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12061/ 12061 -

KAM!L PEIUC 
Kurtuluş mahallesi Aydoğdu sokak No. 21 

Sultanhisar - AYDIN 

(Dilekçi : lıfuvazzaflık hizmetini ya1Jmak üzere 
25 J[asım 1959 tarihinde sağlanı er olaı·ak ashere 
alındığını ve hizmetini tamarıılıyarak 25 J[asını 
.1961 ta·rilıinde teı·lıis edildiğini, askeı·liği sırasın

da 30 M ayıs 1960 tarihinde H adınıköy Askeri li as
tanesine yatırılarak gıtatr ameliyatı oldıt.ğunu, 

ameliyatı yanlış yapılmı.ş olmasından gözlerinde görmeme ve vücudunda titreme gibi araz kaldığını 
bcyanla bundan sonm cereyan eden muameleleri . anlatmakta ve netice olaralcj talebi lcanıına ıtygun 
oldıığu takdirele Emekli Sandığınca kendisine mMtıliyet maaşı. bağlaıımasını, değilse B orçla.r Kanu
nuna göı·e lifilli Savıınrııa Bakanlığınca 30 000 lim tazminat ödenmesini, bu da miiıııkiin değilse ma
liıliyet maa.Jı ba.ğlanması iç·in özel bir kamm çı1wnlmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığından bilgi ve mütalaa alınmış, şubesinden işlenıli dosyası celbedilerek 
incelenmiştir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçe sahibi Kamil Perk'in 25 Kasım 1959 tarihinde askere almdığı, 

30 Mayıs 1960 ta Hadımköy Askeri Hastanesinde goitre (guatr) sebebiyle ameliyat edildiği, ame
liyattan sonra 25 Kasım 1961 t arihine kadar 33 ncü Tümen Ord. Tb. Genel Destek Bölüğünde hiz
metini tamamlayıp sağlam olarak terhis edildiği ve tarhisinden 8 - 10 ay, yani ameliyat tarihi 
olan 30 Mayıs 1960 tan tahminen 2 - 2,5 sene sonrasına kad.ar nonnal ve sıhhatli bir hayat süresi 
geçirdiği, ancak bundan sonra sıhhatinin bozulduğıı ve yapılan kalsium tedavileri ile salah buldu
ğu İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniğ·inde hipoparatiroidi teşhisi konarak gerekli tedavinin tav
siye edildiği ve hadisenin, geçirdiği ameliyat ile münasebetler oldu.ğ·unu bildiren bir rapor veril
diği, bu sıralarda Cerrahpaşa Hastanesine nakledilerek orada katarakt ameliyatı yapıldığı, bila
hara Gülhane Askeri Tıp Akademisine yatırılarak mii§ahede altma alındığı dosyasmm tetkikinden 
anlaşılmıştır. 

Hastalığının 'sebep ve mahiyeti hakkında tanzim olunan ve 21 profesör ve doçentin imzasını 
taşıyan 9 . 11 . 1964 tarihli Gülhane Askeri Tıp Akademi Profesörler Kurulunun raporunda : 

«1. Hastanın geçirdiği ameliyattan 2-2,5 yıl sonra bir hipoparatiroidi'ye uğradığı aşikardır. 
2. Ameliyat hatası olarak teşekkül edecek hi poparatiroidi'lerin kati arazınin teessüsü için en 

çok 2 - 3 aylık bir süre kafi gelmektedir. Bununyanmda bazı geçici hipoparatiroidi arazları hatta 
ilk ameliyat sonraşı günlerde ortaya çıkar. 



-2-
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3. Buru.da ameliyatla hipoparatiroidi arasındaki uzun süre ameliyatla bu sendrom ar::ı.sında bir 
münasebet kurmaya imkan vermez. 

4. Hastadaki hipoparatiroidi geçirmiş olacağı başka bir intanın komplikasyonu olarak kabul 
edilmek gerekir ki, bunda da ameliyat, ameliyatı yapan operatör ve ordu müessesesinin bir suç ve 
sorumluluğu düşünülmemesi lazımdır.» denmektedir. 

İz:1h olunan sebeplere binaen dilekçe sahibinin hastalığının vazife sırasında veya vazifeden ileri 
İzah olunan sebeplere binaen dilekçe sahibinin hastalığının vazife sıraqında veya vazife

den ileri gelmediğ-i anla~ılmış, ameliyatı yapan doktorlarm hatası neticesinde meydana 
geldiğ·i de sübuta ermemiştir. Bu itibarla dilekçe sahibinin ameliyatı yapan doktorlardan bir şildl.

yeti varsa ilgili ve yetkili yargı yerine başvurması gerektiğinden komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci bendinin (c) fıkrası gereğince t alep haldan
da komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığı.na ittifakla karar verildi. 

13/ 17 - e. 4. 1DG2 

l\IUSTAFA DEXlZ ve arkadaşları 
İlle köyünden 

Akc:al<ale - URFA 

olmadığma göre köy sakinlerinin bafjka yere 

Karaı· l\o. Karar tarih i 

D81 28. 12. 1066 

(Dilekçiler : lstimlfık scıhasma rJirıniucn saha 
dışında veya kazalarındaki ll azine arazilerinele is
kanlarının yapılması iste n ilnıektcdir.) 

Köy İşleri Bakanlığının eeYabi ~-azısıncla : Di
lekc:ilrri n oturduğu yerler ve evlcr mayın salıasın
da kaJ m ad ı ğına Ye vi1aye1 çe de yapılmıfl bir işlrm 

nakline malın.! görülmccliği bilairilm rkteuir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeH açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i il~li ve yetldli 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aU i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

133/ 16-1 - 12 . 6 . 1962 

A. İHSAN ARABACIOGLU 
Yeni Çarşı Merkez mahallesi bila No. 

GÖLCÜK 

Karar No. Karar tarihi 

982 28. 12 . 1966 

(Dilekçi : Deniz fabrikalanndaki eski görevine 
başlatılrııas ını istemektedir.) 

D r.niz Kuvvetleri Komutanlığının ccYabi yazı

sında : 6 . 10 . 1964 tc Gölcük Tersanesinde işe 

başladığı bilcliı11mrktcdir. 

. Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğinin ilgili mer. 
cıce yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzc2. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tarihi 

983 28. 12. 1966 
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213/ 254 - 5 . 9 . 1962 

:M:. BAIIADD1N" Oı\'URSAIJ 
Diyanet İşleri Ba,şkanlığı Memuru 

(Dil ek çi : D iyanet !şleri Ba.Jkanlığı üst lwde
mclerine alirn ve faal kimselerin tayini isteııilrııek · 

t edir.) 

Ar\ KARA 
Devlet Bakanlığı cevabi: yazısında : Kendisinin 

siyasetle uğraştığı, Rize'ye naklediluiği, nakil 
annini posta ile göndererek şeran Diıyanet Başka

gec;irınekte olduğu anlaşılaırak görevi11e son · verildiği nı olduğunu bildirmesi üzerine ruhi bnhran 
bildi rilme ktecl ir. 

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 birliğiyle karar verildi. 

220/261 - ] 3 . 9 . 1962 

NURi KANAC ve arkadaşları 
Atati.i rlc cacl. No : 138 

Soma - 1Zl\ItR 

!Karar No. Karar tarihi 

984 28. 1~. 1966 

(Dil ekc,ile r : Soma Oı·man B ölge Şefi lllııstafa 

Ozdamar'dmı ınii.şteki.) 

Tar·ıın Bakanlığı ceYabi yazısında : Orımın Böl
ge Şefinin her hangi bir suı,:luluk hal inin trshit 
edilemediği bildirilmektedir. 

GerPğı düşünii1dü : Diılekçinin 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 
islem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

225/ 266 - 20 . 9 . 1962 

HAIQG ÇETi0.1CAYA 
58 nci sokak hane No : 18 

ERZiNCAN 

Karar N o. Karar tarihi 

985 28. ]2. 1966 

( Dilekçi : II izınetiııe layık emekli m aaşı bağlan
ması için gereğı:ııin yapılınası istenilıııcktcdir.) 

Erneidi Sandığı Genel Müdürlüğü ceYahi yazı

sında : Dilek~inin hizmetinin 228 sayılı Kanuna 
göre hirleştiri lcmiyeceği ve geçmiş hizmetleri iı,:in 

bağlanan 6 lira aylığın 1 . 3 . 1966 dan itibaren 
~50 liraya c; ıka.rıld ığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i 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 

986 28. 12. 1966 
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~:n /~68, 235/~76 - ~o . D • 1D62 

~I. HJSA~ Y AZ:\I. \N 
Yaman ::\ r::ı tb ansı l-I üessese si 

A~.'"KARA 

( Dilekçi : Seyahat ll iirriyrti ola rak Anayasa 
ile verilen hahkının tahclidolıuıan yurt d?§ına çık

mak için pasaport verilmediğinden miiştekidir.) 

!çiıılcri Bakanl ı ğı gizli ccnılıi yazısında : Pasa
port Kanununun 22 nci maddesi gereğince ::ı lınan 

karara istinaden dileğinin kabul olunınıyarak 

serahatma müsaade edilmediği hildirilnıektcdir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 s3.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

233/~74 - 23 . 8 . 1962 

Balıtıllı, Kııslllnlar, 1cilcr, Yağıllar köyleri 
mulıtarhklan 

SİMAV 

ikmalinden sonra plfınlı ve örnek bir 

Karar No. Karar tarihi 

987 28. 12. 1966 

(Dil ekçiler : J(öyleriııin c i ı·armcla kıırıılclıır/ıı ı·e 

hayaliyet meınbaı göl ii n kıırııl ıdmas iyle malı.sul 

yeti§tireınedi/;leriııdcn ve kurutulan arazinin tevzi 
edilıned1'ğinden miiştckidir.) 

Köy İşleri Bakanlığının cc.-abi ym:ı smda : DS! 
cc kurutulan Simav gölü arazisinin lmdastrosumm 

dağı tım yapılacağı bildirilmektedir. 

Gereği dü§ünüldü : Di:lekçinin yultarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteğ·i ilglli ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalı~malarını d"
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2~2/283 - 26 . 9 . 1962 

II.A.MZA YAŞAR ve arkadaşları 

K arga Kckcı:: köy-lınde 

Göl Kırı sı - ADANA 

Karar No. Karar tarihi 

988 28. 12. 1966 

(Dilekçiler : Seyhan Barajı 1'nJaalı için ('mniyet 
salıası olarak istiııılilk eelilen arazilerinin kendile
rine iadesini istemektedir.) 

Enerji ve Tabii Kaynakl ar Bakanlığının cm•abi 
yazısında : Proğrama göre Karanğ:ıı: köyüne henüz 
sı ra gclcli ğindcıı arazilerin ölı:üsü yapılrrn~tır. 

K anun i formaliteler tamamlanınca arazi sahiplerinin 6830 sayılı İsttiınlfd< Kanunu gereğince geri 
alına haldarını kullanmak üzere davet edilecekleri bildirilmektedir. 

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 nd maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem · yapılmasına mahal ~örülmediğine oy birliğiyle ltarar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

989 28. 12. 1966 
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246/287 - 3 - 10 - 1962 

1\L F A1K ERDOÜAN n' arka laşları 
Trabzon Oteli sa lıibi 

VEZIRKöPRü 

( Dilckçner : Ş e hi?· çarş1sı içindeki mevcııt ı· e 
miiştcki oldukları 2 elektrik jcncratöriine bir iiçün
ciisiiniin ilave cdileceği1ıden miiştckiclir-) 

Enerji ve Tabii Kaynaldar Bakanlığının cevabi 
yazısında : 3 dizel elektrojen grubunun da 1962 yıl ı 

sonunda monte edildiği bildirilmektedir. 

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 ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:2.)~/~08, ~G7; 808, 

268/309 - 9 . 10 . 1962 

ORHAN" ü('OK 
Alibey malı. Ko. 16 

ÇANKIRI 

Karar N o. Karar tarihi 

990 28. 12. 1966 

( Dilckçi : Çanku·ı IIııl>1ık II akimi· Abdıırrahim 
Gazielen miişteki ve mııhbirdir-) 

Adalet Bakan lı ğının ceYabi yazı sında : Şikayet 
konusu işlem ve dftvalarda kanuna aykırı bir cihet 
bulunmadığı ve keyfi muamelenin Yftkı olmadığının 
tesbit edilerek hftkim hakkında soruşturma yapıl-
masına mahal olmadığına karaı;, verildiği bildiril
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 komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

288/ 320 - 18 . 10 . HJG2 

DURMUŞ YAŞAR ve arkadaşları 
Ilayvalı köyünde 

ADANA 

Karar N o Karar tarihi 

991 28 .12. 1966 

(Dilekçı'le r : S eyhan Bcırajı emniyet salıası ola
mk istimTak edilen arazileı-inin kendilerine ı'ade 

edilmedı'ğinden miiştekidir.) 

Enerji ve Tabii K aynaldar Bakanlı ğının cevabi 
yazısında : Programa göre AyYalı köyiine henüz 
sıra geldiğinden arazinin ölc:üsü yapılmıştır. 

K anuni formaliteler tamamlanınca arazi sahiplerinin 6830 sayılı Kanuna göre geri alma haldarını 

kullanmak üzere davet olunacakları bildirilmektedir. 

Gereğ'i düşünüldü : Di;lekçinin 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 

992 28 .12. 1966 
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320/ 361 - 5 . ll . 1962 

ZEK t ü RENAY 
~Inrnd iyo mah. Sığır sok. No. 16 

B A YR.fu\H Ç 

( Dilck. r:i : iliill i Miicadclc Gcdil•li lllii r;iik. Zabit
liğirıde (!eçen hizınl' tlerinin cıııe k liue sevkine kada·r 
rJ flÇc n f ü"l'i Jıizın c tinc eklcnıııcsini ist emcktedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ayru mevzudaki 24 . 2 . 1961 tarihli t alebi komisyonumuzun 
2 . 2 . 1963 gün ve K. 124 sayılı Karariyle Danıştayda açtığı dava ve ,işin yetkili mer cü idari kaza 
olması bakımından muamele t ayinine lüzunı görülmediği kararlaştınlımş olduğu cihetle 5 . 11 . 1962 
t arihli isteğinin reddine ittüakla kar ar verildi. 

3~2/363 - 30 . 10 . 1962 
CAViT GöLE 
l -nlt köyü Harşit N"ahiyc Müdürlüğünden 

müst nfi 

Bellitepe - GöLE 

Karar No. Karar ttadhi 

993 28. 12. 1966 

( Dilck çi : l sti[aen rıyrı ldığı bıt cak ın ii clii. rliiğiine 

tekı·ar tayinini istem ektedir.) 

İ <;: İ >ı l c ı ·i Bnkaıılığmın cevahi yarJ sın<l a : Gr r r ld i 
tayinin 1963 yılında yapılarak halen Doğruyol Bu
cak Müdürü olduğu hildirilınclctccl ir . 

Qereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkilıi 
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 yapılmasma qıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3~6/367 - 2 ' ll ' 1962 

K AZDI ÖZDER 
Y şi it ep e 57/ 4 sokak No. 27 

ZeyHnburnu - 1STAl\13UL 

Karar Nü. Karar tıarihi 

994 28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : D eniz Astsubay Okulundan oğlurvun 
yaıılı§ ve haksız olarak ihracedildiğincl en rniişteki

dir .) 

Deniz Kuvvetleri Komutanlı~ının ccYabi yazı

sında : Dileıkç:c saJıibinin oğlu Yavuz Özder 'in 6 
dersten muvaffak olamadığı gibi mesleki kifayet 
notunun da düşLik olduğu bildirilmektedir. 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti. açıklanan dilekçeı:ıinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle k -:-misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görül~ediğine oy birliğiyle kar ar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

995 28 . 12 . 1966 
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330/ 371 - 15. 11 . 1962 

ŞEVKİ ERDOÜAı ~ 

İpsala kazasında Çiftçi 

( D ilekçi : Çeltik mahsııliiniin zarara uğrama
sında sorımılııların gerchli işlcıııi yazmıadıkların

dan miiştckidir . ) 

EDİRKE 
Tanm l3aknnlığı eevabi yazısında : Dilekçinin 

istediği hususlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı DSİ Genel ~Iüdürlüğünü ilgilcmlirdiğin-

13- 09- 22 - 496 sayılı yazı ile duyurulduğu bildirilmekte-den bn bakanlı ğa 9 . 3 . 1966 gün ve 
dir. 

Gereğ·J. g-örii.şi.ildi.\ : Dilekçinin yukarda özeti açıhlanan dilekgesinde vaJa isteği ilgili ve yetkili 
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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 

3-H /382 - 27 . ll . 1962 

!SM:AİL 
Devlet Demiryolları Drp cı cla Atcşc: i 

KAYSERİ 

Karar N o. Karar tarihi 

996 28. 12. 1966 

(D ile!; çi : /[ayseri Dcposunda.lci yolsuzlıtktan 

rniiştekidir.) · 

Ulaştırma Bakanlığı ccvabi yazısında : Şika
ycti kendisinin yapmadığının tahkikatla anlaşıl

dığı ve gereken işlemlerin yaplldığı biltlirilmcktc
dir. 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.ln :steği 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. 

342/383 - 27 . ll . 1962 

EJHN ERİN ve arkadaşları 
Sinana köyünde 

YÜKSEKOVA 

Karar 1o. Karar ·tarihi 

997 28. 12 . 1966 

( Dilckçiler : Y iiksekova kazasında 6 aydır de
vam eden basma, talan, götiirme, yol kesme olayla
nndan nı iiştekilc1·. ) 

!~işleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Şikayet 
tarihine sari bir asayişsizlik olmadığı ye adliyeye 
intikal eden olaylar ic,:in mcn'i muhakemc kararı 

Ycrildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşi.i.niildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonl.l.muz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddes~e ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

998 28 . 12 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ıııdresi ve dilekce özetiyle komisyon kararı) 

345/386 - !) . ll . ] 962 

KAZL\[ Y ARDJ:i\ICI 
~Insalla mahallesi Yardımcı sokak !\o. 5 

ADIYAl\IA1 

(Dilcl;r,:i : Din öğretiminin biitiin ohıllarda ya

pılması i.çtenilmcktedir.) 

(DeYlet Bakanlığının crYahi yazısında : Tale
bin Diyanet !~leri Baijkanlığı Din !~leri Yüksek 
Kurnlnn<la incclrnrrek «Diyanet !şleri Başkanlığı 

Kurul nş ve GöreYleri hakkında» 633 sa;yılı Kanu
na aykırı görüldi.iği.ine karar Yerildiği bilclirilmektedir. 

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 ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

3::>:2/393 - 27 . ll . 1962 

D K\mTHE PA LA VİD 1S 
İstiklill cadde Ko. 481 

Karar N o. Karar tarihi 

999 28. 12. 1966 

(Dile!.:çi : Hakkında 1•erilen yıu·t dı,sına çıkma 

kararının tashilıini ve Türkiye'y e dönme i zninin 
verilmesini istenıehtcdir.) 

Beyoğlu - !ST AKBUL 
!ı:işleri Bakanlığının cevabi yazısında : 1\femle

kct alryhine yfıkı muzır faaliyetleri sebebiyle 5683 
sayılı Kanıınun Hl ncu maddesine istinaden hak

kında alınan kararla sınır dışı edildiği biltıhara <'fiİnin de aynı sehrple ~-uıi\an ~ıkarıldığı cilıctle 

yurdumuzda ikametine tekrar müsaade edilmesinin imkansız olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin 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. 

370/411 - 30 . ll . 1962 

" I"CZAFFBR AKKl Ş 
Maliye vergi memul'larından 

NİGDE 

Karar N o. Karar tarihi 

1000 28 .12. 1966 

(Dilekçi : Niflde eski Gelir ll!iidiirii J(enıal Sal

man'nı fiil ve hareketlerinden miiştekiclir.) 

1\Iali.re Bakanlığının ceYabi yazısında : Gerekli 
tahkikattan sonra istenilen nakil ve tayinin yapıl

dığı bildirilmektedir. 

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 L~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar Tarihi 

1001 28. 12. 1966 



--9-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile snhibir in adı, adresi ve dilekçe üzetiyle komisy<m kaı·arı) 

. 
372/413 - 8 . 12 . 1962 ( DilekçiZer : Oğlunun jandarma astsubaylığın-

ZEYNEP KURBAN ve arkadaşı 
Melkan Tavla köyünde 

ca haksız yere verilip ayrıca döviilmcsindcn müş
teki.) 

D. BAY AZIT İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Gere-
ğinin yapıldığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

374/415 - 12. 12. 1962 

FEYZULLAH DURCAN 
!saviran Köyünde Muhtar 

İnegöl - BURSA 

Karar No. Kaı·ar Tarihi 

1002 28. 12. 1966 

(Dilckçi : Sel felal;etine manız lwlmı!J 9 aileye 
yardmı yaınlması istenilmekteclir.) 

! mar Ye ! skan Bakanlığının ce\·abi yazısında : 
Ilnsnle gelen afetin !saviran köyü ic:in genel ha
yata etki! i olmadığının tesbit edilerek 726!) sayılı 

Kanuna göre bir yardım yapılamıyacağı bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin 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 olınası hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

385/426 - 24 . 12. 1962 

CEM!L TU Ç 
PTT Dağıtı~ısı 

icra takibine tevessül ettiği 

rilmelctedir. 

Karar No. Karar Tarihi 

1003 28. 12. 1966 

(Dilek çi : Adalet Bakanlığına V<ikı şikayet ve 
rııiiracaatlarının eevaplandınlmadığından müşteki

dir.) 

S!VEREK 
Adalet Bakanlığının ceYabi yazısında : Dilekçi

nin Şeylunus Harran'a senetle borc:landığı 5 000 
lirayı süresinde ödemediği için alacaklının normal 

i cra i~lemlcrinde kan u na aykırılık görülmediğinden tesbit edildiği bildi-

Gereği düşünüldü : Di:lekçinin 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 olınası hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

lOOi 28 .12. 1966 
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(Dilck<:cnin tarih ve No. sn il c salıibinin adı , auı·csi ve dilckçe özetiyl e komisyon kararı) 

406/ -147 - 4 . ı . 1963 

SÜLEY::\[AN PAK 
Kuzaklıda Tc\'fik Pak yanında 

KOZAKLI 

(Dil ekçi : J(ozo!Jlıı Ilaplıcasının ihalesinde yol

sıızlıık yapıldığından miişl ekidir.) 

!ı:işl c ri Bakanlığının ccvabi yazı sında : Artır
ma YC' ihaleele her hangi bir yolsuzluk tesbit edile
mediğ i bil cl irilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukardn. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

407/H -4.1.1963 

Al1İ DPRAN ve arkadaşları 
Kınık köyünde 

PAZARYERİ 

Karar No. Karar tarihi 

1005 28 .12. 1966 

(Dilel.:.çiler : Orman yakınında olan köylerinin 
yakacak ihtiyaçlarının karşılanllmadığmdan m iiş
telciler.) 

Tarım Bakanlığı ccvabi ynzısmda : ŞikU.yctl c

rin gidcrileccği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık n.nn.n dilekçesinde valu isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miirn.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.rım dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ'ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

413/4:i4 - 4 . ı . 1963 

FPA'I' OüKALP 

Kanıyollan 12 nci Bölge Müdürlüğü 1 şı;isi 

ERZURUM 

Karar o. Karar tarihi 

1006 28. 12. 1966 

(D ilckr;i : Ilali hazı r §artlar karşısı nda t sviç-

1·e'dc daim'i ikameline hüı ı·crilmcsini üteıııcktcdir.) 

Dı~i ıjlcr i Bakanlığının ccYab i yazısında : Pasa
port almasına kanuni bir mi'tni olmıyan her Yatan
cl:ı~ın clilPğinin yerine getirildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle k omisyonumuz çalışmal::ı.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ~ mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kamr 'l'arihi 

1007 28. 12. l!>G6 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekc;e özetiyle komisyon kararı) 

414/ 455 - 4 . ı . 1963 

ŞAHiN iNAN 
T. M. OfiHi 

Tamarza - KAYSERt 

(Dilek çi : J( esk?· n ajansındaki yolsuzluklardmı 

-ıntıhbir ve milştekidir.) 

Ticaret Bakanlığının ecvabi yazısında : Gerekli 
tahkikatıu yapıldığı hakkının verildiği bildiril
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 koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

389/ 430 - 24 . 12 . 1962 

RECEP KARABULUT 
Göletaş köyünde 

SOMA 

Karar No. Karar Tarihi 

1008 28 o 12. 1966 

( Dilekçi : S oma orman bölge şefinin yolsuzluk
ları ihbar edilmektedir.) 

Tarım Bakanlığı ccvabi yazısında : l\Iuhbirin 
iddialarının variclolmadığ1 bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkilıi 
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. 

4-33/474 - 19 . ı . 1963 

DURDU l\fEIIl\1ET ATAY 
Cami Yapt11·ma Ye tamir eyleme Derneği 
2 nci Bşk. 

BüNYA~ 

Karar N o. Karar tarihi 

1009 28 .12. 1966 

( D1"lekçi : Kayseri - Bii.nyan cami yaptırma ve 
taınir De1'?ıeğinin SaWı Bey Camiinin onarımına 

yardıın ed1"lmesi 1"stenilmcldedir.) 

DcYl et Bakanlığının ceYabi yazısında : 1966 da 
ikmali i~in 119 000 liralık ödenek aynidığı bildi
rilmektedir. 

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 koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1010 28 .12. 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

440/ 481 - 19 . ı . ] 963 

SAJ,1II ADALETLt 

Tekirova köyünde · 

ANTALYA 

( Dil9kr;i : M al ve bahçelerinin tahribedildiğinde n 
miişlcki . ) 

İçi l)lcri Bakanlığının ceYabi yazısında : Şikayet 
me\'ZUU üç olnym da nclll mercilerce fnill cr inin ya
kala.nar::ık gerekli işlemin yapıldığı, a.sayi~s izlik ol
madığı bildirilmektedir. 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesind~::ı vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·a rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmaJ.arını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

447/ 488, 466/ 507 - 4 . 2 . 1963 

18:\IAIT.ı SABRİ DAIJKOÇOaLU 
II:.ırzemşa.h sok. 16/ 2 

Şişli - iSTANBUL 

Karar No. Kar:.ır tarihi 

1011 28. 12. 1966 

( Dilchçi : J[ cmşirczaclesi Tii?'f.;: vatcınclaJı lll ehmet 
dıaclıgıoğlıı'nım Sofya 'cla kfıt iz;kc n E ulgarlarca 
yal;:alan1p mcıhldiııı ecWcliği halde mahkıinı ve 
casıısların karşılıklı mübadelesinde yurda avdctinin 
srığlannıacl·ığmdan mü§tekidir.) 

Dışişleri Bakanlığınlll cevabİ yazısında Dilek!;ede balıis konusu edilen Mehmet Dıgdtgıoğlu'nun 
Bulg-aristan'ın 1 st.:.ınbul Konsolosu Muavini G. V. Çolalwğ'un 28 Mart 1()64 ve 442 sayılı Kanun 
gereğince affına karşılıklı olmak üzere tahliyeleri y:.ıptırılan soydaşımızla birlikte Bulgaristan'dan 
Tü rkiye'ye iade edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesiııde 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. 

448/489 - ~8. ı . 1963 

ŞERAFETTİN YAZICI 
C. Mi.i.dcleiumumisi 

KARAKÖSE 

Kar:.ır 1\o. Karar Tarihi 

1012 28 .12. 1966 

(Dilekçi : I/akim JJ:lıızaffer Göktaş'ın verdiği 

kamrlarclan miiştckidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : !ddia
lar teeyyüdetmediğinden 9 . 2 . 1962 de tayini 
muameleye mahal görülmediğine Yüksek Ilakimler 
Kurulunca karar verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id3.ri mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1013 28. 12. 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

449/490 - 28. ı. ı963 

RİFAT ERDUR 
Atatürk Üniversitesi memurlarından 

ERZURU:l\I 

(Dilel;çi : Vniversite için ithal edilen otobiis 
bedeli kı·ediclen haksız olarak zimmet çıkanlmasın-
dan nıiiştekidir.) 

l\iilli Eğitim Bakanlığının eevabi yazısında : 
Rifat Erelur'dan haksız olarak kesilen 25 000 lira
nın iadesine Damştayea karar verildiği bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ıoı4 28. ız. ı966 

4 --------------------------------------------------------------------------------
(Dilekçi : Soma Ornıaıı Bölge Şefi Mustafa 

Özdemir'in halka fena muamele yapt?ğından rniiş
teki.) 

Tarım Bakanlığı cevabi yazısında : Yapılan in
celeme sonunda Orman Genel Müdürlüğü Disiplin 
Kurulunun ı 7 . 3 . ı964 günlü karariyle bölge 

şefi hakkında ceza tertibine mahal olmadığına karar verildiği bildirilmektedir. 

450/ -+91 - 4 . 2 . ı963 

AUJUET DEMİRKESEN 
Şimşek Gazetesi Yazarı 

SOMA 

Gereğ'i düşünüldü : Diilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliıyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

453/ -ıa± - 4 . 2 . 19G3 

MEHMET GÖRAL 
PTT Merkez Müdürü 

ÇUBUK 

Karar No. Karar tarihi 

ıoı5 28. ı2. 1966 

( Dil.ekçi : i plik Dokuma Fabrikasına iştirakçi 
olarak 500 liı·a ilk hissesini verdiği halde tekrar 
375 lira yatırdığı paralaı-ının karşılığını a.lamadı

ğından kendisine iadesini istemektedir.) 

Sanayi Bakanhğının cc'Vabi yazısında : Adıya-
man İplik ve Dokuma Şirketinin hukuki gelece

gının «İktisadi Devlet Tcşekküllerhıi Yeniden Düzenleme Komisyonu» nun çalışma:ları sonunda 
tcbcllür edeceğinden dilck~ini.n hisse senedinin Sümerbank tarafından satınalınmasının bugün 
içi'n mümkün olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti a.çıldanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zen~en 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

10ı6 28 .12. 1966 
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(Dilekçcnin taı ih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve dil ekçc özetiyle komisyon kararı) 

63 / 679, 645/ 686, GH/ 685, 6..J.2 j 683, 
.63!Jj680 - 20 . 7 . 1%3 

FEI-nl! ClNEl\IRE n arkadaşları 

Esnaf, Çarşı Cami 

TRABZON 

(Dil ekçi : Y eniden açlla.cak 5 tıp fakült esinden 
birinin Trab zon'da açılması istenilmektedir. ) 

1\Iilll Eğitim Bakanlı ğının ccvabi yazısında ~ 

5 Yıllık Pliln içinele tıp fakültesi açılması karar
laştırı lan vilfıyctlcr m eyanında Trabzon'un ithal 
eelilmediği bildirilmektedi r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteğ·i ilgili ve yetkir 
idari mercie veya yargı organlarına müracn.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hn.sebiyle komisyonumuzca biı 

işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

464/505 - 4 o 2 o 1!)63 

FER!DUN DENİZ 
Sabık Orman 1\lcmuru 

Devecikanak - KE:\fALPAŞA 

Karar No. Kara'!." taıi lıi 

1017 28 o 12 . 1966 

(Dilek çi : E ski vaz i[ esine iadesini istenıektedi1·.) 

Tarım Bakanlığı ccvabi yazısında : Görevde 
işlediği suçlar sebebiyle muh afaza memurluğu gö
revinden ihraccclildiği cihetle yeniden görev veri. 
l e ıniyeccğ i bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idn.ri 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. 

467/ 508 - 4 o 2 o J!)63 

KE:JIALETTjN DURUCALI 
E ski köy halkından 

Uzunköpıii - EDtRNE 

1018 28 o 12. 1966 

( Dilckçi : !( öylerinde toprak dağıaımı yapıldığı 
halde topraksız olan kendisine. arazi verilmediğin

den miiştekidir.) 

Köy İşleri Bakanlığının ceYabi yazısında : Di
lekçinin 1953 yılında yapılan uygulama sırasında_ 

aile reisi yeya hak sahibi olmadığı için topralclan
<lmlaınadığı bildirilmektedir. -

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1019 28 .12. 1966 
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(Dilckçenin tarih ve No. su il c ı;ahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

468/ 509 - 28 . ı . ı963 

NliiAT ALP 
Ili ndi köyü 

BAYBURT 

(Dilekçi : Tazmlıı arazilerinin Ilazineye male
dilmesinden mii§tekidir.) 

Devlet Bakruılığımn cevabİ yazısında : Dilekçi
nin itirazınm . tapulama mahkemesinele incelenerek 
hlmlardan 26 parçasının Nihat Alp adına tesciline 
karar Yerildiğ·i, d i ğer 3 parça içinde daYanın devam 
ettiğ i bildir ilmektedir. 

Gereğ·i 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 birliğiyle karar verildi. 

470/ 511 - 29 . 2 . 1963 

T CRKl\IE N .KAHAKUŞ 
Vefa Darul Hadis sok. No. 2ı 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1020 28 . 12. 1966 

(Dilcl•çi : Siileymaniye Camishıde 66 sene çalı

§an Merhııın C§inden eıııckli maaiı tahsisini ?·stcınck
tcdir.) 

Diyanct i~ler i Başkanbğının ccYabi yazısında : 
Dilck<:inin c~i n in ı . 1 . 1950 tarihinden sonraki 
hizmetleri Emekli Sandığı rK anununa göre emekliye 

ta lı i tntulclnğu cihctle evvelki hizmetleri eınekl i li ğ·indcn sayılamadığı ve neticeten ı o sene 4 ay 
1:2 gün cınekli l iğc esas müdclcti için ı 482,90 lira toptruı ödeme yapı ldığı bildirilmektedir . 

Gereği düşünüldü : Di.:lekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rel{tirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci: maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

473/ 514 - 4 . 2 . ı 963 

Zü LKüF BULUT 
Aşağı Kayalı~ı mah. 

RINI S 

Karar No. Karar tarihi 

1021 28 .12. ı966 

( Dilekçi : .tl razilerinin inşaata gayriınüsaidoldıt

ğıı l>ildiı·ilmektcdir.) 

!mar Ye İskan Ba.kanlığ·ının cevabi yazı sında : 
fferekli incelemen in mal1allinclc yapıldığı bildiril
moktcrtiı·. 

Gereğ·i düşünüldü : .Dilekçinin yukarda özetil 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 ğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1022 28 . 12. 1966 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, aclı·esi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

..J-75/ 516 - 12 . 2 . 1963 

::\I. F~\JIRI BAIUDIR 
Kara.cıu rski l\Ialıkcmc Ba~kfıtihi 

(Dilekr;i : ıllahkeme baJldıtibi 1"lı,en miifeWşlik· 

çe işten el çeldirilip mahkemesi neticesi beraat etti
ği halde 1 senedir görcı•iııc tayin edilmediğinden 

m iiş tc ki dir.) 

KARASU Adalet Bakanlığının cchaYi yazısmda : 1 8.~ . 1963 

tarihinde · yeniden znlHt kiıtipliğinc tiıyin edildiği 
Ye 9 . 3 . 1063 tarihli müraeaatiylc Karasu l\Taliycsi ~Iulıasebc "Jreııımluğuna naklen tfıyin edildiği 

l.ıildiril ıncktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukar da özett 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 maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasnı.a maha~ görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

476/517 - 12 . 2 . 1963 

HASAN üREK YC arkadaşla n 

llclct köyünde muhtar 

LUDERE 

Kara r No. Karar tarihi 

1023 28. 12. 1966 

( Dilck(·ilc r : J andannaların halica yapt1ğı zu
liim ı·c liask1dan miiştckilcr.) 

!~işler i Bakanlığının rcYnbi yazJSında : iddia ve 
şikiıyctlcrin gayriYfıridoucluğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaıa isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarıila 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. 

479/520 - 12 . 2 . 1963 

YuSl. P KAPLA:\' Ye arkadaşları 
l üfus Katibi 

FLUDERE 

Karar No. Karar tarihi 

1024 28 .12. 1966 

( DilekçiZer : Uludere J and arınalarının sıkı yö
netim uygıılad1klanndan miiştckilc r.) 

tc; i şlrri BaJw nlı ğımn ccYabi yazısında : tddia ve 
şikftyctin gayrivaridolduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : mlekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1025 28 . 12 . 1966 
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(Dilc•kçenin tarih ve No. su ilc sahibinin ad ı , adresi ve dil ckçc özetiyle komisyon kararı ) 

48~/3~3. l..J. 0.>~/ 1-l-05~ - ı ~ . ~ . ] 963 

STTKJ KOI~1 1\:~fAZ 

Okam nnhi~·rsi IIa.da oğnlları.ndan 
(1 öle - KARS 

( Diftk(i : Isi ikitil .l!wlalyasiylc. taltifiııi iste
mektedir.) 

Knra 1Km·wtleri Koıınıtanlığının cr,·ahi yazı

sıwl a : tstik l fı l ll nı·hillC' katıldığınn daiı· lıi<:hiı· kar
ıla trsnıliif c<lilrıııe<l iğ"i bildi rilnırktrtlir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliryen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

NUR1YI~ POS1'ACIOi1 LU 
Vilayet EITak l\feıınını 

BALIKES iH 

Karar No. Karar tarihi 

1 0~6 ~8. 1~ . 196G 

(Dilcl.·çi : JR seııcdcn brri 20 lü·al1l; kadrosım
dan terfi cltiri! IIIC'd?.ğiııden miiştckidir.) 

l <: işleı·i Bakan lı ğının cc,·abi yazısmcln : Yeni 
al ınan kadrolarla grt:ıııiş ~-ıllanlaki tC'rfi ka~·ıplal'ı 

G~7 sayı lı Kanun la tC'lilfi C'rl il C'rck halen ~00 liralık 
!w<lı·oda <;alışı ı ğı bi ldi rilnı ektedi r . 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yultarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge cektirdiğ·i ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı. Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli _3·iyle karar verildi. 

488/529- l 5 . 2.19G3 

ZİYA l YOUR 
PTT Başınrmuru 

KAYSEHt 

Karar No. Karar tarihi 

1 0~ 7 ~8 . 1 ~. 10GG 

( Dilekçi : K ansiylc zina yapanlar hakkında 

a.dtı ıııerriferee gerekTi işlemlerin uap1lnuyaraJr 

!;('ndisinin mağdıır edildiğinden miişt c kidir.) 

Adalet BnkaHlı ğı nın er,·ahi yazısında : Gerekli 
:'onıştmman ın Y üksek Iliikimler Kurulıınea ha-
kiınlel' hakkında yap ıl arak «llakimlerin verdiği 

kararlardan kınaııamı.vacağııı ın kararla ştmldığı » .:an· ı ve mahkeme başkatibi aleyhinde de delil elde 
edi l emedi ği için bir işlem yap ıl amadığı hildirilmek ' e<lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valp isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bır li ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

]028 28. 12. 1966 
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(Dilckçcnl.n tarih ve No. su ilc sahibinin adı, allresi ve dilekçe özetiyle kornh,yon katan) 

-!93/ 536 - 1;). ~. 1!)63 

SALin öz:vmx 
Esnaf ,.r Ranatldrlar Drrn<'i~i Ba~k:ını 

:u t-HAT I.J 1 

(Vilekçi : Ziraat Bankası personelinden ve ça
lışmn ta.rzından rn iişte /.'i.) 

· Ticaı·ct Bakanlığ ı nın CC'vabi yazısında : !ddia
ların tamamen hakikat dışı olduğunun talıkik nC'
lİcC'si anlaşıldığı bildirilmC'ktcdir. 

Gereği düşünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına 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 birliğiyle karar verildi. 

..J:98/ u39 - ~~ . ~ . 196::l 

SALIII ÖZ:\IEX 
Bakkal 

~H-RATLJ 

Karar No. Karar tarihi 

1029 ~ . 12. 1966 

(Dilekçi : 1'. C. Z. B. .ilfuratlı Ajanınm bir 
borç senedi yüzünden hakkında yaptığı işlemden 

ııı iiştelciclir.) 

~faliyc Bakanlı ğının ccva'bi yazısında : Baıı
kaca yapı•lan işl ml rin usul ve nizam icalıı oldu
ğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıkl:ı.nan dilekçeslııde vakı 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 komisyonumw:ca bU: 
işlem yapılmasına mahal g·örillmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

501/ 542 - 22 . 2 . 1963 

METDIET ALl EMEKLl 
Bakkal Crınil Taşç ı r li.d C' 

F'eYz ipaşa - UA7-1ANTEP 

fKıaı::a.-rı No. Kaırrur t8Jrilhi 

1030 28. 12 . 1966 

(Dilekçi : Ayrılmış bıılıındı~ğıı görevine iade
sini istem ekt edir.) 

Oümrük ve Trkcl Bakanlığının ccvabi yaz ısın

da : Dilck~inin vfLkı mi.iracaatı üzerine Akçay Mu

hafaza Mcmurluğuna tilyin cdilrrC'k 28. 6. 1964 te 
görevine başladığı bildirilmektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği yerine getiril
miş bulunduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

1031 2 . 12. 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeliyle komisyon kararı) 

502/ 543 - 27 . 2 . 1963 

ABDUlıLAH ARST_ıAN 

Cevdet Paşa mahallesi' 

İSLAHiYE 

(Vatandaşlığa kabulü işleminin çab1ıklaştml

masını istemektedir.) 

1 ı; işleri Bakanlığının eeYabi yazısınJa : Dilck
r: inin 20 . 3 . 1963 tarihinde vatandaşlığa alına

ı-ak kaydı için Gaziantep Valiliğine yazıldığ· ı bil
<lirilm cktccli ı- . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği yerine getiril
miş bulunduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

505/ 5-:16 - 3 . 3. 1963 

YUSUF SARI CAOÖLU Ye arkadaşlar ı 

Saraçlı köyü Yukarı mah. 

()}' 

Karar No. Karar tarihi 

103~ ~8 . 12 . 1966 

Dilelı-çi : Of Ormcın Bölge Şefi P ehmi ~itay ve 
i fıılı af aza M e nı uru !zze t Bay raldar'ın yolsuzlukla

,· ından ınii~tekil e r.) 

'l' aı·ıın Bakanl ı ğ1 ccnıbi yazısında : Memurla
ı ·ın göreYleri nde ihmal Ye terahi lerinin hulunnuı
dığının karar a l tına alındığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idair mercie veya yargı organıanna müracaa.tı ge ı·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli:Jiyle karar verildi. 

509/ 550 - 4. 3 . ] 963 

Hösnek nahiycsi köylüleri adına köy ınuh
taı·ları 

Ki ğı - Bİ "GÖ L 

Karar No. Karar tarihi 

1033 2R . 12 . 1966 

(Dil-('1.-çil er : J{uı-aklık scb('biyle fakir köyl-ii
lere Il iiJıiimctçe dağıtılan 50 ila 200 kilo buğdayın 
hibe ulilrnesini istemektedir.) 

Ticaret Bakanlığının eeYabi yazısında 6/ 1495 
f' a.~·ılı Kaı·amam c>nin 5 nci maddesine göre hibenin 
mümkün olamı~·aea.ğı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm.aJarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işl,erden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal g-örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tnı-i.hi 

1034 28. 12 . 1966 
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( DilPb:Pııiıı ta • ilı vP Nı. sıı ik snhilı iııi ıı nd ı. adrf'si vr cli l rk~r iizf't iylr ]{()m isyon ka ran) 

fil0/ 0:il - -1-.8. 1%8 

lL\~.\~ BI('ER \ ' <' arka cla~ları 

.hrılar kii,\ · iiııd<• 

(Dilr /;rilrr: 1.%:2 yilnırlo nnnon lalırl irli dışında 

lnral; ilrfık/on lırıldr arozilrrindrn nnıwıı olrhığ11 

itl ,lirısiylc tr krar mrıırrlildiklcrinrlrn nı ii.~lrkilrr.) 

'l'arıın Bakanlığ-ının rrnıhi ~· azı-;ıııcla : Dil rkr: i
Jpı·in idrli:ılaı·ının p:a_\TİYi\ı·it olılıığıı \'(' Orman Ka
ıııııııııın ııııılı;ıll'i'< · 11rn nıiikrıTrı·rn !ıınlıklını olclıık

lan lıil<lirilnırktrcliı·. 

Cereği düıiiniildü : Dile ~\:" .in yuı ~arda 8zcti açıldanan dilekçesinde valn isteği ilıtili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı org-anlarına müra-::an.tı grırektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zcnJiyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işler.1 yapılmasına mahal görülnediğine oy birliğiyle karar verilcti. 

fil~j :ı:ı:l - ı-ı. . 8. 1!163 

:\ll'~'l'.U' .\ TTM1.IBE DK~IIR Y<' arkadnf!lnn 
Yan-ııtunıa mnhal!Psi Knnıkrıı sok<ık Ko. 8 

('OHC\I 

Karar No. Karar tarihi 

108G 2R . 1~ . 1066 

( D i/r/; ı;ilrr : Trıpn Sir·i/ .llulıllfı::lırjmın keyfi 
lwrckctlrrindcn nıii.~tekiler.) 

J)p\'Jrl Bakanlığı rrvahi yazısında : Biitiin i ıl 

cl iııl:ımıın g-;ıyridrit o l<lıı ğunıın tahkikat nrtirrsi 

anlafiılılığı hildiı·ilnH'kirclil'. 

G-ereği dü: ü.nüldii : Dilekçinin yı.ı' ·::ınla r:zcti açıklanan dilekçesinde valn isteği il~li ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 or[l'anlanna nüra-::aatı r~rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
ıenliyen 140 m yılı Kam nun 5 nci maddesine ai ~ işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
iı?lem yapılmasına mahal görülı:ıediğine oy bir' i ğiyle karar verildi. 

fi 1-1-/ fi0G - 1-1- . 3 . Hl68 

J<'ATTRf ŞAH!~ 
'l'PI'Zi rY lrrinclr Btığ'alıağ-lı :\ft'lımrt Al ioğ-lu 

('ORF~I 

Kanır No. Karnr tarihi 

ı o:~ s ~s . 12 . 1066 

( J)il rl;çi : Kar7nsfro .lliidiiriiııiiıı lı11kn? ı·r yol

~n z f)((s/;ısiylr qayriınrııknliiniin elind('n afındı,ğın
rlan m ;i .~lrkidir.) 

Drdf'1 Bnkaıılığının rrnılıi ~·azısııı cl a : 'l'nlıkik 
rttirilPn itldiııların taıııaııırn g-a~Ti\·ilril olduğıı hil-
rl iri 1 rnl'kt.-<1 ir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçin.i.n yulm.rda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı or~ranlanna müracaatı g ~rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm:ı.lannı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai-t; işlerden olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g•örülınediğine oy Url' ğiyle karar verildi. 

Karar No. Knrnl' tııı·ilıi 

1 007 28 . 12 . ] 966 



- 21 -
( Dilrk~rııin tnl'ih vr No. su ilr sahihinin adı. adrrsi ve clilck~r özctiylr komisyon karar·ı) 

!J ı SjfJ5 !1 - -1-.3. 1!163 

AL l lH'Hı\:'\ \'C nrk::ıtlaşları 

T\:ıııık köyünde 

Gereği düşünüldü : Dile ççin.in yulmrda czcti 

( Dilekçi/cr : ITalkm yal;acak odun ihtiyacinın 

l: a.rşli amnarlığ ında n ın ii şi eki! cr.) 

Tarım Bakanlığı rcYahi ~-az ısında : 1%3 ~· ılın

dan hrı·i ı;ikfıyt'llrrinin gidcrildiğ· i bildiı·ilnwkt c

<1 il'. 
~ı.gıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yarrrı ore·a!llanna müra-::aatı r,·e rektirdiği cihetle komisyonumuz galU?malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci r.ıaddesine ait işlerden olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma::;ına mahal görülr.ıediğine oy Jirli [: iyle karar verildi. 

5~8/:>G!l - 1-1- . 3 . ı !163 

l>r. C'ı\i\AN TAK 

7:irai Don:ıt ı ııı Kıınınıu iistiindr 

Bl<:A 

Karar No. Karar tarihi 

1038 28 . l~. 1!166 

( !Ji/rl;çi : ll cwlisinc Iriyık bir .rfo/;fo,·luk giirc!'i 
ı·c rif nırdifl i nd c n mi i ş i ckidir.) 

Sağlık \'C Sos_,·al Yanlım Bakaıılığ·ının ce\'[ıhi 

~-nzısımla : Diırk~in iıı iincr (lircsun ])c,· ı<'t Hasta

ııpsinr; bilfıhaı·a asahi rahat s ı zlığı srlwlıi~· lc de B a

kırkii_,. Akıl YC Ruh Tlasta ıws i kadı-osuna tfıy i n 

cdi l di~i lıal<lP p:itmi _,· cı·ck '27 . 1~ . 1!165 tc islifa t-n a~Tıltlığ'ı hildirilnı cktcdir. 

C-ereği dü'}ünüldü : Dilekgin.in yu ::arca czcti ::ı . çı danan dilekgesinde vaJn isteği il.g·ili ve yetkili 
idari mercie veya yare'l organıanna miira::ıaatı r,-e ı · oktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ıddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

.ı3ı / :i72 - 1-1- . 3 . ı !163 

A Li ~J\ TI BA7. 
D DY. Cı neı 1~\r ! nH' C:nnln ::\Inkascı 

ADAi\A 

Karar No. Karaı· tarihi 

1039 28. 12. 1966 

( ])i/c/;(i : .1/al.-ascı ı· c kii ı:iih memurlar i(in falı

s s rdilc n ln.imnulan biiyiik mcmurlann kullandlk
/!ınnılan mii§i kidir.) 

l ' laı;tırınn. Bakanlığ ı crYalıi ~- azı F ıııt1a : E\'l rr in 

1 · ı~altılarnk sıraya g-iirr ihti,,·ac: sa hipl rı·iııc tahsis 

c lild iğ i lıildirilııwk\l'(lir. 

Qereği düıünüldü : Dilel{çinin yu mr a czeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetlrili 
idari mercie veya yarg'l org·anlarına müra-::aatı ger;:ıktirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyoııumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy 'irliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1040 28 . 12 . 19 6fı 



-22-
(Di l rkı:cnin tarih ve No. s il c sahilıiııiıı ndı, adresi ve dilekı;c özetiyl e komisyon kuran) 

!>-J. I /:iR~ - 10 . 3 . ı %3 

Tiiı·ki,,·r 1\: anıu i ~ı;ikri Srııdikası 

'T'iiı·lwdnr sok. ı\,vdınla ı· J f nıı :! / ı6 

(';ı~ : ıloğlt! - i~T ı\:\' Bl ' L 

(l)i/rkçi : 8oıdikrı ı·c ll iikiinıctin tnlıwıımu 

lıir:c sayan Liilfii 'l'clli ı·c ıllalwıııt Olııç isimli ı•azi
f r !ilc ri n ·f ulıwı la nndrm :jÜ;nyrt crlilnıcklulir.) 

('ııl ı şnın Baka nlığın ın cr,·alıi .nız ı s ıııd:ı : ::;ikil
·'·rtin adE nı<'r<'ilrri il gi l cnd iı·cbi l r<'rğ i, rsnsrn S<'n
dik:ınrn frslırdilıniş bnlundıığıı bilclirilıncktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekçesinde va.ln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracn.atı 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. 

.ı :ı ı ;.ın~ - :2:3 . 3 . ı !163 

~.\KiR 1\TRAL 
Basıııahnnr <:uzikr <'aıl. 7S :1 

Karar No. Karnr tarihi 

10-J.ı ~H . 1:2 . Hl66 

( /J il ck('i : /"m ıwıi nwfiazalur 1' . A. Ş. deki ala
ı · o.iJı lo{l'/iinc ceı•ap verilm ediğin den 111 ii.~l('kidir.) 

Ti<'a1'C't Bakanlığının Cr\·a.bi ynıısında : Ala<'ağı 
aidatı ı 7:2,40 li ı·anın adresi ne nost n landığı billl i ril-
nwktrdiı·. 
r:--·--

Gereği düşünüldü : Dilekç-inin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği Bakaniıkça ye
rine getirildiği anlaşıldığından komisyonumuzca başka bir işlem yapılmasına mahal görülmediği
ne oy birliğiyle karar verildi. 

ii0Rj G!l9 - 30 . 3 . J %:1 

A ll :\IET 1(\DIRLL 
C'rhrail ınah. S iın sn r sok. Ko. :26 

KAST.A:\[0:\'l -

Karar No. Karar tal'ihi 

10-J.2 28 . 12. ı966 

( D i/('kçi : l ııkılôpta /(slim ettiği silôhmm geri

l'n·ilnı crliğinden miişlek?'dir.) 

l ı;if) l r i'İ Bakanlığın ın cevabi ynzısındn : Dilek
r:i nin atlnm iildürmcktrıı sabı k a lı olduğu, teşvik 

ilc i\lımet ('ila'yı öldiirttiiğii lıal r ıı bu su~tan mcY-
Inıf lıulnnclıığu, bafika birini öldürtmek için sil ah 

ve mrrıni tcdnr·ik ettiği , lıu hali ilr sil fılı in!)ıın:w<'ya bulunclurıııasının nıalızmlu gö ri.ildiiğ ii <'ihctle 
sil i'thıııın grrinri lnı r<liğ- i , siliUıını akı-nlıas ı o l m ı yan birin<' <ll'Vl'r<lrlıilN·rğinin Kastam on u Valili ğiıır 

lı i 1 di ri Idi ği lı e liı'ti 1 nı r k tr dir. 

Gereği düşünüldü : DilekçL'lİll yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna müracaatı gerektirdiğ·i 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! 

