihi 

823 29 . 3 . 1966 

(Dilekçiler: Miibaşiı-lerin de merııtırlar gibi ay
nı haklara sahibolmayışlarından ınüştekidirle r.) 

Gereği düşünüldü : DiJ.ekçinin yukarda özeti r,çıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge '.ı:ektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aiıt ~lerden olması hasebiyle komisyonumuaca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. -

Karar No. Karar tarihi 

824 29 . 3 . 1966 
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( Dil l'k<:~'n in tarih Yr 1\o. sn il r sahibinin adı, adı·rsi ve dilrk~e özetiyle komisyon lmran) 

J701 / l 70 1 - lG . 1 . 19G2 

Ilü~ EYi:-.J" OPÇ 

Ye arkadn~ları 
l'zuııtarla köyünde 

Biiyükdercbcnt - KOCAELi 

( Dilrkçilcr : 15 ila 20 döniiınii _qcpniyrn ara
zilerinin krıdastrosn anında Ifazinc adma tesbit 
rd il mrsinrlr 11 mi i ~l rkirlirl cr.) 

Gereği düşünüldü : Diılel{çinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

J'iO:l/ 1703 - ı6 . ı . 1962 

AILUET :\fP TL\.RR K\I VARGI 

'fahriı·at Kfttibi 

TRABZON 

Kara r No. Kaı·ar tarihi 

825 29 . 3 . 1966 

( !J ilrkr:i : Vilayet tahrirat k.rUibi olduğunu 

k.adrosıızlnk yiiziindcn terfi edem m sind n miiş

tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

. ı . 1962 

ZEY bL AKKA.' 

FUt"anlar köyiind<' 

PAZARYERi 

Karar No. Karar tarihi 

826 29 . 3 . 1966 

(Dilekr;i : B ilecik viWyeti Paz.aı·ycri kazasına 

bağlı Jt'ııranlar köyiinde 70 ad d keçisi bulıındıığıı

nu, Orman J(anımuna göre dağa çıkmakta ve ot
lat ıımas ına mani oıunduğundan miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ırahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

827 29 . 3 . ] 966 
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(Dil rk<:en in tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

1811 / L8ll- 18. 2. 1962 

BATMAN TüRK PE'rROL :t ş<: il eri sendikası 

adına :tdal'c Heyetiı Başkanı. 

BATMAN 

(Dilekçi : Gökalp Üniversitesinin Diyarbakır'da 

lcunüma,sı husustında Diya1·bakır'lılarla hemfikir 
olduklanm bildirmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1816/ 1816 - 1 . 2 - 1962 

REŞl T KARASU 

Süzgc<:li köyünde 

ELEŞK1RT 

Karar No. Karar tarihi 

828 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : 126 lim 90 kur1ışla bağlanan aylık ma
lii.liyet maaşla, geçinemediğinden müşteki ve maaşı
nm m·tın lrnası i.stemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Di:lekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

J82J j 1821 - 16 . 1 . 1962 

H.Al\IDl üZER 

Nahiyc l\Ieınum 

Belören - IL.O AZ 

Karar No. Karar tarihi 

829 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi : Nahiye lllüdürü olup kad,-osuzluk yü
zünden t erfisi sağlanamad1,ğından müştekidi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenli yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

830 29 . 3 . ı 966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2624/ 2624 - 17 o 2 o 1962 

OSl\rAN AL1HOCAGtL 

Vakıf İfi Ilanı No. 28 

ERZURUM 

(Dilckçi : 11 nci Devre Milletvekili iken Ya.sswda 
Adalet Diııanınca toptan mıılıakemesinde 15 Eyliil 
1961 tarihinde bera.et ettiğini, 1960 If a.zimn - Şııbat 

aylarına ait 9 aylık çek bedellerinin ödenmesini 
talebetmektedir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2626/ 2626 17 o 2 o 1962 

lBRAHtM 'l'OPSAKAL 

Hamam mahall esinde 

EMET 

Karar No. Karar tarihi 

831 29 o 3 o ] 966 

(Dilekçi: fşçi Sigorta.ya ta.bi olup, 120 lira ih
tıyaTlık aylığmm azlığından mii.ştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vitln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

2627/2627 - ı 7 o 2 o 1962 

MUSTAFA ÖZATA 

Çalçaağıl köyii.ndcn 

Em ct - KüTAHYA 

Karar No. Karar tarihi 

832 29 o 3 o 1966 

(Dilek çi: Vatani görevini if a ederken sakatlan
dığın ı ve teı·his edildiğini, maddi bi?· yardım yapıl
madığından müştekidir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dil.ekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kar·ar No. Kamr taı-ihi 

833 29 o 3 o 1966 
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(Dil ekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , atlı·esi ve dil ekc:e özetiyle komisyon kaı·arı ) 

2629/ 2629 - 17 . 2 . 1962 

l\lEIIMBT .ALl ERTUÖRUT~ 

('am kliyündt' ll 

BER GAMA 

(Dilckc;i : Eğitmen oldıığıınu ve görevd.en ayrıl
dığım ve t ekrar göı· e v e alımnadığından miL,,tekidir.) 

Gereği> görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2643/ 2643 - 18 . 2 . 1962 

1:-iiiAK Yt _:-;tT 

Ye arkada ş l an 

Errnlrr köyünden 

BAŞKALE 

Karaı· No. l anır tarihi 

8:34 29 . 3 . 1966 

(Dil ck('ilcr: 9G4 aded koyun beyanname harici 
bıılıoıduğıt iddiasiyle salahiyetli makamlar tarafın
dan merkeze sevk edildiğini ve ihbann asılsız ·ol
duğwııı, gerekli iahl.-ilwtın yapılıııasmı istemelcte
rlit·ler.) 

Gereği: görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komi::ıyonumuz çaiışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

2644j 2GH - 18 . 2 . 1%2 

TALiP EFE 

Norşrn köyünde 

llı c a, - ERZUR "M 

Karaı· :t\ o. Karar taribi 

35 29 . 3 . .1 966 

( Dilckçi : Çiftçi olduğunu Erzıırunı Ziraat B an
l:asın ca 3 000 Zira ökiiz parası verilmesi-ni isteıııelr

tedir.) · 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti 0,çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi."'le ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Kıırar tarih i 

836 29 . 3 . 196G 



- 38-
(Dilckçcniıı tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi Ye cli lekçc özetiy le komisyon katarı) 

264G/ 264G - 18 . 2 . 1!JG2 

Ü}fER ÖZDEMİR 

Dcclcli k iiyi.incl c 

ı:mFAATl.ıT 

(Dilfkçi: Askerlik göreı•ini yapaı·ken tiib eı·kü

lozclan drıimi çii,riil.; olarak hizmetine son verildiğini, 

m11ddi ynrd1mm sağlanmasını istemektedir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkbnan dilekresinde vakı isteği ilgil:i. ve yetkli 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayıli Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2649/ 2649 - 8 . 2 . 1!)62 

:\lEIIME'l' AGER 

Moll ahasan köyi.ind0 

GÖLB 

Karaı· N o. Kara r tarihi 

837 29 . 3 . 1 !JG6 

(Dile l~çi : J(nraklık yiizünden acil haline bina
en zirai kredi ı•erilrnesini istemektedir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekresinde vakı isteği ilg·ili ve yetkli 
idari me!'cie ve yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmedrğine oy birliğıyle karar verildi. 

. 265-l/265-1: - 19 . 2 . 1962 

üNATJ GüRSOY 

Gaziı mahallesi Kıpc;ak sol<ak No. 6 

Gürsoy Ap. POLATLI 

Karaı· N o. Karar tal'ih i 

838 29 . 8 . J 9(i6 

(Dil ekçi: Çiftçi olııp, profesyonel ehliyetiyle 
tı·aktör kullanmasına miisaade edilmediğinden müş

t ekidir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekresinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkli 
idari mercie ve yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 

K arar No. Karar t arihi 

839 29 . 3 . ] 966 
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(Dilekçeıün tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı ) 

4179/4179 - 5490/ 5490 - 88:!9 /8829 
2660/ 2660 - 19 . 2 . 1962 

1S;\f ı\iL KOŞAR 

K alkande re ka zas ı Maliye Y eznedan 

KALKANDERE 

(D ilckçi: Göriilen liizu.ın üzerine nakli memu
ı·iyet cditdiğindcn miiştekidir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekresinde vakı isteği ilgili. ve yetkli 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı ge -, ektirdiğ}. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması. hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli f1·ıyle karar verildi. 

2GG9/ 2669 - 19 . 2 . 1962 

NECA'l'İ ÖZMEN 

Atatiirl.:: tlkokln öğı·rtınentcı·incl C'n 

Göksun - MARAŞ 

Karaı· No. Karaı· tarihi 

840 29 . 3 . 1966 

(Dilekçi: Öğretmen olduğu1w kadrosı1z lıık yii
ziinden te ı'[i edemediğini, çıkacak bir intıbak ka
nunu ile bu dıırııma son verilmesini istemektedir.) 

Gereği görii§üldü : Dilekçinin yukarda özeti ~~çıklanan dilekresinde vak:ı. isteği ilgili ve yetkli 
id::ıri. mercie ve yargı organıanna mür::ıcaatı. ge ı ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ·ıyle karar verildi. 

2656/ 2656 - 19 . 2 . 1962 

HASAN PALAZ 

Gülliik mahalle'si Efeler sok ak No. 46 

l~SK1ŞEH1R 

Karar N o. K arar tarihi 

841 29 . 3 . 1966 

(Dil ekc;i: Çiftçiyi J{oruma J{arı unuııa göre Ilci

len kredi temin edememesinden müştekidir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti r.çıklanan dilekresinde vak:ı. isteği ilgili ve yetkli 
idari. mercie ve yarg1 organıanna müracaatı. ge : ektirdiği ciQetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayıli Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli f,·ıyle karar verildi. 

K ara ı· N o. Karar tarihi 

842 29 . 3 . 1966 

./ 
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(Dil0kı:enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilck~c özetiyle h:ornisyon kararı) 

2659/ 2659 - 4884/ 4884 - 19 o 2 o 1962 

IlüSEYlN ÖZDB:'ıHR 

L'<.: kaya köyünclı•n 

RiZE 

(Dilclı:ç i: ilmzisi zorla ağalar tarafınrTan alın

dığını, mahkemeye intikal edip reddedildiğinden 
miiştc kidir.) 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yakarda özeti açıklanan dilekresinde vakı. isteği. ilgili ve yetkli 
idari mercie ve yargı. organlarına müracaatı. ge ."ektirdiğ·i. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aL işlerdev. olması hasebiyle komisyonumuzc:ı. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir) ~ ğıyle karar verildi. 

2671/2671 - 19 o 2 o 1962 

1 Sl\IET OKUL~ E VER 

.Jandarma 'l'clsiz Opcratöri.i 

ÇEŞMB 

Karar No. Kanır tarihi 

843 29 o 3 o 1966 

( Dilekçi: Jandarma teşkilatının sicil personeli 
50 ilii. 75 lira cırasmda. tayın bedeli aldığından mii.§
tekidir.) 

Gereği. görüşüldü : Dilekçinirı. yukarda özeti açıklanan. dilelrresinde vakı. isteği ilgili ve yetkli 
idari mercie ve yargı org·anlarına müracaatı. go rektirdiğ;. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai~ işlerden olması. hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ğıylo karar ver ildi. 

2675/2675 - 19 o 2 o 1962 

ARSLAN KILIÇ 

ve arkadaşları Kcf vi mahallesinıle 

SiNOP 

Karar No. Karar tarihi 

844 29 . 3 . 1 %G 

(Dilekçiler : Sinop Emlak Kredi Bankası Şube
sinden kredi temin etmi§ olduklarını b1.ı kredilerin 
on sene ı·adeye uzatılmasmı istemektedirler.) 

Gereği. görüşüldü. : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekr esinde vakı. isteğl. ilgili ve yetkli 
idari mercie ve yarg:ı. organlarına müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 

-işlem yapılmasına mahai görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 
K::ı.rat· No. Karar tarihi 

845 29 o 3 o 1966 
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(Dil r k<~ ('ııiıı 1ıırih V<' No. sn ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

1785/7929 

ALtVAROL 

Hakimata caddesi o. 62 

Emirgan - tST ANBUL 

(Dil ekçi: Makina mühendisi olarak Istanbul 
Sular tdm·esinde görevliyken, ani olarak işinden 
uzaklaştınlmasından müştekidir.) 

içişleri Bakaniılı c vabi yazısında : Yapılacak bir i~lcm olmadığını ve ccreyan eden olayda bir 
kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmrktcdir. 

Gereği görüşüldh : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekresinde vakı isteği ilgili ve yetkli 
idari mercie vo yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 

Başkan 

Urfa Scnatörü 
V. Gergeı· 

Ka tip 
Konya Scnatörü 

M. Dinekli 

Sözcü 
'l'ckirdağ Milletvekili 

K. Nebioğlu 
Ka t ip 

Siirt Milletvekili 
H . Hüsnü Oran 

Karar No. Karar tarihi 

846 29 . 3 . 1966 



DÖNEM : 2 TOPL.Alf'l'I : 1 
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DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

_ __. Sayı : 11 ~-

Teni taıiJU 

17 . 6 . 1966 Cuma 

(Dilckçenin tadh ve No. su ile sahibinin a.dı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1564/ 156! - 8 . ı . 1962 
(S.No. : 1 ) 
GALtP DEMiREL 
Katlı oğlu mahallesi Su l\Ie~·da.nı Bibik sokak 
No. : 2 

1fi60/ 1560 . ~ . t . 1962 
( . No. : 2) 

Sl\IAN 00 L Ye ııı·kada.)ar ı 

UH.FA 

k!} hirin muhtelif daire odacı ve hademe
leri 

AK.,: EIIlR 

1508/1508 - 4 . ı . 196~ 
(S. No. : 3) 
ARAP SAYGAN 
alışma Bakanlığında Müstahdenı 

A KARA 

1519/ 1519 - 8 . ı . 1962 
(S. No. : 4) 
F'tKRt AYDlı-

tşç i Sigortalan Kuruımı Beyoğlu 
:\{em uru 

Şubesi 

Tepebaşı - !STANBUL 

15~2/1522 - t . 1962 
(S. No. : 5) 
-Az U ,EVtKER 

Ba çavuş okak No. : 132/ 1 
K ü,<;illı; at - KARA 

(Dilekçi : Emekli mahkeme başkatiplerine (ka
zalarda ceza ı•e hukuk mahkemlerinde icrayi vekti
l rıt yapması için izin ve sal<ihiyet) verilmesini ta
lcbetmekü.dir.) 

(Dilekçüer : (D) cetveli hizmetli oldukların;ı, 

memurlam verilen haklardan i._çti[adele1·1·nin sağ

lanmasını 1'.stemektedirler.) 

( Dilekçi : (D) cetvelinde Jıizme;tU olduğunu, 

nıemıırlar gibi bütün haklardan istifade ettiriZme
sini talebetmektedir·.) 

(Dn kçi : 5-134 sayılı T . C. Emekli Sand-ığı KOr
nımuıı 15 nci maddesinin (b) {tkmsmın tadilini 
i.stemektedir.) 

( Dilekçi : 5434 sayılı /(anun un 41 nci madde
sinin kald,ırılıııasmı, emekliye ayrılmadan evvel 
son alımş olduğu 11ı.a<ı§ üzerinden emekli maaşıııın, 
trıhalckıık ettirilınesini talebetmektedir.) 
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(Dilek~cnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon knrnrı) 

1 ~~3/ Jj~3 - S . 1 . 1QG2 
(.._. rv. : G) 

IlA Sı\ N BCNJ .. toOLU Ye arkadaşları 
'l'CDD Malatya 5 nci İşletmesinde l\Icmur 

1 13S/147Q - 21 . 1 . 1965 
(S .• , . : 'i ) 

.i\JL rET YüKSBL1I1Ş 

MALATYA 

Yeni cc malıallesi Boşnak sokak No. : 16 
tSPARTA 

1431/ 1470- 21 . 7. 1965 
(S. No. : 8) 
CB:\ II L nm~ 
S:ı.3'hk J ş Sendilmsı Şube Başkanlığı 

ERZURL"t.I 

1411 / 14.')2 - ı~ . 6 . l!JG5 
rs. No. : 9) 
1\nJRTAFA TA~KALE 
Çobanbcyli köyü Eğitmeni 

l ·H0/ 1·1:-il - 13 . G . 19G5 
(S . ·o. : 10) 
KK\IATı ZTUIILIOöLU 

AFŞ!N 

Sebze Komüsyoncusu l\Ictin AYcı yanında 

VAN 

17-!1 / 1741 - lG. 1 . l!JG2 
(s. ı.'). : 11) 
CAJTIT ADAL 
:Misinli köyünden 

1731 / 1731 - lG . 1 . 1962 
(S. No.: 12 ) 
l\1US'l'AFA B ı -tS AKAY 
97 öi7rc'mcn adına Öğretmen 
Aleçalar köyünuc 

1722'172~ • 16 . 1 . 1962 
(R. No. : 13) 
IIOSEYlN DERL ·su 

ÇORLU 

PAZARCIK 

Giriş Oüm~·ük Müdürlüğünde Memur 

iSTANBUL 

(Dilehçileı · : Aı;h:; rlihle rini cr olarak yapan ıne
ınurlann, askerlikte geçen h izmetlerinin emeklılik
lerindc f iili hizmetten sayılmasını istemektedir.) 

(Dı:Zekçi : Ilakimler t eıninatınm, l•aldınlmasını 

ve kanıma bağlanmasını istemektedir.) 

(Dı'lckçi : II er Wrlii mahrumiyi'te katlanarak 
ger,cli güııdüzlii hastane ıJc rsoneli olarak ücretle 
çn·ı ~tı l~larını ve ellerine 215 lira geç t ı'ğı'?ıi bölgele1·i 
sosyaliza~yona tabi oldıığıındaıı bu haktan kendile
rinin de istifade ettirı'lmesini ı's:emektedir. ) 

( Dilekçi : E ğitnıen olduğunu, öğretnıenle1·e ve
rilen eğitim ödene~i ı·erilmediğinden miiştel.:i ve 
eski halelarının 15 yıl olarak kabul edilmeesini 
istemektedir.) 

(Dilekçi : Emekli olup zamanında kadrosıızlu!G 

yiiziiııde ıı miitcaddit. d~ recc terfi cttirilmiye1·ek 
gadre uğmtılon, memurların da gcçmi5 haklarının 
miiktr.scp hak sııre tiyle halen vazife baJında bulu
na1ı 1 çi.sleri memurları gibi maa.~ intibaklarının ya
pılmasını istemektC'lir.) 

( Di!ekçi : Y craltı sularından ( Arteziyen) Gelir 
V ct·gisi alınmasını f alebetmektcdir.) 

( Dilelcçi : Oğretmen olduklarını, maTırumiye t 
zaınıııı, eğitim ödeneği, veya kı'tap zammı altında 
biitiin öğretmenlere, 5timil olmak iizere mali ted
birler alınmasını istemektedir.) 

(D ilekçi : T iirk llava Kunımu, J[ızılay, Çocuk 
Esirgeme Kıırıımu gibi cemiyctletde çalışan peı·so
nelin baı·em içi görev aldıklarında, sözü edilen ku
rumlatda geçen hizmetlerinin borçlanmak suretiyle 
eylemli hizmete ketıbnası için 5434 sayılı J{anuna 
ek bir mad,U ilave edilmesini istemektedir.) 
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(Dilck<;cnin tarih ve No. su ilc snhibinin adı, adresi ve clilckçc özetiyle komiı;yon kararı) 

J71G/1715 - lG . 1 . HJG2 
(S .. ·o. : H) 
n.EF'ET D1REN 
Cumhuriyet Savcılığında Mübaşir 

İSTANBUL 

1845/1845 - 18 . 1 . 19G2 
(:'. No. : 15) 
YFS CF BAYLAN 
Cağaloğlu Molla Feneri sokak No. : 2R 

İSTANBUL 

1H3/ 1184 - 24 . 8 . l!l64 
(8. No. : JG) 
.AIL\IWr KARAKGŞ 
Kalcmkı:ış köyü Eğitmeni 

Gölbaşı - ADIY Al\IAN 

1138/1179 - 16 . 7 . 1964 
(8. No. : 17 ) 
FAIIRE1'TlN YEŞtLOV A, ö~IER GüLER 
Ceza evi gardiyanları 

SARIK.<UIIŞ 

1137/ 1178- 115. 7. 19154 
(8. No. : 18) 
IIAJ,tL inRAITtM AKIN 
Gerali likokul Öğretmeni 

Sarayköy • DEN1ZL1 

11315/1176 - 16 . 7 . 1964 
(S. No. : 19) 
ö1IEH. ÇOBAN 
Saclıklar köyü llkolml Eğitmeni 

1131/1172 - 16 . 7 . 1964 
(S. No. : 2l)) 
IIüSNü KAPSIZ 
Dot hcim Bicbrichcr Str. 347 

ız:anT 

Wicsbadcn - GER~IANY 

1135/1166 - 22 . 6 . 1964 
(f-J. No. : 21) 
IL\Jı!L ALKAN 
Yıldırım Bayazıt Yurdu 1\Iüstahdemlerin
dcn 

A!\1L\RA 

(D :lcl.:çi : iii addi imhansdığı yiiziiııclcn gerek 
defaten ve ge. ckse meı·'i kaııuııa göre, bir sene 
içinde ödPmeyc im!•iin bnlanıadığını, bazı cmeJ.li. 
lik maddelerinin tadilini istcmehtedir.) 

(Dileli.çi : 9 . 10 . 1952 taJ·ih ve 5853 sayılı 

maaJ ciizdaııı ile emekli aylığ1 olarak 150 l~w·ıı5 

alnıakla ikın, son zamanlar eline 10 lira 75 kuruş 
geçtiğinden müştekidir.) 

(Dile/içi : Eğ1'hıen olup, 326 !:ayılı J(aııunla 

eğitmcnlikte geçen hizmetin on yılnıın fiili. hizmet 
s iiı·cleriııc cl;lcnıncsi Jıususıtııdeki haktan istifade 
cclcıııcdiğini, yeniden bı'r hak •tanıwııasını isl.-mek
tcd·r.) 

(Dilek(iler : Gardiyan olduklarını, mcnwrlann 
ve hatta i~çileriıı ı'stifı::de ettikleri sosyal haklardan 
f aydalaııdın lınalarını istemektedirlcr.) 

(Dil.ekçi : Eğitmen olduğımu öğretmenZere ·ve
rilen hakların ken.:lisine de verilmesini istemekte
dir.) 

(Dilehçi : Eğitmen olup toptan ödeme yapıldı
ğındaıı mii.5teki; bu durumda cınekl1"l1'k hakkı tanı

narak mağduriyetinin önlcnınesini istemektedir.) 

(Dilckçi : Y1trt dı.Jında ı'şçi olarak çalışan kim
selere, mesken kredileri iç:in kanttn tcklif edilmc
sini istemektedir.) 

( flilekçi : !ıl ağdur dıu·uma d ii şen ı-ataııda~ların 
mafidw·iyetleı·inin gidedlmesi için 228 sa'!_nlı J(a
nıma; S1'gorlada geçen hizme!lcı·inhı de, T. C. 
Emekli Sandığmea, hem hizmet miiddetlcrinin ve 
hem de intibak yapılması için, bir madde cklemnc
sini istemektedir.) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle k omisyon kararı ) 

1119/ 116·)- 2:::!. 6. 1964-
( . \ı. : 22) 
AD ı AN ER( SAL 
Tapu Sicil l\Icmuru 

1123/ 1164: - 22 . 6 . 1964 
(S. To. : 23) 
ITAB IB BALKAN 

LALAPAŞA 

Yıldırım Bayazıt Ynrdu Kalörifcrcisi 
ANKARA 

1122/ 11 63 - ~2 . 6 . 1964 
(S. No. : 24) 
YPSTTF Yl'ROMEZ 
Yıldırım Beyazıt Yurdu Müstahdemi 

Dışkapı - ANKARA 

1124-/ 116:1- 22 . 6 . 1964-
(S. ·o. : 2!1 ) 
HALl L öZJ (TL 
'ıldırım Beyazıt Yurdu Müstahdenı i 

Dışkapı - A KARA 

1196/ 1237 - 7 . 11 . 1964 
(:-i. ro. : 26) 

En DOGA t Nlıl 
Knrain köyü 

( rgüp - NEVŞEHLR 

117 / 12Hl - 30 . 9 . 1964 
(S. No. : 27) 
BEliZAT AKSAKATJ 
Altıntepe köyü ti kokul Öğı·ctnırni 

ERZURUM 

1176/ 1217 - 30 . 9 . 1964: 
(S. No. : 28) 
IIA AN ERDOoA Ye al'kada§ları 

Tataruşağı köyü E~itmeni 

1177/ 1218 - 30 . 9 . ] 964 
( . No. : 29) 

AKÇADAG 

KANBER KES!ct ve al'kadaşlan 
Eğitmen 

Oül~chir - NEVŞEHİR 

( Dilekçi : ıli em·ur iken er ola rak aske1·e alındı
ğını, erlilııte geçen hizmetinin emekliliğine wy?l
ması için kanun i elrlif dilmesini istemektedir.) 