1043 28. 12. 1966 



-13-

(Dilekçenin tarih YC Ko. su il r sahibinin adı, adresi ve dil ekçc özetiyle komisyon kamrı) 

56~/603 - 30 . 3 . 1063 

KöROC:LU KILIÇ 
Kayaaltı köyü ~[ııh1al'ı 

(Dilckçi : 15 000 liralık zirai lorcdi ist emekte
dir.) 

}[aliye Bakan lı ğının ceYabi yıızısın<la : l !JGO 
~-ılında aldı ğı lereel iden 460 lira borcu olduğu i~in 
l:ılcb iniıı .Hri nc getiı·ilııı e<liği l.ıiluirilııı ektcdir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yu1mrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı. isteği ilgili ve yetkili 
idari merci~ veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarinı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

687 ; 728, 565/ 606 - ] . 4 . J 068 

1BRAJJl:M KARADEJ\17. 
Kah,·cci Karaıığac; mahall esinele Knpnn 
sok No. 82 

WDTR 

Karar No. Karar tarihi 

104-1: ~8 . ı~ . ] 966 

(D ilekçi : DSI I'III nci bölged en Yiiksck ]Iii
h c ııdis Cuııal et t1· n ]( aya'nın mııhte lif yolsuzlııkla n 

'ilıbar ı·c şikôyct edilm ektedir.) 

l~nrrji vr Tn bii Kııyııa klıır Hn n k n lı ğın ın ec,·::ı bi 
yaz ısında : ~IiişaYirler Kunılunca ihbar \'C şikilrrt

lerinin iııce lrııcrrk yrı·siz ol<lnğııııuıı trsbit cclildi ~"i 
lıildi ı·il m cktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçirriıı yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı org-anlarına müracaatı g-e rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

567/608 - 9. 4. 1963 

SEDA T YIL1ılAZ 
Yukarı mahalle 

Çılcl ır - KAR S 

Karar No. Karar tarihi 

1045 28 . 12. 1966 

(Dilekçi : DöniiJ lıarcıraJmım ı· l' ri/mediğindm 

ın ii şt ek ı:.) 
Milli Eğilim Bakanlığınm ceYabi yazısında : 

Kendilerinin seY!c ınuhtırasiylc gi.indrrikliklerin
ılrn harcıralıa nıiistahak olnııyacaklnı bi lclirilmek
ıcdi r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna aıüracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal g·örülmcdiğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. K arar tarihi 

10-l-6 28 . 1~ . 1966 



- 24 -
(Dilckc:cnin tarih \ 'C ~o. su ilc sahibinin :ı.<.lı. ndrrsi ve dilchc:r özetiyle komisyon kanll'1) 

K ıB .\H SEZ I ·~X 

'ıfl~/GWl - !) . + . 1 !'lfl~~ 
( 'i lıaıı lıryl i 1\ iiprii lıa~ı malı al lrsi 

('ı TL\ 0."B EY 1 ı ı 

(TJilrkçi : , t ilclcrine de toprak 'l' rilmesi iste
nilınr /; 1 ('(/ir.) 

Kii_,. l ~lrı·i Bak:ınlığının rrnıhi yazısıııcl:ı : 1%1 
.nlıııdnn brri .nmlun lıir:hir yrı1nrlr nıiitrfrnik 

arazi dağıtımı yapılııı:ı.<lığ'ı <liiC'In:inin talrbinin 
Kon.va Valiliğiıır cluyunılcluğ-u lıilclirilmrktr<lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı g·( rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai~: işlerde olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birl' ğiyle karar verildi. 

G 7!) /G~O - 20 . + . 1 !)6:~ 

XE<' .\Tı DEXKER 
:\[oıla r:ı.ddrsi Erg-i n Ap. X o. 6/ 1 ~() 

Kadıkii.'· . ISTAKBrlı 

Karaı· No. Karar tarihi 

10+7 28. 12 . 1!)66 

( Dil rkçi : Eski görerine iade inin terninini iste
ınPI:lcdir.) 

'firarrt Baka ıı 1 ığ· ının cc,·ahi ~ ·azısı ll(lıı Inı hu
<> ıısta lıazırlaııaıı kaıııın tasaı·ısına oda nwnı.ıırları

nın da ithal rdi lcli ğ i hilclir·i lnı rktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçirıin yuı:arda czeti n.çıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari ı ercie veya yargı org·anlarırıa müra::aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait. işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biri; ğiyle karar verildi. 

fi7-t/ 61:) - ~~ . .ı. 1!163 

TTAI;ıL ER 
Kcmıkdibi :t\o. 6-t 

Bnı·hani.vr . BALTIO~Sl H 

Karar No. Karaı· taı·ihi 

10-t 28.]2. 1966 

( Dil ck('i : MôHılen emekli olclnğıı lı al de 15 se

nr rl f'n ((Z hizmPti sebf'biyle miiHil ma.(t§ı bağlaml

mrırlığmdmı miişlckidir.) 

-:\Ial i)'(' Bakani ı ğınııı revahi yazısında : Hak
kında yapılan rnıck li i~lrmiıır zamımında itiraz 
,• tınr(liği eihrtlr ::\[ali ,,·c Bakanlığınca yapılarak iş

if'ın olmadığı lıilrlirilmc•ktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına ınüracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayilı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy bir lı Jiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

]049 28. 12. 1966 



-25-
(Dil ek~cnin tarih ve No. su il c sahibinin adı, adresi ve dil ekçe özetiyl e komisyon kararı) 

578/619 - 20. -ı. ] 963 

CEZA 1R KOÇ AK 
Kayaalt ı köyünde 

GÖLE 

(Dil ek çi : 25 000 limlık zirai kı· edi istenilmek
tcdir .) 

l\1al iyc Bakanlığın ın ccvabi yazısında : Gereği
nin yapıl dığı bildirilmekted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği yerine getiril
miş bulunduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

580/6~ ı - 20 . 4 . l!'l63 

J\IECİT ALTl"N 
Büylikaltunbulak köyünde 

flÖLE 

K arar No. Karar tarihi 

1050 28 . 12. 1966 

(Dilekçi : Tarım kredisi talebetmektedir.) 

~Ia l iye Bakanlı ğı ccvabi yazısında : İstediği 

krcdiye karşılık tem inat gö tcrcmcd iği i ~i n arzu
sunun ~·erine gctirilcıncdiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

58~/6:23 - ll . -ı. . ] 963 

CEMATı U ON D KM ye arkacla§l n n 
Beşiri C. ll. P. Bşk. V. 

S iiRT 

Karar N o. Kıı.rar tarihi 

1051 2 . 12. 1966 

(Dile k~· iler : J(azalarma elektrik tesisatı yapıl

ması istcnilm ek.tcdir.) 

Enerji ve Ta bii Ka.ynaklaı· Bakanlığının c eva bi 
yazısında : 1966 yılında inşa edil ecek Pervari 
!->antı·alı il (' birlikte bölgede yeni bir ağ t eşkil 

N1il crck 1969 yılı başında Pc ı·vari 'nin <.le bundan 
fayda la nı l acağı bildiril m ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı. isteği 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Ka.rar tarihi 

1052 2 . 12 . 1966 



-26-
(Dilekçrnin tarih H No. su ilc salıibinin adı, adı·esi YC r1ih,l;çr iizrtiylc komisyon kıırarı) 

583/ 624 - 20 . ..J. . ] 963 

HATICE TOYUC~ 
Hacı 1brahinı nıah . ; f(;:ı<lir kızı 

TOKAT 

( Dilekçi : Ecdadmm vakfiycsinden faydalandı

rılmasının teminini islcmcl:lcdir.) 
:'lf:ıhkrnıc kamriylc cvlttdı vakıftan olduklaı·ı

na kaı·aı· n l aıı l ara haldar ı nın w:·ildiği, Pir Ahnırt 

vakf'iyesindcıı hak talclıcdcn dilek~i de ev i ad ı 

nıkıflnn olduğuna dair kaı·ar aldığı takdiı·d c 

hakkının verileceği bildirilmektedir·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm.alannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuntuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

GR4/ 625, 643/ 6R4 - 20 . rı . 1063 

ARST.JAN AT,\fK 
Emniyet Kıraat.han<·si·nde 

ZON'CWLDAK 

Karar No. Karar tarihi 

10G8 2R . 12. 1966 

( Dilekçi : Yeniden 1'şiıı e olmmasını istemekle
dir.) 

Enrı·ji vr Talıil Knyıınkl:ı.r Bnkanlı ğı revahi 

yazısında : J9G:J yılında l ::ığ'vr<1i l r ıı katırolanna 

göre l ş Kamıııumın 1:3 ncü maddesindeki gerrken 

hakların verildi ği n hfllcıı yeni k:ıclro açılmadı ;~ ı 

hi l cl iri l mc ktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonuntuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuntuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

590/ 631 - 29 . 4 . 1963 

K.AZIM V ARLAÖAN 

Toparlar köyü l\fuhtarı 

KüYCEC:tZ 

lta.ra.r N o. Ke.ra.r tarihi 

10G4 28 . 12. 1966 

( Dilelu;i : Arazilerini n- orman sahası içine ithal 
erWdiğind('n ın iiştekilcr.) 

Tal'l!n Bakan lı ğ ı cevabİ yazısında : Grrrkl i in

rrlenır ve teftişin ınnhnllrıı yaptll'llmnkta o l duğu 

bi !cl i ri lnı ck tedi 1'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonuntuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunt-uzca bir 
i~lem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1 0!i~ ::?R . 1 ~. HHi6 



-27-
(Dil C'kçenin tarih vC' No. sn ilc salıibinin adı, adl'csi ve dilekı;c özetiyle k omisyon kararı ) 

592/ 633 - 9 . 4 . 1963 

MüŞT AK CWrL . 
1l ı_:c ııı t' rkezindC' TC'n~ i 

Mehmet. Toraıııan ~·n nında Diky:ır kii_,·i i 
J sakoğln 

TORT C-:\[ 

(Di/.ek r;i : 29 . 8 . 1957 yıl1nda cr iken ölen oğ

l ımdcın emekli ıııaa.Jı bağlanması nı istemekt edir) 

-:\lilll !::lanın m a Bakanlığınııı ceva bi yazısında : 
Oğluının ölüm tarihiıH1 e 65 yaşını doldurınanıı'} 

olan dil<· k~iııin ın i\. !Cıli yet raporunda da (<: alışarak 

l ıa y:ıtını ka zaıuıbilir· ) knydı bulunduğundan maa 
tahsis edil enıet1iği bildirilınPktc dir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma 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. 

5!'l3/ G3-l - 9 . 5 . 1963 

Hasan Bnlut \ 'C ll arkaJaış ı 

Seyit ha n kiiyiindt' 

'lTNCELl 

Karar N o. Karar tarihi 

1056 ~8 . ]~ . 1966 

( Dilrkçiler : 'l'chcir eeli/dikleri bölgede ba. ı"'na

madıkları rilıetle ynrdun her lı aııgi biı· bölgesinde 
toprak ı · c ı·i/ pı·ck iskiin edilmelerini is t c ııı ekl edirler.) 

K öy 1 şl<'ı"İ I3akaıılığmın rcYabi yazı sında :Ya
pılaca k nünıuıı C' k üyk l'c yC'r l C'ş tirilm <' l C' riııin müm
kün olabileceği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiııin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

595/ 636 - 8 . 5 . 1963 

MUSTAFA AHICIOGLl ' 
AkGay mah . 

l •~DRE~I IT 

Karar No. Karar tarihi 

1057 28. 12. 1966 

( Dilekçi :Balıkesir Edremit ilçesi Em1ıiy e t K o
m isc rlir}i1ıe yapnı1ş olduğu miiracaatma ,gereken 
ulakamn gös f e rilnıcdiğ1'nd n mü§tekidir.) 

1 ~ i 'J i eı·i Bakan lı ğın ın rC'vahi ya z ısıııda : K endi
sini sopa il c yaralıynn iialıs ın yakalanarak ii~ aya 

ına hküm edilm iş bulunduğu bildiril mekted ir. 

Gereği düşünüldü : Dile!rçinin 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. 

Karar No. Karar tarihi 

105, 2 . 12 . 1966 



-28 -
(Dil ekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin ad ı, a dı-esi ve dil ck çc özrt iy lc k omisyon kararı ) 

601/ 642 - !) . 5. ı 963 

lERAHİM f:ÖZOE Ç ve arkad a~l a ı1 
Esl anlı köyü 

Tnzlııra - KARS 

( D i l r kçil r r : K rndi l rrinc am zi ı• r ril erck i~ldın 

lwk l; ı sağlanı lmrısı is t rni lmekt cdi r .) 

Kü~r !ş l r ri Ba ka nlı ğ ınıır rrvabı yaz ı s ında : H a
zi ı w araz is i h akkınd a ki iddi a konnsumın i 1 gil i t rş

kil ttt a tetkik ct ti ı·i l r rck i ş l em e ta bi tut ul acağ ı lı il 

d i ri 1 mr kt rcl ir. 
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 komisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kar ar verildi. 

602/ 6-+3 - 9 . 5 . 1963 

1.11 STAFA C: R C AN vr arkad aşl a n 

Muhta r . Taşya~ria köyünd e 

B l T AK 

K a rar N o. K a rar t a r ihi 

1059 28 . 12. 1966 

( D i l r k<:il r r : Orrnrı.n içindr ki nrnzil e ri1ıdcn is ti
frul r et t irifmcdikfe rindc ıı milşt e kil c r .) 

Tarım Baka nlı ğ ı <'CY:ı hi ya z ı sınd a : 6R3 1 say ıl ı 

Kanuntın 7 nci madd rsi g-e rrğin er komis~'onl arm 

tahcli t i ş ini bir pliin c:rr c:rYes ind r yapt ı ğ ını Bur-
<l ı ıı· ili hıır ak il c:rsin in i ş pl ii ıı ı s ı rası grldi ğim'l c 

dil ck<: i 16 kö.vün t a heliılinin de ya pıl arağ- ı h i l cliri ! nı r lctC"<liı· . 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yul{arcıa özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari .mercie veya yargı organlarına müra::aatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kan\lllun 5 nci maddesine ai+. işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

640/ 6R1 - 20 . 6 . 1063 

R I ZA ÜNLÜ 

K arar N o. K arar t arihi 

1060 28. 12 . ] 966 

_ (D il clı· çi : Balknyrı K ömür [ ;jlctmesinden 1•akı 

.~ik {ı yel/ erine Sanayi Bal; anlığınca ri konnlmarhğın 

dan m iiş t Pkidir.) 
'l'iirca r Fanık albantoğl u eliyle 

Y.;n rr ji ve T ahi'i Ka~'nakl a r Bakanl ı ğının r cYahi 
~raz ı s ın rla : İbrahim Ta l ba ntoğl n \ 'C 1\frsul:Müdürü 
Rıza Ünlü 'nün hiitiin ~ikiiye tl c ri inrclct il c l'r k gr rc

ken i ş l emin yapıldı ğı ve bir mml sü zlü ğüıı ınrwıH1 o l m arl ı ğ ı bi lcliril mrktcdi r . 
Gereği dii~ünüldü : Dilekç.in.in yukar da 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 hasebiy le komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birl i ğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar ta rihi 

1061 28 . 12. 1966 



-29 -
IDil ekı::en in tarih ve No. su i:c sah ibinin ad ı , adresi \ 'C dil ckı;e özetiyle kooıisyon kararı) 

606/ 6-1-7 - !1. 5. 1!163 

8E f1IM ('AKAK(' I 
Oazl ı l\öyi.indc 

ARDAHAN 

( Dilek çi : Zirai kredi yardmı ı istemektedir.) 

Tarım Bakanlığ ı ccYabi yazısında : Dil eğinin 

lGi~· 1rı!cri Bakanlığınca yerine geti rilmesi i ı::in di
lrkı::esi nin g-önd crildiği bildirilmektedir. 

Gereğ·i dü~iinüldü : Dilekçin.in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ı·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmeruğine oy bir li ·nyle karar verildi. 

G6!l / 710- 16. 7. 1963 

/\ lE\IE'l' C:ill.JDIKl<jN 

Bah t i.v:ıı· Bosta nı ııı :ı h . C:azezlcr sok. 7 No. lu 

SiVAS 

Kara.r N o. Ka.rar t&rihi 

1062 28. 12. 1966 

( V ilekr;i : Ordnda ger;en lıı:zmetlerine kar·şılık 

J!ardmı tal (' binde lnılıını?ıaktadır.) 

Milli f.;:ıvunına Bakanlığının cevabi yazısında : 
neı::rn kanuni h akları rvvclee Ü'slim edilmi ş oldn
(.uıHlnn lı:ı~kaca yapıl acak işlem olmadığ ı bildiril

ınrkt e< lk 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~.çıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı geı ·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenli.yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliG·iyle karar verildi. 

671/ 712 - 16 . 7 . 1963 

SATHK KAPLA r Ye aı·kadaıılnn 
Gül seren Yn tıknıu shık Senıh 

/ 

~[aınak - ANI{ARA 

Karar No. Karar tarihi 

1063 28. 12. 1966 

(Di/('kçileı· : Maınak Jfuhab ere Okulu sahasının 

l:cncWiğüıd n gittikçe gcnişlctildiğinden miiştcki

/cr.) 
::\Iilll Sanınma Baknnlığı ccYabi yazısında : Ş i 

kayet menuunun gayrivaridolcluğu bildirilmekte

ı d ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin'in yukarda özeti p,çıklanan 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 komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1064 28. 12. 1966 



-30 -
(Dilckçcıdn tadh YC No. su ile sahilıiniıı ad ı , adresi ve dilck~e özetiyle komisyon karar1) 

679/ 720 . '.!.7 . 7 . 1% 3 

HAKKI KClıl~:\lA); 

('arııı- ('uhukr,ul:ır solwk . ·o . . -, 

TJL\13.%0 . 

( !Jilrk( i : !(endisine i11rlı cdih n ı· c ryidcn ı·e 

.ll aliy rı /Jakaıılığına I'Ükı 111 iira ('(uıl/crine rc ı•ap 

rtlrnllrrr!li}ınrla ll 111 i işi c kir/ir.) 
:\1nli.H B;ınkıılığınııı <' <' \·ahi ~· :v. ısıııd;ı : B:ınbı

];ll"(·a Uitl<'r \rrı·g-isiniıı kl'l'di snlıipl<' ı·iııd r n :ılııını:ı

sıııda k:ıııuııl:ıı·a :ı ykınlık hulıııııııadığı lıildirilnırk

trdi ı·. 
Gereği düşünüldü : Dilekçini.n yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili. 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g-3 rektirdiği clhetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına :ımı.hal görillmediğine oy birj i ğiyle karar verildi. 

6 2/72~ - 27 . 7 . l9G3 

BEDRETTI~ öZM,l' 
Bckfı.ı· sok. Ko. ~ 
Foto cnıih cli.de 

Br.\ ·oğlıt - lST ı\ :--JBl "J, 

K:ırH 1\o. K:ırnr tarihi 

1 Oô!'ı '.!.H . 1 '.!. . 1 !J66 

(Dilckçi : 1960 yılından beri 81"şli ('ocuk /Tastn.

ıırsindr has lrıların rcsiıııl r rini sa/nk Ba.shcki111in 
miiswulcsiıJ/ e çekt iği Jıa/dc y c ııi Ba ~lı<t.-im Pnruk 

t'lkcr'in lm i;;inc mtini oldıtğımdan ı· e rönlgen 

ı/ ( knisyeninin ııı tıHıtr olrlur/ıı lıaldc rıym .~ekilde 

rrsiın çek m esiııc yöz yı w ı ıtldni)ımdan m iiştrkirlir . ) 

S;ığlık w Sos.\·n l Yarc1ıııı B :ı :ı k ıılı \i" ıııın rrn1bi ~· ;ı z ısında yaptırlan iıırrlrnırdt' B:ı~ill' kiıııin yrtkisini 
kullandığı YC rsnsC'n clilrk~inin 7 . R . l9G3 ta ı·ilıli zartı ifadrsiylr bütün ~ikfı.\·rtl r riııi geri a l nıır-ı oldu

ğu hildirilmrktrdir. 
Gereği di.işünilldü : Dilekçinin yukıırda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organla.rına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karıır verildi. 

685/ 726 . 20 . 7 . 1962 

BAJIATTI~ ('EL I K w arkac1 n~l arı 

~at'm aıı - EHZl"RL\f 

Karar No. Kann· tari'lı i 

106G ~8 . 1:2. 1066 

(Dil ck çil er : llçc leı·indc ynl, okul, clr.:ktrik ilı

t iy rıçlannııı sağlu nması If iikiinırt koııa(jı, snğlık bi
ıws ı yapi/ın(l.sı, asliye uwlık c ınrs·i ı•c ortaokul açıl

ııırısmın sa[//anılınası istenmektedir.) 

Ba~lıı.ıkanlık cr Yabi yazısında : Dilrk~iniıı bü
tün talcplrri ilgili hakanlıklanı lıihlit'r rPk ri i ınb.inin ~·r ı·iıır gctirilrct>ğinc ve rksN·isinin is 'af edi leli

ğine dair hakanlıklar ccYahi yazılarına "Idi olnmk sıınıılduğu lıildiı·ilmd<trclir. 

G ereği düşünüldü : Dilekçin,in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet kili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kornisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi. 

Karar No. Karnı· tar ihi 

1067 ~R . 1 ~. J%6 



-sı-

(Dilekçeııin tarih ve Ko. su ile sahibinin adı, ad !·esi ,. ~ dilckçc özetiyle koınisyon karan) 

6S9/780 - 13. 8. HJG.3 

ABDllLLAH YÜK8EL 

li ari Alıdi nı:ılıallrsi Çıılwrclrl'<' >=okak :.:o. 10/ l 

'JfAL.\ T Y :\. 

(Dilekçi : L ise ve ortaokııla devam eden iki ço
cuğımıın ihtiyacı ı· e mııhtacolnıl"..sı sebebiyle Devlet 
,: •atıfı olntllrmna l.rılmliinii istrınckfcclir.) 

)[illi Eğitim Bakanlığı nın <· Yahi ~-ar.ı ında : 
Dilrk<:inin c:oeukl arı DrYl et imtihanlarına girip 
lıaşardıkları tall!dirde yatılı okuyabilccrklcri hildi
ı · i 1 nırktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yukarda özeti :ı..çıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. org:ınla:rına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

692/ 733 ·- 14 . R . 1 !lfı:3 

NUR! OÖKYILTH?: 
Koc:ın:z ir mahallc•;i 3~l. <;nkak ~:! Ko. da 

Karar No. Karn ts.rihi 

1068 2R. 12. 1966 

( Dilckçi : Milli Miicadeledeki asisubay ol.arak 
i fa ettiği hizmetleri dolay1siyle 1•atarıi hizmet ter
i ibinden 1naa.5 tahsisini istemektediı·.) 

:\Iilli Sanmına Bakanlığının ccYahi ~·azısında : 
AIUXA 

Harblcnh• cesaret, It'ragat YC ba.<;an ilc vazife gör
ıniiş n' hatta 1stiklal Ma.da.l~·a.sı ile taltif edilmiş 

o lnı adığı cilırtle; clilekı:inin tal ebinin de olumlu karşılan-her ~Hiısa maaş lıağla ı ımasının ıniimkiiıı 

madığı bildirilm cktrd iı·. 

l%ereği düşünüldü : Dilekçirdn 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 ma.ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu.muzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

695/ 736 - J 4 . R . 1963 

KAZUıl O ~DlKO<iLl' 
Oğuzlar sok::ık No: 88 

Yenimahall e - A /'KARA 

Karar No. Karar tarilıi 

1069 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : PTT mcın~trlamw 6145 sayıl1 Kanur•
ıla sa1'ih hiikiim ve yetki olı11amasına ı-ağmen tele
fon abanesi aldığ1 zaman % 70 nolcsan tari[e 
ııygııla nına.s1nın yolsuz t•e mesnetsiz olduğunu, bu 
sebeple II azineye reı·gi ı·e askeı· ail.elerine yardmı-
ların ödetilmiyerck tefrik yaznlma.sından miişteki.) 

Ula.:ıtııına Bakanlığı ccnılıi yazısında : Yııpıl :ın iııleııılerin PTT Gcnrl ~1üdürlüğiinün yürütme 
yetkisine uygun f)Ckil<:le althğı knra.l'lann Bnknııl ık onR.yından gcı:i.rilmek suretiyle uygulandığı YC 

DD ve Limanlan idar-elerinin ,.<' birçok D c\' lt't teşekküllerinin de pcrsoıwli lehine parasız seyahat 
ve eşya nakli gibi anmtajla.r sağladığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

703/74-ı - 23 . . ] 963 
HA.JitDl~ 1\"AL('A('I ,.c arknda!)lal'l 
Vilayet Evrak .Jicmm·u 

VAN 

Karar No. Karar tarihi 

ı070 2, . 12 . 1!)66 

(Dilekçi : 1.916 yılından beri l'an Lisesi yapmak 
iizc rr istim/dk edilen gayrimen/m/lerine el konııl

ınadlğ? qihi bule llerinin de ödcnmcdiğindcn müşte

kil.cr.) 

Milli Bğitim Bakanlığının crYrıhi ynzısındrı (1 cı·ddi istinıli'ık i şl eminin ikmi'ıl edi ldi ğ i hilcliı·il-
nıcktrd ir. 

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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

704/ 7-lfi - 20 . 8 . 1!)63 

MEILVfET ŞEFliK TURHAN 
Emekli lUtkim 

Kuzguncuk Yenigün sok. ll 

1 TANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

J 07 1 28 . ı 2 . ı !)66 

( Dil l' kçi : Orman A l'?lkat!?,qıııdan r;eçrn Jıizmet 

siirrsinin rmc k/ilir]c sayılmawu is /cm! l,·tcdir.) 

Yüks k Hii.kiml r· Kurulunun ccYabi ~-azısında : 
Dilck~inin aynı m vzuda Damştayda açtığı davanın 
ı·C'fltlcd ildiği \ 'C kc-ndisininclr ı!) . 6 . ı 965 tc vefat 
rttiği, r~i Rrşidr Tıır-han'rı 3 16.G7 lira rnıC'kli, dul 
a~·lı ğ ı bağlandığı bilc1irilııı r kt rdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vukarda 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. 

709/ 750 - 14 . 8 . 1963 

ABDOLKADIR TJl\HTR 
Kızıltcpr Altıntoprak köyü 

MARDIN 

Karar To. Karar tarihi 

ı 072 2 . 12 . ı966 

(!Ji/rkçi : Mrıhalli valilikçc silli/ı to.şımasıııa izin 
ı·e ri Tınediğinden ııı ii ş / c kidir .) 

l t>islcı·i Bakanlığının c.rvahi ~r rızısındrı : Silfıh 

ta., ınıasını gcrrktil'cn hiı· dunını hulıırunadığının 

anlm;ı ldığı f'ihrll c Valilik~r takdiı· hakkının lnılla

nıldığı hilcliı·ilmcktcclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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zcnliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma.sı ha.3ebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

717/ 758 - 29 . 8 . 19G3 

ASJM AKINGüÇ 
tETT Sosyal işler Müdürlüğü Talıkiknt 

Bürosu Tıı.hkik Memuru Emekli Emniyet 
?ll cm uru 

Şişli · tST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1073 28. 12. 1966 

(Dilekçi : ıtalya tebalı şahıslar tarafından ku
rulmuş bulunan Marmi Limt"tcd Şirketini1ı vergi 
kaçakçılığı ya.pt1ğını ihbar ettiğini, ihbar ikramiye
sinin t•cı·ilmcdiğini iddia etmektedir.) 

Maliye Bal.~.nlığının ccYabi yazısında : Adı ge
çen şirkete •ergi kaı:akçılığ1 cezası Ycrildiği, şirketin 
Türkiye'deki i şlerini tasfiye ederek mümessillerinin 
yurt dı!iına c:ıkmış olmaJan sebebiyle bu cezanın 

tahsil olunamadJğ ı , bu sebeple muhbire ikramiye verilemediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.~ıklana.n dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerekıiriliği ellietle komisyonumuz çalışm:ı.lannı dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.Jebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

791/832 . 31 . 10 . 1963 

MEHMET ERT AN ve a!·kada.şlan 
Dcmirciler Ardı malı. 2 nci sok. No. 2 

StVAS 

Karar No. Karar tarihi 

1074 28 .12. 1966 

( Dilckçi : Si ı-as Postası Gazetesinde neşrcn ha
karete uğradıklarından mil~tekidirler.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Saveı
hkca gereken tahkikat yapıldıktan sonra takipsizlik 
kararı verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda -özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteğ'i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerekti~diği cehetle komisyonumuz çalı§malannı 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 

1075 28. 12. 1966 
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(Dikkc:cnin tarih ve No. lU ile rıııhibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon lmran) 

2487/ 2487 - 12. 2. 1962 

Dl:RS"CN GÜXBY 
K:t : ııavnz köyi.iııue nakliyeci 

Olur - ERZURUM 

(Dilek çi : lı! emleket ve milletin kalkmnıası için 
dilek ve temennilerini bildirmek tedir.) 

İçişleri Bakanlığıııın cevabi yazısında : Dilek
lerinin klsmen na.zara alınarak köyleri bölgesino 
okul \-e sağlık merkezi inşasmın 5 Yıllık Plana 
alındığı, diğer bölgede kahvelerde kıımnr aynatü
ması iddiasının gayı·ivurit olduğu bildirilmektedir. 

O:ı:-~3~. d'i~:inüldü ~ Dilekçinin yukarda özeti a.~ıkla.nan dilekçesinde vab isteği ilgili ve yetkili 
id~-:-\ mcr.:ic vr:r~ yargı orga.nla.nna. mÜJ'a.Ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.~ma!arım dü
:::::ı.'lj.y,;n 14::l s:ı._:nlı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lc:n y;ı:nlma:ıma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2764/43107 - 13 . 3 . 1961 

FA T:\fA EllA T ALAY 
Kuruh:avak caddesi No. 27 

Eyüp - !STANBUL 

Karar No. Karar tnrihi 

107G 28 . 12. 19GG 

(Dilekçi : 11.85 sayılı tiitiin ikramiycsi kanım 
hükümlerinden fayclalandınlmasmı istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlı ğının eevabi yazısında 

durumu kanuna uymadığından talebinin yerine gc
tirilrr.odiği bildirilmektedir. 

O:ırcği d1f'n'Udü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğü ilgili ve yetkili 
ida-:-i. mer: ie veya yaıgı or~arma müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
z :·:ı.liycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma·n hasebiyle komisyonumuz:::a bir 
işlc::n ya:nlma:ıma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2::>44/2944 - ı 7 . 3 . 1962 

CEVDET Tİl\frR 
Anıttepe Genc::lik cadde·si: Müjde sokak 
Emek Ap. 14 

ANKARA 

Karar ·o. Karar tıırihi 

1077 28. 12. 1966 

(D ilekçi : Tuğgeneı-al olarak 235 general mc
yanında emekliye sevk ediliş işleminin iptaliyle 
tekrar orduya döniişiiniin sağlanmasını veya lıa!;lı.ı 

bulıman tümgeneralliğe terfiin e karar verilmesini 
istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısın<ia : 
42 sayılı Kanuna göre emekliyo seYk edildiğini, 

tüm~:ıncralliğc tcrfii ve emeklilik işleminin iptali mcvzunda Danıştlıyda açtığı dfıvasına devam olun

duğu bilJirilmcktcdir. 

O:ıreğ). d'i~iliıüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id~...-i. mercie vrya yargı or~a.nna müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii
z::nliyan 110 srı.71Iı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonum.uz:::a bir 
i~lcm ya:nlmaJma mahal trörülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1078 28. 12. 1966 
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2987/ 43881 - 28. 3. 1961 

E~IlNB SARIICA YA 
Balıarlı malıallesi 

IGDIR 

(Dilekçi : Bıılgaristan göçmımlerinrlcn olan 
ailesinin iskan edilmediğinden m ·;ştekidir.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Oğ
luna verilen araziye sahibolm:ıdığından işlemin ip
tal edilerek Hazineye tescil olunduğu, kendisine 
verilen verimsiz arazinin de şikayeti üzerine geri 

alınarak II azine arazisinden 70 dekarlık ziraatc cl verişii arazinin Emine Sarıkaya adına tcınlik ve 
tescil inin yapılması için 2 . 9 . 1963 gün ve VI. 3647/4500-2010 sayılı yazı ilc Kars Valilirri
nc emir Ycrildiği bildirilmektedir. 

Gsreği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda özeti açıkla.nan dilakçesinde vô.kı isteğ,i ilgili ve yetkili 
idari mercie vE>ya yargı organlarına müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım d:i
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzJa bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3119/44112 - 27. 3. 1961 

RE:\IZt YILDIZ Ye l\IEIIl\1ET USTA 
Güven İnşaat Bürosu Belediye karşısı No .76 

SAMSUN 

Karar No. Karar tarihi 

1079 28. 12. 196G 

(Dilekçiler : Samsun Belediyesi Fen l Jle ri Şef
liği Servisinde ruhsat ve sait· rıı ııam 3leleri i fa den 
memurların durumlarındaJı m :işteki.) 

!mar ve İskun Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Vazifetilerin kanun ve talimat hükümlerinin hele-
diye encümeni kararianna u:vgıın olarak yerine 

getirmiş oldukları aynı mcvzuda Danıştayda açtıkları davanm da rcddedildiği bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği~ il~li ve yetkili 
idari mer0ie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışrrn.1 ar:nı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz::a bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle ka.rar verildi 

3161/44228 . 4 . 4 . 1961 

NİYAZİ ERGİN GÖKÇE 

Karar No. Karar tari'ki 

1080 28. 12. 1966 

(Dilekçi : Bilgin Maclen Lirııit et Şirl;ctine ye
niden 1959 yı.lında ruhsat verilrıı csiwlen ve aynı 
şirketin vergi kaçı-relığından şikayetçidir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek
çinin ihbarından vazgeçtiği Yeya namı müstcar 
kullandığı aniaşılmasına rağmen vergi kaçakçılığı 

iddiası üzerinde drulduğu Ye işin mali kazaya intikal ettiği bildirilmektedir. 

IIukuk Fakültesi birinci sınıf talebesi 4815 

ANKARA 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet1:-:ili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.sebiyle kom.isyonumuz:ıa bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tari~i 

1081 28. 12. ıg66 



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

3236/ 30914 - 9 . 8 . 1960 

T AIIlR SO:JfAK 
Azizler köyünde 

Uşak - StVAS 

( Dilrkçi : Ihtiyac ını karşılamıyan sıı motonınıın 
değiş tirilmcd1"ğindcn nıüş tekidir.) 

Köy !şleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Şika

yet mcvzuunun Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
ilc ilgili olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti agıklanan 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 iılerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i'jlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3390/ 3390, 6985/55075, 

869~/8694 - 9 . G . 1963 
l\IUZAFFER .JCAIIY AOGLU 
Tevfikiye sokak No: 16/ 4 

Kadıköy - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1082 28 . 12 . 1966 

(Dilek çi : Geçiı·diği trafik kazasında sağ el ba.J
parmağını kaybeWğinden malıilen emekliliğinin 

sağlanınasmı 1"stenıektediı·.) 

Milli Savunma Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Arızasının raponındaki (faal kıt'a görevi yapar) 
hiikmiylc tMclik edildiğinden 5434 sayılı Kanunun 
44 ncü maddesine göre vazife malilliyetinin uygu
lanaınauığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in .yukarda özeti a-;ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma::n hasebiyle komi.syonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3474/ 45054 - 15 . 4 1961 

Z.ATt YüROKER 

KEŞAN 

Karar No. Karaı· tarihi 

1083 28 . 12. 1966 

(Dilekçi : Şeşan Belediyesi sabık Başkanı Hüse
yin Yazar'ın bazı yolsuzluklarından müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ayni hususa dair talebi ilgili Bakanlıktan sonılup incelenerek 
komisyonumuzun 11 . 2 . 1063 gün ve 1998 sayılı Karariyle reddciilnıiş 11 . 3 . 1966 tarihli ve 
55 sayısı ile 24 sayfasmda tabedildiğinden talebinin tetkikine mahal olmadığına. ittifakla karar 
v~il~. · 

Karar No. Karar tarihi 

1084 2i . 12 . 196i 



·--. ~7 ........ 

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

6636/53880 - 25 . 8 . 1961 

MUZAFFER ARIKAN 
Hacıkadın Çeşme Karşısı No: 50 

Samatya - !STANBUL 

( Dilckçi : Il aksız yere yapılan emekliZi ği sebe
biyle iki üst de1·eceye terfii mah1·unıiyetinin teUifi-
sine karar verilmesini ütemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.ıo. isteği hakkında Da
nıştayda dava açtığı a.nla.şıld.ığmdan ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına. müra.ca.a.tı 
gerekıiriliği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 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 

6819/ 54671 - 3 9 . 1961 

JS~fAİL İPEK 

Belediye Tanzifat Çavuşu 

KARS 

1085 28 .12. 1966 

(Dilcl.:çi : Babasmın i.Jr]al zamanında fedakarane 
scbk ettiği vatani hizmetlerinden dolayı muhtaç ve 
perişan dıırıınula bulunan aile efradına nakdi yar
dım yap1lmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakan,lığının ceYabi yazısında İsmail İpek'e babasının hizmetlerinden dolayı her 
hangi Lir yardım yapılmasını öngören bir kanun hükmü meYcudolmadığından yapılacak bir işlem 
bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda Ö?.eti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle konı.J.syonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

6850/54901 - 7 . 9 . 1961 

ZEYNEL AB1D1N GöLLü 
Koca Mansur sokak 42/7 Galip Arıoğlu 

Ap. No: 3 

tSTAANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1086 28 .12. 1966 

(Dilekçi : 1957 yılında 5434 sayılı J(anunun 
39/6 maddesine istinaden re'sen emekliye sevlı 

edilmesi i§leminin iptalini istemektedir.) 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının cevabi yaz:ı

sında : Dilekçinin Anayasa Mahkemesince 6422 sa
yılı Kanunun iptalini mütnakıp 18 . 4 . 1963 te 
Danıştnyda emekliliğinin iptali için açtığı davasının 
henüz sonuçlanmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlarına müracaa.tı 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 tarihi 

1087 2i .l2. ~966 
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(Dilekçenin tarih ve Ne. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

(}9~4/6924 - 13 . 3 . 1963 

SALİH CANANİ ERCAN 
Pazarbaşı Kuhkuywm caddesi 289 

Üsküdar - İSTA!\"BUL 

( Dilekçi : Y d. Sb. lıkta ve ofiste geçen hizmet
lerinin lise mezunu acldedilmek suretiyle, lise me
zunlarının tabi olacağı kanuni barem derecesi üze
rinden intibakının yapılarak emekliye (yaş haddi 
sebebiyle) sevkinde mutazarrır olmama.$ınm sağ

lanmasını istemektedir.) 

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Askcrlikte Yd. Sb. üstcğmen olarak geçen hizmetleri ile 
ofiste 1945 yılından beri geçen hizmeti nazarı iti bara alınarak kanuni intibakmın yapıldığını, dilek
çinin intibak--ının ba,rcm içi olarak düzeltilmesi hu susunda açtığı idari davasının zaman aşıınından 
redclcdilın:ş bulunduğundan hakkında başkaca yapılacak işl em bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gcreğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışnıalannı dü
zcnliyea 140 sayılı . Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olına3ı hasebiyle komisyonu.muzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6:>86/5532!) - 16 . 9 . 1961 

?.IEIIl\IET TOSUN 

Karar N o. Karar tarihi 

1088 28. 12. 1966 

(Dilekçi : Uğradığı haksızlığın telofisiyle işine 
konulmasını ve zararlarının tazminini istemekte
di.r) 

Çalışma Bakanlığı ccvabi yazısında : Gerekli 
mftlfıliyet ma~ı 258,30 lira (üç aylık olarak 
27 . 9. 1958 tarihinden başlanmak üzere 29. 8. 1963 

tarihli ve 51311 - 19595 sayılı kararla bağlandığı ve 1 . 10 . 1964 tarihinden itibaren de 489,00 li
raya yükseldiği bildirilmektedir. 

Balatçık köyünde 

Menemen - İZMİR 

Gareği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğl ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışnıalannı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiY.le komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal e-örülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7014./55399 - 19 . 9 . 1961 

SENİYE IŞIKAY 
İstatistik Gn. Md. Sdiding Kotlama Şubesi 
Stajiycr l\{emuru namzeti 

Ka.r:ı.r No. Karar tarihi 

1089 28. 12. 1966 

( Dilekçi : .M emur olmasına rağmen yevmiyeli 
kadroya aktarılmasından ve Genel Müdiirlükte 
kendisine haksız muamele yapılageLdiğinden müş

telcidir.) 

ANKARA 
Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : Dilckçinin 

6 . 3 . 1964 tarihinde re'scn emek:liye sev.k edildiği 
vo dilekçinin kusurlu olduğu bildirilmekte, cvve1ce 

-.- e~i Abdullah -Işıkay taratından aynı mevzuda yapılan müracaatı Dilekçe Komisyonunca 3 . 4 . 1963 

: . farili. ti 5212 - i0i47 &ayılı karara bail.a.zımı.§ olduiu bÜdirilmektedir. 



-89-
(Dilckçenin tn.rih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilek~e özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz a bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8485/8485 - 25. 6. 1963 

MEHMET FUAT GÜVEN 
Sağlık Merkezi Dr. Evleri Garaj İn§aatı 
Mütaahhidi 

Karar N o. Karar tarihi 

1090 28. 12 . 1966 

(Dilekçi : Görele Sağlık Merkezi ile Doktor Ev
leri inşatından kalan ala.cağımn öclennıediğinden 

miiştekidir.) 

Bayındırlık Bakanlığı ccYabi yazısında : Ala
cak talebinin Bakanlık~a Danıştaydan 4353 sayılı 

GÖRELE Kaınmun 31 nci maddesi gereğince mütalaa ta-
l cbcdildiği ve Danıştay 3 ncü Dairesince fiyat iar~ · 

kı ödemeye mahal olmadığına karar Ycrildiği cih ctlc t cdiyc yapılamadığı ve dilck~inin aynı mcvını
da Giresun 1 nci Asliye Hukuk Mahkemesine a~tı ğ ı alacak davasının da rcddedilerek Tcmyizcn tas
dikiyle kesinlcştiği bu itibarla idari ve adli kaza mcrcilcrindcn geçerek reddedilmiş ve kesinleşmiş 

bir konuda yapılacak işlem olmadığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ;i ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle ko~syonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma<ıı hasebiyle ltomıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

9093/9093 - 20. 8. 1963 

NAMilC OR NÇ 
Zindanaltı - Edirne Palns Oteli 

ED!RNE 

Karar N o. Karar tarihi 

1091 28. 12. 1966 

(Dilek çi : ll aksız ve sebepsiz olarak, tesir le ver
dirilen ( Allwl inhimakı) raporuna istina<len ernek
liye sevk edildiğinden nıüştekidir ve geçmiş, gele
cek haklarmm tahalıkııkunu istem -ekt edir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
1952 yılınıla Bnb. lığa terfiini müta.akıp hizmet 

durumu deği~erek habersiz vazifesine gclmcmck, mesai saatinde gazinoda içki ir:mek, içkili olarale 
vazifeye ·gelmek, hareketlerinele tımirlik nüfuz ve haysiyetini kulla.nmamak, disiplini bozmak gibi 
hizmetle ve bilhassa askeri nizarn VE) dlsiplinle bağdaşmnsı mümkün olmıyan bu halle·dnden ötürü 
disiplin cczalariylo tccziyc edildiği halde hareketlerine de,·amı karşısında mütcselsil sicil üstlerince 
27 . 5 . 1953 te (Orduda kalmasr uygun değildir) şeklindeki sieil verilmesi üzerine 5434 sayüı. Ka
nunun 39 n-cu maddesinin (c) fıkrasına istinaden emekliye sedc edildiği, hakkında başkaca · yapıla
cak işlem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı o:i-ganlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm dii
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 

'l092 28 . 12 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

7255/ 7255 - ll . 4. l!J63 

HÜSNÜ ERDİNÇ 
J. Sb. Ok. Öğ. Al. K. Karargahı 
.T. Sb. Okulu 

ANKARA 

(Dilekçi : nasbının tashihini istemektedir.) 
İçişleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Açtığı 

davasının süreden rcddedildiği bildirilmektedir. 

Gereği dii§ünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna mürncaatı gerektirdiği ve Danıştayca reddedildiği cihetle ko
misyonumuz çalışmalannı düzenl;:ren 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine. ait i~lerden olİnası har 
sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13314/ 13314 - 12 . ı . 1965 

FATMA ŞAHENDE ARCAN 
Küçükyalı Mektep sokak No. 19 

!STA ffiUL 

Karar No. Karar taribi 

10!)3 28. 12 . 1966 

(Dilekçi : Uerhımı Assb . eşinden bağlanan 

emekli maa.Jının 25 yıl nef esli saz çalması neticesi 
m eslek hastalığı olacağını b eliı· tiı- Gülhane As. Tıp 
Akademisi Sağlık !(urulu raponma istinaden ma.. 
lulen emekli maaşına inkilab e ttiı-ilmesi istenilmek-
teclir.) 

Milli Savunma Bakanhğmın ccvabi yazısında : Ölümünden 8 sene sonra ölüm sebebi ve raporlar 
üzerinde durularak Gülhane As. Tıp Akademisi Sağlık Kurulunca (Mesleki bir akciğer anfizemi 
neticesi) olabileceği bildirilmdctedir. 

Emekli Sandığı Genel 1\fi.idürli.iğünün cevabİ yaz ı sında : 8 sene sonra ihtimal üzerine verilen 
raporla ihticacedilemiycceği ve aynı rn('vzuda Danıştayda dilekçi tarafından nc;ılan davanın ve ka
rar ta.shihi taleplerinin reddedildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin e~inin emekli işleminin iptali mevzunda vakı talebine mesnet 
olarak dermeyan edilen Gülhane As. Tıp Akademisinin Sağlık Kurulu raporu ancak Da.ııı§tayda 
açtığı davasında yeni delil mahiyetinde dermeyartEıdileceğinden i~in incelenmesi ve karara bağlan
ması komisyonumuzun yetkisi dışmda ka.ldığı 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. 

13430/13430 . 23 . 1 . 1!)65 

ŞAKtR XARABEKtR 
Kahı·aman köyünde 

SüRMENE 

Karar No. Karar tarihi 

1094 28 . 12 . 1966 

(Dilelcçi : Alacağı rnukabili 1'cradan satınaldığı 
gayrimenkullerinin usulsiiz şekilele elinden almdı
ğından müştekidir.) 

Maliye Bakıınlığının ce,·abi yazısında : Yapılan 
işlemlerin kanuna uygun bulunduğu, kendisinin 
icradan satınaldığı mallara dokunulmadığı bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yuJ.ı'.a.rda özeti açıklanan dilakçesinde vA.lo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§ma.lıı.nnı dü-



- 41 ~ 
'(Dil'C' lı; c:C'n ifl t arih ve No. su il c sahi binin nd ı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karaı·ı ) 

~ei:ı.liyen 1'40 sayilı ·Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
·işlem yapılmasına ıhahaJ görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

'. ' 
1 ,, 

f ~~W2/ 1 4262 - 3J 3 . 1 965 

.(,)1-)i'IL\N, KULE1N . ,-; 
Ça\'ft!ı ,rılıth. ,, . •• 1 • · 

VAI\f<'IKimin 

Karar No. Karar tar-ihi 

10!!5 2R . 12 . 1 066 

( Di lckçi : Fal d01·csi üzerinde inşa edilen köp-

riiniin sel halinde geçecek s1dara klifi nlıııaıııası yii.
ziindcn ı·c dcı·cnin Batı hf!w: tankim duı•anııııı rla 
kifnyctiriz. olmasiyle 19.59 da gelen se/d(ln üç r:v ıtc 

d.iirt mağaza.mıın [!Ördii.ğii hasarın tch/.[1: cdifnıe.di-

{jincl rn miiştcbdir.) 

Gereği düşimij_ldU : Dilekçinin ~karda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili Danıştay
da açtığı dava.s.J. sonuqu 8 nci daire karariyle reddedildiği belirtildiğinden ve yetkili idari mercie 
veya yargı org·anlanna İnürncıı,atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz. çalışmalanın düzenliyen 
14~ı.Sayıh Kanunun· p . ~ci maddesine ait işlerden olmasi hasebiyle komisyonunı~ca bir işleriı yapıl
masma mahal görülmediğine oy birliğiyle kararverildi. 
; . 

1.f:>77/ l..J- !'i77 - 10 . .ı . l%!'i 

ŞlNASl üZYA\'UZ 
Ycni~'ol sokak No: 2~/ 1 

KAHAJHO HSE L 

Karar No. K ara r taı·ihi 

1096 28 . 12. 1966 

( Dilckçi : ll aksız olarak ç1kanl.d1ğı 1'şinc iadesini 
ı· e Jliitrdaı•il Senııaye Kanmııııııııı drrhal iluası 

N:yn 1'şçi leh?'ne i adilini i.steınektediı·.) 

?llilll Snvnnına Bakanlığı ccvahi yazısında : 
Dilekı:in in senelerd ir kavnyaınadığı lütedaYil Ser-

ııı;ı~·e Kanunu ınc,·zuunda muhtelif makamlara 
yel'siz :-ıiki'ıyetlcr i ol nıu!j n' i~\'crcn lc de iyi gcc:JııcmeJ iği (Gin I ş Kıı n ıııınnnn 13 ncü ııındrlcsiııc görP 
i ~ akdi fcslıedilmiş olup l\cııdisine tekrar iş ,·crilıni:·cceği hi ldi rilnıc·kted ir. 

G·ereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kısmen kanun 
tadil veya tasansına da konu teşkil eylediği cihetle ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organıa
nna müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 saylıı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nıahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No Karar tarihi 

ı on7 28. 12. 1966 
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J 607 L/16071 - 30 . 7 . 1965 

~. NEZIHt öZ'I'LN 
Cevizlik ırasırrıbaşı Halil Etcrn sokak 

No: 9/ 1 

Kadıköy - IS'I' ANBCL 

( Dilekçi : Son maaşı olan 2 700 lira üzerinden 
yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilmesi gerektiği 
halde Emekli Sandı,ğı Kanununun aleyhe tatbiki 
surPtiyle bir aşcığı maaş derecesinin mii.ktese p hakkı. 

kabulü suretiyle yapılan noksan işlemin iptaliyle 
hakkının verilmesini istemel..Jtedir.) 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü cc\·abi yazısında : llgilinin ernekliye sevk edildiği tarihte vazife 
aylığının 2 700 lira ise de; 2 700 lirayı 1 . !) . 1964 tar·ihinclc a l mış olup 13 15 Buı·sa doğunılu olması 

hasrbiyle .65 ya~ım l 3 . 7 . 1964 tc ik mal ettiğinden 1 . 8 . 1964 ilc son . 12 . 1964 tarihleri arasında
ki emekli kesenekieri 5434 sayılı Kanunun 91 nci maddesi (Ç) fıkrası gereğinee kendisine ve karşılık

larının da Kurumuna iade edildiği ınezkı1r sürenin hizmet hesabına katılmadığından emekl i aylığı 

65 ya:~ın ı iknıal ettiği taı·ihto almakta olduğu 2 362,50 li ra üzerinden bağlanmış bulunduğu bi ldi'rilmek
ted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
zenli.yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. ınaha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Srnatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkanveki li 

Gümüşane Milletvekili 
N. Akagün 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 

ıKiltip 

Eslcişehir Senatörü 
(J Ucuzal 

(Dilekçi Sayısı : 133) 

... +--•ıaıa>-•~••----••·-

Karar No. Karar ta.ri.hJ 

1098 28. 12 . 1966 

Sözcü 
!zmir Mi ll etvekili 

O. Z . Efeoğlu 



DÖNEM: 2 TOPLANTI: 2 

• • M • 
D 'lLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYONU 

DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

--..C: Sayı : 14• 

Tevzi t&ri1ıi 

15 . 2 . 1967 Çarşamba 

(Dilekçenin tarih ve No. su il e sahibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı) 

232/273 - 20 . 9 . ] 962 

MAHMUT AKTAŞ 
Hacı Eminefendi sakale Çam Ap. Kapıcısı 
İsınail Yanıktaş nezdinde 

~i~an'taşı - :t TANBUL 

(Dilekçi : i stanbul 9 ncu Asliye H ukuk lifah
kemesi 955/1414, 5 nci Asliye Hukuk Mahkemesi 
956-1267 sayılı dosyalannın bir rniifettişe tetkik 
l' tti1·ileı·ek hakkmın verilmesini istemektedir.) 

Adalıet Baıkanlığı covaıbi yazısında : Şilcayct 

ıncV'zuu ceza ve hukuk maıhkcmelerindcki closy:ı-

lann Yüksek Ila.ldmler Kuıulunca inceletildi il;i, 
lehine kesinleşmiş hüküm bulunmadığı, yapı lan· ıınvhakemel ·erde hakim ve başkatiibe izafesi müm
kün h'içbir kusur veya ihmal bulunmadığı i~in hkkında oruşturmaya yer olmadığına karar veril
diği, suçlunun vaktiyle 2 ay 15 güne maıhkı1m edilmi ş bulunduğu ve dilekçinin ac;tı ğı tazıninat d:l. 
valarmın rccldedilerek hükümlerin Tcınyizce onanara·k kesinleşti ği 'bildirilım.ekted'ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 

1sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

237j278 - 20 . 9 . 1962 

KAM1L KARAKAYA 
Tekstil Fabrikası F·aıb . No. : 2406 

ı}f.AN1 ~ 

Karar N o. Karar tarihi 

] 099 28 . 12 . 19!i6 

(Dilekçi : uçsuz olarak çıkanldığı i!]ine iade
sini istemektedir.) 

Sanayi Bakanlığı ceıvabi yazısında : Halen (li
lckçinin l\fanisa P amuldu Mensucat A. Ş. d0 çalıs· 

'ınaya ba§la.dığJ, ııwklini talebettJği eski iş yerhıdı' 
halıen durumuna uygun açık kadı'o ~mlunmadığı 

için dileğinin yerine getirileınediği bildiril mektkdir. 

Gereği düşünüldü : DUekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-



-2-
(Dilekr,enin tarih ve No. sn ilr sahibinin adı, aJl'cf>i ve dilekr,e özetiyle komisyon kaı·arı) 

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

241/~H~ - ~9 . 9 . 19G2 

SAf, lTI Olüf.A~ 
Oöllb:ı.ı ınahallr~inup 

YIRAXŞEHtR 

Karar No. Karar tarihi 

J 100 28 . 12. 19G6 

(Dilelı('i : J(aymakaml-ıkça arazilerinin zorla 
f'li11rlrn alınrmık çiftçi olnııya11lam teı•zi e dildiğin

den miişiel.-i.) 

t r:i!jlrı·i B:ıkanlığının ceıvrub'i y:ızısınd:ı : :LlıtilıH 

ıııc>vz1ıu g:ı,nimrııkullrı·in IIazin ryr :ıidolduğu bil
d i ı 'i 1 nı e ktceli r·. 

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 ov birHğiyle karar verildi. 

253/294 - ~ . ı ı . 1902 

Ö:\fER lıÜ'l'P t KAPLA~ 
Em ek li .J. Üsteğnıen 

Hnlr:oya - lZ:\TİR 

1101 2 . 12. 196G 

( Dilelu:i :Haksız yere gÖ1'evine son ve1'ilmesin
den miiştekidir.) 

tr:işleri Bakanlığı eC'valbi yazısında : KC'ndisi

~ıin 1947 .nlında (':ınlk ırı~da .J. lt~tr~nrn iken ita

atsizlik, s ı·kcşlik, me lek şee f ve disiplini ile bağ
d:ııınmıy:ın haı·.,kctlerinden ötürü siciilen ordudnn 

emekliy(' sevk C'dildiği, hilf~hal'a siYil hnyatt:ı :ıl1:ığı giil'<'vlpı·clr clr nyııı harckC'tleri ne devam ettiğ-i 

cihctle göı·ovlerinclen kencliliğinrlen istifa etti~i, hakkında yapılacak işle'nı olmad ı ğ ı bildirilmekte

dil·. 
Gereği di4ıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilekçesinde vakı isteğ~ 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 mahal görülm2diğine ov birliğiyle karar verildi. 

25 /24R - 29 . ll . 1 9 6fl 

AIJİ OAN 
Yenİ }falh. No. 27 

XEVŞI<)IIİR 

Karar No. Karar tarihi 

1102 28 . 12. 19\ıG 

(Dil ckçi : T erfiine kısa bir süre kala emekliye 
sev!~ edilerek mrığdıır edildiğinden ve ayrıca gör·ev. 
de geçen /)(1zı hizmetlerinin em eklilikten sayılmı

yrı rak. h1"zmf'ii 30 yılı aştığı halde 2 yıl sayıldır!ı 

cilıct!r yerıiden göreve alınıp lnı hakları ver·ildikten 
sonra ya.ş hnrldinden erııekliy e sevkinin sağlanrııa

sını istemektedi7·.) 

Ticaı·et Bakanlığ1 cevaıbi yazısında : Dilekr:inin rıneklil i ği ncl e kanunen talbi olması gereken 

lhizmetlerinin hesaba katıldığı vr mevcut mmrzwıta g-öre Toprak ).fahsulleri Ofisi. Genel Müdürlüğü 
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(Dilekçenin tal'i_h ve No. su ile sahibinin adı, a<.lresi ve dilekçe wetiyle k omisyon karan) 

ilc Emekli Sand ı ğ ı Gcıırl ::\füdür·lüğü a ı·asında ş;kayet hususunun ineelenın İ olup haksız yR pılm ı ıj 

bir· işlem bulunmadığı bilclil'ilınektcılir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :.ı.çıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercide incelenerek gereği yapılmış bulınıduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

260/ 301 - 3. 10. 1!162 

AR1F AKBAŞ ve arkadru lan 
Şirincc köyünde Mulıtar 

Karar No. Karar tarihi 

1103 2 . 12 . 196G 

( Dilckçilcr : Yunanistan'dan nıııhacir olarak 
rJeldiklcri zaman ! zmir in Şirin ce köyiinde kendi
l eı·in e tevzi edilen arazinin orman y eri olarak elle
ı·inden alındığından müşt ckiler.) 

Tarım Bakq.nlığı ccYabi yazısında : Yapılan iş

lemin kanunlara UJ'gun olduğu bildirilmekted ir. 

Gereği düşünüllü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı istekleri 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 koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliGriyle karar verildi. 

34-0/381, 300/ 34 1 - 23 . ı o . 1962 

SEDO A'l'lLlJA 
Ceylanpınar halkından 

CE YL.A "Pl NAR 

Karar No. Karar tarihi · 

1104 28. 12. 1966 

(Dil ekçi : Silah zor'uyla kızının kaçırıldığın

dan ı·e bölgedeki eıııniyet ve asa.yiş düzensizliğin

den nıiişteki.) 

İ<;işlcri Bakani ıD-ının ccYahi yazısında : Yapı
lan tahkİkatta dilek<;inin ka~ırılan kızının e. iyle 
rdendiği ve bölgede asayişin ye:rindc olduğu bildi- · 

ı · il m ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r,çıklanan dileltçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna 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. 

Karar No. Karaı· tarihi 

1105 2 . 1~. 1966 
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(Dil ck c;: cnin tarih ve No . su ilc sahibinin adJ, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

302/ 343 - ~3 . 10 . 196~ 

HÜS EY iX KÖSE ve aı·kadaş la ı · ı 
Zahirec il er Dcmeği Ba:kanı 

URFA 

( DilekçiZer : Toprak Ofisi Urfa Ajans? ıne 

rnurlannın mahsnlleı·ini satmak istiyen köyiiiZere 
miişkiilat çıkarclıklanndan müştekiler.) 

Ticaret Bakanlığı cevabi yazısı nda : Oerekli 
incelemenin yapıldığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüllü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

311/ 352 - 18. l . ] 066 

ZÜLFlKAR BAKAR ye aı· kadaşlal'l 

Koc: köyü 

ARPA('AY 

Karar No. Karar tarihi 

J106 28. 12. 1966 

(Dilekçiler : Bölgedeki asayişi bozan hadiseler
den miiştekiler.) 

İ çişleri Bakanlığı cevabi yazısında : Arazi ihti
l:lfı bulunan iki köyün uzlaştırıldığı bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüllü : Dilokçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

329/ 370, !Hl!l/ 1040, 956/!l!l7 - 21 . 2. 1964 

REMZ t :\IUZAI•'FER 
Yücetepe mahallesi Emekli Subay Evl eri 

Blok 25 No. 1 !l 

A KAHA 

l arar No. 'Karar taı'ihi 

1107 28 . 12. 1966 

(D·ilekçi : E. IL 1. işçilerinden iken geçirdiği 

kaza sebebiyle malüliyet maaşı bağlanamaclığmdan 
nıiiştekidir.) 

Çalışma Bakanlığı ccvabi yazısında : Tesbit 
edi le n % 20 nisbeti-ndeki malfıliy tine göre ]_ 714 
lira ödendiği malfıliyetinin % 25 nisbetinde oldu
ğunu raporla tesbit ettirdiği takelirde durumunun 
ine lcnmesinin mümkün olacağı bildirilm ktedir. 

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 sa.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i)erden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı arar No. Karar tarihi 

110 2 . ]2 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe öz'~tiyle komisyon kararı ) 

333/ 374 - 15 . ll . 1962 

KEMAL NEBiOG-T,U 
877 sıra No. 32968 No. vP ll . 11 . J 962 gün
lü te l salıipleri 

tSTANBUL 

( Dilekçi : Anayasrıya aykırı kanunlann yii
ı-iirliiktcn kal.d·ınlınası 1'stcnil111ektedir.) 

Gereği düşnilldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vil.lo. isteği kanun teklif 
veya tasansını kapsadığ1 cihetle komisyonumuz çalışmalarnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görü1medi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

376/ 4] 7' 666/ 707 - 16 . 7 . 1963 

l\fUSTAFA DURAN 
Narhclere Aşağı nıah. Yeni Kale Mevkiinde 
No : 5R 

1ZM1R 

Karar No. Karar tarihi 

1109 ~8 . 12. 1966 

(Dilekçi : J[adastroca şahsi arazilcrini11 yanlı~ 

fes cil edilerek H a.zineye maledilıneleı·inden mii:5te
kidiı·.) 

·Köy İşleri Bakan lığı ceYa bi yazısında : Malıal
Ien yaptırılan incelemede ruınJardnn terk eelilen 
arazi üzerl erindeki hale taleplerinin mahkemece 
reddedildi ği, bir kısmının dilekçinin babasma satıl 

dığı yapılan işlemlerde idari biı· kusur bulunmadığı cilıetle şikayet hakkında başkaca yapılacak işlem 

olma lı ğı bildirilmektedir. 

Gereği düşnilldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracatı neticeyi karara bağlamış olduğu ellietle komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait . işlerden olması hasebiyle 
komiııyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

491/ 532 - 15 . 2 . 1963 

BiLAL KAICALIÇOGLU 
İnşaat Mütaahhidi 

Görele - GİRESUN 

Karar No. Karar tarihi 

1110 28. 12. 1966 

(Dilekçi : J{öy olmlundan alacağmın ödenmedi
ğinden müştekidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında : Mü
taahhidin i çilcrin haldarını ödemediğinden alacak
l arına el konulduğu bildirilmektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 koın:isyonumuzca bir 
i~lem yapılınasına mahal görü1mediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Xa.ra.r N o. Kıı.rar tarihi 

]]ll 2 . 12. 1966 
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(DilekGcnin tarih ve No. su ilc sahibinin aclı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı ) 

4!"l.t/ !13!1 - 15 . 2 . Hl63 

BEKiR ~T TK1 BAYHAKTARO(iL(
Taııdoğıın ;\{cydanı Kiiltiie so lnık 1\o: -1-/ S 

ANIC\Hr\ 

(Dilckçi : Ilnrb Okulıı talebelerinin tatbikatta 
bindiği O rlaköy 1 'apunı denize miitehaınınil olma-
cl? ğı cüıctle yeni bir esbidar l'npurıı facias1 yarar 
llimwııası istenilıncktedir.) 

t·ıa~tırnıa Bakanlığı cc\·abi yazısında : Bu ko
mıda Bııkaıılığa intikal ctnıi~ bir şikil.n•t bulunma
dığı hilclirilınektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i 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 
üılem yapılınasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2L/835, 408/505 - 22 , 12 . ı 96fi 

FETDJ i ])(''/\ DAR 
1 )amathocazüdc 1 en] en 

Y07-UAT 

Karar No. Karar tarihi 

1112 ~R . 12.. J 966 

(Dil ekçi : Vatanı hizmet te11tibindcn maaş tah
sisini istemektedir.) 

:Milli Sanınma Bakanlığ·ıııın ecntb i yazısında. : 
Dilckc:i C'msaliC'rinc ıııızaran üsti.in hizmet ve ha. arı 

gösteı·diğinc dair lıic:bir dC' lil ibraz edemediği cih t le 
yapılaeıık i~l em olmadığı hildirilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

503/ 344 - 4 o 3 . 1963 

'AFER (lE~(' 

Akarra köyi.indc 
1\\'unos - KEVŞBTT lH 

Karar No. Karar tarihi 

1113 28 . 12. Hl66 

(Dilckçi : A razilerin?'n elinden alındığı11dan ı•e 

rırazi tct'zi edilmediğinden miişlckidir.) 

t ~irj l cri Bakan 1 ı ğı cevab İ yaz ısmdu : Gereki i i~

lc•ınin mahallcn yapıldığı bil<lirilnıcktedie. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti . açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın 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 

1114 2 o 12 o 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su il c sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyl e k omisyon kararı) 

504/ 545 - 14 . 3 . 1963 

YUSUF C:BNÇ 
Akarca köyüııclc 

Avanos - NBVŞEIIm 

(Difckçi : .~ l lıııanya'ya işçi olarak gitmek için 
iş Bnlma J(ımmııına 1962 yılmda miiraca.at ettiği 
lıalclc hôJrı gönclcrilmecliğinclen miiştcki.) 

('nlı§ına Bakanlı ğı ccnbi :nızısında : Müracaat 
kart ın daki ad rC'siııc yazıla rak ~ağırılJığ· ı halde gel
ınediği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :.ı.~aklanan dilekgesinde va.ln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org-anıanna mfu:acaatı g-erektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birli ğiyle karar verildi. 

511/552 - 14. 3. 1963 

HACJ BARAK 
tsebey köyü 

ÇAYJHALAN 

Karar No. Karar tarihi 

Jll G 2H. 12. 1966 

(Dil ek çi : J(öyl erinin Pelalıiye /;rı.zasma bağ

lanmasını istcnıekt erlir.) 

l~işleri Bakanlığı ceYabi ~-azısında : 9. 6. 1964 
gün \"C ~6-ı..± sa~·ılı Kararla köyl erinin Kayseri'nin 
F'clfıhiyc i,l~ csi nin merkez bucağına bağlandığı bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilek~inin 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 görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

524/565 · H . 3 . Hl63 

ALİ YILMAZ Ye arkadaşları 
Kursunlu Camii lHii ezz i'm ve Kayyumları 

MUG LA 

Karar No. Karar tarihi 

1116 28. 12 . 1966 

(Dil ek çi/ e ı· : .11 adernci hayrahn Diya,net 

Başkanlığ'ı biilçesinde ipka.sz ve maaşlannın 
di istenilrnekterlir.) 

lşıeri 
tezyi-

ı 

De,·lct Bakanlığı ccYabi yazısında : 633 sayılı 

Kanunun kabulünden sonra isteklerinin yerine 
gel irildiği \" C cami görcdilC'rinc gen i§ imldlnl'ar 
ııağ·l an clı ğ·ı lıildirilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgi.li ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna ınüracaatı 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 

1117 28 . 12. 1966 
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(DiJekç nin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

:>27 /!ı6, - 1-J. . 3 . Hl63 

:u 8TT:\TET ('1 PTÇf 

(Dilekçi : Tunceli Milli Eğitirıı Disiplin l{nrıı
lunca ıığmdığı haksızlıktan rniiştekidir.) 

1\al<><lihi nıahall<> . ·i Öğı·<>tıncni Milli Eğitim Bakanlığ ı ccvabi yazısmda : Oe-

P<>ıt<>k _ Tl'KCELt ı·ddi t<'tkikat ın yürütülın ckt<' olduğu bilclirilınd<tc- · 
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.inin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.lo. 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 komisyonuınuzca bir 
iıllem yapılmasma m::ı.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!ı33j!i7..J.- I-J. . 3. 1 963 

ZI~Kl TÜ:\I'I'AŞ 
Saray ınalıall<>si Cızı sokak "t\o. 14 

KÜ'I'ATTYA 

Karar No. Karar tarihi 

1118 28. 12 . 1966 

( Dilckçi : !şçi Sigortalcırı Kıımrıııınca az rııaaş 
bağlan(l7ğından perişan olduğunu, Jüınmıca nıaa

·~ının iki katının 10 senelik tııtarınm toptan öden
nıesi lwlinde r:olnk çow{imıu g çindirecek i§ temin 
cd e bil eceğini bildirrııelctedir.) 

('alışma Bakanlı ğı cevabi yazısında : 6900 sa
~·ılı Kanuna göı·<' dilckı:iyr 360 lira m1Uuli~·et a~·lığı bağl andığını, 506 sayılı Kannnla 760 liraya 
<:ıkarıld ı ğın ı , bu ~eki ld e nıaaıı tahsis edil enl ere ka nun en toptan ödeme yapıl am ıyacağı bildirilmek
tedir·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idair 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 birliğiyle karar verildi. 

~52/56!) - 3. 1 . 1966 

Vf~Lt AYVA 

Karar No. Karar tarihi 

1119 2 . ] 2. 1966 

( ])iLekçi : If alcsız yere çıkanıdığı işine iadesini 
ve iJ akdinin f eshinden dolayı ta.zrııinat 1 erilme
si1ıi isl'erııelctedi1·.) 

ı !aştırma Bakanlı O.ı cevabi yazı sında : İş yerin
do amiri olan çavuşl a kavga e hp, yumı'Uida dö\'
mesi n<'tİ'cesi 300 sayılı !ş K anununun 16 ncı 

maddesinin 1 l numaralı b<'nc1i gereğince iş akdinj'n feshedilmiş bulunduğu, ! stanbul İl Hakem Kuru 
luna Yakı itirazının da sabit olan fiili sebebiyle 6 . 12 . 1962 gün ve 962-100 sayı lı karariyle 
roddedildrği ri lwt lc; işinr iadesinin veya taznıinat ödenme inin mümkün olamıyacağı bildirilmektc

lir. 

Tekin' mahalle.·i Ali ('avuş sokak ro. 8 

BOZÜYÜK 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı neticesi krara bağlaıunış bulunduğu cihetle komis
yonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1120 2R . 12. 1966 
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557/ 598 - 30 . 3. ] 963 

YAHYA SU8'L'EXCEL1 ve arkadaşlaı·ı 
2f17 No. Ye 26. :3. 1963 günlü tel sahiplcı1 

REYJJANLI 

(Dilekçiler : Şehi1· planında gösterilen yere 
. tadywnıun yapılmasını ve mezkiiT istimlakin deT
hal dw·dnrıılamk ~ Zemin iptal edilmesi istenilınek
ledir.) · 

!mar ,.c !skfm Bakanlığmın cevabi yazısında : 
Yapılan incelemede; söz konusu kamula. tırmadan 

vazge<:i l diği VC' dil ek~ilere ait arazilerin istimli\k edi lm ed iği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin;iıı yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 birliğiyle karar verildi. 

5-61/602 - 30 . 3 . 1963 

SÜRMEL! TUFAN 
Dölıdkc,a;yı r köyünıdc 

GÖLE 

Karar N o. Karar tarihi 

11 21 28. 12. 1966 

(Dilek çi : Zi1·ai k,-edi ya1·dınıı yapılnıasnıı istl'
mektedir.) 

·Ticarat Bakanlığı cevıalhi yıazısınıdıa : Dilekıçıiye 
1963 yrlında açılıa!Jl 600 liNlllılk ziraıi krediyi hftl~ 

ödiycmcdiği ve akli ımfuh11iıyetıi dlduğu bildü•i'lmek
todir. 

Gereği düşünüldü : Dilek9inin 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 koİnisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

566/ 607 - 9 . 4 . 1963 

NÜSRET ÇA VUŞ ve aılkadaşları 
Ağılolu köyi.iınde 

kredi isteklermin yerine gctlir:Homediği 

Karar No. Karar tarihi 

1122 28 . 12 . 196G 

( Dilekçile1· : Devl,etçe gönderilen yardımdan 

f aydalandınlmalarmı istemektedirler.) 

31aliye BalkıanJ ı ğının cevabi yıw:ısındra : !steğin 
21il'aat Barıkıası Genel Müıdü~ıüğünıe a.'kı:rottiri~dnği, 

ilgiiiierin Yanatlı Tarım Kredi KoopenartliTine va 
desi gcı,:en hesa.plal'dıan borçlnı bulıundulklıan iı,:in 

bHidiri llınol<tedi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekç:inin 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. 

Karar No. Karar tarihi 

1123 28 . 12 . 1966 
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573/ 614 " 22 . 4 . 1963 

MEHMET ÖZKÖK 
Şaiiaktepc Tü nci Ağzı o. : 9!) / 163 

A KARA 

(Dil ckr;:i : Znmrınıııda terfi ettirilmemekten ııg

ı·adığı 60 liralık maa.s farhnın telOfisini istemek
tedir.) 

lllaştırma Baıl\!anil ı ğı cc-v1albi yazı ·mdıa : Dan ı ş
tayda aynı mcvzuda dava aıçL ı ğı b.iJdıiı•iJmekt~di.r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.ln 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 komisyonumu.zca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

576/'617 - 20 . 4 . 1963 

İSA ŞAN6 
Si'lvan Sesi Gaııct~i Sıahiıbi 

SİlNAN 

Karar No. Karar taribi 

1124 :2 . 12. 1966 

(Dil ekçi : Vali Nezilıi Fımt, Kaymakam Ali 
llısan Utku ve Cumhııriyet Sat'Cısınclan şikayet ef,
mckteclir.) 

!çiş l cı:ii B:lkanlığı ccvabi yıarzı mda : Drile~;:
çinin şikayetindcn vazıgeçeeek nıemuı:iye t görevi 
aldığı bildirilmckıtcdir. 

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 birliğiyle karar verildi. 

588/629 - 20 . 4 . 1963 

Karar No. Karar tarihi 

1125 28 .12.1966 

(Dilekçi : il kıl hastası kızına şeni taarruzda 
b1ılunan şahsın rııahkurıı eclilınecliğinden ve hakinı
den rııiiş teki.) 

MEHMET ABONOZ 
Çmar Rokıak No. : 171 / A 

Ac]aılat BalkanOığı covaıbi yıazı sıında : Suçlunun 
yıakıaılanıp malukCuın odıilldiğıi ve cezasının i~1faızına 

24 . 2 . ] 965 ten iıtibaı'Ml ıbru landığı ve Ilftl\!İm 
1hıaklkmda sorruştı.ıl'ınayıa yer olımadığrna karar veri ldiği bildiı,ilmcktodir. 

Y()-n'i.maJıaıllc - ANKARA 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle ,komisyonumu.z çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
i.ilem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

11 26 28 . 12 . 19GG 
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635/594 - 9 . 5 . 1963 (Dilekçiler : Ziı-aat Bankası kı-edisinden fayda~ 

SET_, t}I ÖZTÜRK ,-c arıl\laıdaş l ,arı 

Esklidomi ı•kapu köyünde 

GÖLE 

lanclınlmıalarmı isteınektedirıer.) 

Ziraat Bıaıkanhğı crvabi ~·azısındıa : Dil ckçiJerin 
banflm)"a 1960 - 1962 sclllelmündıc aldıkları krocl.i,ri 
ödomod'i.k!lcri ir;in yenisi nin ''erilıenuyooeği biıl.diiril

moktedi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

597/ 638 - 9 . 5 . ]963 

ŞAHi N KARAKUŞ YC a rka daşlan 

Rskiuem ir·ka pı köyünde 

GöLE 

Karar No. Karar tarihi 

lJ 27 28 . 12 . 1'96G 

( DilekçiZer : Zirarıt B n nk ası k n disinrlerı fnydn
lmıdırılıııaları istenilmektcdir.) 

Ticaret Bakanlığı ceYahi yazısında : lJil ekçilerin 
1960 yı lında a l dıkları borçlarını ödemedikleri l'ihet
IP yeniden k red i \'C ri le m i~·cceği bildi ı·i 1 mektcdi r. 

Gereğ·i düşünüldü: Dilekçilerin yukarda özeti açıkJanan dilekçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

599/ 640- 9 . 5 . 1963 

IIICABI BAYRAl\I ve arkadaşlar ı 

ITi ndi köyünde l\1uhtar 

Bayburt - G (1l\1L ŞA "E 

~inoyc bırakıldığı :?2 a<led parsel ic:ııı winılnrı 

Karar N o. Karar tarihi 

]]2 28. 12 . 1966 

(Dilckçilcr : Ecdatlarından lı:a.lan tapulu aı·azi
fl'rinin Il azineye mrıledilmcsindcıı miiştekiler.) 

Dedct Bakanlığı cenıbi yazı ında: Hazine :ıtlına 
tesbit olunan parsell ere 30 gün içinde itiraz edildi
ğ i, mahkeme sonunda 1:)8 inin iptal cdileı·ek şah ı s

lara tescile karar nrild iği 44 adedinin ise H a-
cle,·am ettiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerln yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın 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 

1129 28 . 12 .. 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

622/ 663 - 6 . 6 . 1963 

ŞEF1K üNVER 
E. K . İ. Karadon Bölgr Santra l i\frnınnı 

Hasan Palabaş rliyle 

·Kaı·adon - ZO~(H-LDAK 

(Dilekçi : Ereğli Kömür fşlc;tmelerinde çalıştı

ğmı, ciğerlerinden hastalandığı halde kendisiyle 
ilr;ilenilmediğini, ihtiyarlık sigortası aylığı olarak
ta 2 RRO lirayı icramı zor/n almak istcdikıe r·iııden 

miişlekidir.) 

Çalı şma. Bakan lığ'ı re\·ahi yazısı nda : 17 . !J . 1 060a kada ı · kendisine maaş bağl and ığı w :W . !} . l !J60 
daki kontrol nıuayrnesincle r,a lışnıa gürünün 2/ 3 iinii kayhctnıediği an l aşılarak aylığımn Jwsi l diğini, 

1 . 1 . 1961 - 1.1 .1963 llene.'İ ic:in fuzulen ödenen 2 880 liranın da takibind n vazgrçilm rsine karar 
verildiği, bilrdıara Yiiksrk Sağlık Şfımsınea ı::alışma gi.ieii niin 2/3 ünü kaybetti ği anJaşıJarak ].]0.1960 
<lan itibaren yeniden 6!JOO sayılı Kanunun !ı nri ma(lclesine göre gelirl rrinin ödenmesi ne devam 
ettiği bildirilmektedir. 

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 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

632/ 673 - 19 . 6 . 1963 

AHMET USTA ve ŞEVıKET YILDIZ 
Cami Yaptırnıa Derneği 

T RTlAl ı 

Karar N o. Karar taTibi 

1130 28. 12. 1966 

(Dilckçiler : De1·nekle1'ince yapılan camiin bele
diyece zoı·la yıktınlmasından ınüştekileı·.) 

lı:işl ri Bakanlığı cevabi yazısında : Cami inşaa
tının :fenni şartlara göre yapılmad ı ğı için belediye 
cncümeni karariyle yıktırıldığı , komi cr muavini 
\·e .T. B~. Çavuşu haklarında ilçe idare kurulunca 
ıııcn'i mulıakcınc karan verildiği bildiı·i lnıektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı istekleri 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 ov birliğiyle karar verildi. 

646 / 687' 948/ 98!) - ] 8 . 2 . 196-t. 

EKREM SELÇlJ{ 
Toprak ~lahsullcri Ofisi Çaınl ıh enışin 

Ajans Müdurlüğü Depo Mrmunı 

(!AMiıliiEMŞ I T 

Karar No. Karar tarihi 

1131 28. 12. 1966 

(Dilekçi : llfidaaddit miimcatler'ine ı·ağmen lğ

d11·'a tayininin yapılmadı,ğmdan müşteki.) 

Ticaret Bakanlığı cevabİ yazısında : Dilckçinin 
Tğd ı r'da. depo memuru iken personelin zimnıctlcr:ine 
para geçirm eleri fiilinden a<ıılan tahkikat icabı ora
dan nilkledildiği eilıctl e tekrar aynı yere tayin edil
mesinin mahımrlu olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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(DilekQenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

648/689 - 4 . 8 . 1963 

MEHMET TEZ A 
Çukur~ayır No: 127 

Paşa.bahı:c - iSTAI"Bl' L 

Karar No. Karar tarihi 

1132 2 . 12. 1966 

(Dilekçi : Ihtiyarlık sigortalan primlerinin iade
sini istemektedir.) 

('alışma Bakanlığının ccvabi yıızısmda : 6900 
.-ayıh K anunun 9 ncu maddesine uygun rapor gön
tlcrmc liği YC 60 :vaşmı da bitİrınediği cihctle 16 ncı 
ıııaddc:ve göre primlerinin toptan öclcnenıiycceği 

h il cl i ril mcktcdir. 

Gereği 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 bır ll ğiyle }{arar verildi. 

654/695 : 4. 7. 1963 

HAYl~l~'l'TİN ŞARDAŞ v HASAr\ Dl 'YAR 
Atatürk caddesi ro. 126 

Karar No. Karar tarihi 

1133 28. 12 . 1966 

( Dilekçile ı· : Tapulu ıniUkleriııiıı Sivas Beıedi

yesince zor kullanılm·ak ve bedelleri ödeıımeden 

y1ki11'1lmasındaıı miiştekil e r.) 

!:i l VAS 
lçişl ri Bakanlığı c vabi yazısında : Dilekçile

re ait gayl'İmcnlmll crin 67 5 sayıh ! mar Kanunu
nun 42 nci maddesi gereğince hamur kaidesine tabi 

tutulduğu, tebligat yapılarak kendileri tarafından yıktmlmış bulunduğu Ye o ciYarda bulunan arsa 
sahipleriııc arsa h'is elerine göre parselasyon yapılını ş olduğu bildirilm ektedir. 

o-ereği düşünüldü : Dilekçin'in yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm.alannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

113~ 28 . 12. 1966 
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(Dilek~enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon lcaran) 

658/699 - .ı . 7 . ] 963 

AHMET l\1THZANLJ 
~Iuhtar Ye diğe r köy muhtarlan 
Kızılm rscit kiiyli 

P ÜL :\I ÜH 

(Dilekçiler : Piiiii.mür kazası J[1z1lmescit köyü 
nıe rasma zorla illişan Engin ve Veli il s lan tara
fındmı {JÖ(' e !ıPf c rin yerleştirifdiğinden rnii ş t ekil e r.) 

t r:i>ıl rr i Baka nlı ğı revahi yazısında : İdd i al arı n 
taınamrn Jıi!Mı hakikat olduğuının nıahkr nı rcc ve 
sonı ş1u l'ma nr ticrsi ,·e r ilen kara ri a l'la an l aşıl d ı ğı 

bi I d iri I mr ktc d i ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçirrin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn 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 konıisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

665/G.J:3 - ll . 1 . 1966 

OS:\fAN TUNCERIJİ 
Öneebeci Arka Topraklık Dil rklrr ınahallrsi 
Çaınkoru sokak Ko, 153 

A TK :\RA 

Karar ·o. Karar taı·ihi 

11 35 28 . 12. 1966 

( Dilckçi : Vatani hizm et teı-tibinden maaş tah
sisini ist emektedir.) 

Milll Sanınma Bakanlığı r rvahi yazı sında : 
l ~ınsal ine nazaran üstün ve frvkaladc bruıarı gös
trrdiğinc dair şart l arı di lckc; inin haiz olmadığı bil 
diri lmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. 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 komisyonwnuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ'İne oy birliğiyle karar verildi. 

667/ 708 - 15. 7. 1963 

KADİR İLHAN ve arkada>ıları 
Muhtar, Gökçckaymak 

DO(l (TBA YA Z LT 

Kara r No. Karar tarihi 

1136 ~8. 12. 1966 

( DilekçiZer : Dolu ve sellerden mahsullerinin 
hasar gördiiğiinden nıii.:jt ekidir l e r .) 

Tanm Bakanlı ğının ccvabi yazı sında : <: ereği 

nin genelge icab ı yapı ldığ ı biJdirilıncktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn 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 konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1137 28. 12. 1966 
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(Di lekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

66 /709 - 16 . 7 . 1963 

SEYFETTlN BOYKCKALlK 
Toptaş köyii.nde 

UÖLJ;; 

(Dil ek çi : Jl allal/i Iliikiinıetç e as ay işin ternin 
edilme nı esin den mii ş teki.) 

t ı:işlcri Bakanlığı cevabi )'az ı sında : Bölgede 
asayişsizlik olmanığı ve halen şikayet mevznu çayı
rın zilliycdliğinin dilckçide bulunduğu bildirilmek-
1edir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 birliğiyle karar verildi. 

678/719 - 27 . 7 . 1963 

HASAN YILDIRD[ 
İl .J. K. lığı Er 

OİRRS(T 

Karar N o. Karar t arihi 

113 28. 12 . 1966 

( Dilekçi : E1· iken Espiye J(aynıakanıı tarafın
dan dövüldiiğiinden miiştekidir.) 

lc:işlcri Ba!kanl ığının cevıaıbi yazılarında : Kaj
makam Servet Çi:flt1ilk:Li halkılonda soruşt"tmma neti
cesi men'i muhıaıkemc ~arıarı vıerildliği bil!dirilrrnek-
rt,odi'l·. 

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 ov birliğiyle k arar verildi. 

6 8/729, 9722./972~ - 7 . 1 o . 1963 

MUS'l'AFA KEMAL YILMAZ (Ocbooioğlu) 

Arzuhaloi 

K ANDIRA 

Karar No. Karar tarihi 

1139 28 . 12 . 1966 

(Dilelrçi : Mal11l maaşı bağlanmasını istemekte
dir·.) 

Milli Savunma Bıaıkanılığ:ının cevıabli yazılarıntia.: 
Durumunun 1683 sayılı Kaınunuın 32 nci mıadd~
nc u~-madığı için mıaıaş bağlanamıyacağı ıbi1ıcliiril

m~kt0dn ı·. 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğıi 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 ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1140 28 . 12. 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, adresi ve dil ekçe özetiyle komisyon kararı) 

693/ 734 - ]4 . 8 . 1963 

CAFER ÇOLAK 
Erdoğdru Mıaıh. IlacıkW?i:f Sokaık No. : -ı 

TRABZO~ 

( Dilekçi : Yıu·t dışında okuyacak çocııklarına 

askerlik tecil haklannın tanınmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Ba1<:anl ı ğı cm~ailii yazısınıda : ll t 1. 
sayı!l ı Askcıılı~k Kanıuıımnıun 35 nci maıddosinıin (cl 
fııkr.asına göre yuı'l; dışınıdıa öğrcniun görccclcl'Cırin 

Milli Eğitim Balkıanlığmca öğrımcil ı i:kıl erinin tamn
ınıası gerektiğinden Al'i Çolıakın tecil i · lomimıiın y,ı.pılmadığı bildirıilmoktedıir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g0rektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konrisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

699/ 740 - 23 . 8 . 1963 

EKREM ERSÖZ 

Karar NCil . Karar tarihi 

1141 28. 12. 1%6 

(Dilekçi : Sosyal Sigo1·talar K urumu Aydm 
Şubesi ve II astanesinden müştekidir.) 

İşçi Sigortası Kurumu Hıastıaıncsi mcmurl 'at'l'ndıam Çalışma Baıkan lı ğının cc>ıabi ya:m:ımdıa : H'gil i 

pessonele vakı şikibyct i.W.csinc gıaııck1li dıisiplin c;eza
l ıarınıın vıeri~d!i ği bHdirıiıJ_ı:ookıtıeıd•ir . 

AYDI 

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 ko:ınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

719/ 760 • 29 . 8 . 1963 

MBHME'l' KAYYIM! 
(Osman Arsllıan) 

Sar:ill<!aıya ma•hal'lesıi.ndc . 

ma<Jı hasebiyle halkkındıa 

Ş. KO QH1SAR 

Karar No. Karar tarihi 

11+2 2R . l 2. 1966 

(Dilekçi : 19 y!J..§ını ikmaliyle ölii, babasından 

kesilen şehit maaşının devam eden akli môHiliyd i 
sebebiyle yeniden bağlatılması itenilmektedir.) 

Milli Sıavunrnıa Baıkıanhğıının cev.aihi yazısında : 
19 yaşınd~n sonıla f,iili askeriilk duruımıu.nu sağlam 

odJ.aNllk ina ottm iş olduğu eıihatle ve aym me'VZuda. 
Danıştıa.}ıa aQtığı davasımn da roddedi~tmi lm~un

ya'Pıl.acail< iş•l ean bulıuınmadığı biMirilım'C'ktooir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ'~ ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülm~diğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarih i 

1143 2 . ] 2.1966 
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(Di!C'I\r:<'ıı iıı taı·ih ,-e No. su ile sahibinin aJı , :odı-csi ve Jil0kce özetiyle komisyon karaı·ı) 

7~G/71-! - 18 . 1 . 19GG 

ZL!LFiKATI ('A1-.TICAYA 

TAŞlıiÇAY 

( D;'lchçi : htiklıll lı! adalya;,ı karşılığı if~raıniye 

vey-a maa.J bağlamııas11ı1 istemektedir.) 

Coroe·.i. clü·;ünüldü : Dilckçinin yul:arôı. czeti n.:::ıkl:ı.nn.n dilekgesinde v:~kı isteği kanun teklif 
vcy', t::ı. ~ n. .'ı:ııntı kcnu to]kil oylodiğ·i cihetle korniJy.:ınn!!luz çalı.ımal:ı.rım di.bmliyen 140 s:ı.yılı Ka'!lu
l'):.m 5 ll'Ji ı~· a:lde:üne ait i: lcr en olı:ıa -;ı ha1c:::iyle k:mı.i::.yonumuz::ıa bir işlem . yapılma1ına mahal 
c-:irülı:ıcdi~·inc oy birliğiyle karar ver:ldi. 

03J/ö7G - 12 . 2 . 1aGG 

-.'\ \y:\'İ DA SKI~ 

.ı tatürk cn <l<1csi No : 143 

KO~YA 

Karnı· No. Knn:ıı· tarihi 

1144 28 .12. 1966 

( D :'lchr:i : !fak sı~ sevk cdilrl?'yi emcl.:Ul?'k işlemi
n:n iptal :·n ~ istcıneUc ·ı:e bu hıısnsta Damş~ayda 

n~~ır/ı ~da. i daı-rımn 5 ne~· da~·ı-cn:n 12 . 11 . 1964 
tm·-'hl i !~ararı ile 1·eddcdilın<'ş bulunduğu belirti7-
mcldcd.'1·. 

G:ıroği dj~}nüldü : Dileltr;inin vukard2. özeti n.Jıld::ı.:n:ı dilekgesinde v5.kı isteği il;,ili ve yetkili 
ich:·.i. mcrdc Vf?<'· ;rar~ı o::-~anlarına müracaatı ge :;:ı!;:~irJjğl cihetle komi3yonumuz çalış:r.1alarını dü
z-·nli]J::ı. 140 s:ı~rılı K :m unun 5 nci mwdcsine ait i~lordcıı. olma 11. h:ı.:ebiyle lwm:i:--yonumuz:)a bir 
; ;le ....... ;•ı~nlmn.1ın2. ma:-ı:ı.ı g-:.iriilmcdiğine <':' birlij·~yb l:an r ver.ilcli. 

1330/143G - 23 . 4 . lDGG 

tı"\PlYI ,~ AhiCA . -
D::ızkurt mah. No: 29 

KESKiN 

Karar N o. Kara:- tarihi 

1143 28 . 12 .. 19G6 

(Dil f'hç.i : tlk 1'. B. Jll. lJJ. Uyesi olan eş:'ndcn 
cmchli ?ııaa]ı bağ?aııma~ını istemehtedil'.) 

l\Ialiye Bakanlığı cm·abi yazısında : İlk dönemde 
Çol'Um l\Iilletvck ili iken ölen eşi Mehmet Fuat 'tan 
o::ım·a Ilalil adında biriyle cYlendiği için maa~ 

hağlanamıyacnğı , ancak ınerhumun eşinin mülkiye 
müfctti8li ği hizmetleri sebebiyle erneidi aylığı bağlanması i~in ilgililere emir Yerildiği bildirilmekte
tb- . 

O:ır.:ıği. d :i~(nüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a:ıldan:ı.n dilekgesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
iu:ı.·:i. mcrcie vcyr.. yargı organlarına müracaatı g<ı :olüir;liğl cihetle kombyonumuz çalışmalarını dü
::: :-Dliy.:ın 140 sa~nlı Kanunun 5 nci maddesine ait İ Jlcrden olma :ıı h:ı.:ıebiyle komisyonumuzJa bir 
i~lc--"1 y:ı.:nlma>ına mahal e;0rülmediğine q birli jiylc lmr:ı.r verildi. 

Karar No. Kıı r:ır tarihi 

1146 28 .12. 196G 
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(Dilckçcnin curih \"C ?lio. su ilc salıibiı in adı, n<lrcsi Ye dilrkc,:c i.iıctiylc komisyc.n kararı) 

17f>7/ 1757 - lG . 1 . 1962 

Kl"DDPSİ AYTAÇ 
Eski Muş l\Iillctvckili 

MALAZUiRT 

(D ilckçi : liFllctuckilliği mazbalası hakkındaki 
i§lcmclc 331 tayılı Anayasanın J nci fıb-ası gereğin
cc Yiiksck Seçim l{ıınılwı ca verilen hararın ?·pta lini 
islcmektcllir.) 

Anayasa l\Iahkrm csi Başkanlığı ccYabi yazısın-

da : Mahkemenin gö:·cv ,.c yetkil eri AnayaRa nın 

147 YC Annyasa Mahkemesi Kuruluş YC yargılama U': · ıllcri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 20 nci 
marldelerinde gösterilen konnlar kapsamına gi ı·m iyen talep hakkında bir iş l em yap!lamıyacağ· ı b:I
dirilmcktcdir. 

Gereği dü'}ünülclü : Dilekçinin yulm.rda özeti ~:ıkln.nan dilekı:esindo va~n iste~: i il!Jlli ve yetkili 
idarl mercie veya yargı orga:ılarına müraJa::ı.tı eer:ı~'.~.irdiği cihetb kom.iı:yonumıı.: çalı~ma.l.n.rını dü
z:mliyeıı 140 sayılı Kanunun 5 nci madde:ıinc a:t i~lcde:! olma':''. hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasın:ı. mahal görülmediğine oy cirliğ·iyb karar verildi. 

1793/ J7n3, 53GG/53GG, 

33:i / 37G . lG . ll . 19GG 
Ö)JP.U I3iJ,~Ü..~ 

Belediye Talısil ,l:m 

FiNlKE 

Karar No. Kaı·a r tarihi 

1147 28. 12. 19GG 

( D:"lckçi : 30 h;zmet yı. lını doldurduğu lıaldc 

cmeUi ?·hraım"ycsi"nin 25 yıl iizcn"nden vcn"lclı"ğ i nd rn 
mii.~tekidir.) 

tc:işl eri Bakanlığı ce\·ahi yazısında : 10 yıhlan 
f::ızla olan hizmetlerinin (4923 snyılı K::ı ııuıı a güre) 
lınr·c,:lannıak suretiyle hizmet ine eklenmesi mümkün 
olmadığı ic_:i n 5 . 12. 1932- 31 . 5. 193G tarihleri 
arasında grr:en lıizm etl e ı·inin fiili hizmet dı~ı bna

kıklı~ı lıildi :· ilnı cktcJi r. 

C·ereğ~ düıünüldi.i : Dilelı:çlıı.in yukarda. özeti a:ıklana:.ı. dilelı:~esindo v5Ja isteği il ~·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga:ılanna müra.-::a::ı.tı ger.:ı~ı: '.irdiği cihetb komiryonıunu:: çalı~ma.l.arını dü
zcnliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait i~ler:len olma'>~ hasebiyle komisyonumuzca bir 
İJlem yapılmasma mahal görülmediğine oy hi.rli ğiyl:ı karar verildi. 

2011/2011 . 22. 1. 19G2 

~L\ Ilı\IU'1' n tLO 1 
Kurtuluş malıallesi Takı wkak No. G da 

Karar No. Karar tarihi 

1143 28. 12 . 19G6 

(Dilehçi : 15 seneZih hizmctin rJ ııwhaliil sa-lcce 
1 000 li.-a sandıkla biri!:mi.J zJarasını vcrdi!dcrini, . 
t ckı-ar i~inc a! ın:ıı::ısını istemektedir.) 

ESK!ŞEIIlR 
Ula~tmn:ı. I3 :ı.kanlığı ccYabi yazısında : 2004 

sayılı K anun gereğince emekli i ~leınin : n 4 321 lira. 
ilcramiye verilerek toptan öJcme y:ıp ıl clığı, kendi

sine gıyrikabil i tedavi ruh has ta! ı ğı sebebiyle iş 1·cril m iyec :-ği bildi ri 1 ınek1 edir. 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin :rukarda özeti :ı. Jiklan :ın dilekgesinde vikı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerolnirdjği cihetlc komisyonumuz çalışmalannı dü-
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(Dikk<:cııiıı taı ih vr No. su ilc s:ıh i bin in :ıdı. adresi ve dilel{(;:e özetiyle komisyon karaı·ı) 

z:mliy.:m 140 sa~rılı Kanunun 5 !:'.ci maddesine ait i :ılerdcn olma ·:ıı h:ı.::;ebiyle kom.isyonumuzca bir 
i::Iem y;:ı.~nlm::ı-:;ın;:ı. mah::ıl g:>rülmedi!;rine ov birli}iylc k::ınr verild.i 

2G95j 2GD5 - 21. 2. l!JG2 

E~UN YEL ERMEZ 
AlıJnl'l'alınıan mahallesi T:.wanlı Çcşme sokak 
Ko. 43 

EDİRNE 

Karar No. Karar tarihi 

1149 28 o 12. 1966 

(D)c/~çi :Açığa alındığı memııriyetine iadesini 
istcm ~Udir.) 

l\Iilll Eğitim B:ı.kanlığı ccYabi y~zısında : Dilek
~e sahibi Atatürk İlköğretmen Okulunda ücretli 
m:!mur iken hakkında yapılan tahkikat dolayısiyle 
Ankara Valiliğince işine ı:;on Ycrildiği, isnadolu-
nan suc,:lar 113 Ye 134 sa:-'ılı Af lumunları şümulü

m g:rclikleri ic,:in muamele tfı.yin ine mahal olmadığı na karar verildiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : D.::J.ekçinin yukarda özeti ;:ı.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ichrl m:ır()ic veya yargı organ~arına müra::an.tı ge ı·elttird'ği clhctle komisyonumuz çah~malarını dü
zcnliycn 140 s:.ı.:;· ı"ı Kımunun 5 nci madde3ine ait i~lcrden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş em yapılmasına mahal görülmediğine oy bir~iğ·~yle karar veri:di. 

278:l/ 278G - 1 . 3 . 10G2 

KAZilli :EROÜU 
Anıkat, Dcni7.ciler caddesi S:ı.ka Ilan Ko. 16 
·uran 0ünbcrk Vekil i 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1150 28 o 12. 1966 

(D ilehçi : Olii Di§ Tabibi Yarbay eşinden do
lcı:.tı 42 sayılı Kannna göre emeklilik için istenen 
cZ~lekçcy i vefatın'lan evvel ve öncesi 'için ele verdiği 
ha1de rn 'ivekkiline 30 000 lira ikrarııiye yerine nok
sc.n varilen 15 0()0 liranın tamamlanarak ödenm esi 
ist eııilmchterlir.) 

1\Iilli Savunma B:ı.kanlığı ccvabi yazısında : 
1 nr:ın (;jıılJerk Vekili Kazım Ergür'i.in tal ebi üzc :·in:! müteycffanın incelenen dosyasında 42 sayılı 

K:ı.n;mun g;-~ic i 2 nci maddesinden yararlanmak istcrl' n:ne dair dilckr,:esi bulunmadığından hakkın
ch norın:ı.l hükümlere gJ ı·c işlrm yapılm:ş olduğu bildirilmektedir. 

Gere~ . düşünU!dü : D:Iekçinin yulmrda. öz~ti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id'll'l m; r vie veya yargı orgun·arına müra::aatı gercktird :ğ·l cihetle komisyonumuz çalıjmalarını dü
zmıliycn 110 s:ı.yü Kanunun 5 nci ma.dds3ine ait i~lerden olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
iglem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birli ğ:ylc karar vcrl:dl. 

Karar No. Karaı· tarihi 

1151 28 o 12 . 1966 
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(Dilckrrniıı tarih w ·o. sn il r s:ıhilıiıı i ıı :ıdı, :ıdı-rsi n ı1ilrlu:r iizrtiylc kııınisycııı karnn) 

32SJ/3~39 - 6. 4. 1%2 

JS"İYAZE KE~UALGİL 

Yeni malınlle Çc~mc Yokuşu No. 11/ 1 

B ~şiktaş - İSTAKBUL 

~·acısın 1a. : Tar·fi:vc cdilm:r:ı olnn Deniz T em ini 

(V :!c?:ç ~ : il:;ııa:ı-':aucık n J l:çiba~ılırJ:ıı lan em ~h

l: il: en 1930 yılın -z"a ölen baba.s11dan D:miz T C?n 'ni 
i st ik bal R rı n l1r)ııdaıı c ın JUi rı;;l1r) 1 bajlan ın:ısını 
istem Jhtdir.) 

1\tilli Swnnm1. B:ılmnlığ ı k:kcr"i Fabrikalar 
Trlmiit \":} l\Lıa\·cmt S cn -hğ ı l\Li'lürliiğ·ii c::vabi 

1 : Likh :ı l S1.ıırlıünıc:ı tahsis olunan maa~lnr 351G sa-
.vılı K 1nnnun g :!c;ici G nci macHcsi g-crc~;ııcc h ;ık c: ·lı"plct·İn') :! yıllık ı~1:ı:ı~~arı pcş ·n nrilı~ıck snrc

ti~·lc l:apatılclığ'ı c:ııctlc d ilckı::r.rc Askeri Fabr:k:.ılar Tckaüt Sa.mlığınc:.ı bir tahsiG ynpılamıyaca~ı 

bil d iri lıncktcd!r. 

C. ~"i')T. d"-i} ~i.nüldü : Dil:ıl c':'inin. :ruka~d::ı Ö3~ti rı.:;ı'.~b:ıa;ı. dileJ;::;esir.de vi:-ı'i:l is~C{\'1 P:_-·ili ve yetldli 
idr::-i m')rcicc inedendiği ci!:ı.etb komisyonumuz c:-,~ı}m:ı.brın'. d'i3::nli?Jrı. 110 srı~rılı K::munun G nci 
ın~:dd~s~"J ai~ i'ılerden olma·;ı ha:ıebj:rlc lioınisyor.:ı:nt1.:3J:'.. bi;: i]lcm ya.~nlma::ınn. m:ıhal g:.>r~ibıedi

ğinc oy birli1iyb karar verildi. 

33 t0/ 3310 - G. 4. 1962 

1\TETIMET Jm.Imi\I ve arkadaf)!arı 
IIurın alı mahalle 148. ı::okak Ko. 27 

ADANA 

n·n ı!):ğı altm-he i!)lcmc talıi tutulması ir::n 8 . 

liğ:nc emir verildiği bilclirilmcktcclir. 

Karar N.J. Karaı· tarih i 

115~ ~3. 12. 19G3 

(D .:lc!;(l er : ]] "ilgeleri dtı!ıiliwlcl.:i !! a::;in c ycr
/er!n lcn 100 rı:lcn!n t oz?rrıkla.ıdırılm1 .: ı isteni"::ı :; l;

tc:lir.) 

Köy !~~er i I3 ılwıılığ·ınııı C :!valıi ~-~ ı :-;ııH.1n : Di
le'~ konn<ınnnn inc :-lctilcrck, toprak <l a:1ıtıın ı ilc 
ilg;Ji 10 K-ı:ım 10G:J tm·ilıli \"C l OG f:'ayıh g-cncl.-;c-

1:2 . HlG3 t:ırilıin :.b 793~ s:::yılı yazı ilc Adana Vali-

C.)r::ğ·l dii] ~büld'i : Dilek0inin ::-rııkarda Ö3:ıti r.~ı'd:'.:ıa.:ı. diloi;:c:;cs:ndc vfı.'n is ~eği iJ~·ili ve yetkili 
idari mcr.;icc incelenerelc r;reği ya11ldJğı ci.hetle 1-:o. i17o::.ıumu" ça.1ı'}m::ı.la-:wı clü-:cnl':rc n 140 s::ı.

yıl~ K'1nunun 5 nci maddesine ai~. i ~l erdcn olma·:a lın.Jcbiylc ko~~:ronumınc::ı.. bir i:Icm yr..::ııhmısı.na 
m:ı.h::ıı. gör~ilmediğinc oy birli2-i~rle l~arar ver'i.ldi. 

3-H!>/3419 - 10 . 4 . 1062 

RC~'I'u üKGüRBN 
Cami Kcbir nıah . Kılır:aslan sok No.~!) 

MENEMEN 

Karı.ır No. Karar tarihi 

11G3 23. 1~. 19GG 

(D ilcl~r;i : E ski Dcınol.-.rat [>rı,·t-'li olı:J · ı ı·c par: i 
ii st l:rulcmrlcı·{ııde ı·a:,fcli lnılıuıtıJn ~cbelıiyle 

27 J1f ayıs İ h!a!1l1' ni miiic:alnp 1·5.-nc son vcl'i! d.'(ji 
8iimcrbanl.-taki görevine ;cı lcs:ıı;, ?'stcıncl.;:cdir.) 

Sanayi I3alwnlığmın cC\·abi yınsıııc1ı:ı. : Dilchô-
nin gi>t'CY i lıafj : na devamlı olarak r;ıı•lıofj [srlmc:>i YC 

<.lurnmnnn dü-:e1tmcsi ıı:ın yapılan Lü~i.in ika-:la: a rnG·mc:ı ~ki lınlinclc clcn:ımda ı s· n· c~mrııi ccbe~)iy 
lc; h Kanununun lG ncı ıııı.ıddcsinin II nci fıkı ·::ı :ının (<:) l;rndi ÜJ akdinin fcdıccl Jtli l} i, kutlrosuzluk
ta lıahiG konusu olduğundan dilcğiııin yc:-inr gctiı·ilcıni~·cccğ· i bildirilnıck' cJir. 