( Dilekçi : Az gelirli vatandaşlarm sigortada ge
çen hizmetlerinin T. C. Emekli Sandığınca hem 
hizmet miiddetini ve hem de intibaka say1lması 

için 228 say-ılı Kanuna bi1· madde eklenmesini iste
mektedir.) 

( Dilekçi : 228 sayılı Kanuna si.qortada geçen 
hizmetlerinin T . C. Emekli Sand1ğmca hem hizmet 

miiddetini, hem de intibaka say1lması için bir madde 
eklenmesini istemektedir.) 

( Dilekçi : 228 sayılı Kanıma sigarlada geçen 
hizmetinin, 1'. C. Em ekli Sandığmca hem hizmet 
miiddeti1ıin hem de intıbaka say1.lnıasn1-1 istemek
tedir.) 

( Dilekçi : Öğ1·etmen okıılıında öğrenci ol1ıp ta
rih, ce bir dersinden bii.tünle11ı eli iken,· okuldan çıka
nlcbğmı, bu mağdu1·iyetini gidermek için bir ka-nun 
teklifinde bulımulamk «Öğretmen okullanna öğ· 

retmen olma» hakkının veı·iln.ısini istemektedir.) 

(Dil,eliçi : Eğit~ın ödeneği eğitmen ve sta,iiyer 
öğretmenZere verilmityi~inden miiştekidir.) 

(Dilekçiler : Eğitmen olup öğ1·etınenlere ve ı·ilen 

ödenek ve diğer hakların kendisine de verilmesini 
istem ektediı-ler.) 

(Dilekçiler : J(öy eğitmenle ri olduklannı, ?ğ1·et 
menlere verilen ödeneğin kendilerine de t eşmilini 

istemektedirler.) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1256/1297 - 21 . 12 . 196~ 
(S. Ko. : 30) 
.1\HT.._ TAFA ZAMANER 
PT'L' at lı Jağıtıcıları adına 

ÇAMLIDERB 

12;)3/ 1294 - 21 . ] 2 1964 
!S. No. : 31) 
JJ ASAN KAN AR 
Paşa lı Okulu Eğitmcni 

Fcthiyc - l\IUÖLA 

J 2!10/1291 - 21 . 12 1964 
(S. No. : 32) 
SALIII KUTLU 
Afşar köyü 11kolnılu Eğitmeni 

TAŞKöPRü 

1249/ 1290 - 12 . 12 . 1964 
( '. o. : 33) 
ALA ETTI - ÇAl\ILIBEI.J 
Rad~'O Tanıiı·cisi İstasyon caddesi No. : 57/D 

Ereğli - KONYA 

ı 24 / 12 9 - 21 . 12 . 1964 
(S. No. : 34) 
ŞERIF' B.AYL DIR 
Bayındır köyü Eğitıneni 

1224/ 1265 - 7 . 12 . 1964 
(8. No. : 35) 
1DH1 BAYRAKTAROÖLU 
İzmir· cadd si No. : 24 A, B 

] 2]9/ 1260 - 27 . ll . 1964 
(S. No. : 36) 
HüSEYiN YILl\fAZ 
Manisa eğitmenleri :ı.dına 
Ç. Osmaniye köyünde 

1222/1263 - 27 . ll . 1964 
(S. No. : 37) 

BAYINDIR 

EDJRNE 

SARUIIAN 

MEHMET DEMLREL ve arkada.~ları 
Eğitmen 

('anı~rayla köyünde 
YATAöAN 

( DilekçiZer : PT'l' atlı dağıtıcı olduklannı, har
cırak veya at bedeli olarak ı•erilen paranın artırıl
ması için kanım teklifi yap?lma.sım istenıektedirler.) 

(Dilekçi : EğitmenZere eğitim ödeneği ı• riZme
sini istemektedir.) 

(Dilekçi : EğitmenZere eğitim ödeneği verilme
sini istemektedir) 

(Dilek çi : M edeni Kanuntın boşanmaları güçleş
tirdiğinde,ı miiştek·:dir.) 

( Dilekçi : Eğitmen olduğıınu, öğr tm ni ere ve
rilen eğitim ödene!]inin kendilerine de veı-ilmesini 

taleb tmektediı·.) 

(Dilek çi : 1 cm ve Iflas lfanununun uircın evı:el 
/;(};1ıtmlaşmasını iste,llektedir.) 

(Dilekçile1· : Eğitmen olduğunu, öğretmenZere 

verilen eğitim ödeneği verilmediğinden ınii.§teki ve 
443 sayılı J[anuna ek madde elelenınesini istemek
tedi1'ler.) 

(Dilekçiler : Eğitmen olduklarım, öğretmenleı-e 
verilen eğitim ödeneğinin verilmediğinden muşteki 

1'e 443 sayılı Kanuna ek madde eklenınesini iste
ınektedirler.) 
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(Dilrkçcnin tar ih ve No. sn ilc sahibinin adı, adresi ve dilck~c özetiyle lwmisyon kar:ırı) 

1 ~ 18/1 :!.)!) - 27 . ll . 1!)64 
(S. No. : 38) 
NEVi K ö~EY YC A YITAN SERDAR 
l st.iktU cnlltlesi Yct1inci Noterlik 

Beyoğlu - ! STANBUL 

ı:n:ı;ı~36 - 10 . n . 1%4 
(S. No. : 3!)) 
ITilOTBT 'lTIUlJ\ K DAt:LTOttLU 
Büyük Parmakkapı Tel sokak No. : 2-1 

ll cyo;;{lu - l ST ANBUL 

1214/ 1235 - 19 . ll . 1964 
(8. No. : 40) 
Ili'S~(' EROL 
l\Iu:·auiyc malıalles i No. : 1J 6 

Ceyhan - ADANA 

1202 11243 - 7 . ll . 1964 
(R Nu. : -ll ) 
1BRA ITL\I ÇA VUŞ 
Kemerler köyünde 

1201 / 1242 - 7 . ll . 1964 
(S. Ko. : 42) 
ABDt"RRAJDIAN YAVUZ 

DEVJıEK 

4. Tuğ. Krm. Tb. Kşf. Tf. Grubu 

2G'l2/ 2G02 - 16 . 2 . 1962 
(8. Ko. : 43) 
mr. 1 _ r nimcm~ç 

Bclclliyc zabıta ıncmul'ları adına 

DENİZ Lt 

Ereğli - KONYA 

2593/2398 - 16 . 2 . J 962 
(S. Ko. : 44) 
t. IIAKKI Dl:.\IAN 
fi IoJn Toprak Ko.nisyonu ilarita Teknik 
:Memuru 

2595/23!)3 - 16 . 2 . 1962 
(S. ·o. : 43) 
1RTIAIIL\l ETEM Güi.ıEÇ 

DEKlZLl 

Mi thatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü l\Ii.idür 
Baıımuavini 

Küçükyalı - 1Z.M1R 

(TJ :"lehr:iler : Noterlerde ça!?Jaıı IJI'ı·son e liıı gele
ecUeri bal.-ımından lı e ı· t iirlii sos yal teminattan 
malırum buluııclufjımu b eli?'tnıektedirle ı·.) 

(Dilehr:i : 7181 sayılı Kanmıa aörc, emeklilerden 
kansı ölenlere hiçbir yarrlıın yapı!nırulığından mii]
teki ve kanımda gerekli deği§ikliğ1'n yap?lmasını 

istem c 1.-teclir .) 

( Dilel;çi : E vWik d15ı bazı Jrı lı?S larm, çocukları 

olmıış ı·e olma!. trırlır . Gizli niifuslammı haydına 

dair ka.ıııın {'?lwrılnıasmı isteıııeldedir. ) 

(Dilekçi : Vaıtandası okur - yazar yapabilmek 
için okur - yazar olııııyan vatandasm seçmek hakla
rının kaldınlıııasını istemektedir.) 

(Dilekçi : lılıwakkat öğretıııenlere e§it lıaklar 

vei'ilmesi için kanun çıkanlmasını istemektedir.) 

(Dilel~çi : Ilazırlanmalda olan yeni B elediye
ler Krınımıına, belediyele r zab?ta ları ir;in konvlması 

d iiş iiniilen ttiyin bedeli, yıpranma ve f' ın ekW1'k zam
mmın yaşamakta olduğu, hcıyat şartlarına tıydurul

masıııı istemekledi1·.} 

(Dilekçi : 4 y?ll1 l~ l1'sc talısil1' yaptığını, 1 yıllık 
fa :la trılısi l miicldetinin; m cmuriyctte bulıınmıllım 
maa§ ı• e hizmet 111 iiddeti balzmııııdan kanuni uir 
lıcıh ı:erilmesiııi istemeldedir.) 

(Dil ehçi : 4598 sayılı J{anımun 1 nci muvaklcat 
maddesinin tatb1'katmdan mağdıır dıırııma diişcn 

y iiksek okul mezwılarının da na.:arı d1'kkate alına
rak adı geçen kanuna bir madde eklenınesini ı'ste

rııaldedi1·.) 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin ach, adresi ve dilckç<' özetiyle komiı>yon kararı) 

2593/259~ - lG . 2 . 19G2 
(S. No. : 4ü) 
MUSTAFA AYDEMlR 
F.gitmen 
Kireç köyünde 

2576/ 2576 - 15 . 2 . 1962 
(S. No. : 47) 
BEYTULLAII tLGlN 
İlkokul Öğretmeni 

GöKSUN 

Aliağa - MENEMEN 

23i;';;23i3 - 13 . 2 . J%2 
(S. No .. 48) 
IL-\RU~ Şll\IŞEK Ye arkadaşlan 
Bilecik ili nıernm Ye ınüstahuemleri 

2567/2567 • 15 . 2 . 19G2 
(S. No. : -19) 

BlLEClK 

MEDEl'\1 öZKAN ve arkadaşlan 
PTT mcmudarı 

1572/ 1572 • 9 . ı . 1962 
(S. No. : GO) 
MEVLCT ÇELiK 
Eğitmenler adına 

Yeniköy Eğitmcni 

1571 /1571 • 9 . ı . 1962 
(S. No. : 51) 
ALt ÇELİK 
Aycloğuu Okulu :Müdürü 

2633/263~ - 17 . 2 . 1962 
(S. No. : 52) 
NUH ÖZEK. 
Tapu Sicil Memuru 

2632/2632 - 17 . 2 . 19G2 
(8. No. : 53) 

VAN 

GüMüŞANE 

KEI.KtT 

YüKSEKOVA 

DüHSUN KlREl\:IETÇt ve arkadaşları 
Adl iye 8 cc e Bekçisi 

AliASYA 

( D:'lekçi : Eğ:'ıtmen olduğunu teı·fi, emekli lik, 
doğıım, öliinı ve çocıık zammı gibi ö;liik haklarına 
J.:avuşturıılmasını, talebetrnektediı·.) 

(Dilekçi : Bulgaristan Şımınıı Tiirl;; Öğretmen 
okulundan mezun olup orada 6 yıl öğretmenlik yap
tığını, halen öğretmen olduğunu, y1ırt dı~ın~la ge
çen hiz1llclin srıyı.lınası için lntıbak Ilanununun 
yapılma.sıııı ist eıııeldcdir.) 

(Dilekçilc ı· : Siimcrbank mcmıırlrıı·ı .r;ı'bi di!jl!r 
Det·ict mcmurlaYıııa. da Banl.a;ıuı satlığı eşyalar

dan iki sene miiddctli taksit le ı-le ve maa s bod1 ola
nndan kestin'lmesimi, % 50 tenzilatlı biletle seyahat 
cdebilmı;lerim istPI,ıcktcdirle ı·.) 

(Dilckçiler : PTT memurlarına yıpranma zam
mı ı•erilııı.esini istemek:edif'ler.) 

(Dilekçiler : E,r'jitnıen ücretleı-inin % 20 zaınma 
tabi tııtulnıaları ve emekli_ye almmalarını istcnıek

tedirler.) 

(Dilekçi : 7315 sayılı J[anunla ilknkı.ıl öğrctınen
leı·inhı devamları sonunda miifott:·~ ola-cakları; 

kurslara te~·cihan sınavsız olarak katılıııasın·ı iste
mektedir.) 

(D ilekçi : 1lf edeni [{anun d15ında niifw:a tescil 
edilmiyen iki çocuğunun kanuntın müwitsizlii}inden 
ıııüştekidi1·.) 

( DilekçiZer : Adli ye odacısı olduJ.Zarını, maa.ıla
ı-ının azlığından gardiyanZara verilen tahsüatın ve
rilmesini istenıektedirler.) 
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(DilekQenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı,) 

2658/ 2658 - 19 . 2 . 1962 
(S. No. : 54) 
Ml: Al\IMER ŞE i DOOAN ve arkadaşları 
Komiser muaYini belediye zabıta memurları 

2622/ 2622 - ] 7 . 2 . 1962 
(S. No. : 55 ) 
MUSTAFA MET1 ıKAYA 

KONYA 

Tekel Genel Miidürlüğü Fab. Şubesi 
Tepebaşı - 1ST ANBUTı 

1573/ 1573 - 9 . ı . 1962 
(S. No. : 56) 
SADETTtN AKSOY 
İskele caddesi No. : 67 

Bakırköy - iSTANBUL 

1514/ 1514 - 5 . ı . 1962 
(S. No. : 57 ) 
MAHMUT KARAMAN, AHMET ve 
YAŞAR kardeşler vekili 
Tatvan merkezinde Arzuhalei 

Tatvan - DtY ARBAKIR 

( DilekçiZer : Belediyeler Kanununun ha,zırlan

ması bitmek iizere olduğunu belediye zabıtalarının 
tayın bedeli ve yıpranma ve emeklilik zamlarının 

bi ı-an cv uel kantın içine almmasmı istemel:t cdir
IPr.) 

( Dilekçi : Sigor·ta kanunlarınm mer'i olmad'tğı 

zamanda geçen hizmet yıllannın borçlandırmak su
?·etiyle nazarı itibara alımnasmı 228 saydı /(amma 
ek bir mailele ı:ıavesini istemektedir.) 

(Dilekçi : 5434 sayılı T . C. Emekli Sarıdığı J(a
nununun 31 nci maddesinin deği5tirilmcsini, lwrb 
okulunda geçen müddetinin emekliye sayılnıasmı Ü

temektedir.) 

(Dilekçiler : 4753 sayılı Kanunun (28) nci mad
desi?rin gözden geçirilerek ıslahı cihetine gidı?-111esini 
talebetmektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıklanan dilekçelerdeki vaki dilek ve şikayetterin yeni bir 
kanun teklif veya tasansı ile ilgili bulunmuş olmaları itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
1 nci bendinin (d) fıkrasına göre Komisyonumuz ca ineelerup görüşülemiyeceğine mevcudun oy bir
liğiyle karar verildi. 

1019/1060 - 30 . 3 . 1964 
(S. No. : 58) 
OSMAN 'I' ARAKCIOOLU 
'l'icaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı 

1021/ 1062 - 30 . 3 . 1964 
(S. No. : 59) 
AHMET ASiıAN ve arkada.'1ları 
İbrahimp~a Köyü Muhtar1 

UŞAK 

REYHANLI 

Ka.n.r No. Ka.n.r tarihi 

847 29 . 3 . ] !J6(j 

( Dilelcçi : 1 ki buçuk metrik n umaraya kadar 
olan halı ipliklerinin Gider V ergisini kaldıran tadil 
tasarısının biran önce kanwılaşmasını, istemekte
dir.) 

( Dilekçile1· : H atay'da topı·aksız bulundukları nı, 
toprak reformunun gerçekleşmesini istemekted?·r
ıer.) 
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(Dilek~enin tarih ve o. n ile sahibinin adı, ı:ıdı· i ve dilekçe özetiyle kouıi~yon kararı) 

1022/ 1063 - 30 o 3 o 1964 
(R No. : 60 ) 
MEIJMET TEKDEMtR 
Kütiiphan cde Ucmur 

KAYSERt 

1016/ 1057- 30 o 3 o 1964 
( ~ . o. : 61 ) 
HASAN DEMlR ve arkadaşları 
Rr~rlıanlı- Ilaı-an köyünde 

102711 06 - 30 o 3 o 1964 
(R No. : 62 ) 
Ş.\BAN K UR'r ve arkadaş l arı 

Hryha.nh- Bayır mah. 

1026/1067 - 30 o 3 o 1964 
( . ·o. : 63) 

HATAY 

HATAY 

SALIH TOMB "L ve arkadaşlan 
Rryhıınlı- Bayır nıah. 

1030/ 1071 - 4 o 4 o 1964 
(S. No. : 64) 
II(' EYIN ÖKTEM 
Baro td ıı re IIr:vctinde Anıkat 

1036/ 1077 - 4 o 4 o 1964 
(S. o. : 6G) 
PERU öZTÜHJ( 
Deınirciler köyünde 

1037/ 107 - 4 o 4 o 1964 
( o o. : 66 ) 
7.EH1{.A ŞENLiK 
Yeşildere mah. 

1 038/.L079 - 4 . 4 . 1964 
(S. No. : 67) 
MEHRtYE ŞENLİK 
Y ~ildcre mah. 

HATAY 

BURDUR 

TOHT ' l\f 

TORTUM 

TORTUM 

(Dilekçi : 5439 sayılı J(anuna göre gör vli öğret
menZere de eğitim ödeneği, '!-'erilm esini istemekte
rli r.) 

( D1'lekçile?· : Hatay'dcı topraksız bulundııklarını, 
tl) }J ra k ?'C fon mm ım gerçekleşııı esini istem eki edir
ler.) 

(Dilekç1'ler : Toprak reformu tasansının biran 
iince l;anımlaşmamu istemeNedirler.) 

(Dilekçiler : Toprak reformu tasansınm biran 
önce kanunla.şmasını istemel,ıtedirler.) 

( Dilekçi : 'I' rafik ka.zalarının f azlala.şma.sından 
sonra doğan tatbikat sebebiyle, T . C. Kanunıınun 
455 ı•e ·159 ncu maddeler tatbikatmın adil sonuç
Tar l'erınediğini ve değiştirilm esini tale betnıektedir. ) 

(Dilekçi: 21. 1. 1943 gün ve 4381 sayılı J{anuna 
(Tiitün ikramiyesi almakta iken vefat edenle1·in 
ikmmiyelerinin 5434 sayılı Kanunun 67 nci ma,d
delerinde yazılı yelimlerine intikal eder.) şeklinile 
hir madde ilavesini istemektedir.) 

(Dilekçi: 21 . 1. 1943 gii.n ve 4381 sayıh Kanuna 
(Tiitiin ikramiyesi almakta iken vefat ed nlerin. 
ikmmiyelerinin 5434 sayılı J{anunun 67 nci mad
delerinde yazılı yetimlerine intikal eder.) şeklinde 
bi1· madde ilavesini istemektedir.) 

(Dilekçi: 21. 1. 1943 gii.n ve 4381 sayılı Karıuna 
(Tütün ikramiyesi almakta ike·n vefat ed nlerin 
ikramiyele1·inin 5434 sayılı Kanunun 67 nci mad
rle leı·inde yazılı yetimlerine intikal eder.) §eklinde 
bir madde ilavesini istemektedir.) 
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(Dilck~cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, nuresi ve dilekçe özcHyle komisyon kararı) 

104:>/1081 - 4 . 4 . 1964 
(S. No. : GS) 
AlDJET AJ_,BAYRAK ve ar. 
Uzun KaYak köyünde 

REYH.\NLI 

1041/ 1082 - 4 . 4 . 1964 
(S. No. : 69) 
:\1"C'SA ŞANVEHD1 ve ar. 
Davutpaşa köyüı;dc 

Rcyhanlı - HATAY 

1042/ 1083 - 4 . 4 . 1964 
(~'. No. : i O) 
DlYAP inl Ye arka<laşları 

Çağır Yiğit köyünde 
Rcyhanlı - HATAY 

1043/ 1084 - 4 . 4 . ı964 
(S. Ko. : 71) 
REŞiT EY DER ve arkada.'jlan 
Üçtcpc köyünde 

Rcyhanlı • ilATAY 

1503/1503 - 4 . ı . ı962 
(S. No. : 7:?) 
SC'LEY)IAN ÇELEBİ 
Sel Bayii 

1496/1496 - 5 . ı . 1962 
(S. Ko. : 73) 
l\1FZAFFER ERGüL 
Avukat 

1~9t/1494 - 4 . ı . 1962 
(S. Ko. : 74) 
l\IEII~IET ETICIEV 
Avukat Necati Gnal Katibi 

HG7/ 14G7 - 4 . ı . 1962 
(S. No. : 75) 

SINOP 

GöP.ELE 

l\1IffAL1 QÇIK 

YUS VF ABA Y ve arkadaşları 
Acıkuyu köyünde 

Ş. KOÇIIiSAR 

( Dilchçiler : T oprak reform una l:avuştunılma

sım ve kendilerine toprak ve1·ilmesini istemektedir
ler.) 

(Dilckçiler : Toprak ve vemi reformlarının tat
bikatını ve l.:aıııula5ıııasını istemektcdirle1·.) 

(Dilekçiler : Toprak ve ve1·gi rcfomı işlet·i1ıin 

biran evvel tahakkubınu ve muhtaç bulund-ııkları 
toprağın tevziini ütemektedirler.) 

( Dilekçiler : Toprak ve vergi reformlarının 3fa· 
pôııasıııı istemektedirler.) 

(Dilel.:çi : Askere sevl> edilmi~ ve edilecek erlero 
bedel nakdi alınmasını istemektedir.) 

(Dilel;;çi : Arzuhallere 30 - 50 kuru~luk damga 
pulu yap·ıştırılmasını 1'steınektedir.) 

(Dilekçi : YaJ haddine ıığrıyan ıızatnıalı jan
daı·ma onlıaJılarının emeklilik hakkından istifade 
ettirilınesini istemektedir.) 

(Dilekçiler : Zı'l!}ed Kanıtnunundan miişteki

dirler.) 
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(Dilckc:cnin tarih ve No. su ilc salıibinin allı , allresi v6 dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

ı477/ı477 - 4 . ı . ı%2 
(S. No. : 76) 
ZULGAN! GüVENÇ YC arkadaşları 

Tapu Sicil Muhafızlığı 

ı815;ısı5 - 18 . ı . ı96~ 
(S. No. : 77) 
!S~IA!L GüR 
özellllare Tahsildarı 

ŞARKIŞLA 

Çarşamba - SıUISUN 

ı796/1796 - 18 . ı . 19G2 
(S. Ko. : 78) 
IıASiiU ŞEKERBAY 

Abdal cad. Ko. : 55 

ıso.ı;ı8o4 - ıs . ı . 1962 
(S. No. : 79) 
IIADl SAUAÇOCLU 
Maliye Evrak Uemuru 

] 309/1350 - 13 . 2 . 1965 
(S. No. : 80) 
ALl tTıKILIÇ 

BURSA 

MUŞ 

Al<c:adağ Pınarlı Geçit Eğitmeni 
MALATYA 

1308/ l 349 - ı3 . 2 . ı965 
(S. No. : 81) 
11IUIIARRE:M ÜZPINAR 
IlJ.kim YC sa,·cılar 

1368/ 1409 - 21 . 4 . 1965 
(S. ro. : 8~) 

NlODE 

1\rEIIl\IET ALl Y AJIŞ1 ,.c arkadaşları 
Çaysimav Köyü Okulu Eğitmcni 

] 366/1407 - 21 . 4 . 1965 
(S. No. : 83) 
IIlLl\H GüRDGZ 

Stl\IAV 

Elektrik Ye Gaz İşçileri Sendikası !dare 
Heyeti Başkanı 

tS TANBUL 

(D ilckçi'ler : ]{cndileri miislahde nı olduklarını. 

memııı-ların haklarından ist1"{adc etmeyi istemek
tedirler.) 

(Dilekçi : üzel idare tahsildaı-ı olduğıınu, maa5lı 

mcınıırlara ı·cı·ilcn hahlardan istifade etmeyi istc
mcldedir.) 