Ccrefri. c!ü:i.büldF : Dilekçinin yukar a özeti n.'}ıkl:ı.n:m L.iJckçc>indc v~~lu btc,ti. ilg·iJi ve y:ıtltili 
idari mcr.::ic müra::aıtı gerektirdiği cihetlc komisy.:mu.'ll~ çalışmalarını diizoııllyca 140 sayılı Ka-



(Dilcke,:cnin tarih YC Ko. su ilc sahibinin mlı, adı esi YC dilcke,:c özetiyle komisyon karn.rı) 

----·--------------------------------------------------------------------------
nunu:ı 5 n:::i ı::a:ldc::ıinc :ı.".t i: lcr en olı:-: a1ı ba"Jc-~iylo kombyonumuzca bir islem y:ı.pılma1m:ı. malıal 

c;"Jrülmcd.iğlnc oy birliğ·~yle karar verildi. 

30:!0/3030 - 4 . G 1062 

ll ~;ŞT J öZKANLI 
Yen i Cm:ıi mah. 

KAVAK 

Karar No. Karar tarihi 

1154 28. 12. 1966 

( Dilekçi : 40 - 50 yıldan beri ge(.~ hakkı olan 
yolrlrın mahrıwı cd:ınıesinden m ii:5toki ·ve kayma
l~aın!?k !:ararına 1"t?"ı·az etmektedir.) 

Ccrc_3·l dü]ünüldü : Dilckçinin yulmrda özeti w:;ıklanan dilekgesinde vakı isteği il_g-ili ve yetkili. 
i.dar.i. r.ı.cr.:)ic voy~ y.:ırgı orga:ılarına müra::a:ı.tı ger.:ık~irdiğl ellietle komisyonumu~ çalışmalarını dü
::: :ı:ıliyon 140 ı::.ayılı Ka:ıımun 5 n::i maddesine ait işlcr.ie~ olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i: ler:ı. yayh:ıa:>ın~ ı::a!.ıal g:Jrülnıcdiğ.ino oy l:irliğ·iyb karar verildi. 

30Gj/ 39Gj - 5 . G . 19G~ 

ECATl öZDEMin 
Gliltcpc Talfıtpaşa cad. No: 1G7 

Lc,·cnt - iSTANBUL 

Karar N o. Kaı·ar tarihi 

1155 28 . 12.. 1966 

( Dilekçi : Il aksız yere tarh ve taha-kkuk etti?·i
len 3GO !?"ra tabeza ve?·gis::ne itü·a~ ett?"ği halde ka:;a
eıı tahsiZe devam edildiğinden miiştelddir.) 

Ccrcğ;_ dü:nüldii : Dilckçinin yukarda özeti ajıklanan dilekçc3inde v:ıln isteği mevzuıı; Ana
y:ı. :c 1\'Ia'!:ıkeme:;i karariyle ; bir l;:a·.uın:ı. btinadet::!l.cden vergi ve resim t:ı.rh edilemiycceği rrcrckçe
r.·.yıe belediyelerce konulaı ta'·el1 rc3imlerinc dair t:ılimat iptal edilmiş bulunduğundan neticeyi is
t lh:.a1. i~in ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı org-a.nhnna müra::a:ı~ı gerektirdiği ellietle ko
misyonumm ç:ı.lışnal:ı.rını düzenliyen 140 sayılı Ka'ilunun 5 nci ma:ide3ine ait i: Ierden olma·;ı lı:ı.:;e
biylc komisyonuımizca bir i~lem yapılma1ma r.ı:ı.:ia! g:5rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

09G7/ 39G7 - 5 . G . 19G2 

OS~TAN OORSEL 
btasyond.a 

ERZiNCAN 

Kar·ar No. Karar tarihi 

1156 28 .12. 1966 

G·crc!F düJünüldü : Dilekçln.i.n yu :arda özeti a;ıklanan dilekgesinde vakı isteği il~ili ve yetkili 
id:ırl mercic veyc. yargı orc-a-:ıl:ı.rına müra;a:ı.tı gcrJ~r :.irdiğ!. cihetb komisyonumuz galı'imalannı dü 
~.:ı::ll.y.:m 140 ı::.ayılı Ka~unun 5 nd ma1desine ait i~lcrie~. olması ha:Jebiyle komisyonum.uzta bir 
iJletc'. yap: lma:oım r::a!ıal g:Jrülmcdiğine oy l:irligiyl:ı karar verildi. 

Knra.r No. Karar taroihi 

1157 28 .12 . 1966 



-22-
(Dil0k~0nin tarih V(' Ko. su il0 sıı lıihi n i ıı ::ıdı. adresi YC dilck~c iiz0~ i yle komisyon kararı) 

3!.l7!.l,'3!J7!J - G . G . 1962 

IH SEYiN AVNİ hRDEThiiR 
İçişleri Bakanlığı Tctkik Kurulu l\Icmuru 

ANKARA 

(D ;'lehçi : Mcslel; t c ıı ayrılan ö(Jrc t nırıı l c 1-;'n de 
Ç?l;a rı'makia olan l nH;ak ]{anıınıı şii mııU nc a!?n
ınasını isf cmchtcdir.) 

G·ereği dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ::ı-:;ıkhnan dilekgesinde vlkı isteği ka:ıun tcklif 
vey:ı. tasansına konu te}kil eylecliği ellietle koıni:ıy:mumuz çalışmalanın düzenliyen 140 saylı Ka'1n
nun 5 nci maddesine ait i~lerclen olma1ı ha:::e'J.iy:c koıni:ıyonwnuzc::ı. l'ir i]lem yapılrna:ıına m::ı.hal 

görülmediğine oy birliğiyle Imra.r verildi. 

393."i/ 3!J83 - 6 . 6 . 1DG2 

FAHRt TERZtOOLU ve aıı:ı:~ada.)l.:ı.n 
C ı:ırni ikcıhir mahall c:;ıi Garıaj sO:rok No. : 18 

SİVEREK 

I\. :ırnr N:-ı . Kaı·n r ta rihi 

1153 28 . J2. 19GG 

( Difekçiler : IJ u.rjJay fiyatlarına :::aın yrıp ılmı:

ması istenilmekt edir.) 

Goreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a:;ıklanan dilekgesinde valn isteği il3ili ve yetld1i 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerolrtirdiğl cibetlc koıni:ıyonuı:ıuz çalışma!:ı.r_m dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 !l.Ci maddesine ait i~lerden olma1ı hcı.Jebiyle lwmlsyonmııuz :a Lir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birll j'!yle karar verildi. 

3986/3 !18:; - 7 . 6 . 1962 

MEIDfET GÖÇER 
s~s Gaze.tesi sahibi 

ELBİSTAN 

Karar No. Kııra r tarihi 

115!) 23 . 12 . 1Dt~G 

(Dilekçi : Şehir planı ınevzuuwla nı 3bııs ve se· 
natiirlc1·in dertleriyle nıeşr;ııl olacaklarını bildi:·
dihleri, aradan bir ay geçtiği haıde bir şe y yap1 ~
madığınclan sıhhat durunılarının bildirilm esi istc
nilrııektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti -
açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili idari mcrcie ve mllletveklli, senatörlere müracaatı 

gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düz:mliy~n 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai; 
işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir i~lem y::ı.pılma:ıına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. I .. arar tarihi 

1160 28 . 12. l%G 



- 23-
~Dilcl,~cııin tarih ve ·o. su ilc s:ılıibiniıı auı, aurcsi \"(' dilcl,~c özetiyle komisyon kararı) 

5048/ GOJS, G4G9/G.f.G9, G09/ G50 - 24. 5. 1963 

Ö~IBR ASLAN 
Kiylikdaıınlacık köylinde 

ŞBREFLİKOÇIIİSAR 

(Dilekçi : Işlemiş olduğu suçtan dolayı kes ilM 
mrllı1liyet maaşının _bağlanmadığından miiştekidir.) 

MiloJ'i S::ı.nın:ma ll::ı.kanlığı Cv vabi yıazısında : 
Dilrln~inin kesilen millül maıaşının ı . 7 . 1963 t n. rı 

ıi tİ'ba ren 2±1 sayılı Kanuna göre twa.r bağloaıı-::l.ı~ ı 

bildirilmeıkto:lir. 

G:)reği d:işünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ajıklana:ı dilekçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü
z:mliycn 140 sayılı K:ı.nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma·31 ha:ıebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem ya_nlma:ıma maha.l görülmediğine oy birli}iylo kar::ı.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

116ı 28 . ı2 . 1966 

-------------------------------------------------------------------------------
7531/ 7531, 13037/12037 - 3 . 7 . 19G-! 

AJl~fET YAKUT 
Ka_,·ı~ kığı O::ı.d. Zivcrbcy YO:ruşu Ilal\lkıbey 

sO: rak N o. : 2 

Kı:ııdı·köy - İSTANBUL 

(Dilekçi : 30 sene 2 ay üzerinden 1953 yılınd·l 

re'scıı emekliye sevk edildiğinden hiçbir sebebe da,. 
ycııımıyan ve 6'122 sayılı J(anunla yapılan emeklilik 
i.şlcminden sonra. 1963 yılına kadm· geçen devreyoJ 
ait derecelerinin tanınarak bttnun üzerinden emekli 
maa~ı talısisidir.) 

ela.cıtırma Brukanlığı mütala•ası : Dilckçi 196:3 
yılınd·a emekliye sc>ı:rind·~n sonm 400 l•ira üerct~c , ,e iş akdıi•nc i•.sıt:ına:l-en Kururnca yeniden istjhd:uıı 

cıl i lcrc·:, i.icrc~ i 800 Lira:p:ı k!::ı.dar yi.iı!{SD}ıti-lmiş V{) l :U8 doğumlu olıması itib.ıriyl,e 14 . ı . 1964 tıarihiıı
dc G379 sayılı Deniz İş Kanununun ll nci macı.~~ ~ ( ne ~tinı:ı·lon iş a.kdi fe.sho:lilımişt.ir. 

Emekli olarak ic:;t}hdam edildiği h;·zmetin il5.v csiyJ.e omeldıiye yeni·dcn irooın.:ı. kanun-en mesağ ol
m:ıdığı bildirjlmelrtcrlir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti cçıklanıı.n dilekçesinde valn isteği komisyonumuz 
çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyo
numuzc~ bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

7755/7735 - 15 . 5 . 1963 

SAB tr AKALI::-.ı 
Emlfık Bankası D. Tipi No. : 33 te. 

D İY ARD..t\.K.IR 

.Kanır No. Karar tarihi 

1162 28 . ı2. 1966 

( Dilekçi : Emekliye haksız sevk l•ararının ipta
lini istemektedir.) 

Ul-a~ı!'m:ı. Baıkaı!l'lığmın cev~hi yaızılıarınclıa : 
D.ınıştayda aynı mevzuda d5.va açtığı b.ildir.ilımelc

'to:Hr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklan::ı.n dilakçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı ors:,anlarına müracaatı ge raktirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zonliyen 140 &a?ılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma;ı h:ı.Jebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine o:r birlij-iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1163 28 . 12 . 1966 



-2-1-
(Dilckçcnin ta rih ve No. su il c sahibinin ndı, ad c:i v .• dilck<:c özetiyle k oıııisyon kal'arı) 

951 6/%] 6, 9839/9859, 
11430/ 11450,16038/16038 - 2J o 7 o 1965 

TAIIln DlNÇ 
Cami ICebir malı. Kanuni sokak No: 6 

DüZCE 

( /J ilckr;i : V alani hizmet tcrtib {ıdcn ıııaa~· falı

sisini istemektcdi r.) 
l\Iilli Sanınma Bakanlığı Knnun l ]lrri I3 :ı.~ 1 ;an 

lı ğı cc\· alıi yazısınun : IIarlılcrdc cmf;;.ılinc na ;·anı ıı 

üstün lıizmctl cri Ilarb tarihi kayı tla ı·iylc ~·:ılı it 

ol::.nlara Yatani hi zmet tcrtilıimlcn ıııaa-_ı t::ılıs' s i 

mümkün olup dilekİçnin hö,vlccc bir hizmeti buluıı
madı~ ı ; ancak Reşat öz::ırda \'C Scnatör K adri Kaplan ta:·af!nuan Yerilen kanun t.ckliflcl'i l : a :ınn i

yct kcsl>cttiği takdir<lc dilck~inin de faydalanabilc~cğ i lıildirilmcktcdir. 

Gcreğ'. dü}ünüldü : Dilckçinin yukarda (.zeti a:ııklanan dilckt;esindc vi!~. is~~i il~ili ve yet ··li 
idari mercie veya y;:ı;rgı orc-a-ılanna mür:.ı;::a:ı.tı c-erJ~{·jrdiği cihetb komisyonumıı.-:: ~alı]malarını dü
z:ı:ıliycn 140 ::ıayılı Kanunun 5 nci madde:ıinc ait i]lcrde_. olma!l'. ha:ıebi?lC komi:ı?onumuzca bir 
i~lel!'. yapılmasına mahal g0rülmediğine oy birliğlyl:ı karar verildi. 

10108/10108 - 10 o ll . l!JG3 

liFıLE BROBÇ 
Kabnkulak Camii sokak "o: 21 

Karar No. Kara ı· tnl'ilıi 

116-! 2,q . U. ] !l0cı 

( D ilckçi : Emekli maa:5ı bağlanma:;ını i st cınc k

tcd.'r.) 
Çalıııma Bakanlı ı~ ı ccvnhi ~·azı sınd;ı : G!l'JO f"<l?ıl ı 

Kanunun 5 nci mnd<lcsine göı·e JGO gün lük p r;m 
Karag~imrük - iSTANBUL ii lcıne fınrtı nı yerine getiremediğinden maa] bafrla

naını;~racağı bildirilmektedir. 

Gereği. dü1ünüldü : Dilekçin:in yu.ka.rea 0zcti a:ıı danan dilekt;esindo valcı. istC~i il~ili ve yetk ili 
idari mercie veya yarrrı orrrı:nlanna :ı::ıürn. -::a:ı.~ı gcn'~'.i~·diği. cihetb konıüıyonumu:; ('alı]malar.nı dü
zenliyen 140 cayılı Ka:ı.unun 5 n:::i macldc::ıinc ait i5ler.ier. olmaı". ha::ıebi~lo komisyonumuz:a bir 
i~lem yapilma::;ın :.ı. r;:a!:ıal gjrül::ı.cdiğinc ey ·l:t:'1iğ·lyb kar.:ı.r verildi. 

7119/562J 4 - !) o 10 o 1961 

DAMRTAN POLAT 
KıZJ lay Kocabeyoğlu Pasajı Alt lmt o: 4G 

Yenişehir - ANKARA 

Knl'ar· No. J\arm· tal'i~ı; 

1165 23 .. 12 . l !)GG 

( D ilrkçi : Asker ı F~c clcn (1kw·tldtl<fan son ·n 

hcıui-:siııi ı·c kefilinden istenen ta ııı-'nat m irl! i, .'ni 
ve yrı D il 1'aı-ı'lı (]oğra[Jta Fakiil · rsi 2 ııc :· .'7111/ı ııdmı 

it~:barcn Devlet h~· wl;ıııa ol~tıttılınasım i:·~cıııcld< cl:'r J 

faliye Bnkanlıüı c:-,·aiJi yazı r:ında : !"A" I f"ay· lı 

Kan·'·1'..ın 3 neü ınnddrsinc göre ta -:min::ıtın 1:ılchr

dildiğ'i, G74~ my1lı Kanun gereğ:nce askeri oknl ,lan ~ıkn rılan l arın lıilitlıam mm·azzı.ıf si.ıha,v olaı·ak 

Ordıı~-a alınamıyacal -Jannın ftın i r olduğun lan <lil c·ğ inin y:ıpılmaSJnın mümkün olanııynen(; ı bi ldi ri l
mcktediı·. 

G-ereği dü]ünldü : Dilel{çinin yulnrda özeti r.,Jılda:ıan c.ilc~rçc:ıindo v.2.1n i:ıto.!fl ilc:·Ji ve yct~tili 
ida:·~. mercicc incelcnip k::ı.nuncn yerine 'getirilemc li!r'. cihotlc kor:ıi!:;yonu:ı;:ıuz çalıJı:-a!a:'1Ill di.bcnli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1de.::.!nc n.it i ~lcr Jcn olm:ı. :n ha'3CJ iylc lm1::i.::yoııumuz;:ı. 1.:-.ir ijlc::ı 

· yapılma;ına mah:ı.l rr0rülınediğine oy birliğ;yıe ka:·ar ver ildi. 
Karaı· No. Karnr tarihi 

11GG 28. 12. lDGC 



-25-
(Dilek~rıı in ta ı ih vr No. su ile sahibinin adı . adresi ve clil el<~e özetiyl e k omisyon karan ) 

l OG:~ 2/lOG3 J, 1:3G:21/13G21 - 14 . 1 . J9G4 

1'S~'vf Aj Tj öZ 
Orta mah. Leylak sokak ~o: 14 

ADAPAZARI 

( D:'lckr;i : II arb:lc wl:a/ l:a 'en !;n! aU rı: ı ::cbeuiy
lc ll ı'dcııwtı ı·atan{yc tertibinden maas tahsis{ııi iste:
ıncktcd:'ı · .) 

Milli Savunma Daka:ı1ı~ı c:-vabi ya::ısml:a : 
Elele bulunan bel:;el eriıı e:ıitlerine na::aran üstün 
ba3arı gösterdiğine dair hilgiyi taJınıadı~ı c ilıetl e 

kend:sine bu hususta bir ifj lem yapılnmıyacaı}ı bil
d irilnıcktcclir. 

Ccreği. dü}i.inüldü Dilel{çı!r.in yukarda özeti ajıklan::ı.~ dilekc_:esinde vU.':0. iste~i il l):ili ve yetkili 
icb;,·.i. mercie veya y~rgı. orga:ılanna müraJa:ı~ı ger.:;l '-irdiğl cihetb kom.iı:-yonumr.:: 0i1lı]m::ı.Ia:-:m dü
::: :;:ıliyen 140 rayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerde~ olma'3~ ha:ıcbiylc l:o::nisyonum:ı:::::a bir 
i}lem y:ı.pılım.ı3m2. malıal 1J0rülınediğ·.i.ne oy l::irl:' ğiyb karar ver~ldi. 

10373/ 10873 - G . 7 . l!JGG 

SAClDD YILDIZ 
l\fcrkez nuıh . elıit CeY<let Yıldız Onba.şı 

Annesi 

Kulp - DtY ARBAKIR 

Knrnr No. K ara r !a!·ihi 

11 G7 28. 12. 1936 

(D ilckçi : /l.• l;crı h :·~mcti [1 ·rısı:ıda ma:tın rrıt

lmnaa nct:cc8i ölen !JClıit oğlıından ınaa~ tahsisini 
1'stcmektedi r.) 

İ<;i~lcri Bakanlığ1 covabi ya::ı-;ımla : Oğlunun 
Yefatmdan it ibaren l S<'nclik mi.iracnat süresin i 
go<;ird iği eihetle fi434 f>ny ı lı Dmrkli Sandığı Kam.ı

nnm:n 72 nci mı.ddc~i gereğineo manş tahsisine im-
ld n olmadığı bildirilmekted;r . 

Ccrc.ıi'J. dü]iinüldü : Dilckçinin yukarda czcti r,:ıklanan. dilek!]esinJo vU.':>. i:ı~clJl il:-ili ve yetkili 
id::ıri mcrcic veya yargı orga".llanna mür::ı. Ja:.ıtı rrcrJ~r.~irdiğ·.i. dhotb komir;ronumu:: galıı~1.lar:m clü
zo:ıliyon 140 rayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i]lerden olma:-ı. ha:ıcbi~rlo l:omi:-:ronumu3:a bir 
i~lem yap~lm:.ı:ımJ.. :ı:ı.a al gjrülmcdiğine oy tirli ğ·lyb kar:.ır verildi. 

10JG.)/ 10JG3, 1103J/11039 - 10 . 3 . 1964 

NEV7:AT ŞENI<:R 
E y,nıtopc Eme'ldi Subay E vleri 2!)- B ldi: 3 ncü 
Da·irc 

Karar No. Karar tarihi 

HG8 23 . 1 2 . J %G 

( Dilckçi : Savıınm!l uzıwını il; en l:a:iboZaıı eın:; l~

z; yarbay e.~iwlen dııl nı1.a.~ı. tahsisi ;'çin ge1·chcn i.~

leın :n yapılmasını isteınckte:lir.) 

Em"''-l•i S:ındığı Gc:ı ".}l 1\Li-d ~ıı·l Lio· ~i C:)Ya.~i y:ın· 

sın·l a : 1\fnhkDinxo guiptğ:no h;i•:.ınmlunm :ıdıkc:ı 

5±3-1: s:ıyılı K·anun:ı g0rc cmJ:tıi dul ve y~t'm n1'.1:l!j l 

·tı:1h s,1·:;:: n;n m i,i.ın-ı,kün o:m ::dığı biU:ı·i::m::L~toJi.r. 

Gereği düşünü!dü : DJekçinin yul~arda. özJti :ı~ıklan::ı.n dilekçes.inde vf..l.ı i:ıtoğ5. f gili vo yc ~kfi 

id~ri m)rcle voy::ı. yargı organ:.arına müra~aa~ı gcrcktird'.ği c~hctlc l~cmisyonuı:ıu::: ç::ı.lı]r..-ı::ı.lnrım dü· 
z:mliyen 1~0 sayı:ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdEm olm~-;ı ha.:ebiy:o l ;:oı:ıi!:ıyonur..m:::oa bir 
iş_em yapılma3ı:ıa mahal göriUmediğlne oy bir:i ğ'.yle karar vcri:d~ . 

Knral' No. Karnı· tnl'ilı i 

llGJ 23 . 12. 196!5 



-26 --
(11i lrkçcnin ta ı ih vr No. su il r Rahilı i n i ıı :ıdı. adrrs i w dilrl\ı:r iiz rtiylc koıııi .<yoıı k:ı ı :ı.n) 

1117:?/ lll7:2 - 20 . 3 . 1961 

RADİ BAŞKUT 
Acı,bud .. cm Niş.:ıınt:a.ı;ı t cad:lcsi No. : 1 /3~ D. 1 

Ka:dıköy - İSTANBUL 

( TJ !lck.çi : Vakiflar Gcıı c l AI:id iirl iiğ iincc hak.

s ı.z olarcıl; iş;nc son vcrın:! hararının ip~alini is ttı

ııt [;kt crlir . ) 

B :ı..')'ıakcnlıı~c c ~vr:P..>i yazı sın :la ve cklcr:n:lc : Y:~· 
pılan iı:J.cmıin h1ımamcn yeri nde o lduğu ve ol ayın 

ıkaw· i m crc: J cı:':.l e r ~iyot oJ:Jm::(;:te b ruun,Jıuğu c:J1e L~e 

Oerc2·i d l.işünü!dü : DJ ekçinin y~:::ı.rcn. ö:: :ıti n.çıl~:n.n::.ı.n dlle~{çoslndo v.ll;:ı isteği i:g-:li ve ycJtili 
id::.ı.ri m:ırcie veya. yargı organ~arınn. m~r::ı.::a::ı. :ı gJrek~ird ği c~hotlc kcmisyonumuz çn.:ıımn.l::ı.rını dü
z:ı:ıliyan 140 sayü Kanunun 5 nci m:1dde:ıine n.it iJ}lcrdcl'. olm:ı::-ı ha:ıcbiy:c komisyon umuz::a bir 
işlem ya.pılmJ.3ına mn.ha.l görülmediğine oy bidğ:ylc lm:rar veri:di. 

115S7,111337, 11123/111~8 , 14:G23/ HS23 -
3) . ..J. . I 9G4 

CEVDET SAVGAR KIR.\TLI 
Değ· i rm en So:-:ak N o. : 11/ K. 

Köpr~~b11.5ı - E""KİŞEIIlR 

Karar No. Karar tarihi 

1170 23. 12 -19GG 

fDil el:çi : Eskiş~lıir S :im ~rbank Satış Majaza

sındal.:i va.:i/ Psiıdcıı sebepsiz ola. ak ıızahla.~tırıldt

ğı cilwtfe y eniden g:ir-evine iadesini ist eııı~ktedir-.) 

Sanayi B-::ı.kanlıı~ı o~vahi ya.zısmJa. : D:lc.C~ ç:.:11 i rı 

f.(iı·~vin c daiın::ı. sar\oş o~·.:ıra:k g~r: diği cih etılc iş:nc 

~on vc ı·il c1iği ve te\rar g~ircv.in e alın::ı.mıyı.::o.:ı ğ ı bJ
dir :l.mekt·cJir. 

Gereğ'. g:.>rüJi.Udi! : Dilekçbir. ynkı-.-d~. C:z:ıti. r-]ıld.1na·1 dilek~:c-.:.ıı~c v.lln isteğ-i il;;ili ve yetkili 
idY;. me-~cie vo y:ı.rgo. orı:;n.nh·-ın ::-. r.ıü·:~.c::ı. :ı.t•. f{O ·ekti :d :ğ·. cih:ıtlo k~ mi:ıyonumu;; ç::ı.lışmaLı.rın•. dü
zentyen 140 sayılı Kanunun 5 nci. m:ı.ddeı~ne r..i'·, i j ler:le:'. ol.rrı.aJ~ ·n : c-1iylo komisy::mumuz:::~. l:ir 
iJle!!'. yıpılmn.sın~. mn.h::..ı. g:.>ri.Umed:ğinc oy tirEğ·ıyb k::ırn.:· ver ildi. 

1 2~3~/ 1 ~53-! - 1-J. . ] 1 . l!)G-! 

Ş0Knü KARX:\IEIDIET00LU 
O..ı.ıı:ın1yoc O.:ıdd c.:; i l\f,: ı·:r:;-c ltvm H:ın No. 12/ 15 

İZ)1İR 

Ka:·aı· r-io. Karnı· tarihi 

ll 71 28 . 12 . l!)ı) ıj 

(D :lekçi : ÖdemiJ Asliye !Iııl:uk Mahkeıııosindo 
haybedilen closyasın!n bulunmasını istcın 3Udiı·. ) 

Dc1·lct B .1'k·anı 1 ığı covaıb: yaz ısınJ:ı : O !.ayın eJki 
o~u~u ve dftv· ::ı. do ;ya:Jının, D.1nuf1:ıy, uyn)-m:ı.z lık 

!llahkc:mc-.3i .jJc Ö:J..21ITli'? Aslıiye ma.l ıLr:ıımcılcı·i aıwmt· 
d:ı hangi ka.:1 c·:nclede k.::ı.ybokhığunun tcsıb.:(in : n 

mlim:;;:ün ok:rmad ı ğı bjl:J.irilım cıhoJir. 

Gereği düşünü!dü : DJeltçinin yuimrd:ı. öz::ıti r.:ıklan:ı.n dilekgesinde valn iJtcği i ' gili ve yetkri 
id:ı.ri m::ırcie veya yargı organ·arı:ın. m·irn.:::ı.a :ı rrorek ~ird ' ği c:he~:e l{cmisyonumuz ç:ı.lı'}mn.larını dü
zenliyen 140 s::ı.yı:ı Kanunun 5 nci m:ı.ddeJine ait i]lerden olın::.ı.~ı ha:ıebiy:e k omisyonumuz::a bir 
işlem yn.pılmn.sına mahn.l görülmediğine oy bir:i ğ '.y e karar vcr r di. 

Karaı· Ko. Ka raı· tarih i 

1172 28 . 12 . 1%·3 



::... 27-
(Dilrkı:cnin t:ı ı ih w No. sn ilr salıilıiıı i ıı nclı, allresi ve dilck<:e iizctiyk komisyon knrnrı 1 

1~~29/J~ . 2J - 1~ . ll . 1961 

l\IP,JDTET T\:TLT('l.Jl 
Ş e-re ~ : ye lıiaJıallcsi N o. : 37 

VAN 

(Dilekçi : R e'sen eın'Jkliyc sevkinelen m "i§te.~·;_ 
dir.) 

B ŞJ~kı:.ıılrk c~mbi y:ızısın:l::ı. : 1\I :cnuriyc-t hıv

siyctj:vlc kahili·tcl if o:m ı yan yaş:ıyışı YC aEw:·:•k du
rumun müfo~t:şk:!rec to.;h:t cd·i lcr:!!~ r:! ·s~ o..ıı.C\ldi.ve 

sed~ oıElili~i ,.c bu ffi C! \'Zt.ıJ::ı. Danı~~aych du,·:.ı. i'kaıne 

o:.un:ş bulun:lu~"ll IJjj.dirilm::l.do:lir. 

Cereği düşüniildü : Dilckçinin yukarda Ö3Jti :1:ık anan dEekçei.linclc vaJn i:ıtcği fgü ve ye ~ki:i 

id:ı.ri m:ırcle veya yargı orgun:arına müracaa~ı g:ırek~ird :ğl c:hetle ı~omisyonumuz ça.ıJma annı dü
zcnliycn 140 s:ı.yı:ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olm::ı.'Jı ha:;ebiy:c kcmiı;yonumuzJa bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ:yle karar ver .Ldl. 

1Ti.) l j 1:J:J51 - ll. 2.1963 

·un! ERDEl\1 n arkadaşları 

Ilüı·riyct mahallesinde 

DELleE 

Karar No. Karaı· tarihi 

1173 23 . 12 . 1966 

(D ;lr,/~ç iler : fl inala1ına pk ve1gi J~onulmasm
clan m ·;şteki-lirler.) 

1\Iali:-e B::ıkanlığının CC!Yahi vazılarıncla 

reğin in yapıldığı bildirilmektedir. 
Ge-

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yul<arda özeti n.çıldana.n dilekgesinde vfi.kı isteği ilg~li ve ye ~kili 

id:ı.rl m3rcie veya yargı orgaU:anna müracaatı ge•·ek~ird"ği c:hetle lwmisyonumuz çn.lı}ınaln.rını dü
zealiyen 140 s::ı.yı:ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olm::ı.sı hasebiy:c l<cmisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ:y e karar vcri:di. 

13580/13580 - 13 . 2 . 1965 

1BTI.AII1l\I IIAKKI KCRAN 
B.~stekU.r sokak No. 38/11 

Kamr ·o. Ka;·ar tarihi 

1174 28. 12. 1966 

( D ilekçi : Tii1·!.-iye llidrojeolo[jlar Sewlihası 

üyelerinin 6 ncı dereeden i5c ba§latılarah intibah

lanııın bu esas iizeriwlen yapılaı-ah m~fjdur çdil
,;ı :mı 3lc ri istenilm 3kte.lir.) 

Kavaklıdere - ANKARA 
B yındırlık B:ıkanlığı ccYabi yazımnda : Di

l ek~i sendika mensuplarının UNE CO tarafından 

açılan iki sömestirlik kursu t<lkibetmclerinin talimat hi.U~ümlerinc göre kenJilerinc yükse: me hakkı 
bahşedemiyeccği bildirilmektedir. 

Gereği düşünü:dü : Dilekçin:n yukarda özeti açıklr.nan di ekçesindc v5.kı is teği i'gili ve yetkili 
idari mercie vey:1 yargı organlarına mür:ı.caatı gerektirdiği cih:ıtle komisyonumuz ça:ı~ma.arını dü
zen1iyen U.O sayılı Kanunun 5 nci m::ı.dd:ısine ait iş erden o:nıası ha:;ebiylc lwnisycnunuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar ~o. Karar taı·ihi 

1175 28. 12. 1966 



(Dilrk\cnin t:t'ih ve 1'\o. sn ilc sahibinin rHlı, adrc ~;i w <lilck\C iizetiylt' l cr. nıi syon k:ı. rnn) 

143:J:JjJ-133.J - 5. 4. 19G:J 

SA3r1 BEKE~ 
Em. Sb. E vleri I3~ok 33/ 1 

E ~en tepe - M cci<li.vckiiy 

İSTAKBUL 

(D:t c.'.·çi : 'I'ıı[jgcnc.-a!l ir]c tr•·_f;in i ııa ö::Fil; ha.'•
la:ınm b n na rt"irc ı·crilın "si ni i;l cm< te l ir.) 

l\Iilli Swnnnn D:ıkunl ı ğ ı c:~\·al;i ~·:ı;:nıda : 
3) :\ğ~ı :~1o ; l.()GO tarilıin ·k y [ihc:m ::) r: ıra ::ıın gir

m"ktc ise el e 8 g;in cv1·c l 42 ~3ayı lı IC:nuıı:ı güre 
cnPkl iye scYk clilcrck siircyi clolclurD:l<lığı, YC 

terf i ::ı :utl arını ka;:an:ı ı:1 :ıd ı /Sı c:Jıctlc g;c ıı cra ll iğc 
yiikscl tilcm:diğ i bildir;] ı:1 ::)l;:C.ccl;r. 

Ger ·~jı düşünöl~di.i : D1eltçinin yui::ardn. ö.:::)ti r. :ıldn.n:ı.n dilckçe:JinJc vC~b btcğ·i i~g-lli v::ı yc ~li.i'i 

id :ırl mJr;}ic veya yargı organ·arına müracaa ~ı g:ır:ı!rt.a-di!}l cJ:ıctlc lwr.:ılsycnur:ıuz ça: ıına:c.rı:oı dj. 
z:ınliyen 1~0 s:ı.yı:.ı Kanunun 5 nci maddcsi:ıe ait iılcrdm'. olı:rn h:1-::c~)iy~c l:oı:ü:ıyo:ıur.ıu.:::;:1 bir 
\slem yapılm:ı.::ıına mahal görülmcd:ğ·lne oy bir:i.ğ· Oy:e l~ar:ı.r vcrl:cll. 

H -1:74/ 14-1-7-1: - 9 . 4. l.9GG 

NİYAZİ ÜCC:ÜÇ 
Ilasan Ilalife mahallesi Ocak lı sol; ak N J. Gl / 3 

H-l~G/1H2G - 7 . 4. HlGG 
FARUK GÖJG3EVER 

F atih - LT AKI3UL 

ll:ı l iğp:ış:ı c:::cl:lcsi Ko. l.:J!J/ 7 
F atih - İSTAKI3UL 

14516/ 1451 G - 17. 4. 1063 

TI.AŞİT AKS X iüT Ye arkadaşları 
İskender köy:ülc ri 

Karar No. Karar taribi 
------.--

11/G 23 . 12 . 10GG 

(IJ) e1:ç::[cr : :27 !ıf rı:;ı~ 1.%0 ta .f2 savılı !(anun

h cın J '. t iya runt lı r]ını, l:cıı !"lc: iıı 7cıı son- a cı;ı ; .l,·

z; JC sev!. dilcn7!!rl C a ·rı7a ın 7a ktsıı 'c gc!cn b(i.,·iz 
nvıj ln ·i;tctin t rNi { i7iııi istrın , • tc lider .) 

o ·,:·.:ı 3..;. cri>ünüldü : Dilc1;r:in;n ?U":aTda ö:-:-ıti 

l'.~ıl;:ln;'1v..:·. dile ~çcsinde vill ::ı irı~c~~·i GJG s::ı~rılı Lı.tı

b:-.': K n.nunu ib y:ırim g;tlril-ni] bul::ırdu:Iu ci

h~~ıo lomisyonu'Il.~ g:ı,1ı>m:ı.b::u. ı dü:ıcn i?cn HO 
n:ı.7ılı. Kanuntın 5 nci mc.dclc::ıim n.~+, i]lcdcn ohın.
c·. h:1-:ıobiylc I:o-nis?ontı-nuz>J:ı. bir i-lcm ya~nlma-:ı~

r -. m2..'nl g:.i. :llım:li!flne oy birli:?iylo ı~anr ve
rlidi. 

K:ıl':ıı · Ko. I\:ır·aı· tal'ilıi 

1177 2S. 1 ~. 10GS 

(TJ 'lck'::lcr : Tazmlu ı· c l.wl'ı:ı zaıııanr'•:: ı bcrı· 

sa'ıilıi lm7 ıııdıı'·ıarı a ··a::iıc;·in!n zorla cUc rin ~en 
a!ınınık d en lifj:n-Zc : ı m ·;5tcldlcr.) 

ImlRNE 
D:ıvlet B ıbn lı11ı e :J \' nlıi y :znı1"1n : İlll'lız olu

m.ıı. tapn lmvı t rirn :ıkl crin;i1 r- ·c··l<l cki. byıtların:ı 

n :q:;.ı ıı. ve tc d:ı\"iill cri yok:n (h mirn-:-~ ı la rı t:ı rdın 

d an harici ay1l'm:ı ve ta.ksi.mc tabi tutularak 3 ne ~i ıpJmılarn satuı'ar ya.pı l dı ~ı. i çHi:'lnrmı i:ıc1r i mu
lıakem:ı yoliyle dfLv:::ı aQmak suretiyle tahakkuk etti rııı elcrin in m iimkiin olne :ığı hild :rilmc l~tedir. 

G~reği dUşi.inü!dü : DJclı.:çinin yulmrda ö:::;ti ~. :;ıklann.n dilekgesinde vf~ln i:ıteği i1[3'lli ve yctki'i 
id:ı.ri m.;rcie veya yargı organ·arına miiracaa'ı g0rek tird "ğ·i c:h-:ı t!o I:omisyonunnz çn.~ı}ı:ı.::ı.~arını dü
zo-ıliyen 140 s:ı.yı·ı Kanunun 5 n8i ~1add::ıs:m ait i}lcrdcrı. oln :ı.-:ıı ho.:ıcbiy:e ı~or.üyonunu3:;o. bir 
işlem y;ıpılma3ına mahal görülmedi ğine oy bir:iğ·.y:o lmrur vorrcE 

J\:ır:ıı· :'\o Kıır:ı:· tarihi 

1178 28. 12. 196G 



~ 2D - -
(Dilrkrr :ı iıı t:ı,.ilı \('Xv. sıı ilr s:ılıilıinin :ıdı, :ı d · c;i YC <lilrkı:r iizrtiylc kom isyon kaı·nı ·ı) 

J-lj7:1;' l ~jj'J - ı :ı . 4 . 19::!5 

H.\Ynt S.\K .\UYA 
l\f ık i n.• Ye lC nn-a l~ :LLi-t ı·: ·i Kurumu ht.:mlıul 
Şnlır ~I'irJ [i rliiğj 

(D !!rJ:( : Enı ~Uilil'ie esas iicretiııiıı 513 ı sa1nLı 
J{an·ıın ı ııı ın 'isa<rlesizli(ji y iiz fiııdeıı esa-s kıdcmi1tC 

ol; leıuıı hinıı ot seneler·iyle nı ·~ teııasibo larah yiiksıı · 
lrın ~ -l :ijiıı:l cıı ın 'i .~tcki ve b n lıusıısn diizcıı!iyecel~ 

bit· !; arı ıııı çıl:anlmasıııı istcııı cktecliı·.) 

! QTANBUL 
(br:.:ğl dü? i.lnüldi\ : Dilelrçinin yukarda öz1ti 

r.:ıkl::t.::-ar. dilckçesil:'dc vff;:ı isteii-I kanun tekı:fi 

vcy;-, tasarısını gJrektirdiği cihetb koııhvonumuz 
ç~, ı')m ::ı.'a-:ın'. d ii::::nliyJn 140 sayılı Kanunun 5 ne~ maddcsi:rc ait işlcrd:n olm:ı.sı h::ıgebiyle ko:nb
YJ:.:2Umuz::::-, bir i~lem Y.1inl:n:ı.sına malı:ıl g:SrüLncdiğ·: :r..c oy birliğiyb karn.r verlidi. 

1\ anır· :\n. Knl'nl' f:ıl'ihi 

1179 28 . 12 . 19G ıi 

------·---- - - ---------
HG~G '1-1G2G - 20 . 4 . 1%::> 

PT;YZTTLL.\ TI (' 1\ KlR 
D .1.lıt:2 n ı·:ı ~ ı köyi.ind c 

Çİ~E 

(D i!el~çi : 509 sa:;ılı J{aııııııdan l.:cıdisini fa y . 
da7rııdmıvı .Jaıı ilgililer ve Maliye Bal.:anlığııdwı 

m ·i .. 5tc':i Zir .) 
1\Inli,\'•:) n ::-.'mnlığı L'~'':.ı\j y:ı.zısm:kı : JI ::r.;nc l!-!

lı :ne a.J ınmış n kcı-:;: nlN)m ·ş m:ıJıı:-::-ı:n:ı ilf.ı:n ı kar. ;ı

Siın ~ı. . d i lrı:Cı:~· nin i ~··~cğinin yerin g~ı~ in:~ın1' :. ı:·:ı :n 

nüm~~Li n ol :ı:m ıyac:ığ ı b2·ldıl r:ı:m:):;:tc::Iir . 

C'rc:· ;:ığ··~ dÜ] ~i:r~i~dÜ : D:!cb_:·n·n yulnd:ı. Ö.:Dt.'ı r,:;ılca.na:ı dilekçcsmde v5.lo inteği ilfflli VC ye 'kili 
id:.rl m 1rJic v.:ıya yarrrı org:m·a.rm::ı. müra::a.a'ı ffJrolt~ird . ğl ellietle l;:omisyonumuz ça.:ıJm::ıla.rını dü
zJ::ı1iyJ:rı. 1<1Q s ::ı.yü K::- nunun 5 nci nr'.-dce:ünc ait i]lcrdcrı. olm:ı.:;ı ha:ıebiy:e komisyonumuzca bir 
iş:ce! yapılt:.1::ı.:n:ı. r..ı:1lı::ı.! görülmcdiğlnc oy bir:i ~·:y:c lmr::.r verEdi. 

HG D/ l.J.G D - 22 . 4 . 1%3 

:\I. S1TAT ÇAKllı 

Knı·.ıby ,ı S::/:a~c Krı. 22 
D J.'ro~·~u - !"'I' AKBUL 

14G7 1/ 1-W7l- 23.:1. 1965 

i\IF1TAFA SITl-T ALPA". 

II:>c.1ii l·f"y,:z :.\Lı!ı. IIo:ı:ı.cfc nJi So:>::~c No. : 43/3 
D.ıirc 2 

F atih - İST .A.:\l3UL 

1\:ır:ıı· No Kaı·::ıı· taril~ i 

1] 8() 28 . 12. 1936 

(Dilehçileı· : 42 sa:;ılı J[anıına g"1·e 27 Ala:Jı..S 

1!J:JO dan sonra cııı~ l.Ziye sevh dilcı·eh t erfi ve y:i7;
sclm~ sürelerinden ve lıal.:larıııdaıı genç yaş!arıw.lt-ı 
mı!ınıııı edilcWderiıden ve 30 . 8 . 19GO dan s?n

m çıha.- ·tlan biı· derece üst rııaa.Ja y iikscltilcn orclu 'lcı 

l:a!aıı arl.:a~la.J1 arıııııı bıı rn~ıa5~ar iizer:ıı-lcıı bi 1 alııı· 

ı · cı yine 42 sayılı /(anunla cm ~kliye sevk e ~Lleı· .. ı ,'.; 

farklı i.~ıcm yapıU !ğınian şikayctlc gıı·ekli infıba!;ı 

y ,'il;sclt ilııı ~siniıı l;cııdilerinc ele sağ!anmasını is ı' c
m 3ktedirlcr.) 
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(Dilf·l ; ı:<· ıı i ıı t:ııih ,.<' ro. !';\l ilr !';:ıhihiııin :ı<lı. adresi ve dilck~e özetiyle komisyon karan) 

1~30~/ l~GD~ - 21 . ~ . 10G5 
'ITTUWT 'ıTRI L\D .\K 

B.ıô:m:ı1 B uh-,ırı Ertuğı~u ı S/xi 80/ 11 
Yı :ıJız - İ3TANBUL 

H70:.i / U703 - 21 . 4 . 1% 3 
B .\ TI .\ETT l:.\1" EKGİN 
İn~:)cy }h! ı. JGi~li:{ L:ın;;:.ı :.ı:l. Yliı .. ~i!!{ Paları 
No. : 3S/ 40 

Ak<J:ı.r::ıy - İ "' TA ınuL 

1-1-78 .J. .' ı~ 7:1-1- - 21 ' 4 . ] !)Gj 

Y.\.Ş .\P. K :\H.\KO Ç 
fhim :i~myu Ay:ızp:ıij1 Çift e V av So~;:ak No. : 4/-:1: 
Çatak Ap. 

H~H/1+.'3-14 - 3 . 4 . 10G5 
ntıomT uen=mJJ 

İSTANBUL 

E x•n tcp::! Em ::!':di Suha.v Ederi No. : 52/7 
l\r 'ei Eyeı:;:öy - İSTANBUL 

1+7'17 / 1-1:777 - 2!) ' 4 . 1 %3 
B}rfN1l- DER!\E ~"J ! BAŞKAKLIÜI 

33 Suh.1y adın::ı. 

İSTANBUL 

(D ilekçiler : 42 sayılı J(aıı ıma ,q 'ire 27 !ılayıs 

19GO dan sonra rmıchliye sevk edilerek t e ı'{i ve yii !~ 

selm3 siireleriııdeıı ve haklarından genç yaşlanndıt 

malırnrn edildiklerinden ve 30 . 8 . 1960 dan so ;ı

m çıkanlan bir derece iist maaşa yiikseltilen ordud·ı 

halan arkadaşlannın bu maa.5lar iizer inrlen bi'iilırı

ra y ine 42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilere.';; 
farklı i.~l em yaınldığın-lan şikiiyetle ,qerckli intılıal; 
y iiksclti!mcsinin hendilerine de sağlanmasmı isl ı:
m el;tedirler.) 

G :ırcji·1. dii]üniildü : Dilek::iıtin yukarda öz1ti açıklanan dilekgesinde vfi.kı isteği 6J6 sayı'!ı K:l· 
rmnb. tdfı.fi edilmi~ bulunduğ'U cih:ıtlc-; komisyon".lmu::: çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci m::ı1cbsine ait i~lcrden olması ha.:ıcbiyle ko:nisyonumuzca bir işlem yapılma:ıma mahal görhl
m:ıdiğinc 07 birliğiyle karar verildi. 

14G)Jj l.t 3!.l l - 27 . 4 . J9G:i 

)nJ~l' AFA DEDE ve arkauaşları 

Eski II :ı<:ııı i:<:csindc 

SA!}I13BYL1 

K:ır:ıı· \"o. K:mıı· tal'ilıi 

1181 28 . 12 ' lOfi ti 

( D ilr.kç i l e ı· : J andanna askerlik göreuiwlc 133.2 -

1333 yıllarında cşkiya tahibinde k ıır.~ıml a vıını! rı 

rak yaraZanrlığındcın ndl{ılivet maa.5ı bağlamııası.m. 

is t emehtediı·.) 

t ~i~l eni B::r.;:nı1 ı ı ğ ı cc-\·:'ı~) i ~ıazııoo.;ın ckı. : K C'n•l' ·:n i n 
bu konuda D::ını~tayJa aı_:-tığı cl :'hı:::nının r~Jd::.Jil

d i ği b iltLri'l ımdüoJir. 

G:ıreği düşünü:da : Dilclcçin~n yukarda özeti açıklanan dllekçesinde valn isteği i glli ve yetkil' 
i<l"..r ;. mo:-cie v~y~. yargı orga.nlarınr.. mür:ıc::ı.a.tı rrer<ılüirc.Eği cihctle komisyonumuz ça:qm:ı.larını dü
zcn~iyen 1(0 sa.yı'ı Kanunun 5 nci maddesine ait iş!erdcn o~m:ı.sı hasebiyle lromisycnumuzca. hil 
i'J eı~ y::ı.pllm:ı.sın:ı. ma.h::ı.l görülmediğine oy biı·li ği yle lmrar verildi. 

Kal'al' Ko. Karaı- tnl'ilıi 

118~ 28 . 12 . lflG:j 
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(Dilrk<:rnin ta rih Y<' No. su ik sahibinin ııdı. adı·esi ve dilri,~e özetiyle koıııisynıı kararı) 

147rl7/ 1-17!J7 - :2!) . ± . l!JG5 

TnlrrFT YURD.\13 .-\K 
B::ı.r~ ıaros Buh·arı E ı·tuğrul S:tc3i 80. Bl·ok 
1 l. Daire 

Yıldız - İSTANBuL 

(n i! ekç~ : Danıştay k.ai·ariyle hakedilen y edek
te tıırJgeneralliğe te rfi inin Milli Savnnma Bakan
l ığıncn yerine getiı·ilııı ed.iğinden mi.Lştekidir.) 

Milli Savunma B:ıkanlı ğ·ının ceva'b'i yazısınch: 
Dilrkr:i h akkında Danıştay 8 nci Dairesince ve:ri
lcn lcıra r sndeea üst derece maaşa ter.filıi için olup 
tn~·g- :'ncral l i ğc t cl'fiini kapsamadığı ve bu karar : ı 

itiı·az ı ii z c ı·]nc ka rar tash:hi t a lcıJ i nin re cl ddi lmiş bnlnn clnğn, G: nel kurmay B :ışkanlığınca Yel. Ge
neral lcı.drosu tlolu bu luncluO.un ~l:ın arzusunun : s'afının mümkün olamadığı bi :dirilm ektedir. 

G::ıreği düşi~nü:d'Li : Dilekçin:n yukarda özeti ::ı. :::ılLana-ı. dilekgesinde v5.l.;:ı isteği ilgili ve yetkili 
id::ıri. mc cic vey:ı. y::ırgı. orrranlarına mür:ıcaatı gcrJk~ir.d iğl cih:ıtle 1 omisyonumuz ça!ııma arını dü .. 
zen .iyen EO s::ı.yu Kanunun 5 nci m::ıdd :ı sine ait iş~erden o:ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasın:ı. muh::ıl görülmediğine oy bir li ğ·iylo karar verLdi. 

15103/15103 - 1±. 5. 1!JG5 

ABDU[1LAII I\İY AZİ KrnAL 
l necsn Ç ıyırlı sokak No. 4/ 4 

Cebeci - ANKAilA 

Karaı· Xo. Karar tarihi 

1183 28 . 12 . 19t~G 

( !U CJkçi : T erfi hakkı verilmden 11 yıllık hiz
mJt i ile em •l.- liye sevkiııien m ·;: teki ve i ist m:ı<ış 

ii:c;·in bı em 3ldi m145ı veribı 3sini istemekt edir.) 

1\lilll E.:;itim B ::ıkanlığı C()vabi yazısında : G273 
rny ı h Kanunun tatbikatından doğan aksaldıkların 
g:cleri lmc-.:i ic: in hazırlanan kanun tas:!rısının son 
~()kl:ni aldığı bildiri : ınektcdrr. 

c:crcğ i. clü] üni.ilcli.i. : Dilck<jh1.'in y-ctlmn:a cz9ti ~;ıklan.a:'. dilekı;esinde v5.1n isteğ·i il 'Jili ve yetkili 
id:ı.ri. ı::.crcic vey:.> y;ı.rr;ı or~·:nJarma mürn. ~a:ı.~ı gc "· .-Y;irdiğ.i. cibetb komiPyonumt'.::: çalı~malarını dü
z::mliy::ın 140 r.n.yılı Ka:ıuntın 5 mi r.ıadde::;ine a1t i]lerlc:-. olma:•. hn.Jebiyle komisyonumuzca bir 
i:ılcm yap:lı::1a '3ın:ı. mahal g<.iriilm.cdi§·inc oy tirlielyl:ı ka:-ar veradi. 

15174/ 151H- 18.5 . 1%5 

IT. 1BRAIT1M GÜI\DOUAN 
Adabük köy-linde 

ESPİYC 

Karar Ko. Kar:ır tarihi 

1184 23 . 12. 1965 

(D :le1:çi : l stim1nh dilen hisseli arsa ı•e iize
ı · i .• ı -le?,-i eııin :n b d ellerinin bir an evvel kendisine 
ü . bı:n~sini ist em ekt edir.) 

Tanın B ıkanlıı~ının c ::ıvabi yazısında : Evine 
t ıld ir e·lil cn lG 500 li ra hdel'n a~·ncn k~bnl rrlil-
c1'·;'!; i, ursac:;m-ı. mctrckarc<>inc takdir olunan 12 lira 

bedelin fahi!) görüler ek tcnki si bdrl clftvası a~ılch ;1 ı ve tahakkuk c·lcn alr cakların ı n k0ml:C:nr tccU
ycsi için 18 . G . l !JG:J g<in ve O.J l 200-t- 1-175() r·:ı.yılı y~zıyla 'l' ircbolu Orman İ~' etme M:üdürlü
ğ ;incc g ~rckcn cmrin ycrild i ği bildirilmektedir. 

G:ırJğ-i. dü::ıünüldü : Dilek~inin yu >arda ö~:ıti ~:ıklana!.'. dilekgesinde vô.kı isteği Tanm Bn.~rn.n
lığıncr, y.:ırin~ g3tirlldiği cib)tle komisyonumuz ç::.'!.ı::ım~larım dü3::nliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci 
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(J)ilrkrc·ııirı t:ı · ih ,.r Ko. sıı ilr s:ılıilıiııiıı :ıdı. :ıılrr s i n tlilt' kr.r iizrtiylr komisyon k:ı r:ı.rı) 

ı;.n:1Lhı'.m r..i~ İ J lcrcbr.. ol:n:ısı h:ı.::ı::ıbiyle komisy.:ır..um:1z~~ bir i]İe:n y:ı-pılm:ı1:w.a malnl g:.ir:ilmcdi
ğ·:n :ı oy birliğiyle ı~:ı.:-ar verildi. 

I.) .) S 7 j liJ .J.j7 - 1 ~ . G . J DG3 

K::ı ı·nı · Ko. K:ır:ıı· t:ırilıi 

1185 21 . 1~. JDGG .. 
rD :lcl;çi : S :irn ~rbanh llereke K ımı-~ Fa!ırika

sın ·lrı': ~ nilw:;et verilen i.J~e rine ia-le cdilın ~si ist e
nilm~ !; tc ·Zir. 