(Dilckçi : GO yaJıııı geçmişj §ahıslann vergiden 
muaf tutulmasını istemektedir.) 

( Dilekçi : Borçlanma Kanunu süresının yeni 
kanunla bir süro daha uza.tılmasını istemektedir.) 

(Dilekçi :Eğitmen oldubunu, öbretmenlerp, tanı
nan haklardan fa)ldalandırılmasını ütemektedir.) 

(Dilckçi : 521 sayılı Kanunla DanıJ'ay men
sııplamıa taııınım~ bıılunan ödcneğin, Yarqıtay 

üyelerine kabul edildiğini ı-e tasarı da u dliyecilerin 
bunun haricinde tutulduğundan miiştckidir. ) 

(Dilekçiler : Eğitmen olup eğitmenZere ııerilen 

haT.-Iardan i.stifnde etmediğini ve eğitim ödeneği 

veri lnıeınesindcrı m ii§ tekidir.) 

(Dilekçi : Tasarruf bonolarmm kaldırılması ve 
adil bir vergi sisteminin sağlanmasını istemektedir) 
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1363/ 1404 - 31 . 3 . 1965 
(S. No. : 84) 
OSMAN PAM1R ve arkada§ları 
Selimik ead. No. : 3-! 

1306/ 1347 - 8 . 2 . 1965 
(S. Na. : 85) 

ANKARA 

HüSEYlN öZALP ve arkadaşl arı 

Mükrimin Halil Lisesi müstahdemlerinden 

] 373/ 1 41-! - 21 . 4 . 1965 
(S. No. : 86) 

ELBtSTAN 

DT..TRDU MEH:\IET ATAY ve arkada.5ları 
BüNYAN 

1302/ 1343 - 8 . 2 . 1965 
(S. No. : 87) 
ABBAS AK'rAŞ 
Gürçayır köyünde 

1296/ 1337 - 8 . 2 . 1965 
(S. No. : Sö) 

ARDAHAN 

MEHMET SALT]K ve arkadaşları 
Bayındırlık Müd. MuameHit Şefi 

1291/ 1 33~ - 8 . 2 . 1965 
(S. No. : 89) 
ZEKt CAN 
Şairnedim cad. No. : 129 

TUNCELİ 

Beşikta.5 - !STANBUL 

1290/1331 - 28 . ı . 1965 
(S. No. : 90) 
RüSTEM BOZYEL 
Erzurum mah. Sosyal sokak No. : 24/ G 

ANKARA H. ll 

1287/1328 - 28 . ı . 1965 
(S. No. : 91) 
MUSTAFA KORKMAZ 
1slamalaın Köyü Okulu Eğitmeni 

NALLlHAN 

(Dilekçiler : Emektar subaylarm daha fa:da 
ıstırap çekmemeleri 1"çin 1 . 1 . 1950 tarihinin değil; 

albayların maaşmın 100 liı-aya yiiJcseltildiği; 

30 . 6 . 1950 tarihine çıkarılarak bu tarihte aynı 

rütbeyi ta.~ıyan me§le ktaşlan seviyesine getiri/m e· 
sini istemektedir/er.) 

(Dilekçiler : H izmetliler olduklannı sosyal hak
lardan faydalarımak istemektedirle1·.) 

(Dilekçiler : JJnkıık Usul·ii iltıılıak em e leri J(an ıı

nwıun 61 nci maddesinin iptalini istemektedirler.) 

(Dilekçi : Toprak Reformu kanıın tasarısına 

muttali olup, toprak verilmesini istemekted1'r.) 

( DilekçiZer : M emurlar ve ücretliler bir barem .3 
tabi olmasını, yevmiye ile çal1şanlaı· maaşla çaltşan
lardan fazla, iicı·e t aldılelan m, iicretlerin ayarlan
masını tale b eıtmektedirler.) 

( Dilekçi : Denizcilik Okulunda çalışırken ayrıl 
dığm1, 25 yılı doldurmak için leesilecek emekli aidat
larınm de!ate1ı veya taksitle Emekli Sandığına 
ödemele suretiyle emeklilik hakkından faydalandı
ı·ılınasını talebetrnektedir.) 

( Dilekçi : Oğlu askeri lisesinde sınfta kalarak 
okııldan çıkarılarale leendisine yedi bin liı-a ödetti
rildi.iJini, çıkarılan suçltı ha·rb okulu öğrenci.'eı·iuin 

borçlan. af edilirken, daha az kabahatli oğlıınıın 
borcunun af edilınesini talebetrnelctcdir.) 

(Dilek. çi : Eğitmen olduğıınıı, 10 sene boı·çla.n

dırılmasını ve eğitim ödeneği veı·ilınesini istemek
tedir. ) 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, a lresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

1 277/ l3ı - ll . ı . ı965 
(S. No. : 92) 
ERC:UN ('EViK Ye ar. 
B rcğli köyünde 

KARAMüRSEiı 

ı274/1315 - ll . ı . ı965 
(S. No. : 93) 
HiiSEYll'~ ÇELEBiOÖJ.ı 
Aydınoğlu malı. 

KUYUCAK 

1268/ 1309 - 29 . ı2 . 1964 
(R. ro. : 94) 
Af/I' AY KORUCUO<fLU 
fD ) kadro ·u hizmetiileri adına 

Ç1ÇEKDA<1I 

1266/ 1307 - 25 . 12 . 1964 
( . No. : 95) 
H ASAN l ÇAR 
Okııma- Yıı zma Okulu öğretmen l eri 

EDREMtT 

1263/ 1304 - 25 . 12 . 1964 
(S. No. : 96) 
HAY Tt AK TEKiN 
Tnpn Siril Memunı 

13060/ 1401 - 31 . 3 1965 
( . No. : 97) 
RE CEP KUZU 
llk öğı·ctmen Okulu 2 nci sınıf öğrencile
rinden Tahsin Temel cli~rl e 

1036/ 1377 - 3 . 3 . 1965 
(S. No. : 9R) 
~BRAHtM AF~1 -
Top ·ııktrpr - Dnnıtlar Mezrası 

Eğ·itmC"ni 

TOKAT 

tlkokulıı 

Doğanşehir - MAJ.;ATYA 

1326/ 1367 - 3 . 3 . ] 965 
(S. No. : 99 ) 
Ml ST FA öZDRMtR 
Pluga ~i rııalı. Kııdı cad. No. : 70 

SAMS N 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1958 tarihindr, lznıit körfe
zı'nde batan Osküdar f elaketzedeleri olarak hayatta 
kalanlardan olduklaı-ını, halen çıkarılmakt•ı olan 
kan.un şiimuZüne alınmasını istemektedirler.) 

(Dilekçi : 509 No. : lu T opulama Kanununun 
37 maddesinin tefsirini istemektedir.) 

( Dilekçi : (D) cetvelinde olan hizmetlilen'1ı 

sosyal haklardn faydala?Uiırılmasını istemektedir.) 

(Dilekçi : Okuma - yaznıa okullarında görev 
ala-n, öğı·etmenlere de eğitim ödeneği vcrı?rnesi1ıi 

istemektediı· . ) 

( Dilekçi : Öğretmen olduğunu kadrostızltık dola
yısiyle terfi edemediğini, bir lntıbak Kanununun 
çı karılmasını istemektedir.) 

( Dilekçi : Er olarak iki senelik askerlik görevin
de ,qeçe-ıı zaman emeklilik ve terfi hususunda bir hak 
t-anın111asım istemektedir.) 

( Dilekçi : Eğitmen oldttğunu, öğretmenle gibi 
eğitim ödeneği ve ek görev almadığından m•işteJci . 

dir.) · 

( Dilekçi : Emekli oluıı 1950 yı l ından sonı·aki 

cnnekli olanlan da düşiinülmesini istemektedir.) 
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(Dilek~enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekc;e özetiyle komisyon ltara.ı,) 

1323/ 1364 - ın . 2 . 1065 
(S. No. : JOO ) 
SADIK KALKAN 
Öğümsöğüt Köyü tıkokulu Eğitmeni 

GAZİANTEP 

1320/ 1361 - 19 . 2 . 1965 
(S. No. : 101) 
DFR:\IüŞ BALT AI_,I 
Karaboğaz Köyü İlkokulu Eğitmeni 

KIRŞEHiR 

997/1038, 12197/ 12197 - 20 . 7 . 1964 
(S. No. : 102) 
TALiP DEUELt 
Alibey mah. Yeniçeşme sokak No. : 4 

ÇANKIRI 

100~/1043 - 28 . 3 . 1064 
(S. No. : 103) 
Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu 
Bl!.§ kanı 

Çarşamba - SAMSUN 

1008/ 1049 - 30 . 3 . 1964 
(S. No. : 104) 
CELAL AKSAN 
Rıza Nur Kütüphanesi Memuru 

1001/104~ - 28 . 3 . 1964 
(S. No. : 105) 
SELAMİBAYRAKTAR 

Halk Kütphanesi .Memuru 

SlNOP 

VEZiRKöPRü 

1009/1050 - 30 . 3 1964 
(S. No. : 106) 
FAHR1YE BERK 
Rıza Nur Kütüphanesi Memuru 

1015/ 10G6 - 30 . 3 . 1964 
(S. No. : 107) 

SiNOP 

MUSTAFA YUMUŞAK ve arkadaşları 
Reyhanlı Yenişehir mahallesi 

HATAY 

( Dilckçi : Eğı'tmcn olduğun n, emekliye sayıllllı
yan hizmetlerini ve eğı'tim ödeneği verilmesini iste· 
ın ektedir.) 

(Dileli:çi :Eğitmen oldni]mıu eğitmenle1·e ebitim 
örlenc{ji verı"lmcdigindeıı miiştehicliı·.) 

(Dı"lekçi : Vazife maliilii bir yiizba:Jı olduğunu 
üç aycla el ine 1 b85 lira geçtı'r]ini, 1950 senesinclcıı 

cn·cl har/ı malıilii suuaylara vazife ınaliilü sııbay. 

ların maa.;ı müsavi olduğunu ve .tekrar eski haline 
getiı·ilıncsini istemektedir.) 

( Dilekçi : ilko/wl öğretmenlerine taksit le veril
ınesi dii.şiiniilcn eğitim ödeneği hepsinin verilmesi
nin geı·ektiğini ve sayın senatörlerc cluyurulınasını 

istemektedir.) 

(Dilekçi : tllwkul ö[Jretmeıılcrine veriluel;; eği

tim ödcneğinrletıj Milli Eğitim Bal.-anlığına bağlı 

il ve ilçe halk kiit iiphaneleriııde görevli bulunan 
memurZara da tc§nıilini istemektedir.) 

(DileT(çi : Oğretm,enlere verileeeTe eğitim ödene. 
ğinden Mül-i E.iJilmı Eakaıılı.i]ına bağlı il ve ilçe hall' 
kiltiiplıaııcleı·inde görevli bulıınaıı personele ele eği
tim ödcncğinden fayclalandırılmasını isteınekt(;dir.) 

(Dilekçi : ilkokul öi}rctıııeıılerine verilecek eği
tim ödcneğinden lılilli Eğ1'tün Balcanlığına bağl-ı 

il ı·e ilçe halk kiitiiplıanclerinde çalı5an memurla
rında r aydalaııdırılmasını istemektedir.) 

(Dilekçiler : Ilatay'da topraks1z kimseler rıldulc

larmı toprak refonnuııım gerçeklenmesini istemek
tcdirlcr.) 
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(Dilckçcnin tnrih ve No. ım ilc salıibinin adı, adresi ve dilek~e özetiyle komisyon karar1) 

1012/ 1053 - 38 . 3 . 1!JG4 
(S. No. : 10 ) 
CunL\ EZER Ye arkadaşlan 
Rcylıa.nlı Ilaran köyümlc 

1018/ 105!) - 30 o 3 o 1964 
(S. No. : 109) 

ilATAY 

tilSAN KOCACAN YC arkadaşlım 

Deıniryalları 1abrikası teknik memurlan 
ADAPAZARI 

( Dile k~·iler : II atay'da topraksız bulunduklarını 
toıJrak reformunun gerçe/;lenmesini i.stcmtktcdir· 
ler.) 

(Dilekçiler : TCDD. işçı?eri Emekli Sanclıi}ında 
ve işçiW;,te {}e(cn hizmetlerinin bağlı bıılıındııi, lan 

T . C. Memur Emekli Sandığ111a devri ve hizmctıe

rinin birle§tirilmcsini istemektedirler.) 

Gerejti düjünüldü : Yukarda özetleri açıklanan dilekçelerdeki vjJn dilek ve şikayetlerln yeni bir 
kanun teklif vey:ı ta>ansı ile ilgili bulunmuJ olmaln.n itibn.riyle 140 ı:n.yılı Kn.nunnn 5 nci madde
sinin 1 nci bendinin (d) fıkrasına gJre komisyonumuzc::. incelenip görüıülemiyeceğinc mevcudun oy 
birliğiyle kar::ı.r verildi. 

2G5/3~6. 1G73/1673 
4353/ 4853 - 13 o ı o ı962 
(S. To. : 110) 
ALl DEVELt 
Belediye Gaz Deposunda Bekçi 

1665/1M:S - 13 . 1 . 1%2 
(S. No. : JlJ) 
MUSTAFA KILIÇ 
Topçubağı mahallesi Ko. :78 

13~9/1400 - 31 3 . 1965 
(8. No. : 112) 
AR!F KlZILT.ı\N 

TOKAT 

1>cııiıeilik llank:ısı Şehir Hatları İşletmesi 
Gişc memurlarından 

1727/1727 - ı6 . ı . ı962 
(S . N . : ıJ3) 
liATlCB ERTAN 
Fırın sokak No. : 5 

tS TANBUL 

Yıldız- BC§iktaş- !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

848 29 . 3 o 1966 

(Dilekçi : 20 hizmet yılını doldurup evvelce ay
rılını.~ bulımanlar ald1kları kcscnckleri 1.a-le ctW.Zen 
takdirde emekli maa~ ını alabilmelerini istemelde · 
dir.) 

(D1"lekçi : 6i41 say1lı Kanunun 1 nci maddesi . 
tıin tôd1"liııi talebetmektedir.) 

(Dilekçi : Maaşlı memur olclu!Junu, hayat paha
lılığı karşısında ya)ama çabası 1·çinde kwrandığını. 
yapıları 7o 35 zamının 9'o 15 uiı· zam daha ilike
siyle bıı miktarın % 50 ye çıkanlmasını istemek
tedir.) 

(D ilekçi : Kiı·acı olduğunu ev sahiplerhıin, yıl
l?k kira parasını toptan ve peşin almalarından vo 
kira!arınııı ucuzlatılması 1·çin !.-anun çıkarılmasını 

rta le uctıııektedir.) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, aclresi ve dilekce öwtiyle komisyon karan) 

13114/ 13114 - 14 . ]2 . 1964 
(S. No. : 114 ) 
öKKAŞ IBlŞ AGAOOLU 
Nüfus -Katiui 

1661 / 1661 - 13 . ı . 196~ 
(S. No. : 115 ) 
.A.HMET J<~ZEH. , .c arkad~ları 
Kötübiiyük köyünden 

BESNt 

REYIIA /"LI 

1750/ 17.-o - J6 . ı . 1962 
(S. No. : 116) 
MPST AF A ŞlMŞBK Ye MüSLüM CENGtZ 
Mu h tar 
Haverik kuyüııd<> 

17-t--1/ 1744 - lG . ı . 196~ 
(S. N0. : 117 ) 
MAHMl. T öZDE<lDtNTjt 
Pilevne nıalıalletıi 

!.Hl4/ 1035 - 25 . 3 . 196-1: 
(S. No. : 118 ) 
AU ~fEYDA -

Eğitmen 

SCRPÇ 

UüNEN 

4367 sayılı ve 17. 3 . 1964 günlü tel salıibi 
MEYDANCIK 

1~43/138 ·1 - lO . 3 ı !l65 
(S . No. : 119 ) 
öMER ('OBA .· 
Eski Eğitmen 

oban köyünde 

1345/ 13 6 - lt) . 3 . 1965 
(S. No. : 120) 
AHMET FEYZL HONERLt 
Sebze Hali·ndc Koınüsyoneu No. : 2 

1.7ıl\1JT 

DENİZLİ 

129-1/ 1335 - 8 . 2 . 1965 
(S. No. : 121) 
BAHRt SOLRL ve arkada.cılal'l 
Kars Kıtasındıın U:ı:. ç,·ş. 

KARS 

(Dilckçi : Tarım KTedi /(oopeTati[inde ueçr rı 

hizmetledni Dc ı • lct dairelerine geçtiklerinde Jıı:zm c t. 

leri n scıyılnıa sını ı· e borçla ııdı.rılma.sını i.stemehte
dir.) 

(Dilek çi le r : Çiftçi olup toprakınzlıldanndan 

111 ii .şt e kidirlc r .) 

( Dilekçiler : Devlet ve /Jiik.iimetc olcın borçla
nnın miinrı .~ip bır miiddetle e?"l elenm esini islc n ı ek

tedirler.) 

( Vilekçi : ll nk nk mahkc nı esinde arazi d(ııoa.mıda 

haks7Zlığa uğra cbğwdan miişte kidir.) 

( /Jil ekçi : llkolml öğre tı11 e ııl e rin e eğitim tazıııi

ıı at ı. ı•rrildiğini, eğitmen/e re t e~ ıııil edilmediğinden 

nı iiştekidir.) 

(Dilek çi : F: ğitınen olup yaş haddinden dolayı 

i.~in e son ı• e rilmiş olduğunu ve toptan ödcıne yrıpıl
diğini, emekLi aylığı bağlanmadığwdan ıwiiştelridir.) 

( Dilekçi : l O sayılı IIcınu.nun deği§tiı·ilmesini is
temekt edir.) 

( DilekçiZer : ı: zatmalı çavıış oldtıklarını J andar
Illa t eşkilatındo. bulunan kendilerinin hak ve hıılLıık

lrın nın aranmusını istemektecli7"le1".) 
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(Dilekçenin t arih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1645/1645 - ll . ı . 1962 
(S. No. : 122 ) 
tS1\IA1L YILDIRIM ve arkad~ları 

Muuurnu ilçesi eğitmenl eri 

Mudurnu - BOLU 

1447/14-88 - 18 . R . E ·G) 
{S. No. : 123) 
ŞEVKE1' AOIRTOPÇU 
5 Evler köyünden 

1084/1125 - 9 . 5 . 1964 
{S. No. : 124) 
ERTAN 

BURSA 

Veteriner H ekimler Odası Başkam 
KAYSERt 

1076/ 1117 - 2g . 4 . 1964 
·(S. No. : 125 ) 
AM.ET ÇOŞTTJ ve ar . 
Kumlu köyü çiftçileri adına 

160fi/ 1605 - lo_) • 1 . 1962 
(S. No. : 126 ) 
YUSUF AT.JTINIŞIK 
'Tapu Sicil Memuru 

1070/1111 - 20 . 4 . 1964 
(S. No. : 127) 
TiiKMET BiÇLN ve ar. 
·sulu köyiinde 

REYHANLI 

KADINHAN 

Reyhanlı - HATAY 

1622/ 1622 - ll . 1 1962 
(S. No. : 128) 
HALtL AKJ\f1\ N 
Mahkeme Başk5.tibi 

1091/1132 - 9 . 5 . 1964 
(S. No. : 12!) ) 

MUHiTTtN SOYDEMİR 

MUDURNU 

Yavuz mahallesi Çeşme sokak No. : J 6 
TEK1RDAÖ 

(Dilekçile ı· :Eğitmen olduklarını, diğer memur
lam verilen haklm·dan istifade ettirilmele1·ini iste
mcktedi1'ler.) 

(Dilekçi : Kiitahya miihimmat deposunun lnköy 
muhafızlığından emekli olduğunu iiç ayda 522 linJ. 
aldığını maaşının azlığından miiştekidir.) 

( Dilekçi : V ete1·iner hekimlerin de tabipler için 
kabul edilen TazminaJt [{anununa ithal edilmesini 
istemektedir.) 

(Dilekçi : Toprak reformunun bir an Ö'nCj 

gerçekleştirilmesini istemektedir.) 

(Dilekçi : Çocuk zamlannın 25 limya çıkarılm~ 
smı talebetnı ektedir.) 

( Dilekçilm· : V ergi ve topmk ?'e formlarının bir 
an önce ge rçe kleşmesini istemektedirler.) 

(Dilekçi : 298 say1lı J{anunım 183 ncü maddesi 
mucibince seçim 1:şle rinde ki mutemetlik hizmetlerin
den dolayı ke n clüe ı·ine ii cret ve1·ilmemesinden miiş
tekidir.) 

(Dilekçi : 25 sene hizmeıti olan memurlaı· dahi 
emeklilik ikramiyesinclen istifade etiirildiği halde, 
1 . 1 . 1950 - ~8 . 2 . 1959 tarihleri aı·asında emek
liye ayrı lanla:· bn haldan mahrum edilmiş bulun
dıığnnclan diizeltilmesini istemektedi1·.) 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1085/1126 - 9 . 5 . 1964 
(S. No. : 130) 
Mn~, Bingöl, Tunceli, Malatya, Adıyama n, 

ve Ela:ı:ığ Bölgesi Veteriner Hekimleri 
Odası tdare Heyeti 

2628/2628 - 17 . 2 . 1962 
(S. No. : 13]) 
lVIUAMMEH. lLDJR 

ELAZIG 

Askerlik Şubesi Dak. l\Iemurn 
DOöANITISAR 

1594/1594 - 9 . 1 . 1962 
(S. No. : 13~) 
SABAIIATTJN DİNÇER ve arkadaşı 
Arlli,..·e Başldltip, zabıtldtiplr.ı·i ve ınühaşir
Jer adına 

10G!)/ 1110 - 20 . 4 . 1964 
(S. No. : 133 ) 
AYŞI~ KOÇ 
Pch livanlı köyünde 

1053/ 1094 - 13 . 4 . 1964 
(S. No. : 134) 

TRABZON 

TOR'l'UM 

HOSEYjN BARUTÇU ve arkadaşları 
D. Kaşı mah. Çiftçi 

Reyhanlı- HATAY 

1065/lJ OG - 20 4 . 1964 
u::. No. : 13G) 
FAn.'IA KOÇ 
Pchlivanlı köyünde 

1067/ 1108 - 20 . 4 . 1964 
(S. No. : 136) 
NAZtFE KOÇ 
P!'hlivanh köyünde 

1057/ 1098 - 10 . 4 . 1964 
(S. No. : 137) 
P'I'T. mensupları 

TORTUM 

TOR'l'lTM 

GiRESUN 

( DilekçiZer : 111 emur statüsü içinde hizmet gören 
veteriner helcimler kendilerine mrıddi irııldinlar 

sağlanınasmı ve diğer meslek münte8iplerine tanı
nan hakların verilmesini i~temelctedi1·leı·.) 

(Dilekçi : Askerlik dai1·e ve şubelerinde ÜMetle 
dalctilo olamk çalıştığını, memurlara verilen hak
lardan istifade etmek istediğini ve 75 lira tayın be
delinhı 125 liraya çıkarılmasını, elbise ve ayakkab-t 
verilmesini istemektedir.) 

( DilekçiZer : Adliyen in mutemetlik vezneda?'lığı 
deruhte eyZiyen başlratip lere, !If aliye ve banka 
veznedarlarına tanımmş olan kasa tazminatını.n 

ıtanınmasını, veTilmekte olan yolluklarm il tisadi 
§artl(tr yönünden ıslahını talebetrnektedi1·ler.) 

( Dilekçi : Tütün ikranıiyesi almakta iken vefa! 
edenlerin, ücramiyelerinin (5431 sayılı J(rmnnun 
67 nci marldelerinde yazılı yelimlerine intikal ede1·.j, 
şel~lincle bi-l· madde eklenrııesini isterııekterlı:r.) 

( Dilekçiler : Toprak reformunun ge1·çekleşme

sini istemektedirleı·.) 

(Dilekçi : 'l'ütiin ikramiyesi almakta iken vefat 
edenlerin ihamiyelerinin yetimle1·ine veı·ilrııesini 

5431 sayılı J( anıtnun 67 nci maddesine bi1· fı.kra 

eklenmesini istemektediT.) 

(Dilekr:i : Tiitün ikranıiyesi almakta iken vefat 
eclenll'ı·in ikraıniye lcrinin «5434 sayı/ı. Kanııı}un 

67 nci maddelerinde yazılı yetiııılerine intikal eder.» 
şeklinde bir madde ilave edilmesini istemekteitiT.) 

(Dilekçiler : PT'l'. nin 108 nci yılını cloldurınası 
dolayısiyle birer maaş ikramiye verilmesini isteınek
t edirler.) 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1052/1093 - 1q . 4 . ] 964 
(S. No. : 138) 
tBIŞ ŞEN ve arkadaşları . 
T(alctepe köyünde 

Reyhanlı - ITA 'I' A '1' 

1044/10 5 - 4 . 4 . 1964 
(S. No. : 139 J 
FEVZt KART ACA ve arkadaşlan 
Paşa Köyü l\1nhtan 

Reyhanh - IIA TAT 

1045/ 1086 - 4 . 4 . 1964 
(~. No. : 140) 
IH SEY1N KAYA Ye aı·kadaş1arı 
Dağılğan köyi.inde 

Reyhanh - TI TAT 

] O..J. 7/ 1 o, - ı :3 . 4 . ] 964 
(S. No. : 141) 
HüSEYIN AK'I'AŞ ve arkadaşlım 
A klmyu köyünde 

Reyhanlı - HATA'I' 

104A/ IOA!"l - 13 . 4 . 1964 
(S. No. : 14-2) 
MEIT fET AY A.7. YC arkadaşları 

Yeni Köyd0 r1ukim 
Rcylıanlı - JTATAT 

104!J,Il090 - 13 . 4 . 1964 
(S. No. : 143J 
ATıl BEYDilıLi ve arkadaşları 
Karabalak köyünde 

Reyhanlı - HA 'I' AT 

ı o :ı o ; ı oın - 1 ~ . 4 . 1964 
(~. No. : 14-t) 
A TL\ fET BAMŞT1AR ve arkadaşları 
Bnrnayaz köyünde 

R":ılınıılı - HATAY 

1051 / 1092 - 13 . 4 . 1!)64 
(S. o. : 145) 
BI~KIR GüR.LI~R ve arkadn.Jarı 
<lültep<' mahallesinde 

Rcyhanlı - FlA'rAY 

( Dilekçiler : Toprak reformunun g ı·çekleşme

sini istemektedirler.) 

(Dilekçiler : Toprak ve vergi ı·efonnlannm ve 
bir an evvel yapılmasını ve topı·ağın dağıtılmasını 
istemektedirler.) 

( DilekçiZer : Toprak r~/ormlarının bir an evvel 
neticelenmesini istemektedirler.) 

( Dilekr;ilr ·· : Topı·ak ve vergi ı·efonnwıwı acil 
olarak tahakkuk ve tatbikini ve kendı?erine llazine 
n razilerinden fevziini istemelci edirler.) 

(Dilckçiler : Toprak ve vergi refonnunun acil 
olaı·ak tahakkuk ve tatbikini kendiledne de a.razi 
verilmesini talebetyorlar.) 

(DilrkçilN :Toprak ve vergi reformııııun bir an 
önce tnhakkıth ve tartbikatını kendilerin e de arazi 
tcıızi dilmsini istiyorlar.) 

(Dilekçiler : Toprak ve ver.qi refonnlarınm bir 
an evvel talıal.lmku ile kendilerine ele arazi tcı•zi 

edilmesini talcbediyorlar.) 

( DilekçiZer : Toprak Reformu J(aıı ımıtnwı bir 
an öııcc çıkartıTıp kendilerine arazi ve toprak ict•zi 
rdilmcsini istiyorlar.) 
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1072/ 1113 - 20 . 4 . 1964 
(S. No. : 146) 
Sağ·lık memurları 

1071/ 1112 - 20 . 4 . 1964 
(S. No. : 147 ) 
ALtSAR 
imamoğulu köyü 
(Saygeçir - Çarlapare) 

SARIKAYA 

Kozan - ADANA 

1064/1105 - 14 . 4 . 1964 
(S. No. : 148) 
SüLEYMAN KARATAŞ 
Mehmet Beyli Köyü Muhtarı 

Reyhanlı - HATAY 

1625/ 1625, 4270/ 4270, 
5464/5464, 6518/ 6518 - ll . ı . 1962 
(S. No. : 149) 
NtY AZİ SOLAK 
Bekçibaşı 

Ortaköy - NW-Dl~ 

1626/ 1626, 1014/ 1914, 6552/6552, 
12085/12085, 13763/ 13763 - 5 . 3 . ] 965 
(S. No. : 150) 
BURHANET'I'JN AKAY 
Belediye Rhesi Mihrinisa Akay eliyle 

Değirmendere - KOCAETA 

1593/1503 - 9 . ] . 1962 
(S. No. : 151) 
N üM AN SAT ,l\IAN 
Uz. Çv~. J. Karakol K. 

1588/ 1588 - 9 . ı . 1962 
(S. No. : 152) 
Mahalle bekçil eri 

KORUCAK 

Yardımlaşma Derneği üsküdar Şub0si 

tSTANBUL 

1696/ 1696 - 16 . ı . 1962 
(S. No . 153) 
NEVHES ANKAVtoö-LU 
Belediye Reis Muavini 

ERZURUM 

( Dilekçile ı· : Sağlık memnrları olduklannı do k-_ 
torlara verilen tazminat kendilerine verilmediğinden 
müştekidirler.) 

( Dilekçi : ]{ ore Savaş Birliğinde yapılan savaşta 
yaralanmış ve sakatıanmış ve malı1liyeti de, devam
lı olduğundan maa.5 bağlanmasını istemektedir.) 

(Dilekçi : Topmk reformunun tahaklcuk ve tat
bikatını H azine araziler·inin tevziini istemektediı·.) 

(Dilehçi : BekçiZere de emeklilik hakkının tanın
masını istemektedir.) 

(Dilelcçi : Arzuhal Enciim enine rnümcaat eden 
dilekçileı·e karşı 90 gii,nliik idari dii.ı ıa açma süresi 
geçtikten son:-a ret kararı veı·ildiği takdirde 
«T. B . 111. M. sine müracaatında sii7·esini keseceği 
hnsıısnnda:. ele biı· rnadde eklennıesini talebetmek
tedir.) 

(Dilckçi : Uzatmalı çavuş; hizmet müddetinin 
tamamının emeklilikten sayılması için 6981 No. : lu 
J{ anıında tadilat yapılmasını talebetmekt ecliı·.) 

( TJilekçı'leı· : lifahalle bekçilerinin kan·uıı garan
tisi aUına alınma.sını istemektedirler.) 

(Dilekçi : Emekli Sandığından almış olduğu 

mevchıatmı iade ederek oniiç senelik kaybının hiz
metine c lı:lenmesini istemektedir.) 
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J GD3/1695 - lô . 1 . 1962 
(S. No. : 154) 
~EKt BERKKAN 
'I'. M. Ofisi Şube Müdürlüğünde Memur 

TEKtRDAÖ 

1681/1681, 4237/4237 - ll 7 . 1962 
(S. No. : 155) 
AHMF:T öZSARAÇ 
Adalet cad. No. : 13 

BANDIRMA 

(Dilekçi : ıl1uvakkat kadroda geçen hizmetleri
nin emeklilik hizmetine sayılmasını talebetmelote
dir.) 

( Dilekçi : 27 yıl hizmet üzerinden ayda 323 lira 
gibi az bir pam aldığından daha az hizmet edenler 
ise, bugün 1 000 liranın üstünde maaş aldıklarında'n 
miiştekidir. ) 

Gereği düşünüldü : Yukarda özetleri açıklanan dilekçilerdeki vakı dilek ve şikayetlerin yeni 
bir kanun, teklif veya tasansı ile ilgili bulunmuş olmalan itibariyle 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin 1 nci bendinin (d) fıkrasına göre Komisyonumuzca inceleDip görüşülemiyeceğine mevcu
dun oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Urfa Senatöıü 
V. Gerger 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

K . Nebioğlu 

Ka tip 
Konya Senatörü 

M. Dinekli 

(Dilekçi Sayısı : 166) 

. • ,. ______ >-8<tiiljji;l;;..--.•• . 

Karar No. Karu tarihi 

849 29 . 3 . 1966 

Ka tip 
Siirt Milletvekili 

H. H. Oran 



DÖNEM: 2 TOPLANTı: 1 

T. B. M. M. 
D 'lLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYONU 

D lV ANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

--< Sayı : 12 ~--

Tevzi tariki 

30 . 1 . 1967 Pazartesi 

( Dilekı:en in ta rih YC N o. 'su il c sahibinin adı, adre~i n' dile kı: e ü:wtiyle koınisyon: kararı ) 

13700/ 1420 - 21 o '* o 1965 

H.ECBP · ÇUCU ve aı·kauaşları 
Ycnic<' lcöylüleri 

l'ı naı~hi sar- KIRKL.\ HI·; Li 

( JJ ilfk{·i!cr : 30 - .JO ,s(• ııe eı• ı·6l iskan cdildi/.'-
7Pri Yenice köyiinde kafi miklarda ziraat arazisi 
lı ıd ıuım adığı için l:cndil ri n e Islam be yi köy ii n deki 
fazla ziraat amzisi?ıin tr niüıi istemektedir.) 

Tar ı, ııı Bak:ınlığının ce,·atbi yazılat'llıdH: .Jlcl'iıııl-

J inde ,vaptll'll·an incelomeler sonucunda; yfınn t<:ılı

ıdit Slll~aısmcLa. talhdit sımrla.n clfiJhi'Joi111e alına.n ta~u ln ycrlcı·inin ınüdclcti iı:cri inde tapulaı·ını itb
ı·:ız ederek iotiraızda bulunınadı·klar ı i~in tathdidiıı q,c·inlcşcı·ek tapuya. da tc ·cil edildiği, hatta 6~:31 ı;;ı
~-ı lı KanPmlll ınuyaq{lkat 3 ncü nıad•dcsiyle t:ınınaıı altı ıırlık ta.Jıdide itiraz •ınüdclGtı i z:ıı·fında da iti
raz etıınochklcri, bu 1ba0mı ı ıdan kesin! en biı· hüküm karşı~ında Ba•k:ı-rıJııkı:.a ~-ııpılacan, hiı· ıııııamcl<' 

k.a 1ınndığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dtlekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliryen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuQıuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13 .. l / 1.J.:!:2 - :2 1 o .j. o 1%:) 

:\I'PHETTi N AHSLA~ ,·t· nı•kndaşlal'l 

Ba~Ta1moğl u ıkö,vündP 

ı\lWAIIA :\ 

Karar No. Karar tar·ilıi 

R::.o :! 1 . 12 . J 966 

( Uil rk<:i lrr : ltöylrri11 i1ı lopı·a/;7orııııH rlnf]1fı7-
lllt tSI III 1·stenıclotrdirlrr.) 

K ii.'· i ~e l ı i ı · Balkmılığ·ıııı·n C'Cnı bi yazılımııda : 
'l'opra:k dağıtıımnm planl ı bir ~~clk i!Jc .'':ıp ı lahil-
uııcsi ic:iıı g•cı· !<ili ı:alışmaılara <lc,·am olunmakta 

olJ.uğunu, bu rtilbaı•Ja dildk<:il c ı·in topra1klaııdırılmnlnrı ş:•mdiliık ıııüııılvün olnıatiığını, ancak U.azi
ı ı c.rc aiıt ar·a•zi ( dağııt ı ıııa 0Ja l 11n ııı cayıı kıdnı· ) :\[ali,,-c 'I'c)\1i lilıtın cıı ·ki raya ,·cri'lm he olduğu lıildi
rilmt']{itcd iı ·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

J385/H26 - 2L . 4 . 1965 

CA VİT BAYKARA 
DeYlet tstatistik Enstitüsü Tanın Şubes i 

Karar No. Karar tarihi 

H;) ı :2 ı . ı :2 . 1966 

( Dilek çi : Y evmiyeli memur olarak çalı:;tı11111, 

sebepsiz i:Jilırlen r;ı kanld1ğ111ilrn1 ı·r .~imdilci maa~l-

11111 azl1ğından mii§tekidir.) 

ANKARA Başbakanlık DeYlct İstatistik Enstitüsü Baş! aıı
lığının C'm·abi yazılarında : Adı {?eçen Bakanlnr 
Knı·ulundan lıir yıl siirclı olarak istihsal ed il en Ka

rar·name ilc ,·erilen yetkiye istinaden, sayım Yl1 anketierin hazırlık u~·gulamg sonuçlarının işlcnı r esi 
i.leTıin:clıc ça!lıştıır~1maık üıı t'C 11.7.1963 tariıh:indc 14 l ira yevmiye ilc çalı f}tmldığını, sözü ed il en Ka
ı·arname müddetinin sona ermesi sebebiyle ~n.~ 1 %-! tarihinde i şi ne son verilmiş vo sonra 1.4.1.P64 
tarih inde tekrar 14 lira ycYıniyc ilc yeniden işe alındığını ve 1.11.1965 tarihinde d (D ) cetvc~in r 

dahil 400 lira ücreti i b ir kadroya alındı ğını ve halen bu kadl'o la ~alı ştığı bildirilmiş ti 1'. 

İstek kururnca yerine getirildiğinden Komi~yonumuzca başkaca yapılacak işlem olmadığına it
tifakla karar verildi. 

1394/ 1435 - 14 ' 5 . 196!1 

MEHMET S.AJKIZ 
T.K. Kooperatif Müdürü 

Karar No. K arar taı·ihi 

52 21 . 12. Hlôô 

( Dilekçi : Oğlu, 1stanbul tktiljadi 1•e Ticari 

Ilimler Akademisi öğrencisi olup kredi yard·ı ını. 
yapılmasım istemektediı·.) 

DE HRCt Yüksek Öğt'cniın lücdi \'C 1urtlar I ur'.;mu 
Genel Müdi.idi.iğünün (·cvabi yazılarmda : :Mczlıur 
öğren cinin, hel' ne kadar ihtiyaçlı olduğu anl ::;ı:; ılı 

yol'sa da kendisine tahsisat kifayctsizl iği sc~)cb iyl r kı·rcli tahsisi yapılmad 'ı ğ ı bildirilın cktcdi l' . 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan diliıkçasinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çahşmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

53 21 . 12 ' 1966 
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1395/ U36 - H . rı· . Ul6G 

IJAYD.AR SÜRÜ 

Eski :M cteo roloji l\Iennını 

HAZ RO 

( Dilekçi : JI etcoroloji 1stasyon nunıurv il;Pn 
!fiirr ı·ilıc · oıı ı·ı rildiğindPn ıwii .~t c lıidir.) 

Tarım Bııknıılığı Dedct ::\Ietcuroloji l~IPri ';t'

ıwl :J[üdiirli.iğüni.in eenıhi ~-azılıll'lncl;ı : Adı gc':t' ıı 

hizzcıt ticaretl<' iştigal ett i ğ i (Bt'rbcrlik ynptığ· ı ) , 

ın0 nıuı·iyd adıı~· w lıa~·siycti ilc uyı.ışını~'arnk ha
rr kctl enlr bulunduğu, tahkikat nct ir0si aıılasıl L!ığıııdnn mcmuri~·cttcn ilırııcedihliği bihliı·ilnl<'ktrd ;r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilakçesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yarg-ı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1397 / J438 - 14 . fj . ] 965 

HAKKI ÇETİNKAYA 

<1iilnbihc~· )fıılı. 58 Sokak Ko. lH 

Karar No. Karar taribi 

5-1: ~ı . 12 . l!)t)(i 

(Dilckçi : Oiinıii.şan c Jaııdanııa Bü·liğ1'nde r;ö
ruli iken ya.~ Jı rıdrlindc" e ıııPkliyP sed· cdi?di.iJiıı

rlPn m ii .~ tckidiı·.) 

l <: i~leri Bakanlığı ecYalıi ~·azılarııı<l:ı : .\dı gc

<:cn mükellef hizmetini bi tirerek J .2.1 931 tarihi nd<' 

ilk temcli(li yapılmış 14.7.1950 tarihli ona~·la ~-n~ 

haddinden emekli~·<' ı:ıka,.ıld ı ğ·ı ııı. nı:tığı idari <l i\Yn Diınıfjtnyrn r('d<lcdilcliği O(', hildirilnl<'k1('dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

3335/l33il, l.J.09j l-l 09, 4198/ -1:198 - lı. s. 1 06~ 

C l~~[AL81''rlN KAVUK~·ı· 

Üc:l <'t' K ızı ~oka'k. ·o. :7 1 

1\ a-.; ınıpa~a - L TA!\Bl'IJ 

su.-Jta Jl aııışta.v ııezdiıııd c ıı~ıııı~ olıcl uğn diı\'ayı 

Karar No. Karar tarihi 

51'> 21 . 12 . 1%11 

( Dil ckç i : !Jaksız 1·e srbepsiz olarak cmckliyr 
"' ' "" 1)/ınırlu .iJıoırlmı mii .5 tekidir.) 

.\1 illi ~avuıııııa Hakanlığıııııı ee\·al lıi ~·az ılaı·ııı· 

ıla : .\d ı geçenin f'ınendiyc ·c·Yk işlenıl eı· i ta mamen 

kaının w taliıııntlaı· ~er<:CYC ·inde reı·<".nlll etıııi~ 

oi'Lluğu, yapıla caık lbiı· i)ıeın lhuluım1ııLlığı . . Inı lıu -

da kazaııaıııadığ· ı. hildiı·ilıııiştiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileıkçasinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Ko. Kaı'ııı· tarihi 

856 21 . 12 .1966 
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1450/1-1,50 - . ı . 1962 

":\IURAT GÜXGÖR 
l nri Or. 2 ııci Jş. lıış. Tb. :ı. U!. Yazıtı s ı 

ımz URU!\1 

(Dilckçi : Bir dersten rııut•aflak olamadığı için 
astsıdwy r:ıkamadığmdan miiştekidiı·.) 

_\I illi Savıuıına Ba•kanlığının ·covaıb i yaızılanıı

d;ı : Arclı •gm-;cnin tilltıiye n ·nıntcmaiik ıdcı·slerin

•tleıı i'kmale ıkatdığı, i,l(Jrmıl imli'lııınlannda ınabeına

tikt·cıı lıa.5arı gös:tcı·cınccliği , lstilılkiiın Okulu öğ
I'C'lim kumlu• ıı n ·on tıoplantısınıda, peııı:ıoneliıı yaraı·ına olaı·ak veı·ilcn i'l1lt~ha n ılıa.kkı ilc son 'bir 
~lcfa daha sııııwa t:tbi rtntulduğu ·ve fa1{at matcnıati'ktcn sınıfta kaldığı \'c ast ı~bay adaylığından 

~ı1karılması uygun göl'ü!•crcık t~tih'kfıım Okulu Kıonıutanlığınclan ilişiği ke-ı;1'ldiği lbikLirilıııiştir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan di1ekçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1+5l j i43J , 9302/ !1302- 3. !l. 1963 

:-;EZAl . ÖX:\TEZ 

~[eyllan -:\ [ alıallosr !\'O. 8 

yette bulunduğu, 'bildil'ilmiştie. 

t. Kll.JİP 

Karar No. Karar tarihi 

857 21. 12. 1966 

(Dilekçi : Babası ile kcırcleşi tarafından hayatı

n ı n tehclidedilmekte olclıığıından rı ı ii.. tekielir) 

l~ i ş l c. ı'i. Bakan l ı ğ ının <:CYalıi yazılaı1ıHla : 1\.l' .V

fiyrt Çorum Valili ğinden ı:;.o ı·ulııınş , Mlı ge~cııiıı 

ııklcn ıııalCı! olduğu, babası il e ıığaibeysiııjn .keııdi 

1 E' lı in r a Id ı k la n t e(l bi rl cı·den '•ku. ku~ ana ra.k şikfı-

Gereği düşünüldü : Dtlekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle }{arar verildi. 

1-153/1433 - 3 . ı . 1962 

HÜ. T~YfX EYtG lX 

Tepe :\fahallc,· i 
PIKARB _\~ 1 

Kamr No. Ka mı· tal'ihi 

858 21 . 12 . 1966 

( Dilekçi : Okııldan ilişiği kesilen öğrencinin ke
fili olmasından lazminatm keııdisind n alımna.sı n
dan mii.ştekidir.) 

~fiili Eğitim Bakanlığının (· ,·a bi yazılanıı
da : Ü t di ipliıı. 'kurulların ra takdiı· edilen 
«ilişik kcsm » cezasının oııaylnıı<lığ ı , :\[urtaza 

Durak'ın vekili :\Iehınet Durak'ııı Bakanl ık Disiplin Komjsyonunun 22 . 12 . 1061 g-iin ve 424 sn
yılı 1 aranıı iptali için Bakanlık alryhimı a<:tığ ı idari dftva h ııLiz dc,·am ctıııek l olduğu bildiı·il
nıişth· . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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(Dilekc;enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve dilekc;e özetiyle komisyon karar1) 

zenli(yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4347/4347 - 27 . 7 . 1962 

HADi ALTUN ve aı~<adaşları 

Adiiye Odaeıılan 
TOKAT 

Karar No. Karar tarihi 

859 21 . 12 . 1966 

( Dilekçiler : Adliye odacıları olup maaşl~

rmın azlığmda.n §ikayet etmektedirler.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin yukarda özeti a çıiklanan dilakçelerinde vaJa. istekileri kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dünnliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden dlma.sı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4348/4348 - 27 . 7 . 1962 

SELtl\f KURT 

Buluana Köyünde 
tM ALKARA 

Karar· No. Karar tarihi 

860 21 . 12 . 1960 

(Dilckçi : Babadan kalan arazisinin başkaları 
tarafından elinden al1rıd1ğından müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

4355/4355 - 30 . 7 . 1962 

ŞERiF tŞCAN ve a.ı'kaıdaşları 

Aldi iye Oda cı ları 
SAMSUN 

Karar No. Karar tarihi 

861 21 . 12 . 1966 

( Dilekçiler : Adliye odacıları olııp maaşlarının 
azl1ğmdan ~ikayet etrııektedirle1·.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçelerin yukarda özeti a çıklanan dilekçelerinde viiıkı istekileri kanun teklifi 
ve tasansına konu teşkil eylediği idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği 

cihetle koın.isyonumuz çalı§malarını düzenli~en 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

862 21 . 12 . 1966 
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(Uilck<:eııin tarih Ye :.lo. su ilc salıibinin adı, adresi YC dilckı~c öze tiyl e kollliı-;yon kararı) 

4359/ 43.>!) - L . 8 . ı 962 

AIL\IET TOPArı 

\'ılılıztn.h~·:ı. ~[n hallesi K aynar Sokak No: 40 
Taşlıtarla - !ST ABTJT; 

( Dilekçi: Sanatı t emizeilik olııp, Denizcilik 
nankns111da bir iş ı:erilmesini istemektedir.) 

Gereğ·.i düşünüldü : Dilekçinin yulcarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mü.racan.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunur. 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

.J.360/ 4360 - ı . 8 . 1962 

)[EIDrET ~\ SLA:\1' 

A l'zuıhal('i 

USAYB1N 

Karaı· ·o. Karar tarihi 

R63 21 . 12 . 1966 

(Dil ek çi : Jfiitaacldit tarihlerde mııhtelif ma
krmıl.arcı vermiş oldıığıı dilekçelerin yanlış tefsir 
ı·c cevap ve rilmesinden müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraGaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanun'·n 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-t368/-t36H - ~ . , 

FER1DB ESEX 

. 1962 

Kı zıltopl'ak ~Ialuıllcsi Zf>,,rti nlköy Get(iili 
f.lokaık Xo: 2~ 

ANTAJıYA 

(Dilekçi : 
fiZi kt en doğan 

femcktcdir.) 

Kaı·a r No. Karat' tarihi 

864 21 . 12 . 1966 

imar Planının tcıtbikatındaki key
moğduriyetler·in önlenmesini is-

Gereği düşünüldü : D.Llekçiııin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organln.rına müracan.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

865 21 . 12 . 1966 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc salıibinin adı, allresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4370/4370 - 2 . 8 . 1962 

BEYTULLAH YI~~ 

Öğretmenler Derneği ida•re Heyeti Başkanı 

E LAz IO 

( Dilekçi: 97 sayılı Yedek Subay Kanunu hüküm
Terini öğretmen akıllıanndan mezun oıanlara tat
bik edilmemesinden müştekidir.) 