IIEREKE 
8::ı.ın:vi Balmnlı.ib c:;,·ahi yazıların ~h : İ~lerine 

niluwct verilerek hilfılı :>. ra rıkanlar:ı miik1 er:rp hak
larının r~ Kanununun J G/~ nci ınaclc1 csincc tanı

chğı , İi=)~r'n n~ak kaldıklan zrm:ın i<:in fabriknc:ı h;:m·l11t ödenın <:;ni n m;imkiin olamı:vac:ığı, m'lh
l:cın ~ ı~n T:: flari.v:r iir!'rti YrUdrfn ele kendileriııd :ın almmıyacağı hususunda Süm:ırb:ınk<:a yapıla

c :ık i~' rn. o: nac1tğı bildir;ımcktc::lir. 

Ccrc::;- · dü ·!ü"lülciF : Dilc!:d .in yukardn. özeti r..:ıklan.a.r. dilek';esindc vf\1:rJ. iste~i. il ı:rlli ve yetkili 
id-ı,··ö. r'cr;:c vcy':', y-ı;r"1. or n·a:1 l:ı;rmn. müra Ja:ı.tı gc·: ·ı·~·'.ircliği. cihctl::ı lwmi;yonumu.'j ~a1ı'1ın:ı.larını dü-
7,~'1l'y :ı:r. 1AO r :ı.,-rlı I~:ı.T1lr.1::1. 5 nd maddesine :ı.it i~lcdc~ olma')~ hasebiyle ko:::nisyonumu3ca bir 
i= lc!:.~ y:ı..~1~ t:m ~ın:-, r:a~:al rr:.:rülmccliğine oy tirliğ·lyl::ı kar :ır vcrllcli. 

15Gfl.J/l ::>585 - J 5 . G . 10G.i 

Hff:iTAP.\ ,\fıt KAY.\. n nrlwdaı'nrı 

IIac:lcpbclcni köyi'ındcn 

ÇiNE 

Kaı'ar I\"o. Karar Tnr·ihi 

118G 28. 12. lDGG 

( Dilck':i ler : II azine ara.z-'l.cr:w·n z~'lliycd .r alı :·p

leriııe tcsci l?'n yapılmamamndan miiJt ekiler.) 

1\Ial iyc B:ılwnlığı ccnıbi ~· ::ı zısın<..la : 5C3 sayılı 

Kammnn 33 YC g-erici 3 ncü nıacldclcri muYacchcsin
cle her iki dilckQinin talepler inin yerine getirilmc
sine imktw olmaclı~ı bildirilınekted ir. 

Ccrcj' ~ dü :; ü:.ıilldü : Dilc!{çin.in yukarc~:ı. özeti a;ıkla:ıa!'. dilek';esinde vakı. isteği il~ili ve yetkili 
id.:ı.:cl Dcnic vcy~ y:ı::;ı or:;a:1hrma müra ;:ı.:ı.,ı r.;crJ~-:'irdiği ci!letlo komiryonumu3 çn.lı<>malar:nı cli.i · 
Z:)"l[y:m 140 ray lı. Kn:mnun 5 n:ıi mn.ddc:ıine ait i~ler.:lc~ olma~ı. hasebiyle komiı:ı?ontımuzca bir 
i: lcr.1 y::ı~1:l:.ı::ı::an:ı.. :r::a3al rrJrülmcdiğlnc ey l:irliğ·iyl::ı karn.r verlidi. . . 

l:i8 i3/l !iJ G3 - ~J . G . 19G.J 

IT ü8TJY1N t TI Z 
Yıluırır.ıbya-:ı t r:ıa!ı. 5 solmk No: ll 

Karar Ko. Knrar tnrilıi 

1187 28. 12. 10GG 

(D .'lckçi : Vcıtani hizmet tcrW.ı 1ndcn nıaa <; talı

s:'sin :· istrınektedir.) 
Milli Sa nmma Bakan lı h ı ceYalıi yazısmda : 

Di ı·inci Cilı a.n IIurbi ilc l st ikliU SaYa'}laı1mlrı fc:·a-
Ab:ulaı:; - ANKATIA r;at.l a Yazifc örcnl crc scyyancn ınna'} b::ığl::ınınas1 

imkftın olıııaclığı ancak cmsnliııe n:.ıznraıı üstün 
ba ·.! aı·ı salıiplerinden yardıma ınulıtacolaıılara ö::cl kanunla ~·ardım sağlanabileceği bildirilr:~cktc, 
dir. 
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(Dilrk~cnin tarih vr No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

G-ereği düşünüldü : Dilelrçlıün yukard::ı özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ınerde veya yargı or,:;-aularına müra.~aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kn.!lnnun 5 n:::i ı:ıaddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem y::ıpılmasına mahal g·örülmediğ·ir.e oy birliğiyle karar verildi. 

16306/ 16306 - 10 . ll . 196G 

II. KiYAi:i .\TABEK 
Acılıadcm Bcyczlcylaklı sokak No: 8/1~ 

Karar No. Karar tar!hi 

11 88 28. 12. 1066 

(Dilekçi : Siimcrbank Bakırköy PamukZıt Sana
.ıJii Jlaki?ıa Bakmı 'l'eknisyeııi iken iş kazası neticesi 
!·olnndrm malıll kaldığı. neticesi maUiliyetiniıı i§ 

'; azns ı n cıfi 1· csi olduğ11 tabip rcıporl"n ve mahkeme 
'lümlnriyle tesbit ı·e tescil C(Wdiği halde maliiliyet 

il/ flıl.~ı uağlmwırtdlğnulan mii§fctkidir. Ye bu h~ısusta 
7, ara r ı> e rilmcsiıı i istemektedir.) 

gınrkli Sandığı Ucncl l\Iüdiirlüğ·ü cc,·abi yazı .ıııtl:ı : Kunıınunun mfılüliveti iş k:ızası neticesi 
lw hul cl ınctliğ· i i c: in maa ~ lı<ı~ Lı ıırıı~ı:H1ığ'ı \ ,, 1 •U h n .n•;! ~ı ı1ilrkc:i nin l>a.nışta~·cla. aı_:tığı idari ıliham n da 
rcıldoluııınu~ bulımd uğn hi lı liı·il m rk tc(liı·. 

G-ereği düşüniildü : Dilekç.inin yü1::arda özeti ::ı.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vey::ı yargı organıanna müra::aatı ge cektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mr,ddesine ait i~lerden olmas! hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına ınahal görii.lı';ıediğinc oy birli,1iyle karar verildi. 

1 G53/20234, 16!12/ 2922:5 - 8 . ') . 1061 

I\TRt llCNALP 
Plaj Yoln Hifat Bey sokak No: ..j. 

Karar No. Karar tarihi 

1189 28 .12. 1966 

(Dilekr.:i : Seneh~1·den beri istimlük edilen gayri
. ıc nlııd bedelinin ödenmediğinden nıii~tekidir) 

i ı)'ilcri Bakanlığının c('·:abi yazılarında : J G65 
:n lın<la J 13 732 ve ·l6 6+8,85 lirasımn istimlftk be
,[0\ i olarnk ılilekç:iye ö(kndiı~i w ~eriye kalan 
~8 RJ 3,32 I i nın ın da 1966 ~"ılında ödeneceği bildir·il
ım+tcdir. 

Gereğ.i. dü~ünüldü : Dilokginin yukarda özeti ~çıklanan dilakÇesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya ye;rgı organlarına. :müı·acaatı ge"nktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 11!.0 myılı K::ınunun 5 ııci madde:Jine :::.t işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapıkıasma ::::::-.,ha1 görükıodiğ·:.no oy ti:rli i~iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1190 28. 12. 1966 



- 34 -
(Di.lck~enin tarih ve Ne. sm ile sahibinin adı, adı·esi ve diJ e?ı:çe özetiyle komisyon kararı) 

~-+31/42387 - ~8 2 . lD6J 

< 'P.VR iYB DALC'l 
Ynkan Hasan Bnsri ıııahallcsi :\fczarlık 

sok:ık Ko: f) 

· (Dil ekçi : Emekli Sand1ğındak.i kcseneklel'inin 
1'arlesini i:stcmckledir.) 

:J1aliye Bakanlığı revabi yazısı mlıı : Dilck<:inin 
vefat ettiğ-i cilıetle vftrisleri veı·aset ilfum ~ıkarit ık

lan takelirele J 88,50 liranın kendilerine Bıneki i 
S:ıııdığ·ınca ödcnccrği bildirilıııektcdie. 

Oereği dü~ünüldü : Dilel~çin:~ yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaıo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga!llaruıa mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 1 ·~0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yap:;lnasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1-004 /226ı G - Hl . 1 O . ı !160 

ALt ~'\ K'l'('RK 
('n nı lı ur iyct nı aha 1 1 CH i l\I. ~k lı iL Ba hıı ~vktı k 
Xo: LG 

T.RABZO~ 

Karar No. Karar tarilıi 

ıı n ı 28 . 1~. ı %6 

(Dilckçi : llaks1z vnznldığı em eklilikten ıığradığı 
mağrlnriyctin lwld1rılnıasm1 1'stemPktedir.) 

i(:i~Jc :· i Bakan lı ğının cevabi yazılannda : i\ym 
lllC\'ZtHI<l l )lllll~1 U,l·:ıda i<laı-1 clil.Ya U<:tığı lJildiril
lll('kted i ı ·. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz galışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!)!)86/ 52803 - 1 o . 8 . ] !)61 

::\ICSTAFA YöHCKOGLl' 
Emekli Öğı·etmen 
K ımı ha li 1 l<fiyü 

BABAESKi 

Karar No. Karar tarilı i 

1102 ~H. 12. 1066 

(Dilekçi : Göriilen liizwn iim·iııe c111ekliye seıık 

işfenıinin iptali istcnilıll ektedil'.) 

Milli Eğitim Bakanlığıııın ccyalJi yazılanııda : 
.\ynı mcyzmla Danışt:ı:v 5 nci Dair0dc ıır:tığı eli'inı

nı n rc(lılrd ildiği bildirilnıektrdi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanaıı dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birllğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ı ı f);j 28 . ı2 . ı !1Ç6 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve clilckçe özetiyle komisyon kararı) 

6814/54687 - 3 . 9 . 196) 

AB DüLAHAT Sl•WG 8l\" 
Mitatpaşa caddesi No: 2~6 

i ZMiR 

(Dilek(i : 11Iilli ıııiicadcledcki hizmetleri seuc
biyle ma.ddi yardım yapılmasını istemektedir.) 

::\Iilli Sanınma Bakanlığı :·azısımla : Dilck<:;iyP 
ıııaaş bağ·lanması ir.in Bakanlığa bir· nıi.iraeaatının 

lmlunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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. 

6815/54670 - 3 . n . 1 fl61 

SAL IH Tl'IL\K 
Piraziz köyünde 

B(H.~ANCAK 

Karar No. Karar tarihi 

1194 ~8 . 1:2. 196G 

(Dilckr;i : Jlalilliyct maJı bağlanmasını istcmel.'
tedir.) 

1\liDl Sanınma Bakanlığının ccYabi ~-ftzısında : 
Dilckr.inin halihazır sakathğımn 551 sayılı Kanun
da yazılı 6 der c den hiçbirisine girmediği ir.irı 

ııı a lfıl maa}iı bağ·lanamadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ro,çıklanan dilakçesinde vakı isteği ileili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. org-anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6816/5,l676 - 3 . 9 . 1961. 

M:EIIMET TEK1N 
Eımll'i,vet Şnıbesi 5. Md. d e Muıameifut Memuru 
Aıhmet Dnran diylıc 

İZMİR 

buluınma:dığı eiheıtl haikikında yıaıpı•l·a.cıaık .iş-hını 

Karar N o. Karar tarihi 

]]95 ~8 .. 12. 1966 

(Dilek çi : Askerlik görevinin i fasında bir tat
bikat sırasmda yaralanaı-ak nııllıll kaldığından bu .. 
hisle maaş tahsisini istemektedir.) 

Milili S<aıvunmıa Ba!kanhğı ccvaıbi yıazısıınıda : 
Malftliyıet dıurwmuıun tedıaıviıleri sonundıa kesi:n ola
rak tesbiltinden sonııa 5434 saıyrlı I\:aııtUJlla göre 1.5 
yıl] ı k miira0a•at süresi . iç-inde malul maıa 1 talebinde 

0l madığı bildirilımektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Di:lekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkil:l 
idari mercie veya yargı. organlarına müradaatı 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. Karar tarihi 

1196 28 . 12 . I9eG 
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6818/)-1:67:2 - 3 . !) . 1!J6 l 

II IT1M t JJlfJBER 
D0likli Ta'i :Jbh. TorrJia Rokaık Ko: 3 

KAY8ER t 

(Dilek(i : Ifarlı milliılii oldıığnndan miiliiliyct. 
?ııaaJı. trılısisini islemPldedir.) 

::\Iilli Sanmıııa B :11kanlığ' ı N•nı.lıi ,Y·azısıntla : Di
lrkı:ini n raporunrla.ki salmtlığı 551 , ayı h Kmmn 
cnıra~. rctvrl·inr giı"..nccliğindt'n mi\llıli,,·cıt ımıfcLsı lxıg

lanruınaclığı YC hn lm:ıusta. Danı'jt.aycl a aı:tığ ı ı l fı,·::.

sıııın rla rccldcd.ildiği bil d ir11mcıktc-d ir. 

Gereğ·i. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aqıklanan dilekgesinde valn isteği ile-ili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 organıanna ınüracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen -140 sayılı Kanunun 5 nd maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasınıı. mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6931/ 54949 - A . n . 196! 

JTÜSEY!l\ BtLAT1 
KurtLtlns Boııcul< Sokak To. : 1-t/-1-

Kame No. Karaı · tarih i 

1197 28 . 12. 1066 

( Diff'kçi : Yedek subayl?!drı geçf'n lıı'zmctin in 
mrınuriyetinf' eklenmesi için gerekli kaımnun Çiko

nlması 1'sf cnilmf'lderlir.) 

ANKARA 
Gereğ·l düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan dilekgesinde v&ln isteğ·i k anun tadil ve· 
ya tasansını gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz 

çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyo

numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6936/54958 - 9 . 9 . J 9ı61 

h-ISA~ FAHRl ÜSTÜ~DAÜ 
2 nci Caddc No. : J 7 

1\.arar X~>. 1\.aı·aı· 'I':wilıi 

11 98 ·28 . 12 . 19GG 

(Dilek çi : Emekli ilcram iyesinin veritınesi için 
yeni eınel.-li kanunıma lıir madde ilavesini isteınel: 

teclir.) 

BA'I1:\fAN 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i 

açıklanan dilekgesinde valn isteği kanun ıteklifini 

g-ere!rtirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasehriyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1199 28 . 12 .191iG 
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(Dilck~cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilek~c özetiyle komisyon kararı) 

6$):17 /54ô56 - 3 . fl . 1961 
ZİYA TÜIU(EH.! 
Ba'lgat Barhıaıros Durağı No. : ~3 

Bnılı~cliedrr - ANKARA 

(Dilckçi : Emekli olup da sigortalı işçi olanı!: 

çalıJanZara hak sağlanması i(in 5·131 say1lı J[anıt 

?wn değiştiri/erek bir madde il61•esini isteınekfe

dir.} 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun tadil ve
ya teklifini g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun ,5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

60:19/ 55014 - ll. 9. 1961 
ŞEVKİ TEZGELEN 
Paneaı· 3133 tr DD Yol Bcln:isi 

6940/ 55015 - ] 1 . 9 . 1961 
~fEHMET ÖZKAN 
DD Pancar 31~3 Yol Çanıııu 

G9:-l8 / S5012- 11.D.J961 
),f S.'\ KOÇ 
DO Yol Baş<:anıijn Sicil Ko. 1:.?1R8 

6942/55967 - ] 1 . !) . J 061 

ŞAKlH. l\fBYDA ve arkadaşları 
Bği.tmcn 

6963/54823 - ll . 9 . J 9G l. 

MEHl\IET DEVR1l\I Ye arkada~ı 

~Ialıköy İlkokul Eği.tıncni 

'rO.JWALI 

TORBAL[ 

TORBALI 

ŞAVŞAT 

SUSC7. 

Karar No. Karar tarihi 

1200 2!8 . 12 . 19Gfi 

(Dilekc;iler : DD lşçilerı:nin Emekli Sandı
ğmda. geçen lıizınctlerinin ı•e lıiril;nıi:5 nıçvduatmın 

7'. C. Eınekli Scındığmcı aktarılması hususundcı [JC

ı·ekli kannni işleınin yapılmasını. istemelrted.irl er.) 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vaJu isteğ·i kanun teklif 
veya tadilini gerektirdiği cihetle komisyonumuz 
çalıŞmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Kara!' Ko. Kaı'at' 1'arihi 

1201 28. 12. 19G6 

(Dil h;iler : J[öy cğitrncnlerine, emekli hakkı 
f a.n l?!masını, çocııl~ zammı. ııeı·ilnıesini ı• e maaşla
rının art1nlınasını istenıektediı-ler.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzu 
olup kanuıı teklifini gerektirdiği cihetle komisyo
numuz çalışmalannı düzenliyen 140 sa.yılı Kanu
nu:ı:ı. 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 

komisyonumuzca bir işlem yapılmaı;ına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı•ar 1'\o. Karar Tarihi 

1202 28 . ]2 . J9fi6 
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6943/ 55063 - 11 . 9 . 1961 

PATIRİ TÜZ:Ef.1 
KoC'aÜ'pc Al'lmsı Akyi.iz Sokak No. : D/ 7 

(Di/ cl•r:i : llkokal öğretmenl erinin clıliyctl cri
nr göre millrt hizmetinde drı.Jw faydali alacaUan 
as/'i gör ed cı·ine icıde edilrnel eri istenilıncktedir·.) 

Yrni~chir - ANKARA 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan. dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle ko

nıisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun. 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına m~.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6946/ 55074 . ll . ·9 . 1061 

BEDHt EREİlı 
('c~m<' Sokak No: 3~ 

Htıınclilıisaı · ı - I ~TA~Bt'L 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

1~0:1 ~8 . .l2 . 1966 

(Dilek çi : T erfi hcıkkznın ı•crilereh cnıe kli 

marışının bir iist dereceden bağlamnasmı istemek
tedir.) 

Qcreğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
ze::ıliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
i~ -:ım yapılınasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!ı072/!'i07'2 . 3393/ 3393 . 13 . 4 . ] 96~ 

AU !U\,fAN 
TCDD 3. !şletm e 1\Id. Şuhr 31 Şrfliği rıminclc 
Yol Çavu~u 

lZM!R 

1 . 8 . 1964 ten itibaren 317,41 lira emekli aylığı 
zam ~örclüğü bildirilmektedir. 

Karar No. Kanıt· tarihi 

J20-t 28 . J~ . Hl66 

(Di' rkçi : Emekli maasına nıiistahak olması 

i( in m nh l f' lif lıizınetleı·inin birleştirilerek emekli 

mcıa:5ı bağlanmasını istemektedir.) 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürli.iğüniin 

CP\·abi yazısında : DilPk<;inin Sanclıkla ilgisi 10 sc
ne 4 ay YC TCDD İş<:il_cri Emeleli Sandığı ilc il gili 
J9 yıl ıcı aylık hizmetleri birlc~tirilerck krnclisine 
bağlandığı \ ' C 668 sayılı Kanunla da 89,09 lira ek 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dil~kçesinde vakı isteği ilgili. ve yetkili 
idari mercice incelenerek gereği yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmaııına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar· tal'ihi 

1205 •) . 12 '. ] 966 
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6954/ 55078 - ] ı . 9 . 1961 

Jk SADETTiN ONARAN 
Vekili Avukat Dr. Suat Tahsin Tüı·k 

(-:a lata Noı·d~tE'rn IInn!) . 11 . 1:2 
IS'L'Ar BrJ_, 

(Dilekçi : lll iivekkili Dr. Sadett·in Onaran hah
l<ındaki emeklilik işleminin iptali için Daıııştaya 

<la ı•a açtığrıvı. , i§in bit here de J(nrııc u Meclisce in
re lc ıım esi1ı i istemektedir.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.lo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetlc komisyonumuz çalışınalarmı dii
zenliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

G956/ !)5073 - ll . 9 . J 961 

SABi T KöK TEK 
YaYuz Selim cad. Akyıldız ap. ;\l) : 36 
l•at 3 Daire 7 

Fatih - lSTA BP IJ 

Karar o. Karar t a rihi 

1206 28 . J2 . ıgG6 

(Dü ela;i : 5434 sayı lı K anunnn 34/B maddesiyle 
emekliye sevk edildiğini ve dosyasının celbiyle ince
lenerek rıdale tin tecellı'sini ı'stemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ı·ektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

69;)!) / !'i5049 - J 3 . 9 . 1 !l61 

F . YJl_,MAZ UüKSl~ L 

Toprak Mahsuller i OfiRi Biil p;<' Haportöri.i 

S .A11 S LT .'IJ 

Karar No. Kara r tarihi 

1 ~07 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : .11illi l\01·unma J{anunıuıu?ı ev kim
lrırı hakkındaki hiikiiııılerin e aykm hareket edilcli
{iinden miiJtekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ıı,çıklanan. dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii
zenliy O s ı:ı yıh Kanunun 5 nci maddesine ait işlorden olmaıu hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Kurar No. r arar tarihi 

1208 28 . 12. 1966 
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( Dilek('i : lfaksız olarak i!)iıulcıı cm c k li edildi-
ğini ı•e hcniiz emekli maa5ı lahakklll; ctmrdi,ijiııi 

lı il rl·inıı cl; 1 ('.rl ir.) 
~IYAI':i !)EKLI~:\f 

i zıııit rnıl. Cliilliik sokak No: lfı 

~ \ IlAPAZAHI 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlanna müracaatı g·erektirdiği 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. 

6% l/!552-1:!1 - 1 :3 . !) . ı% ı 

:.'\L\IIlR .ATiK 
<.'clchilPr nıah. 
:.'\fnstafııoğln 

Krıı·:ır :r\o. Krın11· tarihi 

1:200 :28 .. 1 :2. l!lGG 

(Dilekr:i : TJclrdiy c ?'e Orman l §lclıııe8i1lcr arsası 

iiurinc llSHlsiiz Jckildc bincı yaıntdır] 1111 belediye ı•e 

ko. umokamlıl:lan cı·rcı!Jarın cel/Jiylc 1'ncrlenmesini 
isi emektedir.) 

Gereği düşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıl.-Janan dilekçesinde vakı isteği ilg'ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarmn. müracaf.Ltı gBrektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanlll dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonıunuzca bir 
işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

()%:ij,)-~0..J...J. - ı~ . !) . 1% 1 

B. TEVlrtT ÖYKEX 
(lpz }{ah. Rım Sckak ::\ü. : :!:-\ 

6967/):)~06 - ]~ . !) . 106 1 

ZEKt Ü~TÜXiKA.YA 
Ziya Gökalp . 'okak ]{aya Ap .• \ ıJ~lok 

Dail'e :ı. 

J.'ıııdıkzıı<ll' - 1~1',\ :'\8('[, 

K nı·nı· :-\o. Kııl'aı· lal'ihi 

1210 2R . 12. 10GG 

(Di/cl;(·i Esl,·i qiirn·iııc irulr rdilnıesini istr-
mrl.'tcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaati g·erektird.iği cihetle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğ·ine karar verildi. 

K al'at· No. K arar 1arihi 

ı ıtı 2R . 12. ı nı:;;; 

( DilPlr(,'i : 1957 Tenırııuzıındcı Emekli Sanrl?i)'ı 

[(amınımun 3.9 (B) rncıddesinc göre göriilen lii zu~tt 

iizrr·ine l'mckliye S0t'lc eclilcliğini ya1 lwridinin 1.9G l 
1'rının7tZıt old n,ğnnnn ııe ern.sali generaller gibi dı t 

rllm11nıoı inrrlcnrrck hak ı· c adaletfl'ıt istifade ct
lirilmrsi11i istPmcldcrliı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı iptal talebi mahiyetini taşımadığından isteği ilgili ve yetkili idari 
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mercie veya yargı organianna müracaati ge·rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7112/5fi13·6 - 6 . 10 . l!)ı61 

MÜRÜVVET ŞÜKRAN TÜRKSEL 
Mansur Sokak N o. : 15 

Şehzadebaşı - İS'l'ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1212 ·28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : Babasından ye tim maa§ı bağlan ma .. 
sını istemektedir.} 

Milli Savunma Bakanlığının ceıvab'i yazısında : 

Dilekı;inin muhtelif müracaatlarında ya.pılan ara
malara rağmen dilekçinin 1932 de ölen ba:basının 

subay olduğuna dair hiçbir kayda ı-aslanamadığı; 
nıcı•humun sağlığında iken maaş aldığma dair resmi 'bir belge, kayıt veya hizmet süresini gıösterir 

vesaik temin edilmedikçe dilekçiye maaş tahsisinin mümkün olamıyacağı 1bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet.i açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ve lüzumlu belgeler verildiği takdirde maaş bağlanabileceği anlaşıldığı 

cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 

olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

4407/ 4407, 6995/54616 - 8 . 8 . 1962 

HÜSEYIN BAYRAKTAR ve arkadaşları 
lMuhtar 
Altınçevre köyünde 

Ş. K.ARA.H1SAR 

Karar N o. Karar tarihi 

1213 28 . 12 . 1966 

(Dilekçiler : f{öy Jl!uhtarı Ali Öztürk'ün yol

suzluklarından müştekidi1·ler.) 

İı;işleri Bakanlığının ceva:bi yazılarmda : İddi
a]arın gayrivarit olup, muhtarın mahkemeden de 
bera•et ettiği bildirilrrnektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin:in yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 

:işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

1214 28 . 12 . 1961) 

• 



- 42 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

7030/55545 - 21 . 9 . 1961 

KEMAL BUDAK 
/ 

(Dilekçi : Olü annesi namına Emekli Sandığın
ca kesilen ödeneklerin 5 seneyi doldurmadan vefatı 
sebebiyle kendisine ödenmediğinden miişteki.) 

T. C. Emekli Sandığı covabi yazısında : Dilek
çının annesi Sultan Gülsoylu 1 . 10. J 954 ten 
1 . 8. 1959 a kadar çalışıp görevini terk ettiğinden 

işine kurumunca son verildiği ve bu dunıma göre 4 sene 10 ay hizmeti olup 5 seneyi doldurmadığı 
için 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesi g'e reğince keseııeklerinin ödenemiyeceği bildirilmektedir. 

Hürriyet mahallesi 71 Sokak No. : 24 

ADANA 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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. 

7033,155542 - 21 . 9 . 1966 

!F AICA 1.' TAN 
Ulucami mahallesi No. 84 

Harput - EI,AZIG 

Karar No. Karar tarihi 

1215 28 . 12 . 19()[) . 

(Dilekçi : Askerlik görevi sırasında oto kazası 

neticesi ölen oğlundan muhtaç durumu sebebiyle 
mall§ tahsisini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığı ceva'bi yazısında : 
Dilekçinin ölü ·oğlunun askeri emirler ve tr,afik 
kaidelerine aykırı hareket etmesi neti•cesi kazanın 

vukubulduğu Emekli Sandığı tafhk±katiyle anla.şıldığı crhetle 5434 sayılı Emekli Sandığı Jüınununun 
48 nci maddesi gereğince vazife ımah1llüğü 'hükümlerinin uygulanamıyacağının karar altına alın
dığı ve dilckçi annesi tEakat Tan'ın aylığa müst.ıhak durumda ·bulunmadığı ·bildiı~ilmektedir. 

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 birliğiyle karar verildi. 

7146/56390 - 13 . 10 . 1961 

MEHMET EKEBAŞ 
Değirmenler mahallesi Yigenoğlu sokak No. 51 

BOR 

Karar No. Karar tarihi 

1216 28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : V atan i hizmet tertibinden maaş tah
sisini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığı cevabi yazısında : 
Dilekçiye ne malüliyet ne de vatan i hizmet te ·ti-· 
binden maaş bağlanmasına imkan olmadığı bildi
rilmektedir. 

Gereği· düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip gereğinin yapılamıyacağı bildirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir· 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov: birliğiyle karar·•verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1217 28 . J2. 196~ 



43 
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

7] 52/56437 - 16 . 10. 1961 

SÜLEYMAN ÇA YCI 

(Dilek çi : J andarmada temditli geçen hizmetle
rinden borç/andırılarak emekliliğine ilavesini iste
mektedir.) 

lmar ve İskan Bakanbğı cevabi yazısında : 
81 No. lu Toprak Komisyonru Başja.loncu 

borçlandırılmasına imkan 

POLATI1I T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre dilekçinin 
jandamıada temditli olarak geçen hizmetlerinin 

olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanunen yerine getirilmediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7158/ 56480 - 19 . 10. 1961 

SADETTİN ARTUN 
DSİ. XIII- 15 Sondaj Şube BaşmühendisJi:
ğinde Mutemet 

ANTAINA 

Karar No. Karar tarihi 

1218 28. 12. 1966 

( Dilekçi : Emeklilikten sonra mahkemece be
raet ettirildiğinden bahisle yeniden görev verı1me
sine dair talebinin M. B. !(omitesi kanaliyle Ta
rım Bakanlığ-ına iletilmesini istemektedir.) 

Tarım Bakanbğı cevabi yazısında : Dilekçinin 
emekliye sevk edildiği görevini kötüye kullanmak 
suçu affa uğrasa dahi görevine iadesinin mahzurlu 
olacağı bildirilmektedir. 

. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 
Gümüşane MilletvekHi 

N. Akagün 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 

Ka tip 
Eskişehir Senatörü 

O. Ucuzal 

(Dilekçe sayısı : 153) 

... . ) .. - - .. CiiJCiiJ>-CiiJ~Gi~----·-<· · .. 

Karar No. Karar tarihi 

1219 28 .12. 1966 

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

O. Z. Efeoğlu 





DÖNEM: 2 TOPLANTI : 2 

M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

GENEL KURULU 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- -< Sayı : 15 ~ 

Tevzi tarihi 

17 . 2 . 1967 Cuma 

(Dilek~cnin tarih ve No. su il c sahibinin ad1, adt·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1410,1147·6 - 2 . ·5 . 1966 

RUŞEN:t ÖZUNAN 
Kü~ük Yapı Kooperatİf Evleri No. : 12 

Florya - İSTANBUL 

Dilekçi : Dilekçe Karma 
26 . 4 . 1963 günlü Karariyle 

Komisyonunun 
haksız yere seı :k 

!'dildiği re'sen emeklilik işleminin 5 generalle bir· 
likte aynı gün iptal edildiği ve kesinleşen bu kararın 
lifilli Savunma Bakanhğınca infaz edilerek emekli
ye sevkinden işlernin iptaline kadar olan maaş fark

larınm tahaklcııJc ettiı·ilerck kendisine ödendiği '''; 1 . 3 . 1964 ten muteberen 42 sayılı Kanuna göı·e 
yeniden ernekliye sevk edildiği halde; bn nıcyanda veı·ilmesi gereken özlük hakları olan (tayın ve hi:~

met eri bedelleri) nin ödenıniyerek mağdur edilrl ·iğini; ernsali Emekli General Şahap Gürler, Koı·ge
neml lhsan Eriş ı•e Asım Eı·en ise rııaaşlaı·iyle, birlikte bu özlük haklarını da aldıklan ciketle bu hı.ı
susıı kapsıyan bir karcır ittihazını istemektediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilelkçe Karma Komisyonu Ali Ruşeni Özunan hakkındaki emekli işlemini 
26 . 4 . 1963 gün ve 267 sayılı Karariyle iptal eylcdiği ve bu karara vaki itiraz üzerine Komisyon 
Genel Kurulunca bu hususta tanzim olunan 11 . 7 . 1963 - 13 . 9 . 1963 tarihli ve 19 sayılı raporla 
Meclisierin genel kurullarmdan geçmek suretiyle kesinleşerek Milli Savunma Bakanlığınca infaz 
edildiği ve uzun süre hizmetten aynidığı gerekçesiyle 13 . 2 . 1963 tarihli onayla yeniden emekliye 
-sevk edildiğ·i karar ve dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Dilekçinin ilk emekliye sevk tarihi ile emekliliğinin K~rma Komisyonca iptali tarihi arasmda 
geçen süre içinde müstahak bulunduğu maaşları kendisine tahakkuk ve tediye edildiği halde yine 
kanuni istihkaklan olan tayın, hizmet eri bedelleri gibi tazminen tediye edilmiyen özlük haklannın 
da · emsali gibi ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. 

iKarar No. Ka.rar tarihi 

'1220 19 . ı . 1967 
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126-1-6/126-+6, 13016/ 13016 - 1 . ll . 196-1: 

İHSAN AKSOI1EY 
8m. Tuğgenrı·al 

Paşalim anı caddesi No. : ı29 

Ku;;ıguııcuk . tS'I A0PBUfJ 

(Düekçi : Dilekçe J(aı·ma J(onıisyonmıca veri
len 13 . 6 . 1963 giin ı·e 396 sayılı ltararla enıel: 

liliğinin iptal edildiğini,· Jlfilli Savunma Bakanlı 

ğınca yaş hadelinden 1 . 10 . 1.963 giin 1Je 2118 sr:
yılı J(ararnanıe ile 9 . 5 • 1959 dan nıuteber alnıcık 
üzere yenielen emekliye sevk edildiğini,. hakkındaki 
30 . 6 . 1953 tarihinden itibaren nıaaş ve sair hak

larının Org. ~ ahap Gii1·ler ve Korg. lll san E?'i.ş hak larında Dilckçe Karma Komisyonunca verilen ve 
infaz eelilen karara uygun durumda oldıığıından llJinı haklaı·clan istifaelesine karar ittihazını istemek
tedir.} 

Gereği düşünüldü : Emekli General Dr. Yüksek Miibendis İhsan Aksoley baklanda Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 6 . 1963 günlü ve 396 sayılı emeklilik işleminin iptali husu
sundaki karan kesinleşerek Milli Savunma Bakanlığınca infaz edildiği cihetle emekliye sevk edi!
diğl 30 . 6 . 1953 tarihinde ikinci defa yaş haddi sebebiyle re'sen emekliye aynidığı itibar edilen 
9 . 5 . 1959 taribine kadar olan süre içinde kamınen müstahak olduğu maaşı ile mesleki Yüksek 
Mühendislik zammı, tayın bedeli, hizmet eri zammı, gibi sair bütün özlük haklannın da. tazminen 
ödenmesine, emeklilik hak ve istihkaklannın mahfuz tutulmasına oybirliğiyle karar verildi. 

103!>;'955 - 17 . 2 . 1966 

H. TAHSiN BERKMAN 
F:mckli Tuğgcncral 
Bmck mah. 60 Sokak No: 90 

Bahçelievler - ANIKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1221 ı9 . ı . 1967 

(Dı1ekçi : Dı1ekçe Karma Komisy01ıunca verilen 
963 - 261 sayılı emeklilik işleminin iptali mevzuun
da verilen kaı·arcla maaş ve kanuni özliik hakları 

bahis konusu edilınedi.iii için Milli Savunma Bakan
lığınca kendisine sadece maaş farkları tazminen 
ödenip özlük haklarının verilmediği; halbuki aynı 
§ekilde eınekliliği iptal edı1en Orgenemı Şahap

Gürler hakkında Karına Koınisyonca itWınz olunan kararda (maaş ve istihkakları) tabiri kulla
'Itıldığı için cümlesinin kendisine Bakanlıkça ödendiği halde; kendisi hakkında da aynı özliik hakla
rının tazmini hususundaki belit·tilen emsale göre kamr ittihazını tavzihan istemesine rağmen 
17 . 6 . 1964 giin re 11.927 - 11.927 .wıyılı Kararla aynı hakkın belirtilmesinde zuhul edildiği ci1ıetle 

işbu özlük lwklarınm da OrgenPral .Şahap Oiü·ler gibi kendisine ele verilmesine karar ittihazını iste
mektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi bakionda Milli Savunma Bakanlığınca yapılan 7 Nisan 1958 tarihli 
re'sen emekliye sevk işlemini yersiz gören Dilekçe Karma Komisyonunun 1963 - 261 sayılı Kararı 
Meclislerden geçmek suretiyle kesinle§erek aynı Bakaniıkça infazı suretiyle emekliye sevk tarihin
den emekliliğinin iptaline kadar süre içinde kala.n maaş farklan kendisine tazminen ödenmiş bulun
duğu cihetle; aynı süre içinde kanunen m üstabak bulunduğu tayın bedeli, hizmet eri zammı gibi 
özlük baklannın da emsali gibi tazminen tediyesi gerektiğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1222 19 . ı . 1967 
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231 /221 - 26 o ll o 1965 

ZEHRA ÇEViK 
Cumhuriyet mah. Tabaklar sok. No. 17 

TRABZO 

(Dilekçi : Mtwgul - Göktaşı PTT dağıtıcılığı gö
revini ifa ederken vefat eden eşi Kemal Çevik'in 
emekli a,ylığına müstahak hizmet süresi 24 sene 8 ay 
oldnğn haldej eşinin elde olmıyan öliirıı gibi bir 
sebeple 25 seneyi ikwil edemediği, daha evvelki 
hizrnetler1"nin de Emekli Sandığınca borçlandırıl

rnadığı ci1ıetle emekli ikramiyesi verilmediğinden Jlfilli Birlik !(omitesi zamanında 17 . 8 . 1960 tarih 
ve 2 sayılı J(ararla 24 yıl8 ay hizmeti 25 yıla ibliiğ edileı·ek karar verilen ll asan Tahsin Bombatepe 
ile yine 24 yıl 8 ay hizmetli Lütfi Gürkan'ın dul ve yeıtiınleı·ine ilcranıiye verı1diğinden eşinin vefa,. 
tiyle ayda 181 lira bağlanan emekli rııaaşiyle zaruret içine diiştü.lclerini. emsalleri gibi eşinin hizme
tini de 25 yıla iblağ edilm·ek ikı-aıniyeye miistahak bulunmasına kamr ittı:hazı istenilmektedir.) 

Gereği dii§ünü1dü : Dilekçi PTT Hat Bakıcısı eşi Kemal Çevik 24 yıl 7 ay 6 günlük emekliliğe 

tabi füli hizmeti bulunduğu sırada vefatı sebebiyle 25 senesini tamamlıyamadığından dul ve yetim
lerine bağlanan 181 lira maaşla muhtaç durumda kalarak ikramiye mevzuunda Büyük Millet Mec
lisinin lütuf ve atıfetine sığınmaktadır. 

25 yılını tamamlamaya 6 aydan kısa bir süre kaldığı sırada ölüm, malüliyet, yaş haddi gibi 
ferdin ihtiyan dışında cereyan eden ve kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerle süreyi dolduramı

yanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli lUrlik Komitesi yeni Anayasa ile kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonlannca verilen lütuf ve atifet kararlariyle bu kabil 
ahvelde 25 yılı doldurmuş gibi kabul edilmektedir. 

Filhakika teessüs eden bir yapıcı teamü1ün lütuf ışığı altmda 24 yıl 7 ay 6 gün hizmeti geçtiği 
sırada ölen Kemal Çevik'in eşi Zelıra Çevik ile yetimlerine de atıfet olarak 25 yıl hizmet edenler 
gibi ikramiye verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

12787/12787, 7675/7675- 14 o 5. 1963 

NACi GüRü L 
Sanayi Bakanlı ğı eski Teftiş Heyeti Reisi 
Meşnltiyet cad. Bayındır sok. No. 61/5 

ANKAR 

Karar No. Karar tarihi 

1223 ]9 o 1 o 1967 

(Dilekçi : 6435 sayılı Kanuna istinaden sebep 
göstet·ilrneden Bakanlık emrine alınıp yerine tayin 
yapıldığını, bu i§lemlerin iptali için Danıştayda 

13 . 12 . 1962 de karar verildiği halde bu kararı 

infaz etnıiyerek Anayasanın 132 nci maddesini ihlal 
eden Sanayi Bakanı Fethi Çelikba.J hakkında Ana,. 
yasayı ihlal fiilinden Mecli-S soruştunııası açılınası
nı istemektedir.) 

Gereği dii§ünüldü 140 sayılı Kanunun amir hükümlerine göre Karma Komisyonumuz yetkisi 
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içine girmiyen sabık Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş haklanda Anayasayı ihlalden takibat icrasına 

mütaallik talebin tetkikine mahal olmadığına ittifakla karar verildi. 

Başkan 

Bolu Scııatöeü 
8. Uwnhasanoğlu 

Üye 
Kütahya Milletvekili 

II. Erdoğmıış 

Söz cü 
Adana Scnatöeü 

lı!. Y. Mete 

Üye 
Malatya Milletvekili 

II. Doğan 

Üye 
Diyarbakır Milletvekili 

Tl. Değer 

Üye 
Manisa Milletvekili

M. Dirik 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Il. Aydıner 

(Dilekçe sayısı : 7) 

Karar No. Karar tarihi 

1224 19 . 1 . 1967 

Üye 
Konya Senatörü 

ll!. D inekli 

Üye 
Trabzon Milletvekili 

Ö. Usta 



DÖNEM : 2 TOPLANTI : 2 

T. B. M. 
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOM.lSYONU 

DIVAN I 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- -oa( Sayı : 16 )}o-

Tevzi tarihi 

24 . 2 . 1967 Cuma 

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

ssn7;S597 9338/ 933 ıon9o;ıo990 

29 . 6 ' . 1964 
MUST •A GöKALP 
Laçin köyünden 

B K1ŞEH1R 

(Dilckçi : Askeı·lik hizmetini ifa edeı·kcn vefat 
eden oğlundan maaş bağlanmasın ı istemektedir.) 

1\1aliye Bakanbğımn c·ovabi yazısında: Ayuı 

nıcvzucla Danıştayda açtığı d8ıvanın r.cddedildiği 

ve oğlunun vefatı anında G3 yaşını ikmal ettiği

ni veya çalışamaz deı·ecede mil.lfıl olduğunu is
pat edC'JTiecliğ i için 5434 sayılı Kanunun 72 nci 
ma.clde ·ine göre malül maaşımn tahsi inin müm
kün olamıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ki}i idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle ve Danışıayda reddedildiğİn
den komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ol
ması hasebiyle kornisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi. 

U65/ 1138 - 10 . 3 . 1966 

MU TAFA V AROL 
Katar Şefi S. 2 29 DDY Gari 

Karar No. Karar Tadhi 

1225 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : 27 yıl hizmeti olduğu halde 1965 yı
lına ait senelik ikramiye ve derece zammının ve
?·ilmemesinden şikayetçidir.) 

E LAZ I<} 
Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Yıl

lık iluamiyenin vel'ilmcsi ve hesabına ait talima
tın 9/2 n i madd since ikramiyesinin verildiği 

tnr.i.hte gizl:i tczkiye varakası menfi olanlam ikramiy nin verilmiyeceği bildidldiğindc1ı bu !ık

raya uyaın ·icili sebebiyle diileJ.ççiııin iUn·am iıycsi vcı·il mediği ·bilclirilın kteclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
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( Dilekı:enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilek<:e özetiyle komisyon kararı) 

5 nci maddesine ait işlerden olması hesabiyle ko ıisyJnumuz::a bir i:ıle:n yapılnı::ı.::ıına ma-:ıal g:>
rülmeiiğine oy birliğiyle ka:·ar verildi. 

2343/2543 - 9 . 2 . 1962 

ALt KALE~DER 
İstikliil caddesi N o. : 110/112 Saray Sinc
ması 

BryJğlu - 1STA:"'DUL 

Ka ı·a ı· Ko. Karnı· tarihi 

1226 28 . 12 . 1966 

(D il ekçi : :Yol ve elektrikl eı·irıi? ı yapılma.~ım is
twıektedirl er.) 

İçişleri Bakanlığınlll cevabi yazısında : Ya
pılması istenen yolun beleeliye !>ınırları dı şında 

hul uncluğu cihetJ.c dileğin yerine getirilemiyeee
ği 1 ilclil'ilın ektecli r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin~n yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vey:1 yargı organların?. mür::ı.ca.n.tı geroktirdiği cihotle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen HO sayılı Kanunun 5 nci m::ı.c!desme a.ıt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bır ll ğiyle karar verildi. 

2691/2691 - 12 . 2 . 1962 

tSMAlf.ı KALB 
Büyük cami imam ve hatibi 

Göl SUr 

Karar No. Karıır tarihi 

1221 2 . m . 19G6 

(D ilekçi : Imanı ve hat:p hizmeti gördüğü gö
revinde borçlandırılarak 5434 sayılı J{arıunun şii

muZüne göre emeklilik hakkının verilmesi istenil
mektedir. ) 

Dcvl·et Bakanlığı ccvabi yazısında : 1.1.1!)50 
ta rihinele vazifede olup bu taı·ihte 40 y::ıJın ı gcc_:

memiı bulunanlara 1930 yılından önce geı:cn 10 y. llık hizmetinelen dolayı bu deh yürürlüğe gi
ren 545 sayı lı Kanun geı·cğ:n :! e h ::ı rçlaıı clınlnıa ~ ının mümkün olacağ ı bildirilınektc.:Jir . 

uereği düıünüldü. : Dile!{çin.in yukarda czeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra~a:ıtı gc r.ık~irdiğl cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyan 140 cayılı Kanunun 5 nd maddesine ait i~lerde:!! olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılnıa~nn::ı. rnahal rrJriilncdiğinc oy l:ir r ğiyb karar verildi, 

Karar N o. Karar tarihi 

1228 28 . 12 . 196G 
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2392/ 2·692 

21 . 2 . 1%2 
ALt ~1E'l'1N 

Sıtma Sa.va} S!lğhk koı·uyucnsu 

ÇA...~ 

(D ilekçi : Sıtma teşkilatırıda· çal1ştırılan üc
Tetli wjlık koruyucu peTsonelin rnaa]lı kadroya 
geç.·r :'lmelcı·: :sten~·zmcktcd.;r.) 

SağL·:c ve S :xı'Y:ıl Y.a rdım Baf.;:anlığımn ceva
bında : 

1!>G3 y:.lında Ça:ı:::ıklml c :muc:t;.,, klJj Sürcyya 
Endi.k t ::ıraf)ndı::ın maaılı kadroya alınm::ıl'arı için 

. y::ıpıl.an ık:ınun t e'klifi.n:n Bütçe K o·:n.isy;m;:.mJa rddcdiJ.liği bildLı:Jmcı:"Ctcd.iı·. 

Gereği. dü}ünitldü : Dilekg.inin yulmrca özeti a:;ıklanan dilekQesindo vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarl ınorde veya yargı orga:ılanna müraJa:ıtı gcr:ıl-r~irdiği cilıetle komisyonumuz çalışmalannı dü
z::ınliyan 140 cayılı Kanunun 5 n:}i maddesine r.it ijlerde:!:. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iılem yapılma::ım:ı. mahal görülmediğine oy tirlif:-lyb karar verildi. 

2G93/ 2393 

21 . 2 . 1962 
"i\lUS'l'AFA 'l'EKtN. 
Ceza ev:irıı::le nı aıhıkCı m 

Karar No. Karar tarihi 

122!) 28. 12. 1!)66 

(Dilekçi : t ki seneden ber·i kardeşiyle birlikte 
lc ı ~ kaçırmak suçundan halcsız yere hap f-s yattık

lar ıııdan 1: :iisteb :F1·.) 

Adalet Bakanlığının CC\"abi yazısınclıa : 
KOCAELİ Zorla kadın kaçırmaktan hükümlü her iki kar

dc}:n mahkumiyctlerl Yargıtayc:ı onanarale 
10 . 6 . 1965, 19 . 12 . 1963 tar~hle~·inde h2r iki 

k::ı:·clcıin ele şartla tahhye cd]d!ldc: i b:ld i rllmo~>.tccl:r. 

C·crcj.i. di.i]ünüldü : Dilokçinin yu.karC:a C:z ::ıti v.:ııkla.."la!'. dilek~esinde v5-~n isteği il~ili ve yetkili 
id:ı.ri ınercio veya yn.rgı org·a:ılarına müra Ja:ıtı ıJer:ı!drdiği cihetb komisyonumU3 çalışmalanın d1i
zcnliyen 140 myılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerde~. olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i:;lem yapılınasına malıal görülmediğine oy birliğ·iyh karar verildi. 

3290/32!)0 

4 . 4 . 1962 
HALiM YILl\fAZ 
Sa!ıc:ık ınahallcs'nde 

· Yomra- TRABZON 

Karar No . . Karar tarilıi 

1230 28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : Y ıu·dıın hc1· hangi bir yerinde top
raklaııdırılmasını ~stcmekted.'1·.) 

Köy İşl eri Bakanlığının ccvabi yazısında 
Yurt çapınch yapılmakta okın t; ::ıprai:r etLitlc

lcrin in ilcmali s::ınunda gereğinin y;apıhubilcc:!ği 

bildirilmektedir. 
G:ı cği dü'}ün' ildü : D.Jekçinin yukarda czeti a:ıklanan dilel{ÇC3indc vd.kı isteği ilr,ili ve yetkili 

i v. . ~ n crcicc incelcn:liğ·i cilıct~e kombyon·.unuz çalı~mala~ı düzenliyen 140 . sayılı Kan··n:m 
G n~i maideJim ait işlerden olma:ıı lın.:ıe::iylc kcıuisy;mumuzca bir i~lem yapılma:ıına malıal g3-
rlilmediğ·lnce oy birliğiyle ka"ar verildi, 

Karar No. Karar tarihi 

1231 28 . 12 . 1966 
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3320/332{) 

6 . 4 . 1!)62 
SlDDIK ARSLA.~ 
Kastik - Güı·pınat 

VA~ 

( Dilekçi : Van ili Gürpınar il(esi J(asrik bu
cağının ilçe haline getirilm esi istcHilmcktcd ir.} 

t ı:.i§ l erti Bakanlığının e eva bi yazı sında : 
idari me·b:> tlar ı yc ıliıd en di.i z.rnl rıne Ko ıııis

yıonunun t C'.:Ibit ott·iğ.i idar·i itkelcre güre •dil eğin 

ısonuçlanıdı rılacağ ı bikli rilın ekte<d ir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzeniyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyönumuzoa bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3323/33~3 - 6 . 4 . 1962 

HAl\fA.7ıAN Cöl\IEHT 
Uzunbcyli köyünde 

POLATLI 

Karar No. Karar tarihi 

1232 28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : Topraksız çiftçi olara)c toprak veril
mesini istemel.>tedir. ) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında :Di
lekc:e konusunun incclctilerek toprak dağıtımı hak
kındaki 10 . ll . 1966 gün ve 19B sayılı genelgenin 
ı ş ığı altında işleme tabi tutulması i<;in Ankara 
Valiliğine emir Yerildiği bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercice emir verildiği cehetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

33-!.f/334-J. - 10 4 1962 

N.AZi:llfE öNER 
Sb. Lojınaııları No: 45 

Ilıca - ERZURUM 

Karar 1 o. Karar tarihi 

1233 28. 12. 1966 

(Dilek çi : 1'iimsiibankın kımılıtJııııda 2 500 li
ra 1"le hissedar olduğunu Emlak Iüedi Bankasınca 
btt bankanın tasfiyesine mğrnen parasını alamadı-
ğından şikayetçi. ) 

:Maliye Bakanlığı ceYabi yazısında : Hissedarla-
rın hisselerinin bankanın tasfiyesi sonunda yapıla

bileceği cihctle şimdiden hisse parasının ödenemiyeceği, banka yetkililerinin yolsuz hareketlerinin 
müfettişlcrce tesbit ettirilerek dava açıldığı halde 119 ve 134 sayılı Af Kanununun şümulüne giren 
suçları sebebiyle talepsizlik lmran verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dile~ginin yukardSi özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zanliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1234 28. 12. 1966 



(Dilekçenin tarih ve No. su ile -sahibinin adı, adresi ve dilek~e özetiyle kom.i8yon karan) 

3351/3351 - 10 . 4 . 1962" 

l\miDmT NAlilLIGöZ 
I-ch im li köyünele 

I-Iaçunın - Ar<Jah.?n - KARS 

(Dilekçi : Topraksız çiftçi olarak topranlandırıl
masını istemektedir.) 

Köy İşleri Baaknlığının cevabi yazısında : Di
lek konusunun incelctilerck toprak dağıtımı ile 
ilgili 10 . l 1 . 1966 gün Ye 196 saYJlı gcnelgeye göre 
i ş leme tabi tutulmasının Kars Valiliğine emir veri l
diği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti . açıldanan dilakçesinde vfi.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz Ç_alışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun · 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3357/3357 - 10 . 4 . 1962 

YAŞAR SAYGINER 
Bakkal 
Cumhuriyet caddesi No. 2 

ECEABAT 

Karar · No. Karar tarihi 

1235 28. 12. 1966 

(Dilekçi : Vatandaşl1ğa kabtılii işinin çabnklaş-

1ırıluwsım istemektcdiı·.) 

İç i şleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Vatan
daşlığa 14 . 6 . 1960 gün Ye 6/6~2 sayılı Kararname 
ilc alındığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet~li 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun' 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal . görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

336 / 3368 - 10 . 3 . 1962 

YUNUS YEGENOÖLU 
:Maliye Atlı Tahsildarı 

DEVREic.ANl 

· Karar No. Karar tarihi 

1236 28 .12. 1966 

(Dilekçi : T erf i siiı·esini doldıırıığıı halde kad
rosttzlıık yiizii.nden terfi edemediğinden mii.~teki. ) 

Maliye Bakanlığmm cevabi yazısında : Kaclro
suzluk sebebiyle terfiinin . yRpılmadığı, bilallara 
242 sayılı Kanunun yürürlüğe girrncsinclcn sonra 
mahallince 500 liraya terfi ettirilerek kadro tıka
nıldığıJlm önlendiği bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldana.n dilekçesind& vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem· yapılmasına mahal görül
mediğine llY birliğ;iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1237 28 .12. 1966 
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3370/ 3370 - 10 . 4 . 1962 

8~LEYl\1AN SEViNÇ 
Kaza merkezinde oturur 

ŞirYan - SiiRT 

(Dilekçi : lllııhtaç ç iftçilrm'ıı topraklandınlınas·ı 

i::tmdm cktedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının cC\·abi yazı s:.nda : Dil ek 
konusum:n incclctilcrck toprak d ağ·ıtınıı il c il gili 
10 . ll . Hl6G tarih ve 196 sayılı genelgenin ı ::ı:fr ı 

al t ında işleme tabi tutulması hususunun Siirt Va
Lliğindcn istenildiği bildirilmektedir. 

G·creği dü~ünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklan:ın dilckçe:ıinde vlkı isteği ilgili ve yetkili 
idari merclce yerine getirilme emri verildiği cihetlc komisyonumuz ç:ılışmalan düzenliyen 140 ı;a

yılı Kanunun 5 nci maidcsine ait i3lerden olma:ıı ha-:.c'Jiylc komisyonumuzca bir ijlem yapılma-:.ına 
maha! g0rülmcdiğine oy birliğ.lylc karır verildi. 

3376/ 3376 - 12 . 4 . 1962 

MAHMUT OüNOöRDü 
Dereköy İstasyonu 

pında yapılacak toprak etü tleri 
bildirilmek ~edir. 

Karar No. Karar tarihi 

1233 28. 12. 1966 

(D .'lekçi : Aydın - Söke ilç;esi D:'pbunııı m evkiin
deki araziden toıı ralcs1.z aileler olarak f aydalandı
rılmasını istemektedir.) 

ALAŞEHİR Köy tşlc!'İ Bakanlığı ccvabi yazısında : Ayclm 
ve Söke 'de Toprak Komisyonu bulunmadığındıın 

dileğinin şinıd ' lik yerine getirilcmcdiği, yurt ça
s:muncla arazi da~ıtılırkcn mahalli halkın ihtiyacının karşılanacağı 

Gereği dü}ünüldii. : Dilekçinin yukarda özeti r-,]ıkh:ıa:'. dilakçesinde vl ln isteği i13ili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetlc komisyonumuz çalışmalannı düzenJ.iyen 140 ı:ayılı Ka:ıunun 5 nci 
maideJine ait isierden olması h:ı.:ıebiyle komiı:yonumuz::a bir i:lcm yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle ka!'ar verildi. 

3990/3990 - 7 . 6 . Hl62 

Alişar köyü Muhtarlığı 

MAI~ATYA 

Karar No. Karar tarihi 

123D 28 . 12. 19GG 

(Dı:Ze kçi : DSJ Basmiih endisinin llfalatya'daıı 

basha yere alınması istenilm.elr.tedir.) 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda Ö3eti aJıkla:ı:ı.n dilckçesindc v5.kı istcğ,i ileili ve yetkili 
idari mercie vey:ı. yargı organıanna müra~aatı ge :oktidiği cihetle komi:::yonumuz çalışmalannı dü
zcnliyan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iılcrden olma11 h:ı.Jebiyle komisyonumuz::a bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli]iyle karar verildi . 

• Karar No. Karar tarih[ 

1240 28 .12. 1966 
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33G8/ 33!J8, 3551/ 3351, 4343/ 4343, 
5801 / 58)1, 81 oo;8ıoo, e.-ısı;8-ıst, 

100ô3/10063, 10!J20/10!J20, 11011/ 11011, 
J1682/ l1682, lL!JOj J18!lO, l2Gl6j 12616, 
] 6160/l 6160 - 23 . 8 . 1965 

HAYDAR TUŞiRAY 
Nalbant Caı:-nii So·ka:{ :No. D 

Kumkapı - İST ANB L 

( Dilel;çi : Çahrnıa giiciinii. kaybettiği 

kendisine m5liiliyet nıaa.5ı bağlanmıyarak 

ödem ::ye gidilmesinden miişt eki.) 

halde 
toptan 

Çalışma Bakanlığının ccvabi yazısında : Dilek
c:inin mevcut raporlarına ve en son sevk edildiğ! 

Sağlık Ştırasından Yerilen rapora göre çalışma gü
cünün üçte ikisini lkaybctın ed i ği C'ihctle malUliyet 
maaşı bağlanmasının kanımen mümkün o:madığı; 

6900 sayılı Kanunun J 6 ncı ına:idesine göre namı-
na tahakh-uık .ttirilmiş bulunan 1 954.83 lira top

tan ödeme parasını şimdiye kadar almadığı. bu dilckçc ilc İşçi Sigortaları Kurumuna müracaa
tında parasının kendisine verileceği bilclirilmc1<tcdir. 

Goroği düşünüldü : Dilekçin:n yukaria özeti a2ıklıı.nan dilckçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari morcice incelenerek kanuni gereği yapıJ~ olduğu ellietle komisyonumuz çalışma1annı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma·~de1ine r.'.t i~lerdcn olma.1ı ha1cbiyle komisyonu.muzca 
bir işlem yapılnı.csma ma.ha.l g::>rülnıcdiğ.:.Ue oy birl iğiyle karar verildi. 

3423/3423, ]1602/11602, 1261/1302-
25 . 12 . l!J64 

BEKiR GüNEY 
A'kçaıkoca so'kruk No. 19 

Hey!Jcliacla - iSANBUL 

Karnr No. Karar tarihi 

1241 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : 1933 doğunııu B eki1· Sıtkı Ozava1·'ın 
hile yapnıak su·retiyle askerlikten kurtulduğun

dan şikayetçi.) 

Mili Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilokc:inin 1958 yılından beri aynı mcvzuda hak
sız olaralr resmi merciieri işgal ettiği için hakkında 
kanuni takibat emri verildiği ve şikayet olunan 

B :Ykir Sıtkı Özavar'ın Hay:larpaşa. As. Hst. nesi sağ:ıf..{ kurulundan verilen Ye Bakaniıkça onayla
nan raporu ilc sa:kata ayrıldığ1, sa:kat olaralk 6 ay ru.lkcrlik hizmetinden sonra terhis edildiği bildiril
moktooir. 

Oereğ\ dü]ünüldü : Dilekçm.in yukarda özeti açıklana1.1. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id3.ri. mcrcie veya yargı organlannn. müra'Ja:ıtı gcr~k~irdiği cihetle komisyonumuz çalışına.lannı dü
zc~yen 140 r.ayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma'3ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyh karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1242 28 . 12 . 1966 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

36 7/ 3687 . 5 . 5 . 1962 

NEVI.:AT ŞAII!N 
Ceza evinde tutuklu 

Al\fS N 

(Dilek çi : 1 şlediği 'suçun iirt· arı için kaza J. 
J(. ınca işkence edildiğinden ve sair ilgili husus
lardan miişteki.) 

Adal et Ba•kanlığı ceva:bi yazısıdda : Şikttyet 
mcvzuu yerinde görilierek yüzbaşı ha1ldnnc1a ta
kibat yapıldığı halde 2118 sayılı Af lanununun 
şü.muliinc girdiği bild irilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıltlanan dilakçesinde 'Vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
zenliyen 11:0 sayılı Kahunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4002/4002 . 9 . 6 . 1962 

1 ?IIAHJ DO<''L\.~AY 

IlaJiktan 

Uruş . BEYPAZARI 

Karar N~. Km·ar tarihi 

1243 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : Nahiye Miiclürii Sabri Sönmez'in 
yols1ız hareketle1·i ve suiistimalind 1m şikayctçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeiı 
açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caati 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

dfu.enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m3id1esine ait işlerden olması hacıebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görillmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4264/426-1: . ı 6 . 7 . 1962 

~ I LR öZORIIU~ 
Yu'karı Yonca-lı~c ma~allcsi Şa!dıllı Soık:ı~( 

_ro. 5 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

1244 28 . 12 . 1966 

(Dil ckçi : Almakta oldıığıı e~ekli ma.a§t?ıa 1'a
tani hizmet te?"tibincl n 500 lim ilave edilmesi için 
kq,nmı teklifi istenıe1ctcdir.) 

lı:i şl eri Balka nlığının ccvabi yazısında : Jan
darmada cmsall l'indcn üstün ve fcvkalade başan 

gösterdiğine daıir sicillerinde bir kayıt olmadığı 

cihet.lcı talebinin yerine. getirilomiycccği bildiril
mekted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğıi ilgili ve yetld li 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Ko. ra r tarihi 

1245 28 . 12 . 1966 
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(Dil ek~<'ııin tarih >C No. su ilc sahibinin ac:l ı , aCiresi ve dilck~c özetiyle komisyon kararı) 

4365/4363, ] 3709/13709, 7086/36002 
29 . 9 . 196 1 

ABDÜLRAITl:\1 TlX"'ER 
Kartaltepc Veliefendi koşu yolu 27/4 

Bakırköy - !STANBUL 

( Dilekçi : Milli Miicadelede geçen hizmetlerinin 
crneklilil.- s ii resine ekl cnnıcdiğinden miiştckidir.) 

Ulaşt ı rma Bakanlığ:nın ccvabi yazısında : 788 
sayılı Kanunun miizeyyel maddesine göre; asli 
maaşlı Devlet memurlannın )fiili ~ [ücad elecl e gc
~cn hizmetlerinin bir katının fiili, ve bir katının 
da itiba ı·i olara k ayılacağını amir olup; dilekçi 

bu va ıflal'l haiz olmadığı i~in 1\1illi l\fi.ica.dcle hizmetinin emekliliğine ilave edilemediği bildiril
mek tedir. 

Gereği dü~iini.Hdii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iste·ği kanun t ekU ve
ya tadilini gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nr.i 
maddesine a· ı i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca b:ir işlem yapılmasma mahat görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

15028/1!"5028, G~G0/6260 - 12. 5 . 196'5 

ÖMER :FARUK llll )!C' OULU 
Çarş ı kapı Gentilm en G e~it Ilan No. 220 

! STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1246 28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : Nasbının bir yıl diizeltilmesini iste
mektcdiı·.) 

l\Iilli Savunma Bakanlığınlll ceva'bi yazısında: 
Üsteğmen iken gönderildiği telsiz kur ·tm da baş n rı 
göstcremecliğinden cmsalinden 1 yıl geç terfi etti
ği bu mevzucla Danıştaycla a~tığı dılvamn redde
dildiği bildirilmelücdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organla.nna müracaati suretiyle reddedildiği cihetle komisyonumuz çalış

malanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahat görülmediğine oy birliğiyle kar~ verildi. 

8331/83:31 - 14 . 6 . 1963 

ORiıAL SA V AŞER 
K oyundere mevkii Çiftlik sokak No. : 31 

Florya - 1 T ANlBUL 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

1247 28 . 12. 1966 

(Dilekçi : 16.93 sayılı Kannna tabi hizmetleri
nin, taznıinat w ı-il erek tasfiye olunan hizrııetıeriıı 

le, si.qortaya tabi olanların 228 sayılı Kamın gerA· 
ğinc.e birleştirilmesini istemektediı·.) 

~Iali.ye Bakan1ığının cevabi yazısında : Dilek
çinin hizmetlerinin şikayet mevzuu kanun hüküm 

leri karşısında biı·leş tiı·ilıncsinin mümkün ol amıyacağı bildirilmekter1ir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelenip kanun tadili mevzuu oldu_ğıı anlaşıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

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

Karar No. Karar tarihi 

1248 28 . 12. 1966 
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(DiiC'I\çcnin taı ih ve J\o. su ilc sahibinin atlı, atlı·csi ve dilcl,çc özetiyle komisyon kararı) 

10 WJ/ 1 :3402 - lD . 1 . 1 DG."i 

YU~UF ÖZTÜRK 
'f:.ırım Bakanl ı ğı ~Ii.ifctt i şi 

A.. 'KARA 

( Dilekçi : Sayı.~tay karariyle ihlal eeLten hakhı

n m 1598 sayılı J(anunım 1'. B . M. Meclisince giiz 
ôniinc n! ınıırah lnı !~onuda M eslisçe biı· karar itti
ha :ı is t enilrııckt cdir·) 

Ta rım Bakanlığı ccvabi yazı ında : T. 13. 11. 
1Icc:isi nin kaı·al'lna rağmen Sayıştayın kendi kı

rarın cl:l. ısrar ettiğ i cihctl c yapılacak işlem kalnuıdığı bildil'ilınektedir. 

Gc.-cğl d :ljl.bti~dü : D __ cı;:g _n n yulDrJ::ı. ö.::::~j ~::ıkn.n::ı.;:ı dlıcl~ges.mde vii.kı isteği ilgili ve ye ~kili 

~d:ırl m Jr .:ıle veya. y::ı.rgı org:m:::ı.rın::ı. mürn.::::ı.o.:ı ı::p rcl~t~rd ' ği cihetle lrcmisyonumuz ç::ı.:ı}m::ı.l::ı.rını dü
ze:ıliyan 110 s:ıyı'ı Kanunun 5 nci m:ı.dcc:ıinc ait işlerden olm:ı.:ıı h::ı.:ıcbiy:e komisyonumu~c::ı. bir 
işler:! yo.pılm::ı.:;ı:ı::ı. mah::ı.l görülmediğlnc oy bir:iğ·:yıe lmro.r verl:di. 

3733/43784 - 27 . 4 . 1961 

I-TAS .. '\~ CE:\IAL ÜLÜK 
A diiye civarında aı·zuhalci İsmail II:ır ım c ı 
eliyle 

FETHİYE 

Karar No. Karar tarihi 

1249 28 . 12 . ı961ı 

(D :Zek çi : Zl'ytinbıırnıı Askeri Silah Fabt·i/;a

sıwla vii /;ı patlama sonııcıı saha ta ayrıldığı hald('; 
5131 sayılı J(anmıa göre erıı 0kli man:5ı bağ/.anrııa:lı

ğın -lan ve Danıştaydaki davasının intacedilrııediğin

den m ii)eki.) 

Danıştay 13 :ışkanlığının ccvabi yazısında : Şi
ldyet mevzuunda Milli Savunma Bakanlığı alry

hin r artığı el fıvasının 5 nci Daiı·ccc 13. ll. 1DG0 gi.in ve 963/ 3734 sayılı Kararla redeledildiği bil
dirilmektedir. 

Corcj'l dü]ü:ıüldü : Dilc!~ginin yuka.rC:a 0ıeti a:;ıkla.!l.an dilekQesinde va!n isteği ilglli ve yetkili 
idari I:!or.:ıic vcy~ y:ı:r51 orj::ı.·1lann::ı. r.ıür:.ı;a:ı.';ı r;c rJ~{ ~irdiğl cihetb komisyonumu~ çalışma.l::ı.nm dü
Z:}~yon 1~0 rayılı K::ı.:ıunun 5 n:::i n::ı.ddc:;ine ait i~lcrJen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iılcn ya.p:lr:ıa.:ıım r.::a!ıal rrJrülmcdi.ğ'inc oy l::irli ğlyb karar verildi. 

377R/43!J l 7 - 28 . 4 . 1%1 

:MEIDtET ÖZBAŞ 
Ya ğan köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

1250 28 . 12 . 1966 

(Dilc/; çi : !(endisine de arazi tevziini istcrııek· 

t edir.) 
Köy Iş!cri Bakanlığının cevabİ yazısır.da : Di-

1 ::- k~inin toprak i steği beyannam-esinde (Ankara'd.ı 
otur .. ı aktaclıı·, köyle ilg isi yoktur); şeı·hi mevcu
(h l dn~nndan kanuııcn kcnJisinc arazi ,·crilın diği 

•bild i ri lmektcdir. 

Cc.cj''. di.i]ü:ıüldü : Dilc!;:ç~ ya:ra.rC:::ı. özeti :ı.::ı!da:ın.:\ dilckı::e:ıindo va~c. iste.?,'i il~ili ve yetkili 
i•~.:ı.rl r.ıcr.:ıie vcy~ y:ı.r::rı or::;::ı.-1I::ı.nn::ı. r_ıür::ı.~::ı.::ı.';ı ı:;crJ:~~irdiğ.i. cih~tb komisyonumu~ oalı~malaıını dü · 
zc::ıt.y,:m 140 rayılı K::ı.:ıunun 5 n:::i r.ı::ı.ddcninc ait i~lcrJen olması ha:ıebivle komisvonumuzca bir 
iılcr:! y:ı.p:ln::ı.::ıın::-.. r.::a.:ıal ffJrülmcdiğillc ey l:irligiyl:ı karar verildi. • . 

Karar No. Karar Uırilıi 

1251 28 . 12 . 19G6 
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(Dilck~cnin tndh YC No. su il c sahilıinin atlı. :ıtlı ·esi Ye t1ilekı:c özetiyle komisyon k:ı.mrı) 

33: l..J- j 4·382D - 2 . 5 . lDGl 

:.'lmiDIET AKKAYA 
Gonc:.ılı köylinele 

DENİZLİ 

(Dilckç(: D. Dcmiı·yollanııca istimlUk cd{len 

qa!Jr7.ıncnkliiniin istimlakin~·n gayesi dışında kııllrı

ıııldığmdaıı müştcki.) 

Dan ı ştay Başkanlığının cevabi yazısında : 1s
tirnlfı k işinelen dolaYJ TCDD O enel l\Iüdü !'lüğü 
aleyhine G ncı Daireele aı:ılan davanın g3rev cihe. 
tindcn r:!d d e dildiği bildirilmektedir. 

Gcrr->j~ düşün;i~dü : D.J!ckçinin yulmrd::ı. Ö3:ıti r.gıklan::ı.n dilekçcsinJo vfi.ln isteği i!glli ve yetkri 
id ::ı.rl m·Jr0io vcy::ı. y::ı.rg·ı organ'::ı.rın::ı. mür::ı.c ::ı.::ı. t.ı ger:ıktirdiğl c~hotle kon.isyonumuz ç::ı." ışm::ı.!n.n:::u dJ.
Z:;)nliyen HO snyı!ı K::ı.nunun 5 nci m::ı.ddcsine ait i~lerdev. olm::ı.sı hasebiy:e komisyonumu3J::ı. bir 
islem y:.ı.pılm::ı.::ıma mahal görülmediğine oy bir:iğ:y~e karar veri:dl. 

:1Q-±7,1.:1- G-1-:>3 - 8 . 5 • 1061 

'i'E\"fci 1\ T; n.JH~:\T Ye ITiTJ:.\It ELt:iK 
:\Icn snc1~t S :ınayii S enelikası !şc:ileri Senelikası 
D:ı~kan ve Sekreteri 

NAZİLLİ 

Karar No. Kara r t:ırihi 

1252 28 . 12 . 1!>6() 

(D i~cT.-ç:lcr : Nazi!li'de inşa dilmiş olan 22'3 
işçi evinin kooperatiflerine - devı·ini istenı ~ktc:lir

lcr.) 

Sanayi Bakanhğının c-evabi yazısında : Bu C'Y

lerin iş~ il ere kiı·a il e tahsis:nin uygun olacağı ve 
vazife evi olarak ancak tahsis edllebilecekleri bil
dirilm ektedir. 

Corcj'\ dü}üni.ildü : Dilc!;:sılr.in yukn.rd::ı. özeti n:;ıklana:n dilekgesinde va!n iste~i il~ili ve yetkili 
icl:ı."!"]. r:~crJİC voyJ. y::ı.r,jl or.3·::ı.·ıl::ı.nna lYıÜra ~::ı.::ı.~ı ffCr.:l~{~irdiği cihetb komü:yonumu:: c:alı'}malanm dü
!:D:ı.liy~n HO myılı K::ı.:ı.unun 5 n~i ı:ı.addesinc ait i~lede~ olmas1 ha;;ebiyle komiı:ıyonumuzca bir 
i: lcr.". y:1:):L-:ıaJın:.ı.. I:.".::ı."!.ıal g3rüL.-:ıediğille oy l:irliğiyb karar verLidi. 

4586/20~}62, 4304/ 20062, 4303/29000, 
4:>07/ 47350 . 2!). 4 . 1!>61 

l\Iİ'l'HA'l' ve FERlD~ RBS~EL!OöLU 
An:ırlolu IEs.:ı.n Kiiı·fez Cacl. 59/A ' 

İSTANBUL 

Ka ı·:ıı· No. Kaı·nr tarihi 

1253 28 . 12. 1961) 

(Dilekçi : t stimlak bP-dellm·inin zamanında 

ödemncd:ğinden ve peri5aıı clunonda kaldıkların

da :ı ? ~~ii. ]tcFdi rleı·.) 

:M:tliyc B:ı·~':ı nlığının cevabi y:ızısında : Dil ek~ilerin a:lac:ıklarının t c.cliye c-dilmesi h usu uncla 
ge :- e:~cn i~,J e mi.n y:ıpılamk 13 . 9 . 1961 giin ve 52!)8 - 34/41921 sayı·lı yazı ile keyfiyetin kendi
lc:·inc de cluyurtüduğu bildidmcktcelir. 

Gc:·eği düşünüldü : Dllekçinin yukarda özeti ~Jıkl:ım,n dilekgesinde vJ.ln i'.ltoJi ilgili ve yetkili 
id::ı.-:i mcrcicc y~r·n3 gJtirildiği cihetle komisyonu :mz ç:ı.lışmalarım düzenliyım 140 Slyılı Kanunun 
5 nci madde:ı~nc ait iglerden olması ha:ıe"Jiyle ko~syonumuzc:ı. bir işlem y::ı,pılmn.sın:ı. mahal g3-
rülme:liğ:ne oy birliğ:yıe l~:::ı.rar verildi. 

Karar No. K arar tarhlıi 

1254 28 . 12 . 196G 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

4314/ 4 114 - 30 . 5 . 1961 

~fUST.\FA KA .... ' 'l)AL 
1747 Sok. No. io Kat 2 

Kaı;-şıyaka - iZ1HR 

(Dilekçi : Yunanistan'dan, tstanköy AC:lasın

daıı 19·17 de Tiirkiye'ye iltica ettiği1ıi orada kalan 
ve Ywıan Iliikiimetince el konulan 1 000 dönüm 
gay tiınen ktılii.niin istimzak bedelle1·inin alınması 

veya bunlara karşrlık arazi ve1·ilmesini istemekte
dir. ) 

imar ve 1s1dn Baıkanlığının cevalbi yazısında : Mcr' i mevzuata göı·e Türkiye'·de aı·ruzi verilmc
sinin mümkün olamıyacağı, Yunanistan'ıda kalan ara,zi ve cmlfuk belgelerinin gereğ.i yapJlmak 
üzel'e D~işlel'i Bakanlığmca kendisinden i stcni1lmiş ·Ol·duğu h1ldirilmektcdir. 

- Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice takibedilmekte bulunduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir . işlem yapılmasma 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6680/53896 - 25 . 8 . 1961 

HAKKIORHON 
Ba:hçclicvlcı· ::\[ahallcsinde 

Fortek - N1ö-DE 

Karıar No. Kaırar ıtariihi 

1255 28 . 12 . 196:6 

( Dilekçi : V crilmiyen görev harcırahının te
diyesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığı cevabi yazmuda : Dilokçi
nin 26 . ll . 1960 ta vazifesinden çıkarıldığı,ve 

ril cn görevin gcÇ'ici görev ma.hiyetirııde olmadığın
dan harcıra,h veril c-mediği bu mevzucla Ankara 9 ncu Asliye Hukuk :ı\f ruhkemes.inde aç.t1ğı dava
nın yetki bakımından rcddcdiJıdiği bildirilmektedir. 

----. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarınca incelenip karara vanldığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait j şlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6699/54276 - 28 . 8 . 1961 
CELAL TU N' CA Y 
D 1 83 ncü Şube Başmühendisliği 
Köy i~mcsuları tclnüsycni 

TRABZON 

Kapar No. Krut'ar ıtar·~bi 

~ '1256 ' 28 . 12 . 19·&6 

( Dilekçi : 6245 sayılı J(anurıa göre ve1·ilu~esi 

gerelam tazminatın verilmemesinden mii§teki.) 
Bayındı rlık Baıkanlığı cevaıb i yazı ında : Di

lckçinin talebettiği _tazminatl-ar i~n DSt . GQncl 
~Hidürliiğüncc anC'alk 1963 mali yJh bütçesind·en 

·itİibarcn taılısisat l{ıonarak ödenıneye başlan~ığr 
•b iklirilmokbedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayı-
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, zı.rlresi ve dilekcc özetiyle komisyon karan) 

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

6701/54197 - 26 . s,. 1961 

YUSUF HAKAN 
Kuzluk 
No. : 14 

mahalles.j, Adapazarı Caddesi 

KARASU 

Kaı~a.r N o. Krurar tarihi • 

1257 28 . i2 . 1966 

( Dilekçi : Vazif esine nihaıtct verildiği anıımı 

menmrlıığıına iade ve 'ııiisebbipleı·indcıı tazminat 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti 
açıklanan dilekgesinde vakı . isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı 

gerektirdiği olhetle komisyonumuz çaJışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı· Kanun~ 5 nci maddesine ait i§llerdeu olması hasebiyle ko:ındsyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahaJ görülm~diğine oy bir "ğiyle karar veri'ldi. 

6821/54570 - ı . 9 . 1961 

AHi\illT YILDilUM 
Kırmdık köyünde 

AYAKCIK 

Karar No. Karar tarihi 

1258 28 . 12 . 1966 

( Dilekçi : Vatan i hizmet tert ibinden maaş 

tahsisini isteme.ldedir.) 

MHli' Savunma Bakaınlığrnın ecvabi yazısın-

da: 

İs1ıcğin in yerine gctiı·ilmesiui.ıu mümkün olma
dığı bildiriılmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarlna müracaat! gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma,hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6841/54740- 5 . 9 . 1966 

SABRİ SAYINER 
!sıtrkHıl ma·hallesü AJkın SO'kaık No. : 24 

ESKİŞEHİR 

Karar N o. Karar tarihi 

1259 28. 12. 1966 

(Dilekçi : Emekliliğine 6 sene kalarak emek
liye sevk edilınesinde.ıı mii5telcidir.) 

Köy İş-leri Baka:nlığ'l cevabi yazısında : 
Dilclkc:i 30 fiiıli hizmflt yllını doldurduğundan 

5434/64~2 sayılı K anumun 39 ucu mnddes:ın'c 

göre erne'kiiye sevk eı:lildiğıi blld iı~ilmeıktdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a']ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ida.ri mercie veya yargı organıanna müracaatı ge,·ektircliği cihetle komisyonumuz ça şma annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddes.ine ait işlerden olma~ı hasebiyle komisyonunıuzca bir 
~lem yapılmasına mahaJ g·örülmediğine ov birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. }{arar tarihi 

1260 28 . 12 . 1966 
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(Dilrk~C'nin ta ı ih vr No. su İlı:' sahibinin ndı, ad·r;i v .~ clill'b-:r iizrti:vlr knıııi~;~·oıı k:ır:m) 

7021/5572 . ın . n . 1n61 

M.LİIIA TARi N 
Pulnr c:ay lccna rı Cnmi önü No. 31 

Ilıca - ERZURUl\I 

ridolcluğu bildirilmektedir. 

(D~lekçi : E ski is."ne ~·adcsiııi istcmcUcdir.) 

Sanayi J3nkmı lı ih cevnh i ~·azısın cl a : D:J<'kı:inin 

6.12 . 1!160 d a nldığl 2 günlü k izinden ~2 . 1 ~. HJG(; 

günü d önerek l !) günlük krınuni si.iı'e~·i gcı:ircliğin

den i ş! nc son verildiği ve tekrar a lmamı ~·ncnğı bi l

dirilmekte ve diğer idd:alnrının tamamen gayrivfı-

OJ:-c!ri cn') :tnüld"i : Dilekçinin ;rul ~arda özeti a]Jlda:nn dilckçc:;indc vJ.~n isto3·i il ";ili V"1 yot1rlli 
id:ı:·i mcrcic vc;ra y::ırgı o-:-.q-anlarına mi.iracaatı ge •;:)1 ~~ir i!rJ. cihctlc lm:::1 i-y)·ıır:ıu: ~['..lı':-:a:a:-·nı c ii
ı::~:ıliy<:m 1~0 sa.~nlı Kanun~n 5 nci maddesine ait i· lcrc1cn olr.·a·ı. h::ı·c''iylc l;o::1i-y:m1::mı:::::a hr 
işle:n ya_:nlmaJına mahal g3rülmediğine n birli j-iyle kar:ır verildi. 

710I / S6178 - n ıo' . 1964 
ALİ YILDIZ 
Bağcı ı,c.vünuc 

b : ıu ;rilfl1rldrcli r. 

K:ırrır No. K arar t. ııı·i hi 

1261 28 . l 2 . 1966 

(D :l f' kçi : Çrınnl.:kale ve K nfl:as crphclcri)'(lck? 

sava.~ h ;zmc tlcriı den ve yararlı.?ıııclan maa5 bağ

lanma~ıııı 1'stcınc ktcdit.} 

J\T illl Rnvnnmn Bnkmı lı ğ·ın ın ceYahi ,.n 7.ısınd:ı : 

D "lckGi:vc n e mftlfıli~·rt ve ne dr nıtani lıizmrt trr

tibinden man~ hağl nnmasmın mümkün olnrnı?<iCn(h 

(te-:-cm. dii')ünii.'dii. Dilek~inin :vnknrda özeti rn1~h'l:ı.l"'. dibkc"'1indo v5Jn isteği i!.ni li vo v0tı i'i 
i.rt.,,-;. n'lr~i~o inc'lıe'1rHOi. cih"tlc Ko-niwo'l.Utn<tıı; rro.'rım~ hnnı di1zPn1iyen 140 s'1yılı K"nnmm 
5 '1~i. rı"nchıi11-ı "it i·hrd ' n olm'1'1t hasebiyle Korni':ıyonumuzc::'.. bir i']lem yapılmasına. mr.hal g:5-
r~ilmediğinc oy birliğiyle karar ver ildi. 

710nj55087 - 6 . 10 . 1n6ı 

RIZA GÜLTEKtN 
Emekli memur 

Karaı· No. Knr:ır t:ıı-ilıi 

1262 28. 12. 1!)66 

(D ikl:çi : Tcmd uctlı·isi vcı·ilmcdcn ynpı lan 
i.~l nrif 1'"1 Gen el JIIiidiirlii k çe soıııınln t ıdıılmasn dan 

mii~teki.) 

HASANKALE Giimı-ük ve Tekel Bakan lığının ce,·nhi ~-ıızısın

d a : 1flnr c '7:ırarımn tnzmini i~üC'nrn C'fl1rldi ll ilrb: i 

memurun i dareye lınlwrct5 miz mi.iracaatlnrdn bu
lunduğu ve bu hareketinden mahkum olduğu bildirilmektedir. 

ncro~·i. d i.işüni.i: di.i : D.::!elrçinin yukarda öz:ıti (l,Çlklan::m di!ekçesinde vftkı bteği i1gl7i ve yo~ld'i 
idar'. m:ır~ic vcy:1 y:ı.rg-ı organlarına mür:ıcaatı g~rektirdiğl c·~hetlc lwnüsvonu::ımz ra."ı1r"1:1' ann di"t. 
zcn .i~en 140 sayı·ı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdeP. olm::ı-:a hn.sebiylo komisyonunıuzca. bir 
;şıem yapılma:ıına m'ahal görülme<Lğine oy birliğ:yle karar verl:di. 

K:ırrıı· . ·o. rnı·rır tnrilıi 

1263 28. 12. 1nG6 
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(Dilclc~cııiıı tarih YC No. su il c salıİlıinin :ı<1ı. n<l rrsi w dilrk~c iizrt iylr k omisyon kaı·nrı) 

7123/ 56218 - 9 . 10 . 1961 

ALİ KBMAT..ı CEZER 
Köşk nahiycsi halkından 

(D ilekçi : .Valıiycce 1'st:car cd.'lc11 b :'nasınırı ki
msının Nalı!ye Miidiiriinc~ ind:r:lmesinden ve hen
d:sine hakarct:ndc1ı mii-~tcki) 

AYDIN 
İçişl er i Bakanlığı ccnıbi yazısında : Buranın 

ann- çocuk YC halk sağlı/h ifı'nc el verişli olmadığm 

drı n tahliye edildiğ i , müdür hakkında hakaret fiili 
sübut bulmadığından dfıYa açılamadığı bildirilmcktrd ir . 

Gereği dü~ünüldü : Dilckdnin yulml'd::t öz::ıti "."ı1 ı::J ~ n"' :r. dPekqcsi'l"'.dc vfıJn bteX·i ilrri.Ji ve vP.tkili 
id":d mercic::ı in~ebnip R'C":'e~i yamJdıih cihetlc Komhvon tnı't1 ÇQ,Jı~mn.1arını d'\zen"ivcn 140 s::ı.

yıh Kanumın 5 n"i maddesi'le rit i"brden cl~nm lı ::ı.s:ıbiylc Komisyonumu:::c::ı.. bir iılcm y::ı.pı:masına 
mah:ı,l görülmediğine oy birliğiyle karar veri~di. 

712S/5G2G9 - 7 10 . 1%1 

~ÜKHÜ KILIÇ 
Kaynak su y·am No. 17 

Knı·:ır No. K:ıı·ıır t:ırihi 

1~64 28 . 12 . 1966 

(T) 'H·ri : !Ja ~tancdc ölen teknisyen A.~tsubay 

l'rı· ·rl rg;n ·n a:Ze cv çocuklarına maa5 tahsisini iste

m ektedir.) 

1\t illl S:ın1ıı nı a Bnkanlı;'hnın ccnıbi ~rrızısırda : 
DERİNCE 

D'lck inin ölü h:nrdcf)'nin dnrumunnn m' d r üls•-rin

dcn ycfatı scbchi,·lc bi.inycvi olnp fi4~4 savılı Ka
nunun 4;5 YC 5!) ncn maddrlcr' nc uv~nn bnlnnnı:ıclı~·ı c;iırtlc maa') bai):l:ı nnınıvacafn h;l ch·iJmcktr<1ir. 

n.:)r~ifi. dii:ıii.'lii.lnii. : Dikıkrinin vıtlm:rc\-ı . n?,ıLi ".~ı 1 J. -ı rnı. cWnl cr0-ıi'1rl0 v:1,kı btfl.0·i iJ,.,.Pi vı ~nt.kili 
ich ·. rıırır~ic1 in.,nleııip Imnunen ;ve ... i:ne g-eti ibMrcPH. cih:ıtb JCo·ı1hvoın•T1~ ra:rn'Lınrı'1ı rlii.J'r~n"i

yen 1.4:> sn.yılı Krı.'lUn"n u n.,i m'Lddein"l rit. i~hrrl.:T'. o'r.:ı." '1'. h:uı:ıbiyle Komisyonumuzc::ı. bir i: lcm 
yn.pılm:ısını:ı mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle kırar 'ICITdi. 

7129/ 56270 - 10 . ] o . 1!)61 

TT. JTÜCiEYİN HARMAN 
İlkokul Öğrc~ıncni 

Ayrancı - KONYA. 

öclc.,rmiwr"~i hiJdirilmcl\tcdir. 

K:ı r:ır No. K:ır:ır trıı·ihi 

1265 28 . ı 2 . 1!)66 

(J) 'lr> l·r; ~ : Rrb1k rwnhw·7ır'Sk('"ı Ba-1('1' 1
('. lınl:.rı 

ı·cttcn lıiı · ~·ı 1r• mrı l'h·.,, , olilı1nı •"dmı li.a;;b cttiji 8 

c:; maa.~ ı · c bde.m:'ni :'stcmckte.d :'r.) 

J\f il11 p,;~·rm B:ılr:ı nlığı rrYnhı ,-nzısı,Cla : Di
J , .ı;:r ivc J10R flrı'·ı h K:ııı nnun 18 roi mrdc1<>si TCrc
r,· ncc mcvkuf bulunduğu zaman için ı::çık maa§ı 

0'1.,.., ;;.;_ rrt~i1•ı5i.1(\;i. : nil'lkl')n'n ınıTr,,,.0 ., ~~ ~H ~."lH":n.,.,.,_ rlj 0T l'l'"'i1'0'1 VJJU. i"ltC ;(.i. iJ,.jli V"! V"t1·ri 
i-1ıt"'~ me-rr,ir,e de incelenip k 2nuna aykırı görüldüğ "•. nih-ıtb Komiwo·ım·'\n3 nrlrımrı..ıarı"ı dii":~:ııiycn 
140 sı.vı·ı Kanunun 5 n-:i mrddesine nit i"Jerden o1."'1"."11. h".ıebiyle Komisycnumuzc::ı. bir i: bm yn.
pılm:ı.sın::ı.. mahn.l görülmediğine oy bir:iğiyle lmtar verildi. 

K:ı r:ır No. Kıır:ıı· tııri!ıi 

1266 28. 12. 1966 
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(Dilekı:enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adl'esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

7141/56352 - 12 . 10 . 1961 

ZEK! AKBULUT 

(Dilek çi : Durıışınası yapıT ır!; en açıkta 6 ay geç
tiği cihetle emekliye sevk edilmesinden miiştekidi1· . ) 

Yenihayat Sokak No. 25 İçişleri Bakanlığınm ceYabi ~·azısında : Yapılan 

Sarıyer _ İSTANBUL emekliye sevk işleminin 6 aylık Riyaset emrine alın-
ma neticesi 6435 saYJlı Kanunun 1 nci maddesine 
göre yap ıldığı ; bilaha ra beraet etmiş ise de duru

muna uygun vazife olmadığı için tayininin yapılamadığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti a ]ıklanan dilekçesinde vR.kı istekleri ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddetfine ait işlerden olınası hasebiyle lmmisyonumuz~a bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7150/ 56435 - ] 8 . 10 . 1961 

MUSTAD'A HlLl\r.l ŞE1"TÜRK 
H~cıhüseyin ma:hal:l s i Hamam sokak No. 15 

GİRESUN 

Karar No. Karar tarihi 

1267 28. 12. 1966 

( Dilekçi : /(ard e~ i V cysel'e II a.zincce satılıp, 

öliimiiyle kendisine intikcıl eden gayrimenkuliin 
bedeli ödendiği hal.de tapuya tcsçili?ı yapılnıa.clığı, 
ba.~kasına ve1·ilrliği cihetle köylC'1·i1ıcleki II azitıc 
arazisinden bunıın l.-ar~ılığı 19 dö1~iimlük amzitıin 

aym bedelle verilmesini istemektedir.) 

M aliye Bakanlığının cav~bi yazısında : Sat ıl an arazin'in başkala mıa aidolnp H azinenin olma
dığı iltun la t esbit cdi·ld i ği cihetlc, dilek~iyc sadece murisinden inti'lmlrn 3 R2 7.Gfl kıınışıın ödenen 
gayrimenkul bedel i• olarak clfLva sonun da ödeneceği, başkaca 19 döniimli.ik ayııı köyde H azine ara
zisi bulunmadığı kin bıı husustaki dileğinin yeri ne getiril'emiyeceği bildirilmcktedi1 ı·. 

Gereği dü~nilldü : Dilekçiıtin yukarda özeti açıldanan dilekgesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice incelenip yerine g-etirilemiyeceği an la~ıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

218/259 - 12 . 9 . 1962 

~IET1İHA ÇİÇEK 

Demirtepe Fevziçakmak sokak Gürkan Ap. 
ro. 17/ 11 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1268 28. 12 . 1966 

(Dilekçi : Mızıka Astsb. yı oğlunıın subay S1.nı

fına geçiı·ilrııesini ist emekteelir.) 