Gereği düşünündü : Dilekçinin yukarda özeti açl'klanan dilakçesinde va.ıo. Kanun teklifi veya 
tasarısının konu teşkil eylediği cihetle komisyonutmuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i§lem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4372/4372 - 12 . 8 . 1962 

MURAT DİK Ye aı'kadaşları 

A. Eski Rayııca Köyüll{le 
ORDU 

Karar No. Karar tarihi 

866 21 . 12 . 1966 

(Dilekçiler: 6 500 lira ola.n borçlarını Ziraat 
Bankasına mal ederek tüccar elinden kurtanlmak 

ıçın borç para verilmesini istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
ı,ıem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4379/4379 - 13 . 8 . 1962 

SEFER YILMAZ 

T.nweı"S F.aıbı·ika ı Jş.<: iıleııindcn 

.AFYON 

Karar No. Karar tarihi 

67 21 . 12 . 1966 

(DiLekçi:- t zinli oıarak iskan mahaUinden ayrıl

dığından ve sebepsiz ihbar iizerin.e verilen gay?-i
ınenkullerin elinden alındığından nıüştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy oirli ğiyle karar verildi. 

Kaı·ar Ko. Karar taribi 

68 21 . 12 . 1966 
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(Dilekçcnin tarih Ye ~o. su ilc sahib inin adı, adresi ve dilekçc özetiy le komisyon kamrı ) 

. 1962 

1. -;\:IAlTJ A RTTt RK 

:\f nlıkii_,. 1 ~1ns_,·oıınncln Arnele 

43 ~/.:J.3 2 - 3 . . 1962 

MEID'IET ERDOö:M.UŞ 

MALIKÖY 

Zo~·tin Tepe 249 Sakalk No: 29 

Bnca;k - iZl\ItR 

( DilekçiZer : 5434,6311 ve 228 sayılı Kanun ge
rckçclcrirıdeki noksarıl?klm·dan müştekidiı·.) 

Gereği düşünilldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı Kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz ça~alarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzea bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

::\fUIIARRK\J YJLDJRDf 

Arhııle t 0flacısı 

REŞADiYE 

Karar No. Karar tarilıi 

869 21 . ] 2 . 1966 

( Dilekçi: Verelli olm·ak odacılık görevinde b ıl 

lım d11 ğ uıw ınaa.~ııım azl1_ğıııdan ın iiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç ıkianan dilekçesinde vwkı isteği kanun teklifi ve
ya. ta.sansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonu muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun. 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4388/ 43 8 - 4 . 8 . 1962 

lDR!S GüNER 

. ıılal' Caflıl ~i R ı rrııh('ly Sokaık No: !) 

Sat·ı.reı· - tSTANBUJJ 

Karar No. Karar tarihi 

870 21 . 12 . 1966 

(Dilckçi: Adi malıU olarak Deniz oı·dusundan 
ciizi bir miktar emekli maaşı bağZ.anmasmdan mii.~
frkidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç ıkianan dilekçesinde vwkı isteği kanun teklifi ve
ye, tasarısına konu teşkil eyle~Oi ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden o'lması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmooma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

871 21 . 12 . 1966 
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(Dilck(}cnin tarih ve No. su ile sahibinin ad ı , adr si ve clilcln;:e özetiyle komisyon kararı ) 

4392/4392 - 5185/5185 - 20 . 10 . 1962 

":\tl!ST AF' A .A TÇEKEN Ye ar'kadaşlıarı 

\'uma :.\Ia.ha\lesi Üli.i. Yusuf Oğlu 
KAliAN 

(Dilekr;iler: Banka borçlannm tecilini ıstemek
i cdirleı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmasJ hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1-393/-!393 - 7 . 

:\fAKSUT ÇANET.J 

1962 

Kuı~nnln 1\Ia~ ı alle-si No: 136/8 

4-1-10/4-!10 - 9 . 8 . 1962 

[·!ASAN ÇAK.AR 

A.l\fASYA 

Cumhuriyet Malhallesi Enwkli Kısım Şefi 
F!LYOS 

4421/4421 - 10 . . 1962 

AZiZ GENCER 

Kısım 414 Şefliği eliyle 

4-!-!3/44-!3 - 13 . 8 . 1962 

ICEMAL TAÇ 

Elıızupaşa M•aihıallesi o: 11'5 

MlASYA 

AMASYA 

Karar 1 o. Karar tarihi 

872 21 . J 2 . 1966 

(Diıekçiler : 5434, 6311, 228 sayılı Kanun ge
rekr;elcrindeki noksanl1ğ111 giderilmesini iRteınek

t rdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti a çllklanan dilakçelerinde vMo. istek!leri kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden ~ası hasebiyle komisyonumuzca biT işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

J arar No. Karar taı·ihi 

73 21 . 12 . 1966 
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(Dil ckçcııin tarih Ye No. su ilc sah ibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

4404/ 4404 - !) . 8 . 1962 

~LEH}IET DCRAN ve arkadaşları 

Yakacaık KöyLi. Okulu Eğitmcni YC diğer 

kü:v dlnı lla rı rği tınen leı'i 

}LERZJFON 

(Dilekçiler·: Eğitmen olup 5434 sayılı J{anuna 
uöı·e emeklilik lı.a.rşı~ığı k esıınıediğinden nıüşteki

rlirl er.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde v§ıkı istekileri kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4411/ 4411 - !) . 8 . 1962 

NEVZAT BOZKURT 

\eşi lt E>pe Çırpıcı Yolu C. Sdkak No: 10 
Zrytinburnu - tSTANBUTı 

K:ı. ra r No. Tüırar tarihi 

874 21 ' 12 . 1966 

(Dilekçi: Askerlik ödwini yaparken hastalanıp 
ve sakalcı ayı·ıldığını, bir iş veriınıesini istemek

tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili V3 yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1:417 / 4417 - 9 . 8 . 1962 

P .A.!K DENİZ 

A gawı- Kö~vündr 

Llıca - ERZUR'{JM: 

Karar No. Karar tarilıi 

875 21 . 12 . 1966 

(Dilekçi: Dolu ve sel yüzünden mahsulatı ta
ıncıınen zayi old?!ğunıı yardım yapılmasını talebet
ıne lot ediı·.) 

Gereği düşünüldü : D:iılekçinin ·yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıŞmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karae No. Karar tarihi 

876 21 . 12 . 1966 
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(Dileln; enin tal'ih YC ~o. su ile sahibinin adı, ndi'<'Sİ ve <lilekc;:e özetiyle komisyon kararı ) 

4427/4~27 - 13 . 8 . 1962 

REŞAT 'OŞKUN 

Y olge~cl i Kö~'Li }f n ht arı 

ERZURUM 

( Dilekçi: J(öylii vatandaşZara veı·ilen bıığdayın 
hu .ğı.~ olmasmı istenıe ld dir.) 

Gereği düşünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

+1:37 / 4-1:37 - 14 . l • 1962 

OS.MAJ. YlL)fAZ YC ıaııkadaşlan 

Ktzı1'kisc Köyi.ind r 
VEZ1RıKöPRü 

Karar No. Karar tarilıi 

R77 21 . 12 . 1966 

(Dilel.-çilel': 50 - 60 seneden beri ekip biçtikleri 
tarlalan Devlet annanından açılmıştır diye mah
kemece ceza verildiğini, bıı kabil yerler için ceza 
re cezairıakdiye almmamasmı talebetrnektedirler.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valu isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4440/ 4440 - 14 . . 1962 

ADEM TARTAN 

1250 Sdkk-ı:k No: 7'2 
1ZM1R 

Karat· ro. Karat· tari'lıi 

7 21 . 12 . 1966 

(Dilekçi: Tasarl'uf bonoları bedelini geç ödedik
lel'inden dolayı bıı kanunıın tatbikatı dolayısiyle 

meydana gelen ·ve mükellefle1'in mağdııriyetine se
lı e bolan Jfaliyenin yanlış ve hatalı muamelelerinin 
de, tashih edilmesi hıısusıı için gerekenin yapılma
smı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valu isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie vey:ı. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karal' 1 o. Karar tarihi 

79 21 . 12 . 1966 
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(Dilekçcııiıı tarih ve ?\o. sn il c sahibinin adı, adresi ve di lekr,e özetiyle komisyon karu ı ) 

4447/ 4-!47, 7229/ 7229 - l..J.. H. 196:2 

~rEHHALt Ü\'"D im 

( Emekli Öz<"l İdare Tahsilrlnrı ) 
Asmakonak köyiincl r 

POSO F 

(Dilek çi : 9 sene köy okullannda e.ğitmen ola
rak giircr aldığım, bilahara özel idare tahsildarlı 

ğ111n tayin edili]J 15 sene .9 ay 15 uiin çalışfı_ijı, yaş 
lıruld indc ll enıe!Jiye çıkanldığını rğitmenliklr gr

rrn hizmetinin .wyılınasmı isfrınrkfrrlir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve tasan sma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiylekomisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle kar ar verildi . 

H.J.8j4..J...J. - 1-l. 8. 1962 

~\ Lİ ÖZDE~rlR 

DD Yol Baı:j~an ıfiıı Ko. 2~98~ 

4-1:49/ -1:41:9 - 15. 8 . ı !162 

A tL\fE'l' AKÖ:\ 

TTızır Pa~a ~fa lı . :\o. J~.)- -ı;~ 

-ı-+50/4-!50 - ı.) . 8 . 19()2 

K.A.~IIL ERE:\ 

İstasyon Emekli Kısını Şefi 

F tT...YOS 

Çaı·şanıhn - ~AMST" . 

Karaı· Ko. Kaı·:-u· tarihi 

H80 21 . ·ı l. 1966 

( DilekçiZer: 5.fJ.f, 6311 ı·e :228 sayılı J{mıuıııbn 

gerçrk lerindeki noksanlığının gideri/m rsini iste
ınel;tcdirleı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açiklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve .tasan sma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiylekomisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

44:37/4457, 5..J.96/ 5..J.9fi. 
G049 / 6949 - H . 3 . 1 !)(J:l 

JIÜSEY t:\1' B!l\' tC' t 

Ym·a lı köyiinclr 

TERCı\:\ 

Karar No. Karar tarihi. 

881 21 . 12. 196C 

(Dilc/.'çi : ('iftçilikl e me~gııl b?ılllndıığıımı, Zi

mat Bankasmca !n·edi ya.rdımı yapıtmasım talebet
m ektrdir.) 

Gereği düşünüldü : Diıl.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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(Dilekçenin tarih ve No. su il c sahibinin adı, adresi Ye dilckc;c özetiyle komisyon kaı·an) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

446..J:j 4-l-64 - 15 . 8. 1962 

)[EIIUE'l' YILDIZ 

Cingi f'c ~ l ah. Alioğlu 

Y.\ \TZ l~L I 

Karar No. Ka r::ı ı· tarihi 

8~ ~l. 1~. 1966 

(Dil ek çi : Ya ı•uzeli Camii 1 nwm1 t·c .ll ii ezzi11in
deıı mii~tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie. veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına nıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1:490j -I--J.90 - 17 . 8. ı !)6~ 

1\R:\lAI .ı A KDOÜ A:\ 

'l'ahriı·at JGttilıi - Kırıkhan - H ATAY 

Karar No. Karar tarihi 

~ 1 . ı z. 1966 

( Dilckçi : 'J'ahriral 1\.{ıtibi olduğunıı belirterek, 

/;adrosuzl!lklan terfi edemediğinden mii .~ tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracııatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

4195/4495, 63 9/6389, 
701 / 701 - ] . . 196:2 

ZEK.BH iL\ KO(' 

P osta liyk Ba~Tanıoğ·lu köyüııd<' 

Ardahan - KARS 

Kaı·aı· ro. Karar tarihi 

4 2 1.1 :2.1966 

( Dilckçi : !.,siz nlduğ11111ı i:j l'l'rilmc ini istemek
tedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar 'o. Karar tarihi 

{ ):J ~ 1 . 12 . 196G 
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(lJiJ ckc:cnin taı ·ih \'(' 1\o. SU ik salıiJıinin adı, ;ıdı'CtÜ VC uiJ t•k(:C (izetiyl c komisyon kaı·arı ) 

H9S/-t-lfl~ 18. ~ . I!Hi~ 

.\Li HlZ ı\ <.'. \ \ T< T 

Kiipi'Ü Bıı~ ıııd a . \ ı·zulı;ıl< · i 

l ' ı· l";ı 

( Dilc!.·çi : . l rw lıalcili/,-{p {J(('illdil}ini, 'I'asrtr-

r tl/ lt alı os 11 1111 n /;rtl d 1 1'1 { ı lill Silli isi r 111 rk 1 u tir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaJn isteği Kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1\ııl'aı· Xo. K ıı ı ·ıı r taı-ilıi 

:!1 ı~ . ı !Hi !i 

----- --- --------. ---
4-l-99; H 99 ı ' . H . ı DG2 

~AKiHE . \KSOY H ill'kııdn 'iıaı-ı 

Ö ğı·r tıııc • ıı!Pı · y;ıpı kooprı·nt il"i ii.nı<•.ı-i 

< ; .• \.J:L\.'\T EP 

( !Jihkçilcr : fllll'rlnk/an iir/rtilll! 11/rr 'JOJi l /;oo
Jilralifiniıl nlrl t si11i11 ıı zalli mrtsllll ı· c faizili o/o 5 

ii::l riilrlr 11 alutn• rrmu is t cm!' l; ll'd i rl l'r.) 

. Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçelerinde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışİn:.ı.
lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğina oy birliğiyle karar verildi. 

1\ anıkııkii.\· - .\1 E Hi! .' 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

( Dilekçi!cr : .lfcri ç 1.-nuısln ll l)({.r]l 1 1\a ı•al.-.'i 

1.-iiyiiHrh /Jil' Ninti i11 .50 ( t/ii.'I CI'iı t i ; !/(ri kal(/ll k ıs

lll/111./t fli ikiimrt f((m[ll tr!rtn !f l/fJI! III rtS/111 ?·stcmt l. 

lt dirla.) 

Gereği dli§ünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma

larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar 1\o. Karar tarihi 

~~~ :! ı . 1:! . 1 !lGfi 
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( Dil ck~cnin t a ı ·ih ve No. su il c !;ahibinin :ıcl ı , ad ı ·csi ve d il ekc:e özetiy le k omisyon kııra l'l ) 

-!jOG/+:-ıOG :? ı . H . ı !Hi~ 

)ı 1.;11 ~1 ET ı •: :'lı 1:\ I> i lU K 

Eğı·ig·iil 1\ iiyiiıı d t' 

BEHGA.\L\ 

( lJilekr:i : Ö/1 rh n beri Ber.r:anıu ci!'arındn ta
Jililll a}'(f:i/adcn çitilnbik ı·c l'a!rulıHI ağaçlarılilll 

:.: iraalr wrml1 yrr!trindcn krsiıı1iy l c od1111 satı.~ı 

ya]Jnlrtl;fa fJf.l:imini temin ettiğini, l>u,r;ii11 i.~c orn1uıı 

irlarrsiıı iıı h1111a 111ii11i old1tğ111Hir111 nıii!5lekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vii.kı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilnwdiğine oy birli ğiyle karar verildi. 

4519/ ...t j l 9 :n . R . ı!lG2 

BED1R A'l'JK w diğ'ı>ı· kii.1· ıııu l ıt·ıı·lıırı 

l hi zg-ı'l:it Kö,,·ii ıııulıtaı· ı 

l>HWH 

Karar No. Karar tarihi 

S.'·\(1 :21 . 1 :2 . 1 %(i 

(Dill'kçilc r : Btnıkaya, '1'. Iiruli J(ooperati[leri-
11(' ola11 borçlarn1111 Iceiliıli isicmrldcdirler.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organlarına ınüracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm:.ı

larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonu
ınuzca bir işlem yapılınasına .ıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4520/ 4520 21 . 8 . 1 fl6:2 

1\.:\ TIRı\:\[AN K O(' GR 

Tatıl l ı 1\ ii ., · iiııık 

Karar i\o. K arar t aı·ilıi 

~rıo 11 . ı :! . 1%6 

( Dilck<:i : 2 500 kilo buğday ınalısüliinii lamamen 
lwnllal!l/ yclirip rlöı· c llloıl( /; ı·e dö~jmrh iizere iken 
hir kw:ayu ui}r(/yarak l anıa111l 11 yrnlllll!j olduğını

rlrw gcrt kli iolııwı yardınırı1111 !iff!Jilmu.~ıııı isir

Iliek i edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle lwmisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ınahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Kal'al' ~o. Kanıı· tarihi 

H !ı 1 :! 1 . 1 :! . 1 nGG 
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(Dilekçcnin tarih >e No. su ilc salıibinin adı, adrrsi ve dil<'kt:r özetiyle komisyon kararı) 

4!524/4524 - Qıl . 8 . ·1962 

DURSUN 8DiP 3fUl~ATOt~Ll.f 

Esna[ Dı' rn r'k lvri Birli ğ• i Ba şka nı 

HAFH..A 

( Dilekçi : Sanayide elektrik enerjisinin çoğaltılma
si m. 1:stenı ektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dill.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkilıi 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

4531/ ..J-531 - 22 . R . 1962 

HEDlYE BARIŞ 

7. Duraik Coşkun Sakalk No: 162 

Yenimahalle - ANKARA 

Karar No. Karar tari·hi 

t-m~ :2 ı . ı :2 . ı !HiG 

( Dilekçi : Ada11a Döşem e Mahallesi 638 ada 
3 parseldeki evi iizerirıe kayıtlı olduğu halde, 

eli rı de rı alınması n dan miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

4545/ 4545 - 5334/'5334 - 27 . 8 . 1962 

HüSEYiN GüLSER 

Yaşyer köyü ndr 
EDREMiT 

Karar No. Karar tar ihi 

R!):3 :.! ! . J2. 1966 

(Dilek çi : M ir as yolnylcı intikal eden gayri
menkullerin r>linden alındığını satışın ı·ef ve ipta-
lini istem ı 7.-t~:-cı .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildı . 

Karar No. Karar tarihi 

894 2 l . 12. 1966 
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(Dilrkçen in t arih ve No. su il c sahibinin adı, adresi ve dilekc: c özetiyle komisyon karan) 

-l- :"5-t 7/ ..J..)H - :27 . 8 . 196:! 

NECiBE IO f,AV( Z 

Sanıy :;\[ahallcsi No: H 

GüMüŞHACIKöY 

( D ihl;('i : 01 ii r .~·i Xcşc t miiıaşirkcıı emekl i eelil
diğ illi ı·r 1.-oca.~uw tazm inat ı•uildiğin dcn bahsilc bıı 
kere aylık b arJla Ju/l asıJ ıı istnnrk tcrlir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekı;inin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 

veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle koı~syonumuz Ç3.lışmalarım düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem y:ı.pılmasına ms,hal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4566/ 4566, 15279/ 1527!) - 27 . 8 . J 962 

Al3 J)ti L LAIT GE.\' ÇAS ı~AN" 

D. vlet ('iCtliği Ayniyat ~Iemnru 

Karar No. Karar tarihi 

sa:ı ~ı . 12 . 1966 

(Vücl;çi: .ly niyrıt ı· e a n ı ba r ın c1ıwrlcmna. da 
fcızm inat ı• c rilnı csin i ist c n ıc l;t crlir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
Gökhyii.k - AUASY A açıklanan ililekçesinde vakı isteği kanun teklifi 

veya t:ısa.rısına konu teşkil eylediği, cihetle ko
misyonumuz çalışm:ıhrını düzenliyen 14.0 sayılı 

Kanuntın 5 nci madesine ait işlerelen olması h~c;ebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

4572/4~72, 549 1 /5~9 1, 

7291/ 7291 - 27 . ~ . 1%2 

IIURt AKYOL 

Akpınar· kiiyündC' 
ÇAJIELİ 

Karar No. Karar tarihi 

89fi 21 . 12 . 1966 

(Dilekçi : 543-i sauılı Ka11un ım 72 nci maddesi
nin tefsirini istemektedir .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrd:ı. özeti 
n.çıld.anan dilehçesinde vakı isteği l;:anun teklifi 
veya. tasarısına konu teşkil eylediği, cihetle ko
misyonıımuz çalışmalarını düz~>.nliyen 14.0 sayılı 

se bi yle 
:'Ianunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha

komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarJü 

897 2t . 12 . 1966 
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(Dilckı:cnin tarih ve No. su ilc sahibinin ad ı , adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı ) 

4.3 73/ 4::i73 - 27 . 8 . 19G2 

tBUAIIni YILDIRDI YC arkadaşlan 

1\Iuhlar 

(Dilel:r;iler: Ormarı J{anııııunun ve b ınıa yar
dımcı bulunan ha 11ıınların tadiliııi isteıııcktcdirle r.) 

Merakalan köyü Gereği dii~ünüldü : Dilekçinin yulmrda. özeti 
ORIIA~mLt açıklanan dilekçesinde vJ..kı isteği kanun teklifi 

vcyJ. tas:ı.nsına konu tc}kil eylcdiği, cihetlc ko
nıi:ıyonumuz çalı~malanm düzenliyen 1~0 ::;::ıyılı 

K::..:ıunun 5 n~i ma:ldesinc ait işlerden olması h:ısobiyle konıisyonumuzca bir i:lcm yapılmasma 
m:ı.lı:ıl g :.!rülmediğ·Jıc oy birliğiyle karar verildi. 

4Gl7/ 4Gl7 - 31 . 8 . 10G2 

şr:;~AFETT!:\1' YüCEL 

Tic:!:ıizauc Sokak 30/1 

KadJköy - ! STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

Sf\ ?1 12 . lDGCı 

(D ilekr;i : Emekli eski mııllan'p su ua:1 dulı·c 1JC· 

t imlerinin emeklilik ödcncklcriııde riitbelerim'n ta
nınınadı[Jındaıı, ayilı riitbcclc olanlar ilc c):dola rak 
ödcncklc1·iııin tahsisine karar verilmesini istcmck
tediı· . ) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçiuin yul~;:ı.::-da özeti 
a-;:ılu::ı.n:ı.n dilekçe:ıinde v::.ın isteği ka.nun teklifi vey:ı. tasansınn. konu te~kil eylediğ-i cihctlc, komllı

yJnumu.:: ç:ılı~mn.l:ınm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mn.1desine ait i5lerdcn olması h:ıJc'!:iyJc 
komisyon;;u::ı.uz::::'.. tir iJlcı:ı y:ı.p::.lmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi. 

4.640/4640 - 4 . 8 . 19G2 

CAillT ŞADl ~IETE 

Lütfi E fendi Sokak N o: 12 

\Aık.saray - iSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

899 21 . 12 . 10G6 

(Dilekçi : Polis memuru ol11p 25 . 4 . 1962 ta
rihin de ya~ haddi rı de n emekli ~dildiğindeıı müşte

kidir.) 

Gcre3'i düjün:.lldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vJ.ln isteği ileili vo yctlrili 
id:ıri mc:cie ve y.1rgı. organla.nn~ mürncaatı ge rektirdiği. cihetlc konıisyonumu::; çalışmahrım dü
zenl:y3n 140 sayılı Kanunun 5 nci madde:oine ai~ işlerden olma:ıı h:ıscJiylo komisyonumuzcn tt· 
işlem y.1pılmasınn mah:ı.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karnr No. Karar tıırihi 

900 21 . 12 . 1966 
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(Dilckçenin tnrih ve No. su ile salıibinin adı, ad resi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4650/ 4650 - 6 . 8 . 1962 

HASAN ASLAN ve arkadaşlan 

Er öğretmenleri .adma 
~!ASYA 

3 . 9 . 1962 gün ve 274 ~ıı.yılı tel sahibi 

(Dilekçi : Er unvanı ile bekletilen asıl öğret

menleı·in mağduriyetten kurtarılmasını talebet
m~kt~dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil cylcdiğ·i ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmanı ha1ebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

4535/4&5.5 - '6 . ıs . 1~62 
BAHRi SOL 

Tanış Sokak N o. 7 U eyelan ~I ah allesi 

Karar No. Karar tarihi 

901 21 . 1! . 1986 

(Dilekçi : Topralmz ve fakir olduğurıdcuı 

5 000 lira yardım yapılmasını istemektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcsinde valo isteği ilgili ve yetkili 
id:ı.ri. :r:ıercie vo yı:ı.rgı orgn.nlann:; müruca:.ıtı gerektirdiği cihetlo komisyonumuz çalışmahrını dü
zenryen 140 sayıli Kanunun 5 nci m::ıdde3ine ait i~lerden olmasi h:ı.sc'!Jiylo komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma malıal göri.Ume~iğine oy birlijiyle karar verildi 

4656/ 4656 . 5 . 9 . 1962 

HALtL ARSLAN 

D. Demiryollan Umum Miid ürHi/r li Di
man l\Iüd.ürlüğündc memur S : 31917 

tSKENDERUN 

Karar N o. Ka.ra.r tarihi 

902 21 . 12 . 19~ 

(Dı"lelcçi : 15 senelik Devlet kizrııetinin emek
liliğine savılınasını istemektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya ta.sansına konu teşlril eylediği cihetle ko:nisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası ha1ebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılması.nıı. 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tıı.rihl 

903 21 . 12 . 1966 



- 20 -
( l>il r·h:r•ıı iıı ta rih vr ~o . sıı ilı• s alı i lı i ıı i ıı ad ı , :ırlrrsi vr dilrokr:(' iiz rtiyll' l« ı nı isyoıı kn mrı) 

4Gn~;-ı.ıi(i~ - ::ı . n . ı %~ 

S.\Tıl:\1 ıL\1/1'.\ 

300 'ı "' L' .• \ s . JLo.;L. 

S~\RIKA1f ı Ş 

(Dilrkçi : ı ·atani göreı·ini uaJmıalo ii ze rc Ereğ
li J( iim iir İ şielm esinden aynlrlığım, emsallc ri gibi 
qeri kalan hizmrliııi kömiir i~lrlml'silırll' bitinnesi
ni isleıııe/;/edir.) 

Ge. eği görü?üldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vil.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari m:ırcie veya yargı. organlarına müracaatı gerJktirdiğ'i cihetle komisyonumuz çah~malarını dü
-zeııliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hn.sebiylc komi::yoı:umuzca bir 
işlem yapılmasına mah::ıl görülmediğine oy bir ... iğ·;yle karar verildi. 

- - -- ---------------
46G6/ 4G6n - () . 9 . J 966 

llOSEYIX <:('llBCZ 

() ! 'lt''·: lt! l !•ılıi.'·;ıt (: ı•Jı. iiğı·p(JII l' ll \"l' 

. l ii. !"i ı< i 

I>E\' HEKANL 

Kaı·a.r No Karar tarihi 

904 ~ ı . J~ . Hl66 

( Dill'kçi : 627.1 saydı ll amın csaslarnırı zaman 
ı •e ııı c ı ı ~e kaydı ko mn ak sızın il k okul ö.i]retme nl ı·i1ı

dcıı yiiksek tah sil yapnnlann taıııaınıııa t e.şıııilini 

ı·cya yiiksck tahsilTerin geciklirr ııl rriıı ıııaaşlarının 

hiç ara vermeden tahsillerine devaın edebilen ilk
ö,ğretmen okultı devre arkadaşlannın maaşlarına 

göre auarlanması nı istemekte(h'r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vil.kı isteği ka.nun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

46691 -ı 669 - 7 ' 9 . ] 962 

AlUrET IL\.:\ fA.\ICI 

Kay:makamlık odacısı 

BOLVADl N 

Kaı·ar No. Karar tarih i 

!)05 ~ı . 1 ~ ' 1966 

( Difl'kçi : Emeklilik hizııırtinin borçlanma 
ı•rya nakden tediye suretiyle ihyasırıı tale betınek

tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekçesinde vakı isteği ka.nun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği, cihetle ·komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No Karar tarihi 

906 21 . 12 . 1966 



- 21 -

(Dilt•kt.:<'ııİn tarih Yl' , \ı. su il r salıib in i n ad ı , adrrsi ve llilrkı:r özrt iylc komisyon kararı ) 

:J.GI!"l/ -+G/9 - 7 . !) . 1 !)G~ 

CE LAL (: OL.\KOGLP 

Talır i r;ıl Kiltih i 
,\K('.\ .\ B,\T 

( l>iill:çi : 1\oopcrali/ludc geçen lıi::mclleriııin 

liorçlandınlmak sureliyle cmcklili(}i?ıc sayılmasını 

is l cnıektcdir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hesabiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
g-örülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4G8:2j-+G~:2- -. 7 . !"l . 1 %~ . . 

SC'LEY.\Tı\\" T ı\ \'1,"\;.;-

5 . !l . 1%:! g-ii n YC R:i-+:! s::ı.Y ılı t{'] sn hilıi 

KI ZII ,Cı\ BO ı , l -K 

Karar Xo. J\.araı · tarihi 

907 ~ı . 1 ~ . 1 D()() 

(Dil('/:r;i : Çuçuğllllll _q ii11rl!rrl i.rji o/:u!a lni[J!i_1~!'. . 

!:rırlar Fransızca iir/n tıneni tliyin crlilıllc!Ji~iııdr-n 

111 iiş te kı'ılir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihe tle komisyonumuz çalışmalaruıı dü
z:mliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

.J.!iK6/ +GI"\G, !i276/ :i:276 - 7 . 9 . ı !lG~ 

Ali Rı z:ı ('r,·ik Il kokulu OğrC'lmC'ni 

Karar NGJ. ]\:arar tarihi 

!"lO :21 . 1 ~ . 1966 

(Di lt kçi : )"('ni yapılacak ü[/rrlnınılu ~ıı ljli~k 

]{anun u il ' 1938 yılında os/.-(l'li/; ödc ı·in(' uidfn 
aynı yıl ııı czun öğrrimcnlrrinc de C1/1${11/eri gibi 
frıydalandml nıak S1trctiylc nıağdııriyct/criıı;'n öıı

l f'nmrsin i istut1eklrdir.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekç.min yukarda özeti açıklanan dilekçesiııde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cibetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olınası hase'.iyle kom.isyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

90!) 21 . 12 . 1966 



-22-
(Dilckçcnin ta ri h Y C No. su ilc s nhibiııiıı nclı, ad r <'si ve dilcl~:çc tizC'tiy le k omisy on karan ) 

4G!JS 146!)3. !J..J-31)/!J.fJO, 
120!JG/ 1:20!J6 - 1 O . !J lOG~ 

tBRAIIDI uZBEK 

Ilakif - IllZAN 

(Dilcl,çi : Eijı't.ncnkc n ayn ldıfj ıııı ı·c tek rar cğit

mcn liijc a?ınm(ısıııı ÜILmc ht cdir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekginin yukarda. özeti n.~ıklann.n dilekgesinde vakı i&tcğ·i ilgi i ve y tki:! 
idari merde veya yargı orgn.nl:ı.rına müracaatı g;ır;ılı:tirdiğl c]ıotlc lmm'syonuauz ga:ışmalnrını d i
zenliyen HO sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i]lcrdc:ı. olm~-:ı lıa:;ebiylo komisyonumuzcn. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ~ylo !:arar verLdl. 

4700/ ..J-700 - JO . !J . l!JG~ 

CAFER öZOE~I~R 

Ilatay ca(ld csi 3G8 So. 25 
tZ?IItR 

Karar 1 ·o. Kn r:ıı· t:n·ihi 

91 21. 12 . 19G 

( Dilekçi : Resını Gaze telerde iü1ıı edilen avukat
ların asgari t'C a: mııi iicret tar1'[clen'nin rııe1-iyetten 

kaldırılmasını ist emektedir.) 

Gcrcğl dü]üniUdü : Dilckginin yulmrda. özeti ı1:ıklana.n dilekgesinde vô.In isteğl ilg[i ve yetkili 
id:ı.r\ mc:·cic vo yargı. organların~. müraca:ı.t,. ge rck"ü·cl'.ğ :. cihet.c komisyonumuz çalLımala.rın .. dü
~mnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde1inc a.it i]lerdc:'. olm:ı.s•. h:ı.:;c~iylo komisyonumuzca l:ir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ğ·ıylo karar verildi. 

4701/..J-703 - 10 o !) o 1%2 

IIü :-ı-ü ERTEK ve aı ·kac1a-ıları 

Sdfıımi Ali :\Iahailosi Scl:lmsız Caddesi J. ·o. : 240 

Üski.idar - !STAi'\Dt:L 

Karar No. Kanır tarihi 

~ll 21 o 12 . 19 

( Dilrkçilcr : Gee~ ko nd n J(aııtımımın biran 

önce çıkarılmasını talcbctmcktcdir·ler.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilckçinin yukarda özti a~ı1rbna . clilckgcsin c v.ilo isteği yerine getiril
mi~ olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılnıa:;mn. m::ıhal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

n2 21 . 12 . ıgtG 



-23-
(Dilch:ı:cnin tarih \C No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilckı:c özetiyle komisyon l::aran) 

4707; 4707 - 10 . 9 . 19G2 

~I. ALl ;\III 

( DilekçiZer : S c se bi ga:~risclı"lı olan b."t çocuğu 

oldıığıoıu nii[Hsuna tese:z:ni istcmcldediı·. 

D~iğ ı1c:: i :.Iahallcsi Arapdı.ırlı Sokak :.fa ra~lıoğlu 

Apartımanı 

G.A.Zl.A .. \ 'rEP 

Gc~·eğt dü'}ünüldü : Dilcl{çinin yukn.:-da özeti :ı.~ıklanan dilckçesin:!c v~Lln i::tc? Imn::n tcklif 
voy:ı tn. :n.:·ısına k.mu telkil ey le dip, ellietle komi.:ıyonumuz çalışnıaln.:·lm düzenliyen 14~ sayılı 

I n.:nnun 5 n:::i m:ı.ddesinc ait i~loı·den obıası hasebiyle komisyonumuzca bir i:lcn y::ıpıl.mn.Jma 

mn.!ın.l g::irülmcdiğine oy birliğiyle karar verildi. 

4713/ 4713 . 10 . 9 . 19G2 

l\IUST AF A AZ:.IA~ ,-c AIDIET KURU 

Adiiye odacıları 
ÇAYEIJ 

Karar No. Karar tarihi 

oıa 21 . 12 . 1966 

( Dilckçilcr : Adliyede oda e ı olup garcl iycn
lara dahi. ta.znıinat verildiği halde l~end:Zcriııe ı:e

rilmcdiğinden mü~tekidir.) 

Ge1·eği dü~ünilldü : Dilekçinin yukarda özeti aiıklanan dilakçesinde v5.In isteği kı. ·:n tcklif 
voy2. ta '}n.n:;ına konu teJkil eylediği, ellietle komi syonumuz çalışmalannı düzenliyen 14~ say_lı 

K::ı.n:mun 5 nci nı::ı.ddesine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonumuzca. bir i:lo:n y:ı.:l:lr.ı::ı.~m:ı 

m::ı.lın.l göri.Umcdiğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

41~0/47:20 - 10 . 9 . 1962 

113RAIIL\I öZTOPRAK 

Cam:..kcbir ::\Ialıalle·i Sülükyolu Sdkağı 

ORIIANG.A.Zt 

Karar N:>. Karar tarihi 

916 21 . 12 . 1966 

(Dilekçi : Selimi:;e Askeri Ottaokıılıoıda iki 
sene a:;nı sınıftrı kalınaktan midcı·c llit istcıı:'lcıı 

2985 lira 75 kurıışuıı affına gidilmcsini istemek
tedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.~ıklana.n dilakçesinde vakı iste.iji kan:ın telilif 
voy::ı. ta:ı::ı.rısmn. konu teıkil eylediği, ellietle komhyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sn.YJlı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha3ebiyle komisyonumuzca bir i~1.cm yapilinaJına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar N:>. Karar tarihi 

gıı; 21 . 12 . 1966 



-24 -
(D il ekr~cniıı tar·ilı n :\o. su ilc sıılıiiJiııiıı nc l ı, ;ııl ı· <• ..; i \'_' cli lc-k~P iiz tiy] P komisyon ka :·an) 

BAHRl ~OL 

.\'\K ,\ 11.\ 

( f) i!cl.'l:i : .IJ ('licıt/; , ll H ii }'ıtslı t a i/( ol up 3:;0 
!im .rJ tl iri ilr (Jr çinmcdiğiwlc ıı n ı ii) tdidir. 

Gereğ·i düşünüldü : DiJ.rıkçinin yul{r.rda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ'i ilglli ve yetltili 
idarl mercie vey?. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ç::ıJışm2.~arını dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerd::m olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmn.sına mahal görülmediğine oy bir li ğ·iyle karar verildi. 

47:2."! -+7:2:-1 ] () !) . 1%:2 

~. rnriTTI:\ (;_\/.ER 

IST.\:\Bl L 

Kurar No. Karar tarihi 

!l 1 G :21 . 1 :2 . HJGG 

( LJ ile k r:; i : Greu ve toz;ln süzle~nrc kanıuııı 

lasnrısına. gem i tahmil VI' tahliyesi işle rinde çalır 

şan işçilere de grev yrıpma hıısnsu yasak edilıne

rnesini i:>t eınck tcdir.) 

Gere0 diişünüld ii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilek . esinde vakı isteği Kanım teklifi 
v~ya tasan .. n::ı. konu teşkil eylediğ·i cih tle lwmisyonurouz çalL]malarını düzenliyen 140 say<lı 

Kanunun 5 •ı::i maddesine ait işlerden olması ha.:ıebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal göriılmed!ğiııe oy birliğiyle karar verildi. 

47-10; +7-HJ 1~ . !) . 10()~ 

IliDIR öZTt"TIK vrr arknclrı~lan 

}[arzgi rt bzns ı <":ift(:il(•ri 

Karar No. Karar tarihi 

917 2 ı . l ı2 . 1966 

( V ifrkçi : Ziraat Ernıkas ı na ola11 bnrçfrımım 

tn.';sirle bağlaıınıası ı•ryrı ltcilini ist emektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkilı 
idar i mercie veya yıı.rgı organlarına müracaa Lı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle k ar ar verildi. 

Karar No. Karar ta rihi 

918 21 . 12 . 1966 



- 25-
(D1lrlu:rn 1ıı tarih vr No. sn ile salıilıiııiıı ad ı. adresi ve dilekçe özeLiylc komisyon kararı) 

47-J. Ij ..J.HI ]2 . 9 . 1962 

Chiıır~li .\f. ~luhtarı ve Elb1stan mahalle nınh

taı-ları 

-~~LBiSTAN 

( DilekçiZer : Yardım suretiyle verilen buğday 

borçlarının hasat zamanın a loa~lar tecilini istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan <tUekçesınde vakı ısteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürac:ıatı g·e rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

46-ld/ 474-t: 12 . n . 1962 

PAZITJ UZUN 

Yrnidünya Otr li Ilasan Metin eliyle 
hiiyüııdcn Osmanoğlu 

Yem işlik 

RiZE 

K arar No. K arar t arihi 

!H9 21. 12. 1966 

(Dilek çi : Edilik dışı edindiği çocuğunun nü
fıma tescili için kanun çıkaı·ılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakl isteği kanun teklifi 
ve tasarısına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

..J.7:J2 j 47;)::l 12 . 9 . 1962 

l\[ElU1ET AH~EVBN 

Cnmhmiyrt l\fah. Gironiz nahiye ·i 

Kuyuca.k - AYDIN 

Karar No. Karar tarihi 

920 21 . 12 . 1966 

(Dilek çi : lngilizlcı·e ait bi ı· şirket tarafından 

işlctilmekte bulunduğu sıı-ada Aydın demiryolunda 
çrtlı.~tığıııı görev swasmda sağ elinin vinç tarafın
dan kınlarak sakat kaldığını münasip bir miktar 
taznıinat ve rilm esini talebetmektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dhl.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakl isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 s::ı.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılımsına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

921 21 . 12 . 1966 



- 2G-