l\Iilli Savnnma Balmnlı ğı cevabi yazısında : 
Aynı konuda Danıştay BR fik::ın lığınn a~ılmış bulu
nan davanın 8 nci Daireele devam edildiği bildiril
mektedir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya, yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olına~ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına· mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1269 28 .12 . 1966 
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(Dil<'kçt>nin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adrci1 ve dilek:çe özetiyle komisyon k:ı.rn.rı) 

~~~ '31-! - 10. 10 . 1!JG2 

ne.iEY1K GÜREL 
Varlık malı:ılle:;i G ncı Blok kat 3 No. 140 

(Dilekr;i : lnkılabı rıı ii faah?JJ T 1'irk Tarih J{u
rumımdal;i yolsuzlul:ları ihbar ettiği için işine son 
verildiğinden rniişteki.) 

Türk Tarih Kurumu Genel .1\Iüd iirlüğünün cc
vabi yazı sında : Kurumuınu?. (Ahlfık Ye hüsnüni
yet kaidelerine uymıy:m) hareketleri sebebiyle 

8'):)3 s:ıyıl ı 1ş Kanununun 16 ncı maddesine göre ı;: ıkanld ığı; ihbar ve ~ ikuyct mevzularının tarna
mm ac;ılsı?. olduğunun saYcı lık Ye i~ mahkemesince vcrilon kararlarla anlaşıldığı cHıetle görevine ia-
r1 C'~i ne i mkfın olmadığı bildi rilmektedir. 

Ge :ğl dü•r:inüldü : Dilekginin yukarda özeti açıkltm.a dilel çesinde vU.kı isteği ilg-ili ve yetkili 
idarl mercie veya yargı organlarına miiraca::ıtı ger~ktirdiği cihetle komisyonumuz çalı~m.a anm dü
;ı; ~n iT'l 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma~ hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lcm v;.ıpılma:ıına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

330/ 380 - '27 . 10. ] 96~ 

~lEIDIET TB'ML1 Ye arkadagları 
I-lC' {;mzadr malıallesi Kurşunlu cadde Birinci 
Ç ıkmnz sokak 'o. 32 

EDREMİ1' 

Karar 'o. Karar ta rih i 

1270 28 . 12. 1966 

(D ilekçi : IIacı IIalil vakfı evladı olaralc hıila 
1960-1961 alacaklan hakkının verilmediğinden 

mii§tekiler.) 
Devlet Bakanlığı cevabi yazısında : 1964 yılına 

kadar olan vakıf hisselerinin tamnm en ödendiği ve 
1965 hisselerine mahsuben de 2 300 li ra verildiği 
bildirilmektedir. 

Ccr~ğl düı;ünüldü : Dilek-:ini yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vfi.kı iste~i il~i ve yetkili 
ida.~·l me cio vcy2. yargı .. organlarına müracaatı geraktirdiğl ellietle komisyonumuz ı;alı~ma!anm dü
Z')nlivc 110 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma hasebiyle komisyonumuzca. bir 
i lem y::ıpıl:nasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3-17/ 388 - 27 . ll . 1962 

DA VrT GÖKDE.l\1İR 
Yeni Sana~ri 1'unç caddesi No. 82 
Zafer Oteli 

ffi:.ARA 

Karar Ko. Karar taribi 

1271 28. 12. 1966 

(Dilekçi : !{endisine bir me3ken verilm.esini is

tımıektedir.) 

!mar ve İskan Bakanlığı ccvabi yazısında : An
kara'da. Aktepe'de Bakanlıkı;:-ıı. yaptırılan halk ko
nutlarımn inşaat sonunda Ankara Belediyesince 
61 8 sayılı Kanuna g"re dar gelirli .ve yoksul va-
tandaslara tahsis edileceği bildirilmektedir. 

Gereği düşUnüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteğl ilgili ve yetkili 
ida i mcrcie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
z~nliyan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle lı:om.isyonumuzca. bir 
i~lem yapılmasına mn.hal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1272 28 ' 12 . 1966 



-18-
(Dilek~C'nin tndh VC' No. su ilc snhibinin a<h, adresi ve dilek<:e özetiyle komisyon lmrnn) 

3G:>/ 3Dl - 27 . ll . lQG~ 

AIUIB'i' A -An 
t )rah:mc:! ndwllcsi s~ra caddesi Ko. 14 

EDREl\11T 

( Dilcl.-çi : Orman ldaresiııce arazisine d konul
masından m ii§tef..:i.) 

'I' n rı m Bakanlığının crYnbi yaz ı .. m <lu : Arazi
nin orman bölg-esi nele olduğu bi!tlirilmcktedir. 

Cereftl düJünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan clilekçesinde vd.ln i3telderi il,?li ve yetkili 
id:ı-:-i mcrcie vC':::ı. y:ı.rgı org:ı.nlarma mii.racaatı gerektirdiği cihetle komi:;yonumuz çahşm::ı.:.arını dü
z:mliycn 140 sayılı K;ı.ııunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma1ı h:ı.!ıebiyle kor.ıisyonumuz:::ı bir 
~lc:n y:ı.pılma::ım:ı. m:ı.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

391/43~- 21.12.19G4 

1S~B.1L SARAN 
Avukat - Oktay Tulp:!.r Vekili 
Sirkcci llLthatpaşa Uan -o. 21 - 2~ 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1273 28. 12 . 19GG 

(D ile!.-çi : Miivekkili Oktay Tıı 7pa r'ııı Giinı riil.

ve Tekel Bakanlığının kanuna aybn bir ta,~arrıt

fııwlan dolayı 36 716 liranın fa::ınini icin Danış

tay 8 nci Dairesinden karar alındığı Jı a l de yerine 
getirilmiyen lm ilô.mın infa:;ı istcnilmc!.-t ed ir.) 

G;,imrük ve Tekel Bakanlı ğı ccvabi yazısında : 
Danıştay iUimının yerine getirilerek tazminc.tın 

ödendiği bildirilmektedir . 

C.crcğ!. dü~i.büllü : Dilcl{çiler..n yuka-rda özeti açıklanan dilakçesinde valo. istekleri il:rili ve yotlrili 
idar~ mor::ie vr:;r, yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle kombyom: muz ça.lış:ın :ı.!a.ruu dü
zonliyon 14:) sa:rılı K:ı.nunun 5 nci maddesine ait iılerden olma3ı . h:ı.sebiyle kom.isyonumuz:a tir 
i§le:n y:ı:nlmn.Jma. mahn.l g;)rülmed.iğine ov birlijiyle karJ.r verildi. 

397/438- 4.]. 1963 

1DRİS KAYA 
S:ımzalek köyünde 

GÖLE 

rak 1\Iuş'a g:ttiği cihctlc tekrar toprak tahsis 

Karar Ko. K;ı ra1' tarihi 

1274 28 o 12. 1963 

(DiLekçi : Rus rııuhaciri olııp 15 niifuslu aile
siyle 2510 sayılı J{anuna göre i Uın edilmesini iste
m ektedir.) 

Köy İşleri Bn.k:anhğı ccvahi yazısıııda : Dilekçi, 
eşi ve çocuklarının 2510 sayıl ı Kanuna göre veri
len arazilerin oğlu Kurba'nm hisscsi hariç sa.Lıla

edilemiyeceği bildirilmektedir. 

G:ıre~ d12ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı orgn.nlarma. müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmal:ırını di.i.
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma n hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yıı.pılma:ına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kurar No. Karar tarih i 

1275 28 .12. 1066 
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42Gj 4G7 - ı2 . ı . ınG3 

PEYZTJLI~AII KAYA ve ı9 arkada§ı 

Viranşehir Köyünde 

(Dilekçi : J(öylerinc al;arsu getirilmesi iste
nilmektedir.) 

l 

Köyişleri Bakanlığı cevabi yazısında : 

küc:ük su işl eri 

Karlıova - ıBtNGöL Bin.göl - Karlıova - Viranşehir köyü arazisi
ne sulama suyu temin edilmesinin ı!:>66 - 1967 yılı 

istikşafı etüt programında mevc ~ıt bulunduğu bi'ldirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetki:i 
id::ı.ri uı3rcie veya yargı organlarına müracaatı gerektird:ği cih9tle komisyonumuz çalı~malarını dü
zo:ıliyen 140 s::ı.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuı:ıuz:ı::ı. bir . 
iş cm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ:yıe karar veri:.di. 

43!:>/480 - ın . ı . ı963 

YzJ. IIOSEY1~ BOGA 
Askeri Şubede görevli 

etmiyenlere ha'k tamnmanın 

Karar No. Karar tarihi 

1276 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi ": 1957 y1lında zelzeleden Fethiye"de 
hasar görenlere 7010 wyılı [{anna göre taahhütna
me veremediğinden dağıtılan emlakten arta kalan
dan istemektedir. 

Kuyu c alt 
! mar ve İskan Bakanlığı ceva.bi yazısında : 
70ıO sayılı Kanuna göre 6 ay iç:nde müracaat 

mümkün olamıyacaJı bildirilmektedir . 

Ccroğ·i düıiiniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vU.~n isteği il :'"ili ve yetkili 
idari mcrcic veya yargı organlanna. müra~aatı gerektirdiği ellietle komlı:yonumuz çalı~m::ı.lanm dü
zenliyon 140 E;ayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma·31 hasebiyle l:onlliıyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

442/483 - 28 . ı . ı963 
1 BRAIIll\1 ÇiÇEK 
Sürtmc Köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

1277 28 . 12 . 1966 

(D ilekçi : Astsubay okulu öğrencisi oğlunun 

haksız yere okuldan çıkarılarak kendisinden 4 8:JO 
liı-alık tazıninat istenilmesindcn müşteki.) 

Milli Savunma Bakanlığı ccva:bi yazısında : 
İncesu 

3 yıllı k tahsi l süreslnde 2 yıl sınıfta kaldığı 

için oğlunun okuldan talimat icabı ı;:ıkarıl:lığı ve 
5401 sayılı Kanun gereğince .de Devletçe yaıdan masrafların velisine ödctildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vfı.ln bteği fgii ve yetki] 
idari m~rcie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalı:ı:ıal:ırını dü. 
Z3nliyen 14.0 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiy:e komisyonumınca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediti-ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1278 28 . 12 . 1966 
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51G/ 557 - 14 . 3 . 1963 

HüSEY!~ GöK 
Kasor Köyünde 

Kağızman 

(Dilekçi : Kendisine ayrılan köydeki konuila 
baJkasının yerleştirilmesinden miiştekidir.) 

lmar ve 1s1din Bakanlığınm cevabı yazısında 
Talebin yerine gctiı·ildiği bildiril mcktedir. 

Gereği düıünüldü : Dilekç.i.nin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valc. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercic vey::ı. y:ı.rrrı org·::ı.nlarına. müra~a:ı.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını dü
zcnliycn 140 ı:n.yılı H.:n.:ıunun 5 nci maddesine a.it işlerden · olması hG.sebiyle komlııyonumuzca bir 
işlem yapıbın::;ın~ :c2ahal rrörülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

534/575 - ı~ . 3 . 1963 

SAITİP IŞILDAR 
Vilayet Jandarma Komutanlığı 2. Aı.ıayiş 
Şb. Kısım Amiri Ast. Sb. 

MARDİN 

Karar No. rarar t ::ı ı·i lıi 

1279 28 . 12 . 1066 

(Dilekçi : Tiimsiibak'ın kıınılu:nwla satmf' 7rlı(jı 

10 000 liralık hisse senedi bedelinin l:c.nrlisinc 
ödenmesini istemekte ve göı·cl'ini ki)t :iyc lmlla
naıv!a·r hakkında takibat talcbeclilmekteclir.) 

Mal'iyc Bal!canlığınıın cevahi yazısında : 
ilankaların t edricen üısfiyesiııc imkan \'CI'Cll 

153 uıyılı Kanunda, ortakların ı:;ı~ı m:ı~·c h :r·:e~eri 
himaye ccElmı::ıdiği ve saı ı: Jı ola ralk T. C. Mcı·>z 

Bankası nczıJ i ndc tesis olunan fonclrm yapılac:ic tcdiyc dışmda bıraklıdığı cilH·tle banka he
saplarının tasfiyesi sonunda diğer taahhütler karşılandıktan sonra para kahlı ğ ı t nkdiı·dc n 
bu ölçüde hisse senedil sahiplerine de ödeme yrpıla,bileceği bildirilmeıktedl'. 

Gereği düıünüldü : Dilekçi.nin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı. isteği ila-ili ve yetkili 
idari mercie veya ya.rgı organlarına miiraca3.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.i
zenliyen 140 ı:ayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülınecliğine oy birliğiyls kar:ı.r verildi. 

571/Gl~ - !.l . 5 . 1963 

ALİ .AKGÜL ve ark::ıcl aşlal'ı 

Mulıt::ır; Tcco Köyünde 

Karayazı - ULLU 

Karar No. Karar tarihi 

1280 28 . 13 . 19GG 

(Dilekçi: /{amyazı - Çııllu köyii arasmdaki yo
lu?ı yeniden ihyası istenilmcktedir.) 

Köyişleri Bakanlığının ccYabi yazısında: Gere
ğinin yapılması için Erzunun Va l i li ğ:n c ~9 .1 .J !.lGG 
gün ve 0957 sayılı yazı ilc bildirild i ği bclirtil ınck tc
dü·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.çıkla.nan dilakçesinde valc. isteği i gili ve yetkili 
idari morcia vey:ı. yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 ııayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle lcomisyonumuzc::ı. bir 
işlem yapılma..c;ına mah:ı.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1281 28 . 12 . 19G6 
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G33/ G7G - 9 . 6 . 1963 

~1EIIT! TOPÇ 
Ortakapı mahallesi PTT karşıın 

(Dilckçi: Rıısya'clan Anavatana 1'ıtica ettiğincle1l 
kenclisi11 c bi?· eıı ve ihtiyacı olan arazi verilnıesitıi 

istemektedir.) 

KARS Köy İşl eri Bakanlığı cevabi yazısında: 1930 yı-
lında müracaat etmediği için bu hakkını kaybettiği 

.• YC halen ~ift~i l ik yapacak durumda bulunuyorsa 
t! ·ı;H k uelisi yapmak şartiylc Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 7 . 3 . 1949 gün ve 64744 - 39 
sayılı emideri dairesinde borçlandırma suretiyle ],ö,\'lcrindc cv yeri YC toprak Yerilmek suretiyle yer
ı şti rilmcs:niıı gerektiği 12 . 8 . 1963 gün ve Şb. VI 3651 - 1286/ 1809 sayılı yazı ilc Kars Valiliği
ne bildirildiği ve valil ikten takibi gerektiği h ildirilıncktcdiı·. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan diliıkçasinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id.:ı.ri m~rcie veya yargı organlarına müra.ca.atı gerekt:rdiği cihetle ltomisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen go sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal e-örülmedii"ine oy birliğlyle karar verildi. 

690/ 731 - 14 . 8 . 1963 

':\EVKlYE öZGü 
~ uhkuyusu Caddesi Payanda Sokak 
:-.lo: 1/ G Bağlarbaşı - üsküdaı· 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2 . 12 . 1966 

( Dilckçi: Ataköy' ele inşa olurımı apartmanları?ı 

satış fiyatının yüksek olduğu cihetle bedellerinin 
Emlak J(r eli Bankasınca ineZirilmesi istenilmekte

d!:.) 

!mar \'C İskıin Bakanlığının ccvabi yazısında. 
razinin en kı~vmctli yerine yaptırılan ve so yal 

mesken Yasrını ta)ımıyan buralardan fiyat tenzili 
mümkün olamıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin ~da. özeti açıklanan .dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaa.tı gerektirdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

710/751 - 23 . 8 . 1963 

filDAYET SARI ve arkadaşları P.ancar 
ekicileri grup başkanları 

Karar No. Karar tarihi 

1283 28 . 12 . 1966 

(Dilekçiler : Şeker fabrikaları A. Ş. Ge11el Mii
clürlüğünce tatbik edilen Bordo bulamacı yüzün
d n pancar mahsulünün zaı-ar gördii.ğürıden 1nÜş
tekidi1'ler.) 

Büyüksöğütlü - AKARYA 
Tarım Bakanl)ğı cevabi yazısında : Mücadele 

icabı salgın orcospora beticola hastalığı için 
kullanılmasının ·za.ruri olduğu bildirilmektedir. Bordo bulamacının 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulaı.rda özeti açıklanan dilakçesinde vak:ı isteği ilgill ve yetkili 
idari mercie veya. ya.ril Qrg-a.nla.ruıa müra.caatı eerektirdie-i cihetle komisyonumuz çalı§malannı d~ 
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma.ddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuz~a bir 
işlem yapılmasına mahal eörülmeditlııe oT biriiiiyle karar verildi. 

713/7:>5 - 28 . 8 . 1!>63 

AIDIET Ö~AL 
~r aliye V e ı,g i tahsil Memuru 

ESP! YE 

ba-ıı görevi suiistimalden mahkemeye verildiği 

d ir. 

Karar N o. Karar tarihi 

1284 28 . 12 . 193'G 

(Dilekçi : lnkıUipta toplanan Broıun :ng marka 
34697 sayılı tabaneası yerine yerli yapı tabanca 
verilmek istendiğinde n miiı t ekidir.) 

İç iş l eri Bakanlığı ccvabi yazısın da ; Dil ek<:iye 
ait tabaneayı kaybeden polis memuru H alis Ada
v e neticesinin bcklenilmekte olduğu bil dirilmekte-

Gereği düşünüldü : Dilek:çi.nin yuka.rda özeti açıkla.na.n dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.n]Anna mürae&aiı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca. bir 
işlem yapılma!3llla ma.hal eörülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

15377/15377 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. 1) 

HASAN ERG1N 
Devlet Orman tşlıetmesi Müdiirlüğü 

Muhase:be<!lsi 

15379/ 15379 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. 2) 

FEIDH OöKIRMAK 
Tamer Sokak No. 7 

15381/15381 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. 3) 

NECATI D1PŞO 

·SAMSUN 

örnek Devlet Orman İşletmesi 
Karamanbayırı Müdürlüğü Muhasebec-isi 

DEMtRKöY 

Karar N o. Karar tarilıl 

1285 28 . m . 1966 

(Dilekçiler: 1959 - 1960 yılları orman işletme
lerinin idari hesabatının Sayı§tayca tetkikinde; 
memur ve hizmetlilere ödemniı bulunan yiyecek 
bedeli ile, mii1ıendis ve muavinlerine 1 . 3 . 1960 -
25 . 6 . 1960 tarihleri arasında ödenen 3,5 aylık 
ele görev ücretlerinden dolayı çıkarılan zimmet~e

rin affedilme&i istenilmektedir.) 

., 



-t3-
(Dilekc;enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi Te dilckç!'. özetiyle komisyon knrnn ) 

15383/15383 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. 4) 

CIDHL AKDOÖAN 
Devlet Orman İşletmesi ~Iuhasebecisi 

Yığılca - BOLU 

1fı724/15724 - 15384/15384 
31 . 5 . 1965 
(S. No. 5) 

FAHRt KAYA 
Orman İşletmesi :Muhıı.sebeeisi 

15385;'15385 - 31 . 5 . 1955 
(S. No. 6) 

D1""RSlTN öZDEMtROöLU 

TUNCELİ 

Devlet Orman !ş1etmesi Tahakkuk Memuru 

15386/Hi386 - 31 . 5 . 1965 
(S. No. 7) 

ALt KIRITOÖLU 
Orman tşl.et.me.si MuhaseJbecisi 

153!)7 / ] 53!)7 - ı . 6 . 1965 
(S. No. 8) 

MEHMET YüKSEL 
Omnaın Jşletmesi Veıınedan 

15434/15434 - 3 . 6 . 1965 
(S. No. 9) 

AHMET SEMERCt 

YIGILCA 

ANAMUR 

TUNCELt 

Devlet Orman !şJ.etmeS.i Muhasab.zcisi 

15712/ 15712 - 21 . 6 . 1!)6~ 
(S. No. 10) 

M. REMZt ŞtŞMAN 

UŞAK 

Orman İşletme Müdürlüğünde Memur 

Ş. K.ARAHtS.AB -

(Dilekçiler: 1959 - 1960 yılları orman işletme
lerinin ida.ri hesabatının Sayıştayca tetkikinde; 
memur ve hiznıetlilere ödennıi.:ı bulunan yiyecek 
bedeli ile, nıilhendis ve rııuavinle,rine 1 . 3 . 1960 -
25 . 6 . 1960 tarihleri arasında ödenen 3,5 aylık 
ek görev iteretlerinden dalayı çıkarılan zinınıetle

rin affedilnıesi istenilnıektedir.) 

. ~ -.. 
• • t 

) , 

• 
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15715/15715 - 21 . 6 . 1965 
(S. No. ll) 

SAlT !NAN 
Devlet Orman tşletmosi Muhasebecisi 

15716/15716 - 21 . 6 . 1965 
(S. No. 12) 

FUAT KIRDAN 
Orman İşletmesi Muhasebeoisi. 

RlZE 

Ş. KARATilSAR 

(Dilekçiler: 1959 - 1960 yılları orman işletme
lerinin idari hesabatının Sayıştayca tetkikinde; 
memur ve hizmetlilere ödenmiş bıılunan yiyecek 
bedeli ile, mühendis ve muavinlerine 1 . 3 . 1960 -
25 . 6 . 1960 tarihleri arasında ödenen 3,5 aylık 
ek görev ücretlerinden dolayı çıkarılan zimmetle
rin affedilmesi istenilmektedir.) 

Tarım Baı~mnlığı cevabi yazısında: DC'Vlet Or
man işletmeleri tahakkuk memurlariy1c sayınania
rına Sayıştayca çıkarılan zimmctlcrdcn dolayı tah
sil odilon paraların kımdilerine iade b'lırctiylc ka
yıtlarının tamamiyle kapatılmış olduğu bildiril
me~üedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin yukarda özeti açllklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenerek yerine getirildiği cihetle Komisyonumuz çalı~alannı düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması itibariyle Komisyonumuzca işlem yapılmasma 

ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6186/6186 - 18 . 1 . 1963 
(S. No. 13) 

YAŞAR PEKDE:~11R 

Bost:ı.ncı Aı.tıntepe Ziverbey Yolu Kılavuz 
Çaıyırı, Papaıtyıa Sokak 5 

6703/53897 - 25 . 8 . 1961 
(S. No. 14) 

VAHAP ALTU<) 
Antepli Sokak 12/2 

6794/54684 - 3 . 9 . 1961 
(S. No. 15) 

KENAN ONAT 

1STANBUL 

MALATYA 

Hasan Na.ni.fe MahalLesi Mutemet Sokak 66/5 

Fatih • 1ST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1286 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi: Re'sen emclcZiye &evk edilmele1·inden 
müştekidir.) 

(Dilelrçi : Re'sen emel.liye sevk edilmelerinden 
müştekidir.) 

(Dilelcçi : Re'&en emelcliye şevk edilmelerinden 
müştekidir.) 
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493/ 493 - <6891/54960 - 7 . 9 . 1961 
(S. No. 16) 

OSMAN ZEKt KOYLAN 
Raıgıp Tüzün Caddesi 356 

Y enlirn.a.b:al.OO - .ANKARA 

5921/152660 - <6020/52929 - 12 . 8 . 1961 
(S. No. 17) 

YUNUS ULUYOL 
Anıkıar.a Caddesi No. 3 

6] 78/53549 - 21 . 8 . 1961 
(S . No. 18) 

MUIST.AF A ÖZD1LER 
Em~d'i PTT Mü.dürü 

DERtNCE 

~GüLŞEIDB 

(Dilekçi : R e'sen emekliye sevk edilmelerinden 
mü§tekidir.) 

(Dilekçi: R e'sen emekliye sevk edilmelerinden 
mü§tekidir.) 

(Dilekçi : R e'sen emekliye sevk edilmelerinden 
mü§tekidir.) 

Ula.ştırma Ba:kaınlığl'lll'D. oov.aıbi yaızısmda: Dilek
~}J.eri.rn emekl'İ'l~k ıjşlerninin iptıa.Li hususunda Danış
tayda dav.a açmış bulundukları bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiterin yukarda özeti açıklanan dilekçeterinde va.kı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organİanna müracaatta' bulunduklan cihetle Komisyonumuz çalışmalan
m düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma ımahal göııülm.ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
Sırn U zunhason()ğlu 

Başkanvekili 

Gümüşane Milletvekili 
Necati Akgiin 

Sözcü 
Adana natörü 

Muslihittin Yılmaz Mete 

(Dilekçe sayısı : 104) 

"··.,.--•s!!ll>e-<~l!!!lr---<+••· · 

Karar No. Karar tarihi 

1287 28 . 12 . 1966 





DÖNEM : 2 TOPLANTI: 2 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-~ Sayı : 17 _..._ 

Tevzi tarihi 

25 . 2 . 1967 Cumartesi 

(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon karan) 

9355/ 935G, 736/ 777 - 16 . 9 . 1963 

ITASlP ERDAL Ye Ar. 
Belediye Zabıta memurları 

MARDlN 

(Dilckçiler : IlaHında veı·iliJn k?clem te1ı zili 

cezasiyle cezaen kesilen paranın haksız şekilde veril
diğinden şikayetçi ve kaldmlına.sını 1'stemektedir.) 

İçişleri Balwnlığımn ceYabi yazısında _: Her iki 
cezanın kaldmidığı ve dileğinin yerine getiridiği 

bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı istekleri ilgili ve yetlriJ.i 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mabal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

] 600/ 1600 - 9 .. ı . 1962 

F AZIL Ç1LOGI"U 
Bahc;e1ieYlcr 78 nci Sok. No. 11/7 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1288 28 ... 12 . 1966 

(Dilekçi : 235 gene1·al meyanındaki eınekliliğe 

ha.k.~?Z se.uki işleminin iptaliyle Orduya tekmı· göre
vine iadesini ııe miiktesep hakkı olan Tiimgenerallik 
1·iitbesiniıı ve1·ilmesini 1'stemektedir.) 

Milli SaYunma BakanJığınm ceval:ıi yazısında : 
Di·lekçinin aynı mevzularda Danıştay 5 nci Daire

sinde açtığı dfwasının devam etmekte bulunduğu ve işi.n idari yargı organının görevi içinde olduğu 

bildirilmrktcdir. 
Gereği dü~ünülüdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilg.ili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerelrtirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1289 28 .12. 1966 



- t -
(Dilekı:enin tarih Ye No. su ile llMibinin adı, adre1i ve dilekçe ö:ıttiyle komisyon kara.n) 

3270/3270 - 31 . 3 . 1962 

MEIThiET YILMAZ 
Eşref Pa-ıa 705 Slcb. 82 ~o. 

1ZM1R 

( Dilekçi : Türk tabiiyetine geçirilmesini istemek
tedir.) 

İc_:işleri Bakanlığının cevabi yazıS1nda. : Dilekçi 
Ye aile fertlerinin Bakanlar Kurulunun 21 . !) . 1962 
tarih ve 6/ 968 sayılı Karariyle vatanclaşlığımı za 
alındığı bildirilmektedir. 

C ereği dü_ ü:ıüldi.i : Dilekçinin yu.karda özeti açıklanan dilekçeııindc vakı isteği ilgili ve ye*ili 
idati menice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışma annı düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci r· a ldeıine ·ait i:lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına. maha.l 
g:Jrül=c iğhc oy birliğiyle karar verildi. 

3381/3331 . 9 . 4 . 1962 

KA~iBER ALP 
Yenice köyü 1'\fuhtarı 

Yenice ·Çorlu. TEK!RDAO 

Kutır No. Kıırnr tarihi 

1290 28 . 12. 1966 

(Dilekçi : Nii,fuzlu ~ahıslann köylerde çiftlikle
rine harıJtırdıkları Ilazine arazisinı:n tesbitiyle top· 
raksız çiftçiLere dağıtılması istenilınekt cdir.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Top
rak komisyonlarının bölgeele faali;vct<' g-eçtiği sırada 
gereğinin yapılabileceği bildirilmektedir. 

C.ereği dü}iinilldi.l : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekqesinde vfı,kı isteği ilnili ve ye kili 
idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
ma:ide1ine ait isierden olması ha.sebiyle komisyonumuzca bir ~lem yap:ılffia.:ına. mahal g0rülınedi
ğine oy birliğ~yle karar verildi. 

3334/3384 . 8 . 4 . 1962 

tS:.\[AfL öZEV1N 
Askerlik Şube Yazımsı 

("'cr·enç • BlNGöL 

Ltrar No. Karar taribi 

1291 28 .12. 19G6 

(Dil,ekçi : 1951 • 1952 yılında B e1:ri merkez hat 
brıkıcı.u iken. vefat eden babasından kendühıe, du..l 
ve yctinılcrine ik-r.aıııiyo ve matı.J verilmediğinden 

~ika.yctçidir.) 

Ulaştmns. Bakanlığı PTT Genel Müdi.irlüğü 

eevabi yazısında. : Dilekçinin babasının kalb yetmez. 
1 iği ve de,·eran kifayetsizliği rahatsızlıklarından çalışamaz rapo nı verilerek mnlı1len emekliye se·.-k 
cdildi~i ~n rada 1 G yıllık hizmeti bulunmadığından malul maaaşı bağlanamadığı ic; in toptan ödeme 
yapıldı~ı n 1DG2 lira 15 kuruşun vefatından sonra varisıerine ödendiği cihetle başkaca yapılacak 
i§lem kalmadığı bild ' dlmektedir. 

Ccreği dü~ün;ildii : Dilekçinin yukarda öze i açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mer ic incelenerek gereği yapılmış bulunduğu c.ihetle komisyonumuz çah,malannı düzenliyen 
140 sayılı K:ı"1unun 5 nci maddesine ait i~lerden olma.ıı hasebiyle komisyonumuzca. bir i~lem ya.pıl
rn~:mm ma!ıll g:;rülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

Karar No. Knrar tarilıi 

1292 28. 12. 1966 



' 
(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin ıH.lı, adresi Y<J dllcl;;çe iizctiyle komisyon kara!!ı} - · 

3-ı37 / 3437 - lG . 4 . 1062 . 

CE I\ AP. SüG~i( N 
Ga3i Pa~a mah. Hacı Fettah şok. No.~!) 

BAFRA -

( Dı:tckçi : 12 y1l belediye zab?ta Vl1 maliye talı
s,:zaarl1ğı yaptığım, ı"stı"faen ay_rıl(Zığmı lı:esene_kıeri

ııin iadcs·ini istemektedir.) 

. T. C: Bınekli Sımdığı Genel 1\Iüdürlüğünün ce
Yabi yazı sında : 963 lira 02 kuruş toptan ödeme pa
rn~ının Ziraat Bankası kaı;ıali,rle kendisine ödendiği 
Lildirllmektcdi:r. 

Coreği dü:ünükü : ' Dilekçinia yukarda özeti aç:klanan dilekgesinde vlla isteği ilgili ve yetkili. 
i :"!.::ı.ri. mcr.Jico gereği y pılclığı cihetle komisyomımuz ç::ı.lı~malannı dü::ıenlıiyen 140 .sayılı K~unun 
5 nci. maddc:ıinc ait i:Ie~dcn olmn.:ıı ha:ıcbiylc komisyonnmuzc::ı. bir iılem yapll.masına ı:ıahal görül
mcdiğlno oy birliğiyle k:::ı.:ar vcrilili. 

~ .\.DBTTlN KAYA 
Gülpm:ır malıallesi Sevil en Bakkal 

KöYCE ötZ 

Karar No. Karar tarihi 

1293 28 .12 1966 

(D :"lP l~ ~i : ~cle;_diye hudutları iciııd_e kalan gayri

mcnlz ııl l e rinin l:ad.ost rosmıun yarrıtn'iasını istcmek
tcdü·.) 

Başlıakımlık Devlet Bakanlığı ccı;abi yazısında · : 

Tıı.lcp n~·rrun görülerek teşkil edilen müdüdüğün 

görevi.ı: c başla dığı bildirilmektedir. 

Gc:·cği dü:ünüldü : Dilckt:ıinin yuh< _rı. ö3o .. :t a1ı rlan:m dilekçe;>inde v"ııkı isteği 'ilgiJi ve yetkili 
icla :. me · ~ice yerinde gcri.Uerek b'a . edil<1 5ğ·i cihet~c kombyonumuz çalışmalarını dü.zenliy:m 140 sa
yıh Kan.umuı 5·nci ınadccsine a:t i:lerdon olması ha3e'Jiyle komisyonumuzca bir işlem ya.pılma;;ına 
mn.~:1l görül:i21ediğinc oy birliğiyle lmrnr verildi. 

7768/7768 - 15 . 5 o Ül63 

KEl\IAlo~ EI\"VE'R ü:!'.'YER 
Beşilcta:s Kı z li sesi Tabiye Öğretmeni 

iSTANBUL 

·· Karar '"No. - lG ral- tarilii 

1294 28 . 12 . 1966 . .. 

j. 

(Dilehçi : Danı§tay 5 nci Dairesi ilaminı ·MiUi 
Eğitim Bakaıılığ~nca uygtılanınasından ı:mtina edilr 
diğinden 1iıüştekidir.) - - . . ; 

l\Iü11 Eğitim Bakanlığınm cevabi yazısında : 
U~rugul ama.mn kacl:::osuzluk yüzünden yapilama<lı
ğ"ını Ye işin kanun mevzuu olduğu bildirilmektedir. 

' 
Goroğ·~ dü]ünüldü : Dilekçiıtin yulmrıc;a czcti ~7ıkla_'tJ.:::ı.n dilekçeaindc valn isteği ilgili ve yetkili 

id rı.ri mcrcice incelenip ka. un mevzuu oldt1-ğu l:'ilı;lir:ı i3'\ ellietle komisyonumuz çalışm::ı.larını 

düze~liyeıi 140 saYılı K::ı.~nmun · 5 n0i ı:~ a -ldeıine ·ait i~lerden olnıf!.Sl · hasebiyle komisyonumuzc:::ı. bir 
1: lem yapılnıa:Jına ma'!ıa-1 g:.:rülıneci~~ine oy birliğiyle kar::ı.r verildi. 

Ka. ar No. Kar:ır tarihi 
· .. 

l293 28 .12. 1966 



4 
(Dilck~cniıı tarih ve No. su ilc salıibinin auı, achrsi ve dilck~c iizrtiylc l:omisyon lmı·an) 

8048/8048 - 28 . 5 . ] 963 

BEK1n. 'I'( KAY 
Sağlık sok. 75/ 12 

ANKARA 

(Dilc /;çi : Jfabız yapılan emeklilik işleminin 

1:ptalini h•tcmol.-t cdir.) 

Turizm YC Taıııtnıa Baka nlığının ccYalıi yazısın

da : Aynı nıcnuda di lcl\r:i ta ı·a fıııdan JJanı~tay 

5 nci Dairesinde a<:t ı ğı dfl\·nya d eYaın olunduğu bil
d iri l ınrktctliı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç klan;ı,n dilekçesilıde valo isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gero!nirdiği cihetlc lwmisyonumuz çah1malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerdcn olm:ı;;ı hn.:>ebiyle komü;yonumuzca bir 
işlem yapılmasına m.ahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

, ~!H0/9!HO - ~2 . JO . l!J G3 

.AIL\IET Gö-R),IE~ 
Uüniyet ~lah . Şc\•h:c-tiyc Cd. 73/ A 

SA:JISU~ 

Karar No Karar tarihi 

12G!J 28 . 12 . 19G 

(Dilcl;r_:i : Ilizmcti?Lin nol;san li csabcclilcrck 
24 sene 2 rı!J 17 giinle iliram iye verilmeden emekli

ye so!'kindcn ıniiştekidir ve bıı lınsıısta kara ı· isto
mchtccliı·.) 

Dayııı ,lı ,. lı k Dakanl ığmın cc,· alıi yazısında : 
Dil ck(:iııiıı ·eııırkliğ·r r sas hi.ımı rti nin ::'-! yı l 2 ay 

17 ~lin olduğu ve <li ğeı· hizmrtlrrinin ı;ayılm ı yan:ı~ ı Daııı~tny k:mın ilc de taayyiin e<ttiğindcn 

2:; yı lı t:ııııamlıyamaclan ya~ hacUin~ u ğrad ı ğı cilıctle ikmnıiye nrilıııiyr rp~· i hildi"ilme~~tNlil' . 

Gereği düjünüldü : Dilckçinin yukaı·da özeti a;!li: :ı.n:ın dilekçcsin-le v:tln istefri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlann.:'l müraca...'ttı g·orektirdiğ·i ve buralarda incclenip kıra. a veril
dığı cihctle lmnıisyonumuz çalı~mala::ı.m düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde::ıine ait i~ler

dcn olması hasebiyle komisyonunıuzca bü· i]lcm y:.ı.pılma;ıına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

133-Hi/133-!G - 7 . 1 196.:5 

( T:ıhran Düyi.ikelı: iliği emekli şofprü) 
Khiaban lı·an (Eyned.olc) N"o. 380 ::\Ianzelc 
Aghaye Crhaycmmağhami 

Tahran - 1RA~ 

Karar No. Karar tarihi 

1297 28 . 12 . 19G6 

(Dilel.:çi : Tahran Biiyükclç iliğiııde 31 yıl §O

f ürlük yaptığı halde eıncl:li maaşı tahsis cdilme
diği?ıdeıı mü~tekiclir.) 

Dışi~leri l3akanlığının revabi yazısında : 30 
yılı nılitecav i z hizmet göı·miiB ise de; ·0434 sa yılı 

K anunun tayin ettiği ya~ ve süre c.;asına göı·c 

zamanında sandığa mümcnatla i ~tirakc: i Ycya 
ıtcvd iatr: ı sıf.at ını kazanamallığmclan emekl i maaşı 

lıağlanamıyaca<'?ı ve hakkında yapı lan i ~ le mi n kanunl:.ım uygun olclnğ·u bi klil'il mekted.ir. 
Gereği dii§ünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilel çesinde vakı isteğ·i ilg·ili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği clhetle lromisyonumuz çalı§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 

Karar No. Karar tarihi 

1298 28 . }2 . 1966 



-5-
(Dil<'k<:cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı . adresi ve dilekçe özetiyle komisytm · kararı) 

]036/413!)5 - 12 . ı . 1961 

F AIIRt DURAL 
Fcı\'Zi Çakmnık Sok,ak 30/ 4 

ANKARA 

(Dilekçi: Yaı·gıtay Genel J(urulunca daha önce 
miizal.:e ı·esi yapılıp lehinde ka1·ara bağlanan hıısus
larııı,· hislerine rııağlı1bolan. yarg1tay 1 nci Başkani 
Recai Seçkin tarafından yeniden tetkike tabi · fiiE
tıınılarak aleyhinde tekrar karara raptolunması 

sağlandı.i/ıııı ve bıı suretle de miiktesep hakkının 

ih lfıl edildiğinden bahisle Baijkan hakkında 
Divan ma se u k ini istemektedir.) 

gerek en falıkikatın icı·asiyle kendisinin Y iiksek Adalet 

Adalet Ba.lmnlığ-ımn ccnııhi y.azısmcla : Dilekçin '.n şika·:vetıi ü zerine Y~:ııgltay 1 nci B a kanı R eca:i 
Scı~ı1~in i.k 4 ncü IInknk D . Bşk. İ. F emdu n Mü terrisoğlu ile İcı'a İflas D. si Bşk. İ. Eyüp Sa.bri 
Erm·an haıklarmda. ileri sürii.1en hnsusJ.arm v.arit ı:(rii.lmiyeı'ek Yiiıbıek Hakıimler Kurn1lmca soruş-
tnrma.ya yeı· olınaıdığına kaı:ıaır veriLdiği hi1diri1mc·1rtedir. · .. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
mercilerce incelenerek karara bağlandığı cihetle Komisyonumuz çalış.malannı düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma ~ı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4199/ 47068 - ll . 5 . 1961 

VBYSET.ı BiJJECEN 
Köseıoğln l\fahıalılesi No. 33 

YOZGAT 

Karar No. Karar tari iri 

1'299 28 . 12 . 19&6 

(D ilekçi: Emeldilere yapılan yii.zde 20 zammın 
bilalıara sakıt iktida1'Ca geri alındığı?ıdan mji§te
kidiı·.) 

1\faE:vc Bakaıılığuun coYalbi yazısmdıa: Dilekçec1e % 20 za.mmm geri ıa.hnldığım ve ia<lesini talebe
d ilmektc ise de balıobed iLClll husus sar~h ı0lımaıdığı iç in kenıdiainde!l1 soomlduğu vıe bir cevıa.p almamadığı 

bilıdirilmeıktcdir. 

Gereği dü~i.iniildü : Dilek9iniıı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde 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 olma~;ı hasebiyl'e kom.İsyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğ·iyle karar verildi. 

4~04/47145 - 15 . 5 . 1961 

ÖM:BR TORUN 
Be~ Konıa:ıc N n<h i~resi Bozyaka Köyünden 
olup Dü11ağaç köyü 

Manavgıat- ANTALYA 

K l)rar No. Karar tarihi 

1300 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : Askerlik göı·evının ifası sırasında 

arızalandığı için vazife mıilulii aylığı bağlanrııasmı 
isterııelctediı·.) · 

Maliye Baıl\ıan.lığınm cmraıbi yazısında : Dilek~ inin arızası intaıni ve bünyevi rnaıhiyette ok1uğu ve 
_Y•a,zirfCıdıen doğmaıelı ğı Ye _ bu hususta Da.nışt.aya ·aç t1ğı davanın da Tedde.dildiği c~h~tı~ m~ taıhsis 

e~i~emiıyeccği biJ.diı~ilıneıktedıi:r . 



-Q-
(Dilckc:cnin tarih ve No. ım ilc s ııhilı_i n in adı. aurcsi -V<' dilck.c:P. ör.c.tiyle komisyon ka-rm·ı ) 

Oereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti a:ıkl:ım.r. dilc!{c::esinde vil,kı isteğ·i il?,ili ve yetkili 
ida~~ mer.:b veya y:ı.rgı organlannca incelenip In · .ım b:ığ·hndığı cihetle Komisyonv.muz çalışmala

. nnı' düzenliyen 1~0 sayılı Kanunun 5 nci madde ·.ine ait i-;lerdcn olması hasebiyle Komisyonu
muzca bir işlam yapılmasına mahal görülmediğLle oy birliğeyle karar verildi. 

.ı.::l47;'47:~ı7 • 8 . :5 . 1061 

~EVZAT BüLBüL ve ar~;.aıda~ı 
Halktan 

ARTVl~ 

Karar No. Karnr tarihi 

1301 28 12 . 19GG 

(D ilc k çi! cr: Elckt1·ik aboııclc rirı den kilovatsa
at elcl.-trik sarf iyatı dıJ ıııda (sabit hizm et karşılı

_ğı) cıd ı ~ ltında ÜQ lircı paranm usulsiiz alındığın

dan miişt ek :dir.) 

Enerji ve Taıbii Ka.ynıaı1d ar Bak•ıı:nlığının cevabi ya:::ıs :m1:ı : ş.:M,yct ko111Usunun giderilerek d ilekçi
le1'c uc duyuru1duğu b:hl:irilmc!<tcd ~r. 

Gereg;, düŞlınüldü: Dilekçinin- :rukarda özeti a~ı dan:ın dilo.c\ esindc vil,kı isteği iJ~i ve yetl:ili 
idari mercice halledildiği ci~etle Komisyonumuz ç ::ı.lıım:ı:lannı düz::mliy:.m 140 sayılı Kanunun 5 nci 
mo.ddesine ait i~lerden· olD:ı.a.sı hasebi:yfe Komisyo ..:.umuica bir işlem _y;:ı.pılm::ısına mah:ı.l g::>rülmedi
ğlne oy birliğiyle karar -verildi 

4374/ 46088 - 29 . 4 . 1961 

IIAYDAH ARSLAN ,.e arkadaşları 
Su~ehri'ne bağlı Ağvan:s bucağında 

eski Scmc köyi.i.nden. 

S!VAS 

Karar No. Karar tarihi 

1302 28 . 12 . 19 (316 

(D ~lc kçi : lfasdi ve tıs ıılsii.~ sekilde is l~an ctt·id
mcler-inden ve jandanna basl.:ısın claıı mü;tekidir.) . 

İ ınar YC İskan Bakanlığının cc,-abi yapsm da : 
Ş ildyc t n ı e\'znuıınn Dakaıılık~a Yatanda~ların :ırıu

scına göre halled:ld :ği Ye gerekti ipotek bcdellcr:n in 
de B:ı!ran lı k~a gönderilen ödcncklc kar.ııl ::ındığı bil-
dirJmcktcdll'. · 

Gereği dü~ünüldü : Dilel~çinin Y1~3.!4a öz:::_ti a?ıkbn::ın dilekçesine c vl la i.nteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip gereği y:ı.pıld.ığı cihotle l{omisyonu;nuz çalışmalanın düzenliyen 14.0 s:ı.yılı 

Iranunun 5 n:ıi maddesine ait i~le rden o~sı 1L sc!>iyle komisyonunıU;ZcJ. bir iılem y:ı.pılma!lma ma
h:ı.l görülmediğ·ine oy birliğiyle ka!'ar veriltiL 

Karar No. Karar tarihi 

1303 28 . 12 . 1966 



- 7' -
(f>il ek enin t arih Te No. au ile a&hibinin adı , adretd ve dilek'=e özetiyle kom i~yon karım) 

4326/ 4805!) - ı . 6 . 1961 

MEIIMET A YTEK1N 
Sarıoba köyünden 

(Dilekçi: ](ınlan bileğinden dola~·ı :'5 l, a::;a$ı taz
minatı verilmed:ğini ve zamanaşı.mı ileri sürüldü
ğünden miiştekidi1'.) 

Milli Savunma Bakanlığının ccvabi yazıSlnda : 

belirtilen tazminat talebinin 

POLATLI 
Hadiseye umumi hi.ikümlerin uygulanması gerekti
ğinden ve Borçlar Kanununun 60 ncı roaddes'nde 

süresinde yapılmadığı eihetle bruıkaca işlem kalmadığı bildirilmekted:r. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.çıklana.n dilekçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip talebin mevcut konulara {;Öre zamanaşımına girdiğinin tesbit edildiği ci
h')tle komisyonumuz çalışmala.rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait !§lerden ol
ma.;ı hasebiyle Komisyonumuzca · bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rila. 

4706/ 43771 - 10 . 7. 1961 

KAOITIIANE MENSUCAT FABRİ
KASI Ltd. ŞiRKET! 
Topağaçlar Caddesi No: 2 

Şişli - t ST ANBUL 

Karar No. Karıtr tarihi 

::r: ·)'t'. ,_,.., · ~ -~ ~ .. " -

1304 28. 12. HJGG 

(Dilekçi : Müesseselerine 3 - 5 1m'l:'o1ı liralık bir 
kredi verilmesinin sağlanması istenı1rnektcdir.) 

•Maliye Bakanlığının ceYabi yazıSlllda: Kredi ta
lebinin Sümerbank Genel Müdürlüğüne aklarıldığı 

bildirilmektedir. 

Gereği düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vd.lo. isteği il~ ve yetkili 
i:iari me. cice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı düzenliyen 140 so.yılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait i~lerden olma..gı hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem ya.p:lmaJın:ı. m.ah.J.l g;>. 
rülmediğlne oy birliğiyle karar verildi. 

4707/ 48772 - 10 . 6. 1961 

ZEY'l'1NY AOI KOMANDtT ŞİRKETİ 
P. K. 281 

1ZMİR 

Karar No. Kara r tarihi 

130.j 28 12 . l !:JGG 

Dilekçi : 4 - 5 000 000 l :· ~·a 'ık k." edi ver 'lmesi
nin sağlanılması istenilmektedZr .) 

.Maliye Bakanl ığının ceYabi yazısında: İşletme 

kredisi ihtiyacının is 'afı ta eb:nin Sümerbank Ge
nel Müdürlüğüne aksettirild 'ği bild ir:lmektedir. 

Gereği dü, ünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilakçesinde vi ln isteği ilgili ve yetkili 
id:ı.ri mercice halline tevesaül edildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i§lem yapıınıa.sm:ı. ma
h::ı.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

Karar N o. Karar tarihi 

Jo• 130G 28. 12 .l!>GG .. 



-8-
(Dil<'kçcnin tarih ve Ne. sn ile sahibinin adı , adt'esi ve dile'rçe özetiyl e k omisyon kararı ) 

471::>/ +8891 
13 . 6 . 1!)61 

ZiYA B .. M3ADAG 
Ma m ;ılk Ka yaş Cacl N o. 333 

ANKARA 

( Dilekçi : /(ok J(ömiirü olarak ı•erilon (1 / 2) 

tonıın ihtiyacını kaı·§ılamadığı için artınlınas·ını 

istemektedir.) 

Sanayi Bakanlığının cevabi ya~:ısında: l\1er 'i 
kömür mevzuatı sebebiyle ve tapnsuz bit· enle 
ikamet eden dilekçiye faz la kömür veri l omiyeceği 

bi l d ir ilmektcdir. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiğ-i cihetle ko:rais·yonumu.z çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir i~lem yapılınasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4722/ 4888::> 
13 . 6 . 1961 

IIASA .. "l' PAZAHrKAYA 
Yeni ) [chmcitli nahiyesi Ya ı·a lı ç. iftl~k saıhıibi 

POLA'l'LI 

Karar No. Karar tarihi 

13'07 28 . 12 . 1966 

(Dilekçi : Ceddinden ka.lan arrızileri;ı toprak 
dağıtımı lwmisyonunıınca ba15kalanna verildiği, 

devam eden davaları sebebiyle tevziin tehirini ıs 

lemcktedir.) 

IGöy İşleri Bakanlığının ce'l'.aıhi yıruz ıısmchı : 
aı·ruz.ilcr hal&ı:nda~ü darval•a n n Je•vnm ctt.tiğ~i ve 
sonucuna göre işlem yap ıJıacağı lJildiııi~ınc.kte'diİr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari merci veya yargı organlannca dava yoliyle takibedildiği cihetle komisyonumuz çahşmala
rıııı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ·maddesine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonuınuz

ca bir işlem yapılınasma mah.1.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4 7•61/49039 
15 . 6 . 1061 

::\IElBfET RFJ)[Zl SEVU'I 
Üey'izJ.i Cad. No : 48 

EZİNE 

Karar No. K arar tarihi 

1308 28 . 12 . 1966 

(Dilek çi : M ii.lkiyetinde bulıınan bü· aı·saya 

yapı ruhsatı. verilmemesinden miiştclci(lir . ) 

1 ınar ve uı1dn Bakanlığıının cc•vn ıhi yruzısmda : 

Dllckçiye ait aı'Sanın yeşi·l saha i c: ~inde o.Iomam 
h asebiyle Bakaniıkça yıapı ruhsaıtı verilımmin-in 

uygun görü!.ıne'cl ' i ği bll'dirl lımc1ı:tcd-ir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı1fianan dilakçesinde vakı isteği ilgi1i ve yetlrili 
idati mercice incelenip uygun görülmediZi ellietle komisyonumuz çalı§malarını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 ·nci maddesine ait i~lerden . olnıası hasebiyle kontisyonumuzca bir işlem yapılınasma 
mahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar .No. Karar tarihi 

1309 28. 12 . 1966 



-9-
(Dilckçcnin tarih YC K o. sü ilc sahibinin nd. ı, ad. resi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı) 

4762/4!)045 
4763/49037 
7183/4!>045 
2 . 10 . 1%1 

ZELlHA AKOYALI 
l\IüNlR AKOVAJ.Jl 

• ÇaırucUbi köyünde 1\!ar:ı·!<ıu l ir"ııninde 2042 

Bom va - tz~rtR 

(Dilekçi : Yugosla vya'dan gc tiı·ilccek serbest 
göçmen a.krabalarıııa ait i.Jlcınlcrin çabııkla:ıtı, ıl

ıııadığından miiJtekidir.) 

K öy i -ıle r i Bıııkanlığının cc·va· Jİ yazL.~ın cb.: 

Di:ldkı<;ıilcrclcn .Ze.~ihaının öldüğü, c i :\Lünir'in de 
tstanbula yel'lcşip aıJre.si•nin meı:hnl c-l duğu, af(
raba:larmın da Yıng.o·s.lavy.a.'dan gcJoi!) i i-ılcrinin 

iıkı.na l edilmiş bulunıclnğu · IJ i l c1inilmıC'ktrıdir. 

Gereği düşünüldü : Dil kçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

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

mahal görülmediğine oy birliğiyle li:arar verildi. 

4951/49643 15 . 6 . 1961 

SANiYE Y AZI I 
Kıyıcık };: üyi.indc 

dığı bilclirilnı('ktcclir. 

Fındıklı - Rize 

Karar No. Karar tarihi 

1310 28 . 12. 1966 

(Dı'lekçi : Şehit e§i1ıden dolayı dul maaşı bağ
lanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bak mı lığın m ccYabi yrızı sın

da : Gerekli evrakm hazırlanarak maaş tahsisinin 
ikmali İGİn dilcl;:<;:iııin J !)61 yılında adresine gön
dcrild.iği halde bugüne kadar bir cevap almama. 

Gereğ·i düşünüldü. : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmesi için gerekli işlem yapıldı1ğı. cihetle komisyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmaSil hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasınr:. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4978/49109 ] 8:)4/ 8325 24 . 8 . 1!)60 

İliSA l ÖZKAN 
Öneebeci Dirinci DcJccfcndi Sok. No. 72/B 

AKIU.RA 

Karar N o. Karar tarihi 

1311 28 . 12 . 1966 

( Diıe l:çi : Bir derece iist ?nGaJla enıelcliye sevk i 
gerekirken Emekli Sandığı Genel Miidiü·Wğii.nc 

bir a5ağı deı·cceden emekliye ayrılışından miişteki 
ve Danışiayda açılan davasının uzadığıını belirt
mektedir.) 

Gereğ·i düşünü dü. : Dilel{çiniıı yuka-rda özeti açıklanan dilekgesinde vil.ln is~eği hususunda Da
nıştaya açtığı davasının devam edildiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayı
lı Kanunun 5 nci madde3ine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mah:ı.l görülnlediğ·lne oy birliğ'iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1312 28 . 12 . 1966 



-10-
(Dilekı:onirı tarih TC No. su ile sahibinin ac:lı, adresi ve dilekc:e özetiyle komisyon b.ran) 

4!J85/ 4!Y, 8J ~2 . 6 . l!J61 

YUSUF KI:NAN IŞIN 
Gö~üs hnst::mc_i scrviı;ı 4 tc 

(D ~Zek çi : ll a basının emekli yüzbası olduğu ve 
/; eneZ: ·inin ha:; ta b ulunduğu. cihdle 'j/et im maaşı 

bağlanmas ını istem ektedir.) 

KAST ~UIOi\'U 
Milli Sn:vunma Dakanlığının ccvabi yazısm

da: Dilck<: iniıı talcb:nin yerine getirilmesi için 
ac:lresiııe yazı lan ve kendiı:;iııdcn istenilen tamam

ı " yı cı bilgiler istiycn yazıların adresinele bulun nıadı~ından inde eililcliği bildirilmektedir. 
Gcr:ıği dü::ünüldü : Dilekçinin yukarda czc~i a~ıkln.n~n dilekçcsinde valo. isteği ilgili ve yetkili 

id1.ri merd~c 1a~:;i;;cdildiği ve adresinde bulunmadı!Iı vcy~ ya gı. organlannt>.. müra.~aa.tı gerektir
diği cih:ıt:e komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait LJ· 
lerden olmaaı. ha3ebiyle komisyonumuzca bir i~lCIT'. yapll.ma!Jma mahal lj3rülmed.iğine oy birliğiy. 

lo kara.r verildi. 

4!J8!l/ 40631 1 !J . G . 1!JG1 

l\IUS'l'APA SA ULA. I 
Kurtu:uş ).fah. Naralı S~ k. 17 

mcktcdi ·. 

URFA 

Karar No. Karar tarihi 

1313 28 . 12 . 1966 

( D ilc iı çi : Alınteriyle imar ve ihya e ttiği ara
zileriniıı ba5halarına verildiğinden müştchidir.) 

! mar ve t skfm Bakanlığ·ınm cevabi yazısın
<ln.: Dil r l ;:(ııin iddia ettiği yerlerin t apuda özel 
ic:l:ıı·e adına kayıl lı bulnnduğu cilır tle şildi.yctinin 

ycrdz olduğunun kendisine duyurulduğu bildiri!-

Ocr:ıği dü]ünü~dü : Dilckçinin yuka":"'d::-. czc·; ~. ::ı.[ık ::ı.nan dil:ıkçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
ida~. mcrcicc yerinde ince" cndiği cihetlc komisy.)ntımu.z çal~Jma -a.nnı düzenliyen 140 sayılı Ka
ntınun 5 nci m::ı.d:le:;ine ait i:lerdcn olın~.sı h::ıse!Jiyb komisyonumuz::n. bir i: Iem y:ı.pllına:ıına ma
h:ı.l g3rülmed.iğine oy tirliğ"iylo kar.:ı.r v~rild.i . 

6030/40810,5730/49810 . 2G . 7 . 19Gl 

NECJIF.TTl:'ll" ööO:'Il" 
Itarta:l )faltcposi Fcyzullalı Cad. GO 

1STA..'ffiUL 

Karar No. Karar tarihi 

• 
1314 28 . 12 . 1966 . 

( D1'lekçi : lll iiz;'k eğitimi salıası rı daki bilgi v~ 
tccriibesinirı himsr.siz çocıılclar vurdunda eğitici 

olarak değerlendirilmesi hususunda miitaaddit ma
l:aııılarrı t•akı müracaatlarının is'af edilmediğinden 
mii'}tck:'dir .) 

. • ~ · . ~ . ·y c:ti.ş t i r-me yurtlarımn muhtaç müesseseler olduğu 
:\f ıllı Bg :-tım D:.ıkanlıgımn ccv rub ı yazısmda b -ı V rr o.· v · • • ı t .ı ,d ~ ı·u~ ·· . .:ı•ı ı . . ı b' . ''d'' ı ··~· · İ t u a ı ıbınc gcl.'el;illÇlll u as ırır ıgı va. ı ~e mu-

uı c {ç·: n ;n t :ı c ın : n yurt mu uı· ugunc v.c s an 
ra.caatının ~erektiği bilclirilmckt0dir. 

Oereği düıünüldü : DllekçiıLn yu.karda özeti a~ıklann.n dilekgesinde vlkı isteği ilgili ve yetkili 
i :la.ri mercie aidolduğu yere bildirildiği ellietle komisyonumuz çalışmalaniu düzenliyen 140 sayılı 
K:ı.nunun 5 nci nı::ıddeJinc ait işlerden olması ha-;ebiyle komisyonuınuzca bir i§lem yapılmasına 
ma.hal g:.>rülmed.iğ:Ue oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar Tarihi 

1315 28 . 12 . 1~66 



.. -- 11 ;__ 
(Dilekçonin tal'ih ve No. su ile sahibinin adı, adresi vo dilckçe özetiyle komisyon kıtrsrı) 

5202/50543 • 2G . 8 . 1961 

YAKUP UÇAR 
Bcıle,sit· köyü eski muhtaı-ı ceza·w:nde tu·tu'k.lu 

HA.LFEJ'l 

( Dilekçi : II aklı olarak yaptığı ihbarı ispat 
edemediğinden dola:;ı hakkında takibat icrasından 
mii5tek:'di:.) 

kdalet D:t~Gınlığınm CCYabj yazısmda Şikfi· 

yct mevzuunda d;ıva aı;ılmış olduğundan so-nucu
nu beklc:ne:~ gerektiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dllekçinin yukarda özeti a2ıkl:ı.n:ı.n d.ilekçesinde v.lla isteği ilgili ve yetkili 