(Dilch:ı:cnin tarih YC Ko. su ilc snhibinin :ıd ı , adresi ve diklcçc özetiyle komisyon kararı) 

·~1.:;!./.l i.)-1: G~lG/G31G 12. Q. 19G2 
r 
AU:'.IET K~\TI~\'l'EPE 

Sö C ütllidcrc köyünden 
ED1R~·rE 

(Dil ckr; i : Çanakkale SavaJına iştirak etmiş bir 
aske r oldıığ ıınıı ı-alani hizmet terfibindım bir maa~ 
li:ı:)laımıanm istemektedir.) 

Gereği. di.i.}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti c.çıldanan dilekgesinde vakı isteğ-i kanun teklifi 
vo tas::msın:ı.. lwnu teşkil cylediği, ellietle komisy Jnumuz çalışmalarım düzenliyen 140 s:ı.yılı Ka
nunun 5 nci. m:1ddesine ait i~lerden olması hasebiylo komisyonumuzca bir ~lem yapılmasma mahal 
g3rülmcdiğ·ino oy birliğiyle karar verildi. 

475Gj4733 12 . !.J • l!.JG2 

·yı:.:-SlJP KILIÇASLAN 

~Iuhtar ve :ırkı:ıJ.ı:ışları 

I3absa - Y APRAKLI 

Karar N o. Karar tarihi 

Q22 21 . 12 . 19·~ 

(D ilekçiler : Ziraat Bankrı~ma olan borçlarının 
tecı1ini idemç;ktedi1'llir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıkl:ınan dilekgesinde vakı isteği ilgili vo yetlti . 
i arl morcie voyJ. yargı organlarına. müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.i.
zımliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerelen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy bir li ğ:y.o karar verildi. 

47G8j.f7G8 4883/4883 18 . 9 . 1!.JG2 

ABDl.JLLAII üYEXÇ 

Kayınuhımlıkta Daşodacı 

HAYRABOLU 

Karar No. Karar tarihi 

g2a 2l . 12 . ıg•• 

(Dil chçi : Oğlu astsııbay Erol ÖvGnç'i1l oörevi

no iadesini iııtoıııektedir.) 

C.ereğ·i di.iş 'inüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 1~0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine att işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ:yıo karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

g24 2l • lı2 • 19iQ 



-27-
(bilckçenin tarih ve No. ııu ile salıibinin ııclı, ::ıc1t·csi YC dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

47G!Jj47G!J 

S.ADRt tLB.AS 

Yukarı Kızıca köyünde çiftçi 
PASth~ER 

(D ilc l;çi : 2 000 liralık koşum hayvanına ihti
yacı oldıığww, bu yardınıı1l yapılmasını talebet
rııektedir.) 

Gereği düşünüldü : DJlel\:çinin yulmrdn. öz3ti n.çıkbm.n dilcl{çesinde vU.kı isteği ilg-ili ve yetkili 
idarl mercie veya y:ırg·ı organ:!armn. mürac:ı..n.~ı gJrJkt'r~llfi·l c]1Jtle komisyonumuz çalışmalerını dü
zoa'!.iycu EO sayılı Kn.nu:uun 5 nci ı::ıaddcsinc ait i}.crdo;.ı. olm:ı::ı lıase iylc komisyonumuzca bir 
i 1cm yr. _1ılm[t::ı:ı::ı mabal g·örülmecliğ·lno oy birliğ~ylc !;:arar veri.!cli. 

4771/4771 ın . 9 . ınG2 

ZEYNEP AYLA 

Avukat Piyasa Ca.ddesi No. : 59/1 

Sırıycr . !ST Al\ "DUL 

Karar N o. Karnr taribi 

Q2i 21 . 12 . lOia 

(Dilckçi : Eski Ilastaınoııu lllilletvekili Fethi 
Doğançay 'dan nıii~tekidir.) 

Gereği düşünüldü : D1.ekçinin yukarda ÖZ3ti :ı.çıklanan dilckçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrdo veya. y::ı.rgı organlarına mürac:::ı.a· ı g·arJktirdiğl cihet!e h:omisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 14.0 sayı~ı l(ununun 5 r.ci maddcsbo ait islcrden olmn.sı hasebiyle komisyonumuzco. bir 
· 1em yapllmasma mn.hal görülmediğine oy birlit}~yle karar verildl. 

4773/ 4773 ıa . 9 . 19G2 

HASAN ÇOLAK ve İliSAN DE.l\11R 

Uludere köyü l\Iuhtarı 
AHLAT 

Karar N o. Karar tarihi 

92i 21 . l2 . lgGf 

(D ilckçilcı· : J(ııraklılc yüzünden banka borçla
rın-ı ödiycmedil.:lcrinden müşteki olup vadeli tak
sitle ba~lanıııt.ı sını isteınektedirl~r.) 

Gereği düşünüldü : Diiekçinin yukarda özet i :1çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyn. yargı organlarına mürn.caatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle }{omisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biı·li ğ·1yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 



-28 --

(Dilekçenin tarih W' No. su il<' sah ibinin adı. adr0si V<' dil ek<;:c öz0tiyl0 komisyon karaı-ı ) 

477--1/ 4774 19 . 9 . 1962 

RIZA GSTüWJ' ORK 

Doğu ::\Tcnzil Komutan lı ğ ı Askeri l\Iahkcmesi 
Zabı t Kat ibi 

KAYSERt 

( D i/('/.-çi : Adalet Başkatibi ı•e memıırlarına ı•e

rilnı tazminal uibi ; askeri mahkem clerdl' aynı gö
r('ı•i (Jiircn mcmıırlrmn da bn haklan istifade etti
ı·ilmes ini is lem cklulir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebi yle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

19 . 9 . 1962 

GençJilk sokak No. : 19 
Karta l - Maltep e 

tSTANBUJ..J 

Kamı· No. Karar tarihi 

92 2 1 . 12 . 1966 

( Dilekçi : 27 Jlfay ın Jnkllôbiyle emekliye ayrı
lanların yiiksek maaşla emekli ynpıldığını, eski 
emeklilerin maaşlarınm adınlmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve tasansına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4793/ 4793- ı .9.1962 

;\ 1Y AZl IIEKL\W lL 

Bakanlıklar Bilge sokak 1\o. 3/ 9 
A:\"TARA 

Karar o. Karar tarihi 

929 21 . 12 . 1966 

( Dilekçi : 7 110 sayd ı J(amm {JtrC.i}incc orrlnrla 
Imiıman ·vr> bilalıara ordudan ayrı/tm sıı/)llylar t eğ

menlik ?'iitbelerind iiç yildan faz lrı grçcn allı ay
lık hizm ell f'ri için (altı ay) kıdrm zammı almış ol

dnl;larını, ka.nunn dayanarak ordndan istifa rrlnı-

l er in miilıim bir kısmı De ,ıılrt dait· (' !'(' ıniicss('sC

leri kadrolarında m emuriye tl erinde dl'vam ettikle rini Jw.ksız dunım1ın dii zel ti/m('si il,'in kmt ıtn tek
li fi ynpılnuısını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· 'o. K a rar tari hi 

930 2 t . 12. ]966 



- 29 -
(Dilrl{(:rııiıı tarih ve No. sn il r sahibin in au ı , ad resi ve d il ck çe özetiyle koın i:syon k aran ) 

..J.7!JGj ..J.I!lG - ı 9 . fl . ı %2 

TIÜ!-; EY 1.\'" ~.\ Tl L'\ 

'l'rııh zoıı nırYlnıl" ve mahkumlan adına 

C'czn EYindc hiik üml ü 
TRABZO~ 

( Dilekçi : T rabzon mcvkıif ve ma lı kiimlar adı

ı trr, nf kannnnnnıı bir an evvel çtkarılmasını ta
i r lı e lm el.-tedir.) 

Gereği düşünüldü : Yukrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği, 780 sayılı Af Kanununun 
şii.mulüne girdiğinden konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliği ile 
karar verildi. 

48 ı 7 / 41' ı 7 - 20. 9 . 1962 

A. :\E('i\'1' 1 DE~EL 

~ııkkn. I ri ".\'"o. 22 

Karar N o. Karar tarihi 

931 21 . ı 2. 1966 

(Dilrkçi : Şekave t ve cebren ırza geçrnek suç
lannın esaslı. biı- derecede önlenmesi ve azrıltılrııas·ı 

için lazımgel en kanıını t edbirlerin alınmasım iste
ıH ektedir . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklüi 
vcyn. tasansına konu teşkil eylediği ellietle komis yonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase '.)iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğ-ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

-~1'1D I4R l fl- 20.9.1962 

HA KKl Y l L~L\Z H' l ~IIAK KÜÇÜKOGLU 

~[uht a ı·, Ka\"ak lıcl crc K iiyü 
u_, ı cA 

Karar No. Karar tarihi 

932 21 . 12. 1966 

(Dilekçilcr : Köy hallona dağıtılmı.ş olan buğ
daylcıı· ııı bir kıs11ıı hib e ı•e bir kısnıının da, k?"edı1i 
dağı tı lnwsınd.aıı nı iiştekidirl er.) 

Gereği düşünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
\dari mercie veya yargı organlarına müracaa,tı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

933 21. 12 . 1966 



- 30-
(Dilck\cnin tarih YC ::\0. sn ilc salıibinin adı, :-ır1rc si ve dilckce özetiyle komisyon knrarı) 

4.8-12/ 4842 - 21 . n. I%:2 

:\L\ZIIAR ÜREYE\" n arkadnşlnn 

1'iidcnli malıallesi Abbnsnğa ~ıkmazı K o. 13 

( Dilckr;ilcr : Tiitiin bcy'iye ikrmniy e l eriniıı tev
ziiwlc m11ıil erler ve sııbaylar a rasındrıki biiy ii k 
ın 'isa.l'al sı::;lıf}ın (Jicl e rilııwsini temin ::ımııınrlcı 1·f8j 

srı:;ılı J{a nıııııtn 5755 sayılı l{aıııııırı ın ııcıdclrl .J ncii 
ııı~d:lesinin 1 nci fıhasııı ın tcıclilini 1'-st c ıncl;tcdir.) 

Goreğ·i dü]ünüldü : Dilekginin yukarda. özeti r::ıldr..~um dile rı::csindo v.:\kı intc~·i !;:anun teklüi 
vcyr. tasansına konu te}kll C'Y cdifri cihctlc ı~omis y0num.n;:; çnhr.:r.a.lı:ı."ını (Uz:ını: ;r::m 1:1.:0 s:ı::ılı Ka
nu un 5 nci maddesine ait. i:Icrdcn olması h ::ı.sc biylc ı~omisyonunı\ô:a bir islc::ı y::ı.:Jilmasına ma
hal g3rülmediğine oy birliğiyle karar ver'lili. 

4843/48-15 - 21. n. 1963 

SADilC OKKAOÖLU 

Posta caddesi EsGn İş Ilanı Kat 1, :\o. 10 

Karar No. Knrı:ır tarihi 

Q34 21 . 12 . 19&& 

(D :'lcl.·çi : Eti Liııı ite t Yapı Şirketinin Antal
yc,'daki P crro - J[ronı Fabrikasının ıııcnııı1'larına 

ııstılsiiz olaral~ f azla nıcsai yaptınldığından miiştc

kidir.) 

Gereği düşünüldü : D:J.el{çinin yulmrda özJti açıldunan dileicçesindc vakı isteıli ilgili ve yetlti i 
idarl m2rcie vey:ı. yargı organlarına mi.irac::ı.atı g0rclüirdiğl c :lıetle komisyonumuz çah~ma.larmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m;:ı.ddc::;ine n.~t i-:lcrden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş cm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·~yle lmrar vcri2di. 

4850/4830 - 22. 9 . 1962 

BEK1R YIL}IAZ 

Tekel Day ii Ali Yazı cı eliyle 
ORDU 

Karar No. Karar tarihi 

~5 21 '12 . 1966 

(D:! c!.'çi : Ordn Tcl.:el ldarcsiıırle i§r i olııp 
~cı?ısi i~!erini ya.pmaiıiJınclan dolayı; iJinc son ve

ren mc ııınrrlan şil;ayct etmekte ve işine ia~lcsini is
teıııcldcdir.) 

Gereği düşünü:klü : Diılel;:çinin yulı::arda özeti açıklanan dilel{çesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı organların::ı. müracn.n.tı g;raktirdiği clhetle komisyonumuz çalı}malarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai~ işlerden olm:ı::a ha:ıebiylo komisyonumuzca bir 
i1lem yapılmasına mahal g-örülınediğ·ine oy bir:iğ·iylc karar verlidi. 

Karar No. Karar tarihi 

936 21 . 12. 1966 



-31-
(Dilck~cnin cnrih ve :No. su ilc sahibir in nuı , udrcsi YC dilckçc 0zctiyle komisyc11 kn.rarı) 

4831/ 4851 - 22. 9. 19G2 

AL! PAŞA AYDI~ n arkadaşları 

~Iulıtar, Ü\pmar köyü 
AKYAKA 

(D ilekrilcr : [[öylcrinin btrak l ıl; re afetler do
{ a.y ıs iy l c aç l ı(Ja. miinız !.: aldığını , tah ıtın? uL re ye
m ekl ik b ııy clay yardımı yapılıııasmı istcmchtcdiı·

lcr.) 

Gercğ·i düşünüldü : D:ılekçinin yulmrd::ı özeti n.çıklanan dilcltçcsinde vô.ln isteğ·i ilgili ve yetkili 
idarl mercie veya yargı organbrına müraca::ı~ı 3'JT;)1<:tirdiğl c~hotle komisyonumu~ ~a!ı~ı:::ın:anm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m::ı.dclcsi:!le :.ı..it i:lcrdcn olm::ı.c;ı ha:ıebiyle lwl:ni:ıyonu:c:ın::::c~ bir 
i~lem yapılm::ı.sına mahal g-örülmediğ·lne oy birli ğ·iyle karar vcri:dl. 

4855/ 485G, GG94j G394 - 15. 2. 19G3 

FERİT YIL::\IAZEL 

Çavuşdcre caddesi Ko. 31 

Üsküdar · !STAI\'13L"L 

Karar X o. Kar::ıı· tarihi 

Q37 21 . 12. 1964 

(D ildç i : A z maaşla ern cl.-li eclilnı:'ı oldu(jumı 

bevanla lwkl:mm verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : D:Jlekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteğ·i ilg-.i.li ve yotki1i 
idarl nıercie veya yargı org-mılarına ı::::ıfu::ı.c ::ıatı ge rektirdiğ·i cihetlc komisycnumuz çn.hşmQ.!arını dii
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci nıacldcsine :ı.iı işlerden olması hasebiyle komisyoımmu~::a bir 
işlem yapılınasına mabal görülmediğ·lne oy birliğiyle karar verildL 

48:>7/-1857 - 22 . D. 1962 

MUZAFFER C:EREC! 

PTT yanında Yazrcı 
TARSUS 

K arar No. Karar ta rihi 

93i 21 ' 12 19il 

(D iic!.-çi : Not erlcrin çoh para l:a::r:ııclıl:lanm 

Devlete yalnız voroi verdiklerini icleZ ia ve şiUivet 

etmektedir.) 

Gereğ·i düşüniild·tl Dilekçinili yuin• .. rda özet i açıkla.."l::ı.n dilekgesinde valn isteğ·i ilgili ve yctldli 
idari mercie veya yargı org-anlarına t:'lüraca3.tı garoktirdiğ·i c~hetle Iramisyonumuz ç:a!ı]m:.ı!:m~ dü
zenJiyen 140 sayılı Kanunun 5 nci roaddenine ait işlerden olması hasebiyle lromisyonumuzc::ı. bir 
~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·lylc karar veri!di. 

Karar N o. Karar t arihi 

939 21. 12. 1966 



- 32 -
(DilekGen in ta rih ve No. su ilr sah ilıiıı iıı adı , ad ı ·rsi ve clilclcr:r özet iyle kom isyon kar-an) 

.J: ~G l /-1- SG I - :2 -J. . 9 . 1%:2 

SAIT ŞAII i .\i 

No: 017:2 
Turhııl- Anı;ıs.Ya ıırası Kız ıl r<ı 

iSTAS YON 

( D ilrl; çi : JJ cı·/(t Dcn ı irltolları İrlrtrı sindr n 

r111r"l;/i o/ııp !3131, (iJ!J, 2:J8 .wtyi/1 /,ul/1/lllorm yı

rtkçclt riıulr k i noksmı lıkl aıı nıii .~ lcki olu]> dii zd lil
nıes?·ni isl !'ll ll'kl n lir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı lmnun teldif veya 
ta~ansına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalı~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait isierden olması hasebiyle lcomisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğ-iyle karar verildi. 

486:5/-1-flG.) - 2-1: . n . 1062 

Y AIIY A AKKOYPc ' Ll' 

Y0nidoğ;ırı nııılıallrsinde esk i iiğı ·c !nı t'ııkr

den 
BOi'L\i:LI L\.\ 

Kar:ı r No. Kıı ra ı· tarihi 

!l -l \1 :2 1 . 1:2. 1!166 

(Di lcl:çi : i lkokul öğretmeni i k n 1952 y1 lında 

rıı"ııısııyla, eın ckli olrl11ğumı 1'krrmıiyr alrmıadl _c/m drtn 

.~i!.-iiyrl etmtlilr ı·r il;mnıi_ıtt ,., !·i!lllr si11i islt 1111 /; . 

1 (1/ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet.i açıklanan dilekgesinde vJ.kı kanun teklif veya 
tasansına konu teşkil eylediğ-i, cihetle komisy.:>numuz çalışmalarını düzenliyen 140 ::ıa.yılı !{anu
nun 5 nci maddesine ait isierden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğiıne oy birliğ-iyle karar verildi. 

4868 4868 . 24 . 9 . 1962 

ARJF l\TRT 

MC'zı-ea köyü nd<' 

1\arıı r ~o. K:ırıır tıırilıi 

D-! 1 21 . 1 2 . 19GG 

( Dif rkçi : Tapu il!' mtiliki l'e ziliycdi oldıığıı, 

fo r la.mıın cliııd (' n alı ıı dığnıda n mii .~ t ckidir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gereldirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka ı·aı· 1\o. Karar tarihi 

9-1-2 21 . 12 . 1966 



--33-
( Dilekç~nin tarih ve Ko. sn il c sa lıibinin adı , adı·esi ve dilck~c özetiyle komisyon kararı ) 

4R75/ +R75 - 2G . !1 . 1%~ ( Dilcl;çi : .llıtlıla (' ('i[tçi olduğınulaıı l npm/; 

ı·rril nıesiııi ta/c/)(/nırktcdir.) 

1\ülli kii~·iiııdı· 

'l' ı ·~ Kl\L\1\ 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kanu· Ko. Karaı· tarihi 

!l..J.:1 :.! ı . ı :.! . Hl6G 

---------------------·-·--·----------------
+882/ 488:2 - :.!6 . 1:.! . ı (162 

\'"\HA P BlBEHOii Ll ' 

'r ıı lırirııt 'Kiitihi 
l.'n.veli - H iZ E 

(Di/e/.·çi : !\aza fohrira•t kôfibi ohtp kaymakanı-

/ura ı· er il e n fazmillalnı kc11disin c r[(, ı·< rilm esin i 
1 ~tf e lı cl llt cki edir ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı kanun teklif veya 
tasarısına konu teşkil eylediğ·i, cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğıjıne oy birliğiyle karar verildi. 

4887/ +887 - :.!6 . n . ı0 G:.! 

HA~IM E 'l:lRO Ci Ll ' 

1;ıığlı.nııı - EHZ1XCAX 

K,arar No. Karar tarihi 

n-t+ :2 1 . 12 . ı %6 

(D il kçi : B11l.r;aristmı {!Öçnıeıı lerindcn ol1t!J 
O ı-lr tr:e iRklin yolnyl11 ı· eril c ıı yaurimeııkıtl lerin 

1 rı p ııla mı ın ı·c ril nı crli.iJind en 111 ii·~ 1 c ki elir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Kat·ar No. Ka rar ta t'ihi 

n-t :'i :! ı . ı ::! . ı 96G 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, aılrcsi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

-+ 91 / 4891 - ~6 . !) . l!)G~ 

Krnıall ı kiiyiiııd!'ıı 

( Uilekçiler : , 'ıınyıırlu krı zası !{c nwllı köyıi 

111 ıt h la n n da n .~i/;(ıyrt ct nı ekt cdirlr r.) 

Gereği düşünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-+802/ -t !)~ - 26 . 9 . 19G2 

.\8L\T BOH.A.\' ,.!' ;ıl'ioıdn .~ lım 

(_' . Km;c:ıı kiiyiindP 

Pıııal'ha>ı ı - KA YSER i 

Kanıı· J\o. J\arar tarilıi 

!J.f() ~ ı . ı :! . ] !)6(j 

( Dilrkçill'l' : llıırakldc do lay1siyle Ziraat Ban-
1.-uslllu o/mı horçlrt r1111 öd1'yrnı edi k/ erin d rı ı I>Or~· lu rt-
11111 /(61 cd?'lmcsini istem ktcdirlrr.) 

Gereği düşünüldü : Di~ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihet le komisyonumuz çalışmalarını dü· 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

490:5/490fi 27 . 9 . 1962 

Dcn·i>J Kol'kıııa z 

Deı·c köyündt' 

Karar Ko. Karar tarihi 

fl-t7 21 . 1:2. Hl66 

(Dilekçi : Eğitmen lc rin Jıak lanmn tanmrnasını 

istc m ek l l'dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·J kanun tek
lifi veya tasarısına konu teşkil eylediği cıihetle, komisyonumuz çalışmallarını düzenliyen 140 
sayıilı Kanunun 5 nci maddesine ait d.şlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iıŞilem yapılma

sma mahal görülmediğine oy birliğ-iyle karar verildi. 
1\anu· Xo. Kal'al' 'l'ıırilıi 

n -~~ :Z ı . 12 . 1 %ti 
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(DilekçPıün tarih ve No. su ilc salıib i n i n adı, adresi ve dilC'kc,:c öz0tiyle komisyon kararı) 

-t!.los;.ı.!HlR - :n rı . 1%:.! 

o\ lı d ll ı ı ;ı lı ( ı ;; k lı il,l o 

.\l al;ıtyn ( '1•zn E1·i ııınlıkCııııları ndııı;ı 

.\1 . \.LA T L '-

masına mahal g-ör\illmediğ·ine karar verildi . 

5178;:ı:m~- J ~. ı ı . 1%:.! 
4909/HlO!J 

} f ustafa H0cı•p ı {aşııw ı ı 

L · ınnııı Eıı ı l;ik l\ oıııis~ · uıı1·ııları ( \·ıııi .1 · 1·ti 

Haşkaııı 

B0yoğl u Biiyiikpnı·ııı;ı]\l.:;ıpı :-;uknk 

1\n. : R/ 1 
f:-;TA .\ 1\L' L 

(Difckçilcr :.If l\an11111l11ıuı r_:1kanlmasn11 1'str 
mtktC'rlirlrr.) 

Gereği düşünüldü : 780 sayını Af Kanunu 
çıkarılmıştır. Komisyonumuzca bir iş1em yapıl-

Kııı·aı· .\ıı. Karai' 'l'aı · ihi 

!l ..J.<) :.! ı . 1:.! . ı !Hifi 

( D ilck1: i : Emlôk l;omisyuncıılannm h u/;ııl.-1 
m c ı·z ıtalfan /anzinıi //(/kk1nda, k(/111111 Çikanlma-
Silii istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : DHekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanııı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birli ğiyle karar verildi. 

49J 0/49JO- 2H. 9. I !Hi:! 

\! usa ()(·;ık 

Y r ni kı zıokn kt'SI' kii .1·ii 

Karaı· ı'\o. 1 \arnı· T arih i 

!J,)Q ~ ı .. 1:! . 19Gli 

( !J ilc.kçi : f•'ıuıdalıkhn·,11 o •' lllall araz isinC' dôhil 
ı d il ıl i ii i 11 d ı 11 111 ii.~ i e 1: iıl ir.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K arnl' \ ·o. Kanır· Taı·ilıi 

!).) ı :.! ı o ı :2 o ] 066 
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(Dilekçenin tal'ih ve Ne. su il c sahibinin adı, adresi Ye dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

+9Jl j 49 ı ı - 28 o 9 o 196:! 

1snıııil Ko ı:<ık 

Cami Keh iı· :\lah . ~o . : .f:! 

(Dilek(i : Ua.fız olup, ı·aizlik ı·eya. kıırs öğ

rctm c n/iği ı·eı·ilmesini istemekt edir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

-+912/ 4912- 28 o 9 o 1962 

Bayı·aın Şahiıwı· 

J)DY. c·ıııckli yol sü ı·,·ryaıı ı ~O:!:!;) 

C'ad . Ko. : 89 H ayrc ttin Özat11 r liylr 

Zii P 

Tul'lıal - TOKAT 

1\: anı ı· ~u. 1 \ar:ıı· T arih i 

!);)2 :!1 o 1:2.. 196(i 

(Dilekr;i : TCDD e ıncklisi olıt]J, 5131, 6311, 228 
suy ıl ı kantınlan n n oksanlıkl orııım gı:d c rilınesi111: 
is temekt edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan düekçesinde vakı isteği kanun tek
lifi veya tasarısına konu teşkil eyledıiğ·i cihetle, komisyonumuz çalıışmaO.annı düzenliyen 140 
sayını Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılma

sına mahal görülmediğine oy birli~iyle karar veri[di. 

4913/ 4913 - 28- . 9 o 1962 

HAMZA ARSLAN 

Nurkana Köyii Okulu ıEğitmeni 

GAZİANTEP 

Kara r Xo. 1\nı ·a e Tarihi 

!)58 :21 o 12 o 196fi 

(Dilekçi Eğitmen olup emeklilik gibi memur·lura 
ı• e rilen diğer haklcwdo,n fayda,lanınadığından müş

tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçiınin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve tasarısına konu teşkil eyaediği dhetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kal'a ı· No. Karar tarihi 

954 31 o 12 o 1966 
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(Dilckçeniu tarih Ye No. su ilc salıibinin adi, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı) 

4914/ 4914 - 28 . 9 . 1962 

HASAN ALTlüK Ye arkada§ları 

Viranşehir Nalliyesi Muhtarı 
PINARBA~I 

(Dilekçi : Kuraklık yüzünden banka borçlarını 
veremediklerinden borçlarıımı 1lZttn vadeye taksite 
bağlanmcrsıııı istemektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı 'Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

4918/ 4918 - 28 . 9 . 1962 

HASAN öZKAN 

Akasya Sokak No. 37 

TURHAI1 

Karar No. Karar tarihi 

955 21.12 o 1966 

(Dilekçi : 7'CDD emeklisi olup 5434, 6311, .'?28 

sayılı kanunlann noksarılıkla.rımn giderilmesini ta
T ebetmektedir·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve tasarısına konu teşkil eylediği rilietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4919/4919 - 28 . !) . 196~ 

PAKiZE VE FAiZE BALTALI 

Sinanağa Parmaklık Sokak 9 

Fatih - 1STAN1BPL 

Karar No. Karar tarilıi 

956 21 . 12 . ] 9!16 

( Dilelcçi : Ye tim aylığı aldığını, 40 li m ile ge
ı;inmesine maddeten imkan olmad1ğ1?ıdan maaşımıı 
rı rfmlnıasıııı istem ektediı·.) 

Gereği dii§ünüıldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve tasarısına konu teşltil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy biı1liğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

957 21. 12 .l%6 
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( Dilekc: e ııin taı·ih n .Ko. sn ilc s~hibinin adı. adı·esi Ye dil rkr,e özetiyle komisyon kamn ) 

4920/ 4920 - ~8 . 9 . 196:2 

KAl\ft i.J SARJAST.;AT\ 

Oı'ta Mahallesi k:ıhn,ri )fusiafa ('elik cliylr 

JI. Kcmalpa~a - BUR~A 

(Dil ekçi : 'l'C DD işletınesinde emekliye S•' ırk 
r: dildi,ijiııi, G sene ateşçiliktc geçen lıizınetiuin enu' k
liyc sayılma.mıı istcıııe kt c dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4921 / 4921 - 28 . ~) . 1962 

.:\rBHl\1JYI' BOZKURT 

0 ncü Tüm en Lr,·azım Bölüğü 

4922/ 4022 - 28 . 9 . 1962 

IBRAJI IM AVCI 

HARlKAMJ~ 

9 ncü Tümen~;,-. Bl. B. 1. K. Kumandanı 

RARJKA:\ fT0 

Karıı ı· Nu. 1\ıınıı· tarihi 

058 :21 . 12.1%6 

( Dilekçi : Er ol1ıp geri kalan görel'ini aynı 1'!ji

uin başuıdcı çalışnıa.sını talebetınektedi1'.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·e rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzc~ bir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4926/4926 - 1 . 9 . 1962 

SÜLBY1\-1AN DEMİR Ye arkadruılnl'l 

Bozatlıpnşa l\I~hallcsi Iş ık Sokak No. G-1 

KAYSERİ 

Karar No. Karar tarihi 

959 21 . 12. 1966 

( Dilekçiler : K endilerine bi?· ev y eri verilme>ini 
is l emektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görii.lmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar t arihi 

960 21 . 12 . 1%6 
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(Dilckçenin tarih YC :1\o. su ilc sahibinin adı , adresi ve dilekçc özetiyle komisyon karaı·ı ) 

4927/4927 - 2 . 10 . 1962 

HAT..ı1L DEl\fİRKOLLU ve arkada~l al'l 

Ş irin?Cr 159 Sokak 110 No.lu gecckondn 

Buca - 1ZM:1R 

( DilekçiZer : M esken dm· lığından kendi pora
lariyle yaptıı·dıklan, gecekondııları yıkılmasuıa 

karaı· ı•erildiğinden şikôyet e tm ektediı·ler.} 

Gereği düşünüldü : Di.ılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

4928/4928 - 2 . 10 . 19G2 

N RETTİN ANTEPLtoGT,U 

Tahrirat Katibi 

Karar No. Karar tarihi 

961 21 . 12.1966 

(Dilekçi : Van vilayeti T ahrirat Katibi ,,Tup 
kadrosuzluktan t erfi ettirilrnediğinden mii.ştrkidir.) 

VAN 

Gereği düşünüldü : Di.ılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aiıt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

AZ tZE LALoc: r,ı -

Molla Şc ı·if :\f ıı lı . Sa rı }fıı sa Sok. H/ H 

'T' nııkı,ı!-~Ap 

111ahallinde gerekli tahkikat yapılarak ca11 

1"stemeT.-tedi ı·. ) 
• 

Karar No. Karar tarihi 

962 21 . 12 . 1966 

tin Fırat ı •c etrafına toplad·ığı avanesi tarafından 
tapıılıı yaylalamıı11 zorla ellerinden alıııdığıııda11, 

ca n ı•e mallarınm cm niyette olmad-ığındmı ve adı 

uc çe ll in kışkırft ığ 1 b{ız ı kim seler ta raf llldan rmıca

S/11 111 oğlıı Fırat'ın sııçsuz yere öldiiriildiiğiiıırleıı 

bahisle calliye ı· c mii l/;iyr miifettisllwi t·asıtasiyle 

ve mallarını koruyacak Clllniyct tedbirleriııin alnıııınsım 

İ <: i ~ l C' ri Hakanlığmın ec ,·n.Jı i yazılarında: Kapıkaya \"C' aktai] ııaın ı altında .bulunan yayJalaı·ın 
öteden ıbcri ilht il aıfl ı hulunma.c;; ı sclı<'b iyl c 6 000 dönümlük kısmının Ç.'at il <:esi Asliye Hukuk 
.\[ahkcnıesindc 9;):Jf 107 ayılı do.s ~·a il c <l iha nın devan ı ettiğ i yaylaılann d i ğC'l' kısımlan i.izcdn
cl c 79 K o. 1 u Toıll'a k l~onı i yon u nca <~:Cl' C kc n i~ le m yüp ı la ı· a k ıgayr i nıc-nkull cı· in tapuea Sclaüha t 
tin Pırat adındal<'i şah ın riizr !'inc lC'sci l C'clild i ğ i .: ikH.yr f-<:i tapu iptali i <: in diı\·a ar:tığ ını, bu du
ruma göı·c miiıuı zaa lı .vay l a l a ı· iizrı·inclC' tl enıın ecle.n ihtil afın ıhnk·ınki mahiyC'tto ·olcluğn, bildi

rilm C' ktcdir .. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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( IJilckı:t>ııiıı tarih \'t' X o. su il e sahibin in adı, adı·csi n dilckı,:e özetiyle komisyon kamrı ) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1~ ' :1/ 1-l:!.J. :21 . -J .. J!)(i.) 

:-mB.\Jf.\T'I'i\" BE;-:>1·:11 

l zıııir 

Karaı· X o. Ka ra. ı· tarihi 

fl(i:; ~ı . ı J . l!Hi(i 

/ Jildçi: 09 :lV ih' f l 'lt'ikolı OJ)({ .1 / aı·ko olo-

nıobiliıı ·;ıı kc n d isi n c teslim ((/ilm ediği nd en, ,q ii nı-
riilofr mii.~l;iilata 1tr/ratıldığuıdon lıaJı.çiylc, 1918 

soyı lı flaHnn ilr di,ijcr kauııular arasındaki çrliz
ıHezliğin qiderilnıcsi1ıi islemrklrd?'r.) 

j c:i~ l<·ı·i Baıkaıılığıııııı c· , ·, · :ı bi yazısıııc.lıı .\frzklıı· ot.oınıolıiıl iıı ('anakkale• tı·a[iğ;iniıı ll . \('. 11 -l 
pl.fdmsından t erkin C'dileı·t·k II H sayılı tt-ıniz k fığ ıdı il c• l.~t aıııbııl Tı·ıı[ik Şıı. lı es iııiıı :1-J, AP 1!)2 
pl:'tkasına :\h ınrt noz atlına kaydl'rliltliği ,.,, lıil(ıharr silindiğ-i, bu ıl!'aıln i .-tımbııl ! ;) .n<'i ~ott'ı·

liğinin ll l •:kiın IDG :~. :2.J.;).J.:1 sıı,rılı ~r·ııı•di ilr· " \ :,·ıloğıın "\t ak taı·afmrlıııı :\,nl ın'da •mıı~<im Rii'i
tli ŞC'nsoy'a satılarak 0!) ,\!<' GH-1 pli'tloı~·a knyclı yapıld ı ğı; bıı şaılııs da otomdhi li l mııiı· trııfiğinc 

luıyclcttirınrk ist etliğiııdc• n k r ııclisiıll' .J.I s:ıyılı tc · ıııiz kağıdı ' \'('t·ilcliği vr •otoıııobilr ait clo.·ya<laki 
111<'\"ClÜ temiz k;"ığıtla. ı·ı il t' satı~ srnC'tlcri asıllarının İslan'bnl Ciinıı·lik YC' 'l't'k C' l .B aknıı lı ğ ı miif'Pt-

1i'!i tar11fıncl aıı ıılııııır:ık ı\.ydın ('ıııııhnı·iyrt ~a,·c ılığııı a 'İr'nli <•cl il ıl iği ; · hilclirilıııi'!tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle ltOmisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı :m0; ı-ı :ıo ı-ı. . :; . ı 9fi.> 

.\m lDJI•;T ın ' LCSl f) E :'\E J{ 

Höyiik l ~lııııılı Kö,viindP 
P.\ZAH Ylmi 

Karaı· N o. Karar tarihi 

!Hi+ ~ ı . ı :! . 1 !Hiti 

---------- ·---·------

( U?'!c /;(i : 1'arla U(ntal; s11~· lttmıdaıı öliirü 
birl.-a(' seferdir molıkıim cdilcliğini, hem de hapis 
ve pa.ra rl'zosuw lıiikiim ı·rrilm?·.~ olduğııııdrın m ii~
lckirlü·.) 

'l'aı·ıııı Ba.kaıılığıııın cc•,· aı,i yazılanııda ~l a h al-l iııd e yııp ı laıı tC'tkikat ııeticC's İ , c.lört tara rı 

l lc\'let .orınanlariylP C:<'l'l'ili aı ·azil<'riıı ornıaııdaıı ar:ılınL~ bulıınclnğu, twpularının olmadığı, ıııt ·-

nıuı·lal'llı kanuni nız i fr•lrriııi yapıııı'i ol rlııklaı·ı. ola,..·ın arlli makaııılaı·ea karııra hağlıııııııı'i hıılıın· 
clıığu lıiıltlirilıııi~tiı·. 

Gereğ"i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmedi~ne oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

!)(),) 21 . 12. lHGG 
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(l>ilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , ad resi YC dil ek~e özetiyl e komisyon kararı ) 

ı -ı. . 5 . 1965 

(l ii zclhi sıı ı· .\ La lıa 1 ](•si 7 Eylül Cııcl d es i 

('ıknı az ~okak X o: -ı. II. :\'o: 2 

babının kazaın(;ln nııcl a ıı v e rgı krsilın e nwsi ni 

cluğu .. Aydın Va lili ğ in e trbliğ edil d i ğin i , bu 
hildiri l ın ckt cdiı·. 

( Dilekçi : 1.960 - 1.962 y ıllan için a lın em ı •e rgi

lc ri ni n affcd?'lm csi t 'l' 1'rrqidcıı 111 11a[ tu.tulmas111ı 

iste 111 ektedi r.) 

}fal İ;\'C Ba•kanlığınm cevabi ya zıl a nnda : 193 
sa yılı Or lir Veı·g i s i Jüınununun 94 ncü maddesinin 
:1 ncü fıhasının p a ra.n trz i ~ indcki hükm ü , götüı·ü 

usulde Gelir V{' rg isine ta bi olnn sc ı·bcst meslek cr-
ii nıiı· olduğundan bel edi~·ecc kesilen Ye ı·g il c r ha talı ol
dunıınd a clil rk ı:: inin ta lebi ycl'i ıw gctiı•i l m i~ bulunduğu 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilakçesinde va.ln isteği, Bakaniıkça 

yerine getirilmiş olduğundan Komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına ınahal olmadığına 

karar verildi. 

ı 40.fj l4-t.;i - ..J. . G . 1 !lG !i 

lkinci l\o t c ı· ııı c ıııurlal'l 

Dcyoğln - i ~'l'A~BPL 

I ..J.Ol/ I ..J...J.~ - ~ . G . ı 9GG 

Y E:"J l :\ ü:\ E Y ve a rkndn ı-ı l a ı · ı 

7 nci :"J"ut r l' mrnnıl'l a ı · ı 

Beyoğ lıı - I ~TA:\B l" lı 

Karar No. Karar tarihi 

9116 21 . ı ~. 1!)66 

( Dilckçil f' r: X ot er m emu rla n hrıklammı kontıı 

ması nı ist emelof edirler.) 

Adnlct Bakanlığının CC' ,·abi .nızılnrıııda.: 

B a.kanlıl~a hazırlanm a kta olan «Kote l'lik kaını 

ıın ta f;a n s ı » ~a lı şm al fl rı sırasında iıı cclcnm eh:t' r ol
duğu hi ldiı·ilmi fi tİr . 

Gereğ·i g·örüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği, cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

!)fi7 2 ı . ı 2 . ·1 !)(;() 
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( Dilck~cniıı tarih ve \To. HU ilc Ralıibinin adı, acli'Cfii ve dilek<:e özetiyle komisyon kararı) 

Hl2/ ı 4:J:3 ı :2 . 6 . ı %:-i 

L\Şı\H ORT.\ 1\,\TLI 

( D ilckçilcr : J(cmrr Brmıjında. işçi olarak çnlı ~

nıakla. iken i.~ Ir 11 (' !ka rılmalu rı11drn1 şikfıyct clmek
lrd;rlcr.) 

1\E.\ı EH l ~ ı\ !L\ .J 1 ı •; ıın.ii 1·p Tabii 1\. a.nıaklııl' Baka ıılı ğıııııı crn.ılıi 

.l · ;ızılal'ıııcla: Kemer Barııj ıııua ı,:alı~;llı :!.J. işı,:inin 

i ~te n <;l'l<a nlıııası i l·c ilgi ı i tel g ı·a fııı in cel r ııcl iğindc; 

süzü cdil<'ıı İ !-)C:i iel'in ilıti.nıı: fazlası olaı·;ık i~l el'i nd r n r:ıknl'ılclığ· ı 1·r ilıti.n)(: ıı i: · Jırtind< • di ğ·r ı· hiilg·d-r ı ·(l c 
i ~ YCTi ldi ğ i lıildirilrııi ştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçiniıı yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Bakaniıkça ye
rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca ba1kaca bir işlem yapılmasına mah::ıl olmadığ·ına ka
raı · verildi. 

Karar No. Kaı·::ı r tarihi 

!Hi~ :! ı . ı:! . ı DfiG 

ı-tOG/ ı-t-t7 - .J.. G. 19G~ ( Dilekçi/cr : l'rt zaryeri ilçesi ııin . lrapdede kö-
yiindrki kireç ocnkları n 111 1';;frtmcsinin nl r>ncdildi-

.i/illrleıı mii.~lekidirlr:r.) 

Tanıı ı Jıııl«ııılı ğııım <·<·l·;ılıi yazılııı·ıııda: llul'~:: ı 

Ül'rııan Bai'jnıücliil'li ıııahztu· ıııiital fıa cttiğ·iııJeıı tl:

ğr l'leı·i:vle lwl'a bN ad ı geı,: e n ::ın lı ı sin l'l!ı ocağın n da 
müsaade \·eı·nwcliği YP ta rı ı anı l'ıı saliilıi.1·etiııi ~-e ı·ind e ku ll andığın ı , lınl r n hıı k;ıraı ·ı n dcğiiıtiri lıııesini 

lüzıınılu kıi/Jr>a 'k ımıh ik bir sebrp <l <' ll H'I·rııt hulunırındığı , hildiı ·ilıııi :-ıtir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü: 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılm-asına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

l -tO / lH!) - .J. . 6 . ı nGii 

AJT;HET Al__.A Di\ () 

ı·'rl'a!ı Otrl i Sahibi Zlih r:vt Sara eliyl r 

IC\HS 

Karar No. . Karar tarihi 

06!'! ~ı . ı ~ . 1966 

(IJilckçi: Itrırs ilinin J(ağı zman ilçesinin Çayba 
köyiinde o11bcş sell e e.fjitnı enlik yaparak is t eğiyle 

ayrıldığını, 1961 yılında y eniden eğitnı e 11liğc atan
rlı,qmı, maaş v e ı·ilıneden 8 cıy çrıh~tırılarak ı.~ıne 

soı ı ı ·t rildiğirıi iddia eelerek lm haksızlıl.-larııı .CJide
rilmr>siHi ist emekt edir. ) 

Bu dil ek hııkkındıı ~'dilli Eğitim Hnkan lı ğındaıı al ınan yazıda : 1.) yıl hizmet edrl'ek kendi is
teğiyle ay n la n eğitmrnlerin :3~G sa yı I ı 1\:iı ınıının JH'~ rinclrn son ra ı yı 1 zarfında başn1ra nların 
ıncslrke alınabileceği . ::ı.cl ı ger,cnin bu lıükıııe göre atanmasının yapılnıaclığı clil ekr,c sahilıi ve eli ğer 
hi'tzı arkada~ lıırıııın l\Iill i Eğitim ;\fiicliiı·lüğ·ü Sicil :.\ femnm il r an l ıışınak smctiyie, ona nm alan 
yapılan cğitnı enlrı· listr.'inc :ı.cllanııı ekletrrPk göreve ba~ l aclık l an, yapı l an yolsuzluk k ı sa zamanda 
::ın la şıl<ıl'ak \ "alilikçc ilgili nırıııu ı· hakkında tnhkikat yapılarak g-Örl'vini kötüye kullaııaıı nırnnı-
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( J> ilrkc:rniıı tarih YC' l\o. su ilc s:ıhibinin adı, ndrrsi ve tli lrkc,:c özetiyle komisyon karar1) 

nın giirPY i ıw ~;nıı Yl'l'ildiği. g:iil't'\'P h;ı~lı~·aıı Inı l'ğ'itnll'n lPı·in ılı • g:iirl'Ylı•ri ~·]p ili~ikl<'ri kc .. ;ilıııi~ ol
dıığ-ıı lıiltliı·ilıııi ~ lit'. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ~ercie veya yarg·ı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

1-l-l :i / 1-l- :i(i - ~~ . (j . 1%:) 

ı ;():\E .. 

K arar No. Karar tarihi 

!170 :! 1 . 12 . ı 9GG 

( Dilt l;ı;ilı r : /(ıl mn ö.l]rrticisi olduklarnil ı·t 

lı rfi (1/r 1/t({liklcrüırlrn .~ikriwf clm cUrdirlrr. 

B:ı ~Jıa:k;ı ııJı ·;, J )i,,·:ı ıwt l~l<'ri Ba~lnııılığ'ıııııı rr-
, · alıi yıızılarında : 

·ı Iadı':nl'.\'İ lı:ı.na t ı ilgikııdiı·ı ·ıı G:3:3 sa~· ılı lnli
lııık 1\nııtıııuııun L i . H . 1!)6.) tnrihiııtlr mrı·i~·<'t<' 

g-irn ı i~ ıı ] <luğuıı ıı . Kuran iiğı·t"ıll'ikı · i d<' aynı bınıın ~iiııııılii di'ılı:liıııl r olması do-lay ı siyll' ılilt>k

ı :i il'rin siizi 't ı•ılill'ıı knıınıı hiiki i ııılı •ri ıw g<iı·ı• iııtılın \ l ı ırı .' ·;ı pılıımk 1ı·ı·l'ilı•ı·iııiıı ~ ·ıı pılılığ ı hi l dil'i l nıek-

Geregi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddı:ısine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

1-l-1 7/ 1-J..iS - :!:! . () . 1 !Hi :i 

:\T iiı~tii lü k oılıH'ı"ı 

.\ ('i Bl 

Knı·ııı· \ 'o . Karaı· taei hi 

!)71 :2 1 . ı :! . J !)6G 

( J)ihk1:i : .tğn .lliifliiliil; odacısi olup kadro
,,ll:: llllo !Ji i ıiiıır/ı ll t rfi ((lliiiCIIı(siıırieıı ıııii~tf'lıirlir.) 

Bıı ~lıaka nlık lh.,·n net i şlpri Bn.;wıılığının ecnı

lıi .' · ıız ı lıırında : i l ıııliftliliik odacı l ar ı ıı ın ücrct l r ı ·i 

luHll'Osıızlnk ılolıı.nsi~· l<' aı •tınlıııııadığı , hi ld iı · ilm i ş

tiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org::ı.nlarına mür:ıcaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca biı· 

işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 
Kal'nr :-..:o. Karaı· tarihi 

9 7~ ~ l . ı~ . 1!)66 
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( Dilck~enin tarih ve ~o. su ilc sahibinin adı, adı·esi \'C di lckc:e iizct iyl c komisyon ka ı·an ) 

] -1:20/1-tfı ı - 1 ~ . () . 1 !)(; .) 

OS:.\ fA\" B.\/. 

(JJilik(i : Uukras (Ölrll(rt!f) kiiyiiııdc kiiiıı 3H 

Jıarsr 1 frr'5111111u z 111alnı, .lfuslafa Dede 111irasçı lan 

orllllfl l1 shit ı·c ( (.~ci/i w rrkirkr 11 w/ıl e brlgelere 
t!oyuıulrtrrtk, ttlli/.'rı i'( ıniinusclıcli hllllllillll.lfa11lu r 

ııullill/11 /1 s/ıil l'l l tscil yaınltlı,lj1111 iddia. ede rek 
fallt iiii ı·r 1111 i'ZIIalrt oylnl'l tc . ri/in ?.Jılrrfilii is l nliek

/{(l?'r. 

Ba~lm!,;ı nlık Tııpu \'(' 1\ :ı <ılaslro ( :t•nrl ..\[i'ıdi'ırlii.ği'ıni'ın c Ynlıi yıızıla1'11ıdn. : 1\ n ·dnstı ·n ıııııhkı•nırs i 

kımll'l n a n .q:~un ol:ırak :·apıl:ın lt•srilin iılnrl .ml rl;ııı iptcı l r i di'ı ş iiniilt'lllİ.\·rrrğ'i h il dil'i'lmiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalı§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1-l2V 1 -ıG-ı - :.!~ . rı . 1 !Hi:; 

..\IL\..\Dfi~H 1'.A Ş PJSAH 

('an~lıı· n:ılıi.n'siııdı• 

t \aı·ar ~o. Karar tarihi 

D73 :2 t . 1~ . 1966 

( Dilc i;(' i : Yu]Hlrl ll iılllilırt ıil l; nzalidığı ı· r e lı17 

oldıt.r'Jıt lıaldl' IIIUIIIII!c lır!.·r:ilirjiıır fnıJin rrhlrıllr-

'"rs;,rfrıı mii .~/cl;;r/ir .) 

C,' .\YilL\ 1,.\\' i ı:if?l<•ri Bnrknıılığın ııı rt· , · :ılıi .nızılarındn: 

. \ dı g<'<,:!'n i1:! ıı kP.I'fi,\'(•t nııılıall iııd c ıı sonılnın.;, 

ı_:aı-ş ı \ ' C nııııl urllftt ıw:,ı,:iliği ic:iıı üı: ·kişi l i 'k lıir konıit-ı,,·uıı önü nd <' rrı·c.nın C'dr n iınti:hııncl:ı . fiziki hi.iıı

:n~sin i n zay ı f ol nın s ı ,.r ımıııı b:ı 'k ıııı ı ndıı n da d iğrr ıı ııııızC'! rtr n g·rı·i kıı lııııa,;ı sehrb i,,· lc tily in in in ~-ap ı 1-
mııd ı ğ ı , ~ıi l~liı·il ,ıniştir . 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1-+25/ 1-l:GG - ~:? . 6 . 19G.) 

:mn-ı. mT (: ü:Hi'ş 

..\f <' ı·krz il kokı.ılıı Oğr<'tllll'lli 

Onırık - C ,'~\.\1\IHI 

1\ arııı· \"o. Karar tııl'i'lı i 

!l7 -1 2 ı . l :2 . J 966 

( Di/cl;çi : Çankırı O ı·ac1k M erkez llkol;u/unrla 

ı· c kil öğrc.fııı en olarak vazife fJ Ö rii rkc ıı mnaFil/. 

u/um orlı .iJ 111 don 111 ii Jlc ki d i r .) 

..\Iilll Eğ i t iııı Bakıııılığınııı <'l'\'lllı i .nızılııı· ııı ıla : t h aı· ık ilt; <>s i ..\l crk<·z i l o k ıı lııııa n•kil iiğ ı ·c tnı c ıı o lıı 
ı·aJ{ ttıy in edi len :i\I clı ııı e t Wimi.iı;'iin 1\ ı·ıılık ı nrı..ı t :ı rilıiııd r gôr·r \'(' bn~lny ıp l R . 1 . 1!166 taı·ihincl c 

nskcre sc,·ki.d c görr ,·inden a:· l'lldığını Y<' !ın t :ı rilıl t•ı· nmsında nıunt:ızıınınn ımın!Ş l :ırın ı :ıldığı hilclil'il
mi~tir . 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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( Dil ckçeıün tarih w Xu. sn ilP sahibinin allı, ntln:si 1·c dilPk~e özetiyl e kıımisyoıı kaı·arı ) 

zenliyen 140 sayıli Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

H2 / 1-1-6!) - !l . 1 . IIJG.) 

o~mH .\ı : I 'C H. ı.: 

K araı · Xıı. lüınıı· tarihi 

!l7.i ~ 1 . 1:! . 1966 

( Dilck(·i : f"lllcl ere 'ilr:e.~illc l1ir ortaolo11l açılmo 

silll islrwl k/1 dir .) 

.\l illi Eğitiııı Bııkaıı lı ğın ııı c·nalıi ~ ·nzılı.mnda 

ı - ıuclcrL' ilı: csindr hir ortaokul a<: ı lma ı konusu 
iııe(' l endiğini. fakat nıeYcut lurnın Ye imka nlar" 
kari'iısındn adı gc~en ilc:cde oı· taolnıl a~ ılma ına 

inıküıı bıılıııııııııaıııı~ oldu~u. okul binası .nıpıııı ı YP ac: ılma sı br lli lıir programa ha ğ l a nmııı bnlıındn-

Rc·l d i.1·(' Ba~kıııı ı 

l ' IX UEHI·; 

ğnnu, l"lud t'ı·r il ~esiııdt> ortııokııl hiıı:ısı .'·a pımı. ,.<' ıH:ılııı;ı<;ı isr l!)(i~ ~· ılı progTıııııııın alındığı bildi
rilm ktrd i ı-. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 organıanna müracaatı gerektirdiği: cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü. 
zenliyen 140 sayıl'i Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı .J-3~/ ı 43~ - H . 7 ı fl6 i'i 

IL\ A~ ı:ül\ 

ll a:n·iyr ıııal ı:ı Il esi 
Kaı·ataf! - 'I'u z l ıı 

.\I>A .A 

K arar Xo. KanH tarih i 

fl7(j :! 1 . ı ~. ı 96(i 

( Vilckçi : Karrılaş .. :ls/iye lf11k ıılo Jlalıkmcsiııdc 

yöriiliip alcyh ı:11 c onuçTanan tapn iptali davasına 
uit iliiHıla itaı:t i olarak mahkeme ma raflamıın falı 

sili nıal.-.;adiyle, ala caklı ı·ckiliniıı . ldmıa Biı·iıı ci 

! cra .l fcmurlıığu nezdinde 1'lanıı takibe koydıığwın 
.fakat 11clic alamadığmdan mii.~tc kidir . ) 

, \ tl;ılet Bııkaııl ı ğıııııı C'('Y;ılıi .nızılarıııda .\.dana Biriııı·i l ı·nı ~Lenııınınun yaptığı nnııını c lt'lc rdr 

usu l n knınına ıı ,Ykırı hiı· cilı<'l t<'shit ed ilnıcdiğiııd t' ıı nıii~tckiııin dil eğ i hakkındıı Bıık:ınlık<:a i dıı ı·e

tr n ~-ııp ıl ııcıık lıiı· i~l('ııı g-ö ı ·ükıııNli ğ i. hildiı · ilıııil'iti r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 organlarina müracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ği.yle karar verildi. 

Karar ·o. Karaı· tarihi 

977 ~1 . J~. 1966 
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(Dilekı:cnin tarih Y<' Xo. sn ik sahilıiııi ıı adı, mlresi ve diiek<:c özetiyle komisyon karaı·ı) 

ı +36 1 1477 - t1 ~ . 7 . ı !)():) 

HA('J (' i lı 

.J [ uıhJta. ı· 

Eia l ınıa ıı köyıi.inclr 

(Dilel,·çi : Sııngıırlıı ilçesinin Salınan köyü 
mıllıtan tapnlrmıa harCin/lt indirilnıesi? ı i istcmelc
lcdir.) 

13a~balmnhk Tapu w Ka.cla.siı·o Genel i\Lüuürllii!;Liıüin ccvaılı.i yazılal'llıda : Tapulaıma ·işiııin .hilr 
kanun l<ioııu.sn olduğ· n. 7'2 nci .nıacldc g'(Weğincc taks1tJj i~dcmc .ko.Jaıy;lığı bıultHw.luğunu, •bummla 
lıcr;ılH'r, ~· tmlıııı ı ınıh tl' lil' lıiil geieı• i nd<·ıı süz konusu han:mt fazıla.lığı dıcvamlı •olarak şiJkayıot konu
sn eclJi · ldiğinclcıı, siiz : ıcoııusn kazııunuıı ıhaı,ca .J.ail' · O· Iaıı lıü:kiiıııl<'ı· i ııin •clcğ·il)t.irilınrsi hnsmm Yii.rc 
)1 cclıisc t('l]diC ·cdilmi'i lmluııduğıı, düıl(li.r'il ·ınck<tcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1440/l+S l - 31 . 7 . 196:'5 

1RF1A X KUŞ(lUOO LU 

Hköğı·r·tim Mıi.kll'ıı·lliğıii katibi 
DüZC~ 

!!78 2 1 . J2. J 96G 

( /J ilekçi : i ttifakla çıkanlması11a karar verilen 
Personel J(annnwıdan istifade eclip etmiyeceğini 

ö,Cjremııek istcmel.-tedir.) 

1Ba.<ibakanlık 1Jcvl<1t Pcı·s.und D<~iı1rsiınin eıeıvaıb i .va.zı1 lanııtla : Ör.d ida.wlcnden n .yılı:k alaaılaır için 
dairccr ayrıca il Özl'l idarekz· P(•rsoıwl f\aıı ııııu ·Ön ıta ısa.rıs ı ıhazzdaııcl ı ğm ı , .Dr1·lf't P·r ı ·sl()llwıl Ueıyıe-

ıtincc ınıiiza kcı1rsi n i ın i tt aa k ıp Ha.kanl at· Ku,nıılnna .su nu la c ağı ıhilcloi·rıi Lm.i.')ltilr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!)7!) 21 . ·lı2 . 1916·6 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

1453/ 1494: - ~3.!). 1!)6!) 

AımrJUV\}l.\[A:\ AT"\L,\H 

T ıı lıri rnt K fı tihi 

( D ifekçi : Susılı ka.zasmdrı ortaokıılıuı bulun
nıc/.lltasından dolayı. kazar/(/. mct•cııt J(ôzı ın l{ara
hckir llköğretıııcn Okulnnda. çocukhrnnı qiind·ii zl ii 

okll f ınak istemektedir.) 

.\lilli Biritim Bakanlığının ceYabi yazılannda : 
. \.dı gr~cni n ı;:ocukl arının imtilıanla w gli ndüzli.i 

olarak Ktızıın Karabckir İlköğrelııwn Okulıma alınını~ ol<luğn lıilclirihniştir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan vakı isteği Bakanlıkça yerine getiril
miş olduğundan komisyonumuzca bir karar ittihazına mahal olmadığına karar verildi. 

Başkan 

B olu Se ıHıtiirii 

S. rz ıtıılıa saıırı r/l u 

Söz cü 
. \ dııııll ~eıuıtörü 

.lf. Y . Jlifc 

(Dilekçe sayısı : 158) 

·· .. >·--•GilGil >-&-< lli(i;Z;;;;aıı-- ·-<" .. 

Kııraı · X n. Karar tarihi 

!)80 :21 . ] ~ . 1966 

Kfıtip 

l·;sk i ~l'lıi r SC'ııatiirii 

O. l"r11 ::rtl 