y:ı.rgı organla.rın takibedildiği ellietle komisyonu ·.:ıuz çalışm:ıh ını düzenEyen 140 s:ı.Y'.lı Kanunun 
5 nci mad.:iesine ait işlerden olması luı.:Jc::iyle komisyonumuzc:ı. bir işlem y.1.pılma:ıına mah:ı.l i'Ö· 
rülmediğine oy ı~irliğiyle karar veril:l.i. 

5•323/37•888 • 19 . ll . 1060 

TEVF!K l~Ct 

Küçük yalı başı büyük cad. No. 7 

!STANBUL 

Karar No. Karıır tuihi 

1316 28 . 12 . 19&5 

(D ilekçi : Ordudaıı 42 sayılı J{arıunla haksız 

olarak ı·e'sen emekliye sevk edildiğini bu halvsızlı
ğ·trı giderilerek görevine iadesini veya bir oda eZ
çiliğe veya diğer bir göreve tayini1ıi istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığmm ccvahi ya.zı·smda: 

Yiik.sc.k kadro mahrutun daralması seıbehiyle 42 

· ı d ~ ı 'k . 1 'd h ksızlrk huılunm:lldığı görev temlıri ve tayin işinin 
s~lı Kanun uygu an ıgı , yapı ac·a rş em e a 
B:.ı.kanlıkla ilgisi bUJluııımadığı bHd·irilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde vlkı isteği ilgili ve yetkili 
idn.ri mercie veya y::ı.rgı organların 42 sayılı Ka J.una göre ya.pılan işlemle ilgisi bulunduğu elliet

le komisyonumuz ç~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mn.ddcsine ait işlerden olması 

h:l.3ebiyle konıisyonumuzca bir i§lem yapılma.sml mo.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

•53~3/'51205 . 14 . 7 . 1961 

•:MU.STAF A BÜLDÜL 
Gtıhz·e Sultanorhan Malı. No. 4 

nıe1üedir. 

GEBZE 

Karar 1\Q. Karal' tarilıi 

1317 28.12.1966 

( Dilckçi : V ek il tayin ettiği avukat C em il Ali'
nin göre vini yet'iııe vetinnediği cilıe tle hakkırıda 

kanurıi işlem yapılmasını istemektedir.) 

Adalet Ba:lmnhğının cevaıbi ya;zıısmda : Avu
·kat haıkkında Bursa Savcılığınca gerekH tahkika
tlll yapı'la~ak takipsizlik kararı verildiği bilcliril-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde va.Ia isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlannca tahkik edi üp kar:ıra bağl:l.ndığı ellietle komisyonumuz ça
lı_zma.larım ~üz~nliyen ·140 sayılı. Kanunun 5 n:ıi m~ı:ldcsine ait işlerden olma1ı h:ı.::ıebiyle komisyo
numuzca. bir i§lem yapi4uasma ma.h::ı.l görülınedi.Jlne oy birliğ~yle k::ı.rar veril:li. 

Karar So. Karar tarihi 

1318 28 . 12 . 1966 ' 



-12-
( Dikkçenin Larih ve ~o. su ilc snlıil.ıiı in adı , adresi ve. dilckçc üzctiyle komisycn kararı) 

5807/ 31160 - 12 o 7 o 1961 

1S~!J\İL AKl~ 

}!aliye Tahsildan 

ILJÇ 

(Dil cl; çi : 1.939 E rzincan zelzele f elôJ.;ctind e 
y?l,;ıla,n e vi yerine mesken inşası için arsa verilmc
sini ist em ı.':t eclir.) 

!mar Ye İskiln Bakanlığının cc,,abi ya.zısmcla : 
Dilo'kc:ıiyc l.ıu hususta kurulan komisyona 31.3.1fl6.J 
tarih ine ka(lar başvurmasının bildirildiği belirti]. 
mcıktetlir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ı:ı.ç1klanan dilekgesinde va.ln isteği ile ilgili ve 
yetkili ida.ri mercice yerine getirikliği cihet~e komhyonumuz çalışmalanın düzenliyen 1•110 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait i~leı:den olma·n ha Je ,Jiyle koı:nisyonumuzca bir işlem yapılm:ısına 

mahal görülme-:liğine oy birliğiyle karar veriMi. 

;) ;")04/ 31470 - 20 o 7 o 1%1 

KA~I 1 L CFGniL\;.J 
~anayi Ca-d. Konfor Pa las altı Siizer yazı
hanesi Fazı] Gokcşmc eliyle 

AKICATIA 

Karar No. Karar tarihi 

1319 28 . 12 . 19fiG 

(Dil el:çi : I dari sebeJ)lerle göredcrine son 1•c
rilcnl cı-in tekrar görevlerine iadesini istemeki e
dir .) 

Devlet Ral< anlığıııın cevabı yazısın'cla : Sahte 
C<Hiln( tanzinıi snı·ctiyle naınlıll'ln.a g-:ıyrimcn~ml 

tesbit ve tescil etmek suçlarmdan açılan davanın 
devam e-ttiğimlen bu fiilled sdbC"biylc görev YC-

6leııniycccği bjlclirilmcktodir. 

Geraği dUşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 2.çık1anan dilekgesinde vakı isteği ilgili, ve yet
kili idari mercice ineelenttiği cihetle komisyonumuz ça 1şma anın ıdüzenliyen 140 ısayılı Kanunun 
5 nci maı desjne ait işlerden olmam hn:;ebiyle. komisyonumuzca bi:r işlem yapılmaı3ina mıı.hal 

gcrüJme:iiğine oy birliğiyle kamr verildi. 

5518/ 25834 - 28 o ll o 1960 

SEFER KOÇ 
Ceza evi 

BULANCAK 

Karar No. Karar tarihi 

1320 28 o '1'2 o 1()()() 

( Dilel;çi : !{ız kaçırmak suçundan karclc~iyle 

birlikte tevkif edildiğini ~akliye edilmesini iste· 
ntC'ktcdir.) 

Aclalct Balk an:lığının ccvaJbi yaiısınırla : Di
l<"k<:inin mlisnet fiilden 6 ay hapse mahkum edi 
Jip mevlnıfiyctinin ınahsurbec1il 'diği bi.Jıdiı·ihnc'ktc

dir. 

Gereği düşünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı iste81 ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarınca karara ba}land1ğı cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliği/'le karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1321 28 . 12' . 1966 
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553] /51725 - 18 . 7 . 1961 

RASİ:JI TULU~I 
İkizciler köyü 

KÜRE 

(Dil ek çi : J[ ii ltiir arazisi i~iıulcn kesfiğ i ağaç

la-nna ormmı idaresince cı koıııılnıasından 1'e 

açtığı davanın lehinde sonu~lanmasına rağ

men mağdııriyetine son verilmcdiğ~ııcleıı miişte

kidir.) 

Tarım Bakanlığının ceYabi yazl!Sında : Or-
man sayılmıyanı ~rcrlcrdcn olduğu ~-olunda mah

keme istizanına verilen karşılığın yanlışlığa m "i.stenidolcln ğ1.ı mın anlaşıldığı ve orman sayılan 

yer ol.arak iık;nci yazı ilc mahkemeye hild :ır~ı:.Jt:ği, soln-en Yakı :~arın ormanlılk b"r saha üze
ılinde şaJ1sa h:ı!k kazandıranııyac:ığı c.i.~ıctlc bıışkaca yapılacak işlem olmadığı bildirilm ktcrlir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.n.in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde viUn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarınca incelen·.p lmrara bağ'landığı ci):ıetle komi yonumuz ça.lı<jma.

lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha eblyl.J komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahaJl g3rü1nıec.tiğ:ne oy birliğiyr.e karar verilc1i. 

6196/ 52626 - 18 . 8 . 1961 

ŞER1F ÇUUADARO İL 
Sel-imiye Camıi Sok. No. : 33 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

1322 28. 12. 1966 

( D ilekçi : 1 darece lıa,ksız yere re'scıı cmel:liyc 
sevk ecWe,-ek mağclur edildiğini bıı lıaksızl•{jın 

ortadan kaldırılmasını istcnıcl;tcdir.) 

!STMBUL Sağlık va Sosyal Yardım Balkan1ığının cc-
Y:ııbi yazı\'> ll"lıd.a : Hastane mutemet ve müb8 . ·8a memuru olan dilelkçinin hizmetimden hiçıb·r su
retle istifade edilemediğinin 1sta.nbnıl V aiiliğindrn b'ildiriolmesi Ü~E'ı,inc Baıkanlılrça re ·Hcın eın•. kli;re 
sevk edildiği , talimat gereğ·ince şahsi dosyasının da imha edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn ist.eği ilgili ve yetkili 
ida.ri mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihctle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal gör{f',mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6329/53770 - 22 . 8 . 1961 

ŞERAFETTİN KAHRA~IAN 

Yeniına:hlle 10 Temmuz Cad. No. 45 

Daıkırköy - 1ıSTA~BUL 

Karar No. Karar tarihi 

1323 28 . 12 . 1966 

(Dilckçi : 1942 yılında terkini kayıt yapıldığı 
polis lik mesleki ne iadesini istemektedir.) 

!~ işleri Bakanlığının ccva•bi yazısında Ge-
nelev kadını ile münasebetlerinden meslekt<'n ih
raceclildiğini Danıştay kararı muvacehcsiııde yaş 

haddini aştığından mcsle1dnc alıımmıyacağı bil
dirilmektc-diı·. 

Gereği düşi.\nüldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetltili 
idari. mercice ineelerup reddedildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka-
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nunun 5 nci ma:ldcsine ait iılerden olması ha:;elıiyle komisyonumuzca bir iılem yapılmasına m:ı

hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ti70G/~3889 - ~1 . 8 . 10~1 

:\I.Ol~-:\UL l:YOF:'i 
Halil Rıfat Pa~a 23.1 S.,lı::. Xo. 58 

Karar No. Karar t arih\ 
1024 23 .10 . 1DGG 

(D :tcl;çi : Çıkarı dığı mcmuriyctine iadesini is
temektedir.) 

Cc::-c~·i. dii.ıüniildü : D.ilekçinin ynk:ı.rda özeti 
tZ~IiT'. ıı.Jıklan;m dilc){qeJindc vJ.kı i3teğ'i ilgili ve yetkili 

idn.ri mercie vcy:ı y:ı.rrrı orJa:ılann.a müra::a:ı.~ı gcr~k~irdiği cihetle komisyonumuz ça.lı~malannı dÜ
zcnliyen 140 sayılı Kanunan 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına malıal g-öriilmeiliğine oy birliğiyle kara.r verildi. 

G70!:l/34'100 - 31 . 8 . HlG1 

SADAHATT!~ GüÇLü 
JI::ıliç Fcnc.•i Ah(Lmlı::ışı ~Iah. lnco~)cl s ı:,. 

?--in. 34 

tsTA.:·nur~ 

-Kar:ır No. Karn r tarihi 

1323 23 .12 .19GG 

(D ilckçi : Nihaye t verildiğ i iş:ne iadesini ıs

tcıncktcdir.) 

Ccreği düjünüldü : Dilekçinin yulrnrd:.ı özeti 
a:;ıklann.n dilekçcsinde v;ı.kı isteği ilgili ve yetkili 
i1n.:i mercic vey::ı. ya gı organlannn. müracaa~ 

go::-cktird..iği. cilıetle komisyonumuz ç~mahrını 

dü~cnliyen 14.0 s::ı::-rılı Kc.mm 'n 5 mi ma:ldo~ine a:t işlerden olm:ı.sı hasebiyle komisyonumuzcıı. bir 
i§lem y::ı.pılma.sı .a m:.ıh:.ıl gör"lmcd'ğino oy bir:iğ ~yle karar veri:di. 

7091/56.043 , 3 . lO . lDGl 

AlDfET KARATEPE 
Hamza Nah:ycsi Söğü~lüdere Köyü 

ED!UND 

Ka.r~ır No. Karar tariJıi 

1323 23 , ]3 .1966 

(D ]ekçi : Ilarb malülii. olduğundan kendisin~ 
tazminat verilmesini istemektedir.) 

l\Iilli Savunma Bakanlığının cevabi yaZ1sın
da : D :lckçinin malül iyct i şinden dolayı Bakan
lığa mür11 caa tına dair kaydına. rasıanmadığı ya
ralll nmauan mÜtCIVcllit malUJ.iycti olmadığından 

harb malu lü man.şı bağlanamıyaeağı bildirilmek :edi r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaman di~ekçeJinde vi!n is teği ilgili ve yetkili 
idari mercice ineelerup evvclce mürn.caatı bulun nadığı tesbit edildiği ellietle komisyonumuz ça
lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i1lerden olması hase:ıiyle ko~ 

vonumuzca bir i~lem yapılmasma mahal görülm J:lılğille oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

1337 28 . 12 . 1966 .. 
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7092/ 44971 - 2 . 10 . 19Gl 

AD!Iı EREN 
Kömür Satı§ ve Tevzi :Mües. Arşiv Şefi 

1 enişehi r - ANKAR . .A 

(D ilehçi : Giiııırük ve Tekel Bakanlığında ge
çrn hizmetlerinin emekliliğine ilavesini istemek
tedir.) 

Maliye Bnkanlığının ceYabi yazısında : Dilek
~in:n l\tülga Tekel Genel Uiidiirlüğü hizmet şo-
förlüğündcn istifası üzerine emekli keseneklerini -

Mndıktım al dığı, biUharıı yeni görev alınca bu k 'Scncklerden ı . 1~ . ı944 ila ~lO . 7 . ı949 yıJla

rına. a.i t olarak Emeldi Sandığınca kendisinden istenen 674 24 lirayı en geç 22 . 7 . ı937 ye kadar 
ödcnmes:ni is~cdiği halele öclcmccliğ i ei•hetle bu sü cn'ı:< cmckliliğ:ne cklenmediği bilclirilmektedir. 

Gereği d :.işünüJdü : DilekJinln yukarda Ö3Cti ajl!k~~nn.ıı. dl:e::::çeJinde vakı is~eğl ilglli ve yetkili 
idari mercice in~e:enerek ha,k:ı görülmediği cih ı'lo komisyonumuz ça~ma arını düzen "'.iyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i]lerdcn olma ·ı hase"Jiyle komisyonumuzoa bir iş em yapılınası
na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ver2di. 

7095/56072 - ı8 . 5 . 1961 

FAD1ME ALTUNTAŞ 
Gemerek tl~es i Sızı r Kasabası 

SiVAS 

Karar No. Karar tarihi 

1328 28 . ı2 . 1966 

(Dilclu;i : ölii kocası lıarb mal1~lü M·ıt3taja'

dan kendisine maa5 bağlanmasını istemektedir. ) 

Milli Savunma Bakanlığının ecvıvbi yazısın

da : DHe'kı_:in:n cş:nin 3 ncü dereceden haı-b ma
lfılü olduğunun tesbit edilerek kanuncn müstahak 
olduğu maa:şm bağlandığı ve Ermenek ~Ialmü-

dürlüğü askeri 26 sıra-sında 1~:aycledilcliği bildirihıekteclir. -

Gereği d" şünüldü : Dilek::i.fun yukarda özeti agıık12.na.n dilekgesinde vô.kı is•eği i1gi1l ve yetkili 
idari mercice yerine g.etirildiği cihetle komisyon ımuz çalışmalanm d 'izenliycn 140 s:.ıyı· ı Kanu- . 
nun 5 nci maddesine ait iş~erden o!ması hasebiyb komisyonumuzc:ı 'bir i§lem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle k:ı.rar verildi. 

7096/56073 - 4 . 10 . 1961 

MUSTAFA Ktn1ŞÇ10ölıU 
P a tih Sarıgüzel :Malı. Şemscttin Sami Sok. 
N"·o. 30 kat 2 

İST .A:NBUL 

Karar No. Karar tarihi 

13M 28 . '12 : "1M6 -

(D ilckçi : F.m~hli Sandığı ve Işçi Sir;ortalrı,. 

1'i?Jl 'J ilg ili hizrndlcrinin birleştirile1·ek enı 3kli ay
lığı bar'}lanmasım istemektedir. J 

[aliye Bakanlığının cevabı yazılarında : 
ı4 sene 2 ay ı 7 günlük meınuriyet hizrhetlyle 
toptan ödeme yapı lan süreye sig,H"talı h·iz:nct]f'. 
rinin 228 say h Kanunun 1 O n cu maddesin in Ç 
beneli gereğince bi ı•' e~tiı·ilmes:ni~ ınüırüün olamı-

ya"ağı bildiı-il'mo:rt-ccl:r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuk arda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
tda.rt mercice incelenip kanunen yerine gctirilemiyec:;ği bildirildiği ellietle komisyonumuz ça.lışn:U. 
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nm ıdüzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma;ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7102/561174 - 5 . 10 . 1961 

HüSEYiN ARSiıAl.\f 

İlköğretmen 01mlu Sınıf 1/C No. 155 

BOLU 

Karar No. Karar tarihi 

1330 28 . 12 . 196G 

( D·ilekçi : Babasmdaıı malılliyet maaş-ı bağlan
masını istemektedi1·.) 

·Milli Savunma Ba!kanlığının ccvabi yazısında 
1325 sayılı B mdkl i Kanunu p:cr<'ğincc 'kabul edilım 
emraz cet~e lin e girmiyen dil ckr:i ııin babasına aya
ğında'ki yara'dan dolayı mftlfıliyet ma~ı bağlana

mıyacağı cihetlc eş ve çocuklarına inti/kal edemiyeeeği bfl:dirilmoktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il~ili ve yetkili 
idari mercice ineelerup kanunen is'afı kaabil görülmediği 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. 

7209/5GG15 - 31 . 10 . 1961 

TURGUT KAYACAN 
Divanyolu Caddesi No: 92, Kat 1. 

İSTANBUL 

Karar No. Karar · tarilıi 

1331 28 . 12 . 1966 

(I>ilekçi: l sti{acn ayı-ıldığ1. eski hdl·dmlik göre
vine iade edilcıniycccği hıısıısıında Yiiksck IUıkim
let· J(untlunca verilen lw.ramı J.:aldırılara.k görevi
-ne iadesini ist emektedir.) 

Adalet Bakanlığıım1 ce\·ahi yazı sında: Dilekçi 
hakkında Ayırma Meclisi kararma göre işlem yapıl

dığı bildirilmekted ir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçiııin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iııteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ve Yüksek Hftltiı.-ııler Kurulunca halli 
gereken mevzulardan olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait iıılerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1332 28 . 12 . 1966 
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7214/ 56621 - 26 . 10 . 1961 

FAI-ffi.t GüNGERGiN 
Cenahpaşa Hastanesi Dahiliye 
Mütehassısı. 

(Dil ekçi : If aksız yere sevk edildiği emeklilikt e
ki ınağdııriyeti11in diizeltilmesini istemektedir.) 

İSTANBUL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
:vazı smu a: Dil ekçinin emekl il ik iş l emin in iptali için 
Danıştaya açtığı davayı kaybettiği bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ve Danıştayca reddedildiği cihetle ko
nıisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bol u Sena törü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkanvek ili 

· Gümii ·ane Milletvekili 
N. Akgün 

Sözeü 
Adana Sena törü 

Af. Y. lif ete 

Ka tip 
Eskişehir Senatörü. 

ö. Ucuzal 

(Dilekçe sayısı : 51) 

...• ,.--oıııııc;ıı:a.a>-8-< filiöll;:ı.-- -~· ... 

Karar No. Karar tarihi 

1333 28 . 12 . 1966 

Sözeü 
İzmir Milletvekili 

O. Z. Efeoğlu 





DÖNEM : 2 TOPLANTI : 2 

• 
DlLEKÇE KA RMA KOMISYONU 

BA Ş K AN LI K DlVANI 

HAFTALI K KARAR CETVELI 

- --<>01( Sayı : 18 .. _ 

Tevzi tarihi 

6 . 3 . 1967 Pazartesi 

(Dilekçenin tarih n~ No. su ilc sahibinin acl ı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1+±6/1-:l--tG, l'G-1:9/16-+~J 

1936/1!)36 - ı3 . ] . 1 96~ 

YUSUF ÇE'l'İN 
usı·atiyc )[nh . 4 1 ~okak No. ~G 

:\IERS tK 

( Dilekçi : 1926 ılf2 arsanın satış bedeli taksit
lerinin uzat1lınasznı istemektedir.) 

İmar YC İ•s1dn Balkanlığının C(mrbi yazrsmcla : 
~\ [crsin 2 nci NotıerJiğince teruti olunan mukarvele 
gereğ·i:ncc döı•t 'ta•k!sirte ibağlanıdığını, helodiyıcce ıhiç

r. ıir suretle 'takip \ "C ~mnuni nımaımele yapmadan 
c~cn.Ji arzusu ile 30 . 7 . 1966 tarilhi~ıe >kadar 12 368 

li rası ıtruhsil ediLlll'iş lbn.l\'ı•yc l 168 'lit'a bm·cu kaldığ·ı, ıiJi ldirilmekıtOOir. 

Gereği düşünü.ldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rek~irdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1568/ 1368 - 9 . 1 . 196~ 

OSl\JAN KARACAOT 
Zcytinılmmn Telsiz )Iatlı. 8-1:/ 3 Soıkaık 

No. : 2"6 

Karar No. Karar tarihi 

1334 JS . l . 1967 

(Dilckçi : 6188 sayılı J{anunun neşrinden önce 
yap1ld1ğı iki odadan ibaret diikkaH haline ifı·ağ 

ettiği eczanesinin yıkmmıdan miiştekidir.) 

İlma r , .e ü:rcan Balkanlığrnın ce, 'abi ~'azısında : 

tSTANBcr, ,\ (lı g·e<_:cn şrulısa aiıt g -ce'kondunun 775 sayıl ı :c-
f'C'kondn Kanunu uyarmca yıkltırıl:ması geı·ektiği 

ilmsusundı.ı) ınıath-nlll h c>lod iye şuıbc ııwüclürlüğüne ~a rınıat n•rilıdiğ·i, lhildir.ilımıl!{lood.·iı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğl ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge1·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1335 ı ı . J 967 



-2-
(Dilrkçrnin tarih ve No. su ilr sahilıiniıı auı. adresi ve di l rk~e özetiyle komisyon kararı) 

1717/ 1717- ı6 . ı . I!J 6:2 

)fcınnm 

TEKLRD.L\(:. 

(Dilrkçi : 1 i . 7. 19fl - 3 1 . 12 . 1.9 19 i(lr ih
lrri arrrsnıdn muı·okkat kculroda r;rc_ru lıizmrllcri

llin bor(·lrnıdmlnwk wrrtiyl r nncklilii)r tabi lı iz

mrlleriylc birlr.~lirilnıcsinin lrnıi?ıini trılr/;r/mcktc

dir.) 
::'lfnlt~"<' Bıııkanlığının c>c,·abi ~-awmıdıı : Tek,i r-

da ğ 'l'opı·:ılk )faıhsLilirl'i Of!,si gp, ı;, w '1'• 'Rrllüm )le
ımı m ol:ın n1dı g-cı:rn in C\"Yrlrc sandığa ıııiiı-nraatla :~N:nıiş 'lı i1ı mr'tlrı-inin ıhoı·~landınJ ı:ıııı-.ı ıııı i st("lıws i 

i'ıt.rı·ine ı . 1 . I!J ~3 .•mı 1:2/ l!l-1-!J tm· i hl <'t' İ aı·;ı-; ıııcl :ı T. ::'IL (Hiı-;i kııntal'r ılı ğım1a g;r~cn ıJı!znı:'tlı'r! n 5-1-3-1-
sa.nl ı 1\ıımı nun g-r<:!C": G.) ııc i maddesin e g-iiı·e IY . ))'(:Iıınd ı ı·ıldığı, 'lıi lıiılınm ilg•ilinin ıınılmı 'hL~m('ttlrı-in i ıı 

ıııım·:ı'!;-';:a t ıJmı l l'Ocla g;ı'(~liği an la · ıldı ğınd:ı;ı qıw ~';:f'ıı- boec~laııııwsı iptal Pd'ld:ğ;, Inı iplnl mu:ıı:ııclc

siııdp kanuna a.l"lo n hir cihct g'Örü l ııırnııiş o ld nğıı ıb' Jc1iı ·Jnıcf.(<tf'diı-. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vn.ln i:;teği ilgili ve yetkili 
idar i mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ag işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görti \mediğ·ine oy bir~~ ğiyle karar verildi. 

2040/20-1-0 - 25 . 2 . 1962 

j, :Vf AlL YüCET.1 
Gaziosmanpaşa :\[n.ha1lesi ı::;por sokak No. 18 

KAYSERt 

Knrar No. Karar tarih; 

] 336 . 18 . 1 . ] 967 

(Dilckçi : Oğlundan yctinı maaşı bağlanmasını 
i.~tcmcUedir. ) 

~Tilll avunma Ba1canlığının cevabi yazılann

da : 11er'i mevzuat muvac~he inde oğlUından ye
tim maa§ı ıbağlanamıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı KMıunun 5 nc'i maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2041/20·11 - 25 . 1 . 1962 

lHüSLlM Ş1UŞEK 
Kılıkcledc mahallesi Abdullaıh Harnit soka1c 
No. 12 

SAMSUN 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

1 
1337 18 . 1 . 1967 

(Dil k çi : 22 sc n c lik emeklilik hizmeti nazam ' 
ahııaı-ak 3 sene daha istihdamwa müsaade veril
mcsini talebetmektcdir.) 

::'l faliyc Bakaıılığırnm covaıbi yazıl arında : Adı 

geçen 'hakkında uygulanan işl em ilgisi sc.b~biylc 

Ulaştıı·ma Bakanlığından sorul!lluş, alınan yazı-

da, adı geçenin T DD Genel Müdürlüğü ivas 
İ~letmcsi loko atc çisi iken, 31 . 12 . 1960 tarihinde vcl'ilmı vazifeyi kabul etmediğinden do
layı görevine son verildiği, ·bilahara 14 . ll . .1962 tariılıinde aynı işletmonin mağaza odacılığı

na tayin edildiği ve halen bu görevde çalışmakta oluuğu •hilclirilm'i tk 



-3-
(Dilekçenin tal'ih ve No. su ile sahibinin adı, :ı.dresi ve dilekç0 özetiyle komisyon luırarı) 

, Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaJıwn dilekgesinde vakı isteği kururnca ye
rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca ba jkaca yapılacruk bir işlem olmadığına kıarar ve
rildi. 

2042/ 2D42 - 25 . 1 . 1962 

DURSUN ALİ ERAYDIN 
NurLpa.şa nıaıhallesi 10 ncu solcak No. 4/A 

Zeytinburnu - tS1TANBUL 

den iş akdinin feshedildiği ve bu dur-umda 
tcdir. 

Karar No. Karar tarilıi 

ı338 ı8 . ı . :).967 

(Dilekçi : Sümerbank Bakırköy B ez Fabrika
sında znwantör· olarak çalışır·ken sebepsiz gör·e
vinden ıızakıaştırıldığından müştekidir.) 

Sanayi ·Bakanlığının cevaıbi yazılarında : Adı 
ge~eınin İş Kanununun ı3 n0ü maddesine İstina

yeni le n işe alınınasma imkan /bulunmaıclığı bildirilmek-

Gereği düşünülüdü : Dilekçinin yukarda özeti :.ı. çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ::ektirdiği cihetle ltpmisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birli =·iyle karar verildi. 

2043/ 2043 - 25 . ı . ı962 

IcAZIM ERDEM 
Belediye Muhaısebe Müdür Muavimi 

Karar No. Kat'ar tarihi 

ı339 ı8 . ı . ı967 

(Dilekçi : Sıışehı-i ilçesi tahr·irllt katibi iken se
bezJSiz nakil yaznldığından müştekidir·.) 

ıstv .AıS İçişleri Bakanlığının cevalbi yazılarında 

J\:dı · gc~eın ·bu naklinden onra dahi eskisi giıbi 
senlik benlik ıclavasiyle memurları biı~birine clü _Li rm eye cleıvam ettiği ve kaymakamlar aley'hin
·de bazı >hareketlerde buhmcluğu ve İçişleri teşki 'a tıncla duı·umuna uy;gun lbir ıgör ~ ıbulunmadı

ğından tayini ci:hetiiJ'le giclilemediği, halen \bel edi. 'e muhasebe müdür muaıvinliğinde ·bulunduğu 

·bildi dlnı ckteıclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r.iıklanan dilakçesinde vakı isteği ilMJi ve y '}t 1ili 
idari mercie veya yargı. organla m J""i.i,.n.mı.q,+ • getirdiği cibetloe korlllsyonumuz çalışmalarını dü
zıenliyen 140' sayılı Kanuınun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l börülmediğine oy birli.Jiyle karar vıerildi. 

KaTar No. Karar tarihi 

1340 18 . ı . ı967 



-4-
(Dilek<:cııin ~arilı ve No. su ilc sahibiı in ad ı , a<ln•si YC dilek~e üzetiylc k omisycn lmran) 

2058/2058 - 24 . ı . 196~ 

::\Iuhundu nalıiye nıeı·krzi :\luhtaı·ı w diğer 

kii.'' ı ınılıtarlaı·ı 

( D ilc k(ilcr : T unceli'nin Jl11hundu ıwJıiye mır
kczinde bir bölge okulunıın yapıli/tas ını, (olmadığı 

takdin le) bir ortrıokııl11 11 a ('ılnw.~uıı isi c mckledir
lu.) 

Milli Eğitim Bakan lığının renılıi yazılıli'Jnda : 
Tıııırrli ilind e Nazi nıiye YC o,·arık ilı:e l e ı-indc biı·e r 

~·a!ı lı lıölgr okulu üğı·p!iııır a(:ılı•ı ı~ lıulııııduğıı, ;j Yıllık K alinnma Plfıııı <1rnrs inde yapılura k 3 yatıl ı 

lıiilgr okulunun yr ı-i ise malwllind<' inrelr·me ~·aparal; Bakanlıklaı·aı·ası hiı· kurul tanıCından tesbit 

rd ilereği siizü eel il en ku nı 1 un :\I u lı un du na lı i~·rsinNk uğnı nıa 1 aeın ın not edi l<l i ği bi Id iı·ilmekiedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçesinde va.ln isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracan.tı ge rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2063/ 2063 - 20 ' 1 ' 1%2 

ir~acli.vc kö.vü .:\ f ulıtarı w ıırkada~ları 

Karar No. Karar tarihi 

u .n ı 8 . 1 . ı 967 

( Dilckçilcr : Balıkesir ilüıüı J!anyas ilçeshı l' 

bağlı lr.~orliye köyii halkı köylerinin l>o .~k.a biı· y ere 

naklini istem ckt cdirlrr.) 
Maıı .Y :ı s - Bı\ Ll KES lR 

i <: i ~ lrri Bakaıılı (~ ınııı crnılı i y:ızı sıııdn : İ <: isk[ııı 
knııularının toplu bir ~C'kild t> plfımı hağl a nınası 

yolunda c:alı!)ılnıakta. w im i steğin de bu progranı clfıhilinrlt> nıütalfta. rdi lnı ek üzeı·r ıı ot eı1i ldiği bil-
<1irilmr ktedir. 

Gereği dül}ünüldü : Dilekçinin yulı:arda (;zeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarm::ı müracaatı gerektirdiği 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. 

206-l/ 2064, 3028/ 3028 - 23 . 3 . ı flG~ 

FAT:\IA ŞJ<;~(1 K%BR 

Sarayatik mahallesi Ak. ara:v raddPsi No: GO 

Karar No. Karar tarihi 

1342 18 ' ı . 1967 

( Dilekçi : J( ocası PTT. nırmımı iken sebepsiz 
olarak nrtklcdildiğüıdcn mii::tcl:i ı·c tekrar Elazığ'da 
f/Ö I'rt' ı•erilııı esini 1'Memrlilc rlir.) 

I~LA7..I(: l ' la~tırıııa. Bakanlığının renıhi yazılarında : 

Adı grç:cn Elazığ nırrkrzi meınmu ikeıı, iııkilftbı 

ı!ıütaakırı hahcl'lt•fimcn iıı t. cınininuc faal medöde 
bulunan Ye durumları şüplıeli gÖ ı'Ü [en pcrsonr! nwynnın<la, giisi crilın esi sebebiyle o za man Erzurum 
merkezine kaldırıldığı, hililhara sağlık kurulunra aldığ ı rapor üzerine lzınit merkez mcmurluğuna 
naldedil<.liği, işe başladıktan sonra tek ı·ıı ı· Elazığ nırrkrz i nr yerilmesi yolunda bir ıııürarna!l c rinin 

orııda nızi fe görchil ccği n<> dair ~-e ni h ir sı h hi kurul raporu ihrıız c<1rnıcmesi w ıııii n ha 1 kadro h n lun
ma nı ası s<'hchiylr yet·inC' getiri l emcdiği. ı sral'lı t ıı !Pp leri kar!) ı sında Tmırel i nıerkc•z nırınnrluğuna 
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(Dilckçeııin tarih ve No. su ilc salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle koıni!!!yon kararı) 

nakli tetkik edildiği sıcaıla ise oğlu Ahmet ~eiıg-c;.cr'iıı gerek kendisi gerekse kardeşlerinin tahsille
rinin yarım kalacağmı \'C csasen babasının sıhhatiııin milsaidolmadığını bildirmesi üzerine nakil 
muamelesinin ~·:ıııılmadığını, . omadan emekliye se\'l\ini talcbetnırsindcn emekliliğinin icra \'e 5.10.1!165 
tarihinde ilişiğiniıı k<•silcliği hilclil'ilııwktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyo_numuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlifriyle karar verildi. 

2065/~065 - ~5 . ı . 1962 

ESAT KANPA.K 
Kışla ıııalıallesinue 

YlR.ı NŞEll i!~ 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

1343 JS . 1 . 1967 

(Dilekçi : P'PT l §l tmesi Genel Jlüdiirliiğü Vi
ranşehir lll e rkczi Cl f/7 da,i}lf?C?Sı iken, adi mii~ıi 7 ola

rak onek/iye seı·k edildiğhıden miiştekidir.) 

Ciaştırnın Bakanlığının ccvabi ya1.ılarıntla 

.\d ı ı:n'c:cn lıili'ıhar::ı müracaat ederek tekrar hizmet 
1alrhindc bulunmuş ise de, Ankara ·ümune ilas

tanesi Sağlık Klll'nlundmı almış olduğu 31 . 8 . J %5 tarih li raporu nıczkiir Sandık Kurulunca incele
nerek atlı dağıtıcılık yapamaz, hekim kontrolu altında sabit Ye hafif i ı:ı l crclc c;:alışabilir şeklinde ta -
dik edilmiş uağıtıeılık sınıfııı ın sabit Ye hnfif lıizı ,ıeti bulunmadığından tanifi mümkün olmadığı 

bilcliı·ilmişti r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin:in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org-anlarına müra.caatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mıı.lıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2066/2066 - 25 . 1 . J9G~ 

ATJt LORT ye aı·katla~ları 
- Zocl anıa köyünd<' 

Alucı·a - n iR E S rX 

Karar No. Karar tarihi 

1344 18 . ı . 1967 

(Dilekçiler : Konııtlannm yer kayması olayına 
maruz kaldık! u n ndan şikôyet etııı ktedirler.) 

Lnuıı· Ye İskftn Bakanlığının ccYabi yazılarında : 
Röz konusu ailelerd n :Mehmet YC Salim Lort'un 
konutlarının fı fcte uğradığı tesbit edilmiş ve ad ı 

g-ec::enlere gerekli in.•)nat ö lencği gönclcrildiği , yapı

lan jeolojik inceleme somıeu diğer ailelcrc :ıit yapılan ~·cr ka~·masıııa mil.ruz olmadıkları tesbit edildi
ğinden hak sahibi kabul edilmelel'ine H' llolayısi.ylc de 7269 sayılı Kanuna göre kt>ndilcrine inşaat 
yapı l masına iıııkftn göl'iilınemekte olduğu bilclirilmi.Jir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarım 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 

1345 . ı . 1%7 
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(Di lrkçcnin tarih vr 1 o. su ilc sahibinin adı . ad resi ve dilckçc özetiyle komisyon kara n) 

2071 / 2071 - 25 . 1 . 1962 

0.\IER ONUAN 
Ku lınlahcy ın aha llrsi 

GöLE 

(Dilekçi : JIJalakanlardan nıetrlık yerlerden top
rakland·l r1l111asını istemektedir.) 

Köy işleı·i Bakanlığının cr,·ahi yazılannda : 
.L\ ı 'pa~n~r i ! ~esine bnğlı Zöhrap - At~ ı lar, atçılar kö
~·ü ndc Malnkanlardan nıetrlık arazi daJ1a önec da

ğıtı lmı ş olduğundan adı grçcnin dileğinin yerine 
gctiı·ilnıcsi nri.imküıı olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vfi.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna mürncaatı g.1 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. · · 

2074/ 2074 - 25 . ı . 1962 

I:;J•;KgRtY .L\ AYDIN Ye arkndaşları 
Küy Mnhtarı 
Salıca köyü 

Kaı·aı· No. Kaı·aı· t::ırıııı 

1346 18 . ] . 1967 

(Dilekçilrr : G831 sayılı J(anwıun mul'akkat 
nci lllll(lr/csi lıiikıniiniin iyi tatb?'lc edilmediğinden 

balısilr, l:anwıi olan haklarınm verilmesini isıte-

111rktedirler.) 

Tarım Bnkanlığının ccvnhi yazılarında : Dilek· 
~cdc halısedilen yerlerin çoğu 4785 saYılı Kanunla 
JJcdetl cfjrıı YC 565 sayılı Kanun mm·acclıe

sintlc iadesi mümkün olıııı .nın ·:c 6831 sayılı Kan" mın 1 Jı.ci maddesine göre orman sayılan ycrlrrdcn 
bulunduğu, bu sebeple kesim izni taleplerinin yerine getir ilmesinin kanımen ınümlüin olmadığı bildi
ril miştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlanna müracaatı g.)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. 

2081 / 2081 - 25 . 1 . 1962 

trş:ıdiyc ve Yayla köy ihti,var hcyctlcl'i 

MA1'<"YAS 

Karar No. Karar tarihi 

1347 18 . ] . 1967 

(Dilelcr,üer : Köylerinin orınan içerisinde oldıı

r]nncla.n geçimlerini sağlı.yacak ba.§ka biı· y ere nakil 
ettirilme leı·inin ve ya, Kocagöl köyii sakinlerinin tet·k 

eeleceği anızilerden faydcılanrnalarını istemektedir-
ler.) 

Köy Lşlcri Bakanlığının ccvabi yazılarında : 4'i53 sn~nlı Kanuntın 41 nci maddesine göre Hazine 
arazisinin bulunduğu köylerdeki topraksız ve az topraklı ailelerin topraklan hrılması gerektiğinden 
Kocagöl köyündeki Hazine arazisine, lrşadiy köyü h alkının topraJdandırılmak suretiyle nakil ve i kan 
cclilınclcrinin mümkün olmadığı bilclirilmektedir. 



- '1-
(Dilck~ c ııin taı ·ih ve Nu. su i ll- :salıilıiııin a.!ı. adresi ve dilekçc Jzctiyle komisyon kaı·ar·ı ) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge :·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliye-n 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birli :~·iyle karar verildi. 

2086/20 6 - 2-:1: . ı . ı962 

ÇE'J' l ('ÖRTELEK 
1 O 'I'amımuz acld i YeJlli'ma.hıaJle 

Ba.knılooy - 1ST ANBUL 

Karar o. Karaı· tarilıi 

ı34 ı . ı . ı 967 

(Dilekçi: Türkiye Birleşilc Tasarruf ve Kredi 
Bankcısının idaresinde vazif e almış ve açılan yolsuz 
kredilerle bankanın tasfiyesine sebebolmuş pe1·sonel 
hakkında kanuni kovuşturrna yapılarak haklarının 
knrumnasmı ve ba1ıkanın tasfiyeden kurtarılmasını 
taleb etmektedir.) 

Ma l ı~ve Baıkaın lığımn C'.ova.bıi yazı lıa.rmdn: Alıınan todıbi.dım·c 11ao0mım :f.aaliyı~~nıe devamı için imkan 
gö ı·ül0mi.~~cn Tiirkıiyc BiırJ ik Taısaı,ruf ve Kredi aınkaısmın Ba:nlkıaılıar K·aıı1J\lJI'lJUJT1a ek ı53 sayıh Ka
mm J ıiifkümılori da'i.ee. i:nıde roclnic n tasiiiyıeyc tabi t utuiLmasıJTlia kar.ar vCJ·ildiğıi, oı.ıuımlui1ar savcılığa 
tıcNdi olnıınamık ger kl i lmınmııi taıki.batıa 1ıev "l ol m muş ise d€, bu fii1roı 113 - ı34 sa.yıılı M kru:ı.un.-

1 arı şiimuhimıc giı,dıimiım:llf"'l taıkıi.psi.Zl'ik kaıııaır1 vıeril ·ni~ olıduğıu, aıd ı g:Cı()("l1 ba'llJloamın ıtas:f'ilye lıaJ,in.den 

Jmlll ta.r ı~ıması ln.ımliSlın<la. bir 4oa,mr ah:n:rnasmıa imk ·ı:n builıuınaımaıdığı lbillıdi:niılırrriştiır . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~çıklanan 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 i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli 3"iyle karar verildi. 

2087/ 20 7 - 25 . ı . ]962 

MUS'I' AFA Gü GöR ve anl©ıda 1a.rı 
Rski ::\luhtar D'ibc,ktaş Köyiimd~ 

Uilus - ZONGUI.JDAK • 

Karar No. Karar tarihi 

134'9 ı8 . ı . 1967 

(Dil kçiler: Kanıınsuz ve tamamen parti rhiila
lıazasiyle görevlerine son verildiğinden iadesini is
temektedir.) 

i iJ ],ori Baıkardığıının cev.ilii yıazılarındıa: 1960 ,vllmda aörevlerindıen alım.an mezkfır iiOOy muh1ıar-

1arı 1961 - 1962 ,vıllaırıındaın Baıkıanılık ve wıllliliiıJc m :ıl<ıamJ<na ,·fulı müım:caatUJ&TI üoor.iınıe göııevlıer.iıne iade 
ooilmıeler.iın'in uygun görü1mediği, ı 7 . ll . ı963 t aııihıindo yapıloan mahalli eç'imleıx1ıe de adı geçen 
köy mı~h:tarlaırına ha.şkal.a.rırun seçi:lım.iş oldufldarın tam ,ra.pııJıacaık ·bir Jşlem kaJmaıhğı b]ldiı~iJ.mıe'kted.ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge · ·ektirdiğ·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. 

Karar No. Karar tarihi 

1350 18 . ı . 1967 



-8-
(Dilckc::cnin tarih ve No. su ilc sahibinin ııclı, adrc<ıi ve clilckı-;r iizrtiyle komisyon kararı) 

2090/ 2090 - 25 . ı . ı962 
BEZZAZ MEIIMET 
KuTan Eliyl-e Urfa Caddesinde Sufra 
Çiitç.i1er:iıne 

C'eyhampım:ar - VJRANŞEII1R 

:20 9/ 2080 - 24: . ı . ı962 
AB DUL LAH ÇAKIN 
miyk Fırıncı Hamiilc Köyü Çiftçilcriıne 

~yhanpmar - ViRANŞEHiR 

2091/209ı - 24 . ] . ı962 
EYÜP TUNCER EliyLe 
lT.rfıa C'adıdıcs~ndc Fwtbckir , -e Go1a 

('i ftc::ıil~niıne 
Ceylıanpmaıı.· - VlRANŞEIUR 

(Dilekçiler : Viranşehi1· Sufra köyü çiftçı?e1·i 

o7up ara.zi istemektedirler.) 

Tarını Bakaııılığı ccvabi yazısında: Sözü edilen 
;ı llllZLl ıoı· 1 !)50 yı lı ında yürürl üğc konulam 5433 sa
yılı Jüı:nun u~·.armca Dcv],<rt Üııet•ınc çiftliklerıi Ge
ıwl ::\f iicliiı·J üğ·ii ad mı a tapuya tescil cdiJnuyen bir 
krsııın arar.ilcl'clPn mcm olı:ı.rak fayda:lanılmakta ve 
b n a.mzilcııde yetiştirilen damı?Jlıık va fını haıiz hay
Yaın lar da ({Lft-<:iıye dağıtıılmaJctıa olduğu, Dcvılet Üret
me Qif'tılVklPı~i Gcmd MüJürlüğfuıo aidolup idare 
tanıfından l<ıullaınılaaı. ruro.ziJıerdon Sufı,a köyü çift
(~ i ı c.rhıe b1r kısım ar.azırnin yerilım iınıe 'imkan gö
ı·i.i.l mooiğ:i biılıdiı,i1ınaktıodir.) 

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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2096/ 2096 - 25 . ı . 1962 

HüSEYtN YA V AŞ 
l(juııtıuluş Maihaı~~esi Şekıer E'Vflıeri ŞenJlıiJk 

Solm-k No: 2 
ESKiŞEIDR 

Karar No. Karar tarihi 

ı35ı ı8 . ı . ı967 

(Dilekçi: Eski.Jehir Şekeı· Sanayii Işçileri Sen
elikası Yapı Koopemti/i mensuplarının 10 yıllık 

ı•ergi muafiyetinden istifade edebilmele1·ini, tale
betmektedirler.) 

i\La1ıiıyc Baflcaınlığmı!Il ccva'b'i y~zıs1111:da:: ·ıcoopCıl·atif vıe gıcrıek or'taldaırın müraooıat1an binalarm in
şaatmm birttıiği tarilhbcm 4 ay son-rıa yapı1mış bu sıHctı.c beyanınarrne mrme mLiddeti geçtiğini bu sebep
ler muıv,aeeılwsindc uyguılanan işLeınde her hangi bir düzıelıtme yaıpılınası veya vıeı,giılCıllİrr:ı. affı ci.hıeıt.iıne 

gidiılım: i münınuim buJ!IIDaımadığı bildirilmiştliır. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci: maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar To. Karar Tarihi 

ı352 ıs . 1 . 1967 



-9-
( Dilrk~cnin tarih vr Ne. su il e sahibinin adı, adresi ve d.ile'rı:c özetiyle komisyon kararı ) 

2112/2112 - 25 . ı . ı962 

HüSEYiN BUl~UT 
t<ılwlc Caddesi No: 137 

(Dilekçi : Işsiz olduğunu ve kendisine iş veı-ı'"l

mesini istemektedir.) 

('.alı ıııa Baıkamılı ğ1ımn co\·aJbi :vıaztsı'11Jdıa: Adı ge r;cllic •iş tP.miıni lm811Snnda yaıpuaın çalışm.ailrur sonu
cu, dil ·rkı;iın ' irn şnb(we göndıeı,~tdiği rt:.ar~hten itibaran ü ç ıa,y ıkıadar bir siirıe onra bi!lıdiiıiiıl<eceğıi y:ruzıl:rn:ış

t1r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı geFektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 

2113/ 2113 - 4939/ 4939 - 2 . lO . 1962 

MB HMET T AŞÇI 
H ımğ lu M.ahal:lıesinde 

Y eşllyıwt - MALATYA 

Karar No. Karar tarihi 

ı353 18 . ı . ı967 

(Dilekçi: JJ!alatya Mensucat Fabrikasına i§çi 
olarak girdiğini bil4hara hastalığına mebni 600 lira 
g1:bi basit bir ta.zminatl.a iJine son ve1-ildiğinden 
miişte kidir.) 

Çalışına Baıkaınlığıınırn scv.aıbi y:az~lıa'l·ında : Adı go~.cn<ı MaluliJ.ük S·igorrt:,amınıdaaı tahSis )'iaıp:ıilımasına 

mer'ıi mıcY.mıat nıuva.cehesinıde liımkWrı görrüıl,arnıerniş old nğ·u ibildiırilmiştir. 
~--~ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklam.a.n dilakçesinde vakı isteği ilgili 've yetkili 
idari mercie veya yarg-ı org-anlarına müracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ?Y birliğiyle karar verildi. 

2114/ 2114 - 25 . ı . 1962 

EMiN YALÇIN ve ıarlmdıaşla.rı 
C. H. P. tlçe Başkruni Çiitçilli.k Seırn.'tli 
Halkı .adma 

SULT,A.NDAG 

Karar No. Karar tarihi 

1354 ı8 . ı . ı967 

(Dilekçiler : Sultandağ ilçesi çiftlik halkının di
l ekl e1·i1ıin yerine geti1·ilnıesini istemektedirler.) 

lçişlıeııi Bıaıkanılığımn oovalbi yaızısınıda: İmıar p-lammn iki semıt arasını illl3fUIJl'ı 11ıilbrur.a alamaık samtLe
l'İn biııleş.ttiıı'illlınesıiıni heıde:f tu.ta:raık lıruzırlamıdığı ili ·am.t ıa.ı•a ındwki boş salıanın dstıiıınlakii 11e resmi bi
n.aı1arın bull'aıya taşıaıırnrusının plfunıla iJ.gitli husus ol duğunıu, pılan.sız ve prog:ooımsız bir şdk.iiLde gerek 
resmi ctaireleree v.e ~eııekse, der:nek1eroe y:apllLan Jıeı· hangi biT ıiaışak·:ıi't.ıın bu.JJurı:ııınadığı, h:iıldirilımek.te
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. org·aularına müracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-



lO 
(Dilekçcnin tarih ve N o su He sah1hiıı1n ad ı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararıj 

zenliyen 140 sayılı Kanunu.ı-ı 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy l':ir)iğiyle karar verildi. 

211 / 2118 - 25 . ı . ı962 

II.Al JJL YALDIZKAYA 
Ar.zuhalci 

EM1RDAÖ 

Ka nı ı· No. Karaı· tarih i 

1355 ıs . ı . ı967 

(Dilekr;:i : Toprak Mahsıılleri Ofisinin hububat 
mubayacı işinden miiştekidi1·.) 

T:ica l"eıt Baika:rı!lığının oovoaJbi yazııJ.arıillua: Toplla1< }{aıhsulılıcnii o-r· irniın lmbubaıt nmbay.oo.sı illıe iılg'i1i 

olnu'llk 1Jam ta,rsi.ve ve tw1op1cri.nde buhırna:n ad ı gc r:·rıno Topralk l\[aihsulJıemi Of.isi Genol Mürlür1üğünce 
cevahi ~'azı 28 Nisaın 1966 truı1~h:mdıe göndcri.l<diği bll.dir1Lm cıl\ıt.edir .. 

Gereği dü~ünüldii : Dilekçinin y1ı!mrda özıcıti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna müraca::ıtı g.:ırokt.irdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a:~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görüln:ediğine oy hi.r1 i ğiyle karar verildi. 

2119/ 2]] 9, 2731/273ı - 24 . 2 . 1962 

FAiK GÜR ES 
Eski Belediye Katibi 

IIASSA 

J356 ıs . ı . ı967 

(Dilekçi : Hassa Belediyesince son verilen göre
vine tekrar iade edilmesini istemektedir.) 

1 c;iı;leri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
geçonin kadrosu {eclis kararı il e tenkis edilmiş ol

duğu, yeniden bir kadro ihdasının ve görev alma
sıııın nıunıküi\ görülnıcdiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinili 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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2121/2121 - 25 . ı . ı962 

MEIIMET OZA ve arkadaşlan 

Bayındırlık Müdürlüğünde 

ELAZIG 

Karar o. Kamr taripi 

J357 18. ı. J967 

(Dilelcçiler : Bayıııdırlık miidiirliiklerind çalı

şan elenıanlan,n aylık ücretlerinin % 25 nisbetin
deki tazminatlanıu alamadıklanndan şikô,yet et
mektedirler.) 

Köy !şleri Bakanlığının cevabi yazılarmda : 

1 Elazığ ili köy yolu teknisyenlerinin 6245 sayılı 

Harcırah Kanununun 40 ncı maddesi ve Danı~ tay karadarı gereğince, aylık ücretlerinin % J 5 i 
nisbetindcki tazminatlarının muntazaman ödendiği bildirilmiştir. 

1 



-- ll-
( Dilekçen.in ta ı ih ve 1 o. Sll ile sahibinin adı, adresi ve dil kçe özetiyle komisyon kararı ı 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği yerine getiril
miş olduğundan Komisyonumuzca başkaca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi. 

2124/ 2124 - 25 o ı 1962 

HALİT.1 HAYRAN 
Ferhatpaşa l\1ah. Çarşı Cad. o. 13 

atalca - 1 TANBl L 

Kaear No. Karar tarihi 

ı358 ] o ı o ı967 

(Dilekçi : Çanakkale kanlı savaşlarında sağ eli
nin iki pannağını dibinden kaybettiğini ve halen 
viicııdımda lcıırşıın bıılıınan b1:r kimse olarak ken
disine yar·dım edilmesi1ıi talebetmektedir.) 

l\1:illl Savunma Bakanlığınııı ccvabi yazılarmda: 

Yuruun kurtuluşuna ait avaşlarda emsall rine na
zaran c;ok üstün Ye fevkalade hizmetlerde bulundukları Yesikalada ve harb tarihi kayıtlariyle sabit 
olanlara hususi bir kanunla bağlanmakta olan bu tertipten maaş ic;in dil ekçinin istenen şartları hai7 
olmadı i7ı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil ey1ediği cihetle Komisyonumuz çaJışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2126/2126 - 25 o 1 o 1962 

SÜLEYM N ö ER 
Otomobil ve Şoförler Ceıniyeti Ba kanı 

SAl.ARYA 

Karar No Karar tarihi 

1359 ] o ı o ] 967 

(Dilekçi : akliyecilerin 1956 - 1958 yıllan ver
(Jileı·ine ıtygıılanaıı cezalann 19.2.1959 giin ve 
211-4-145-16154 sayılı taınimle aifedilmiş oldıığıınıı 

lıahisle bıı ıniikell f7eı·e 1959 ve daha soıwaki yıllar 
için kesilmiş olan cezaların da aynı ş h·ilde affedil · 
mesini istemektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Sö:;.ü etlilr n mükellefler h akkında uygulanan i:lemler ka· 
nun ve usul hükümlerine u~·gun bulunduğu , idari ~·ol l a ıslah , tadil v affı mümkün ve mevzuubahso
lamadığı bildirilm ekı elir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda 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. 

I arar o. Karaı· tarihi 

1369 1 o ı o ı967 



-- 12 ·-
(Dilek<: •nin tal'ih ve ro. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekç:e özetiyle komisyon kaı-rm) 

21127/2127 - 25 . ı . 1962 

ALl GöKER 
Karska.pı· Caddesi N o : 25 

ERZURU~f 

(Dilek çi : Askeri Ağır Bakını Tamir Fab1·ika
sında 2-:i sene ücretli ·memur olarak çalı§tığını, 

1951 .;en esinde kadro · ha•·icine çıkarıldı,ğını/ eski 
göreı•ine iadesini i.çtemektedir.) 

.\fiili Savnnıma Bakanlığının ccvalbi yruzıl.wrm-

·da : Dil ekç:e sa,hihi 24 senelik hivıncıti olduğunu 

'iddia tımekte ise ele eski hizmeti olıan H yııl 5 ay 3 g-üıılük süre iç:in borçlaırınayı kabul eıtmediğıin
ıde.n hakikatte eme'kLil ikle ilgi'si 8 yıl 8 a.y 3 günlük hizmeti !.ıulunc1n6'1.mu, bunun karşrlığı olarak 
da tazminat ve aidaıtlarını rulclığını, a:dı geçenin faıbrik.:ıya yeniden alınmak istenmiş ise de yaşının 
müsaidolmaıımsı sebebiyle işe alınması mümkiin oılmll!Llığ ı bildiı,ilmdkteclir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilel{çesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie . veya yargı organlarınca incelen'p karara bağ1andığı cihetle komisyonumuz çalışma.-

· larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mah:ill görülmcctiğlne oy birliğiy!le karar verildi. 

21133/2133 - 26 . 1 . 1962 

İLYAS ME'RT 
Merkez Cezaovi Ba.şgarcliyanı 

.ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1361 18 . 1 . 1967 

( Dilekçi : Gardiyanların çalışma saatlerinin, faz
lalığmrlrın ve iicretlerinin azhğındmı şikayet etmek· 
tedi,..) 

,\ •clal('lt Ba.lmnlığmın ccvrubi yazıJarın'da : Ceza 
n tevkif C"vlerinin iç korunma mdan·ve cezaevi-
nin .asayi!1ii1ıi tcıminclen sorumlu olan ga,rdiyan·ların 

görevle !'İ.; çalışma saatl('ll'i 1721 sayıh Kanuna istina.cl"n yürürtl üğe ]\lo nan ceza ve te.vki!f eV'lerıi 

.tüzi.iğünde tesbit eocl ilmıifı buhınduğu, Devlet Memurları Kanununa göre hazırlanmalttta olan vıe 

•kurums-a.l sınıf olaraıle kabul edilen «Sınıf Tüzülc Tasai'TSI» ve buna bağlı gösterge tllih1osu ,ilc, 
gıaı·diryanların yaptıldıarı hizmetin karşılığı olarak ·bugi.inkünıün üstünde üoret ala;bileceldcri anlaşıl
makta olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

21134/2134 - 26 . ı . 1962 

MUH tN ÇAPUR 
ve arkadaşları beci Caddesi No: 107/A 

.ANKARA 

Karar No. Karaı· tarihi 

ı362 18 . ı . 1967 

(Dilekçilm· : Adlarına tahakkuk ede1ı istimZak 
bedeli alacalclaı·ının ödemnediğinden şikayet etmek
ted1'rler.} 

1çişleı~i BaJl<ianlığının ceva.bi yazılarmda : Di
ı lekçilerin aıclına tahakkuk eden i timılak obedeli 
a 1 aeak1arının twmamcn ödenımiş bulunduğu bildi
ri lımoktediı·. 
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(Dilekçeıı i ıı tarih ve Ko. su ilc sahibinin adı, adred ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Bakanlıkça ye
rine getirilmiş olduğundan Komisyonumuzca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi. 

2136/21'36 - 26 o 1 o 19'62 

tB RAllİM TELO(j LU 
ve arkadaşları hart; baılocısı 

Karar No. Karar tarilıi 

J363 ı8 o 1 o ı967 

( DileleçiZer : H aklca1·i vilayeU1ı de görevli hat 
ı·e si i ı•ari miivezzi olup kendile1·inden alınan ta
ban calarım n iadesini istemektedi1·ler.) 

1 

HAKKARt Ulaş.tri1ma Baıkanlığının covail:Yi yazl'larınıdıa 
:.i584 sayılı Po ta Kanunu gereğince PTT pemıone
linıd cJ1 silah taşliması gerekenlere, 8Jneak idaTooe 

'temin edilecek domiı1baş sillfi.hlann verıilıeb ileeeği b1lcliri.Jmcktedir. 
Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i ~çıklanan dilel{çesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarınca karara ba~Jandığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
lıilem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~lı39/2139 - 26 o ı o 1962 

.A.HJ,IET HAıMDİ UZEL 
Mavtepe Sakız Ağıacı Sokak No: 56 Kat ı 

Kartal - 1 TA~UL 

Karaı· No. Karar 'L'arihi 

1364 18 o '1 o 1'967 

(Dilekçi : T. C. D. Genel lllüdürlüğü 1 nci i§
l etnıe hareket müfetti§i iken görülen lüzuma bina
cıı emekli edildiği eski görevine iadesini istemekte
dir.) 

1 la.ştıı•nua Bakıın.lığınm <eevabi yooılarında : 
Aıdt ge~cnin sözü geçen Geıııcl Müdül.'lükçe Y'ruı>ıl

ımış alan emekliye evk tasatT'llfu Danışıtay ı nci Dai,re Başikanlığının ı4 . 5 . 1964 tarih ve 
ı896/226 sayrlı Kararı gereğince ipıtal edildiği ve ·ki görevine ia.de ediloip ıs . ll . ı%4 tarihinde 
de 5 nci i ·!etmeye ııalldccl,ilmiş olup haıl<cn mezkfır i~IC>tmc emrinde ç.al~makba <()lduğu bilıdirilm.işıtir. 

Gereği düşi.i.nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Bakaniıkça ye
rine getirilm~ olduğundan Komisyonumuzca yapılacak bir ~lem olmadığına karar verildi. 

2l40/ 2140- 26 o ı o ı962 

tl.'ZZET .A.IafAN 
Kasaplar kıöyiill'dc 

ıBO LU 

Karar No. Karar tarihi 

1J365 ı o ı o ı967 

(Dil kçi : 1950 yılında, havzada çalışamaz ra
poru olduğundan bahsiıe kıdem taznıinatının veı·il
III esini 1'stenıektedir.) 

Çalışına Bakanqığının cevalbi yazılarmda : Aldı 
geçenin bütün arıaştımnalara r,ağmen Çalışma Ba
l<ianlığında kaydına ra lanmaıdığı bil'diriılmelkte

'dir, 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, n.Jre:si ve dilek{jc özetiyle kom isyon karan ) 

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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:2 1-!2/2l.f~ - :26 . ı . J !)6~ 

:M: r..;T-TMET AKKUY(TCA K[ I 

Sayıına!kaıdın Bah~clcrüsltii. Tahta köprü :vıını 

No : 520 

K arar No. Karar tarihi 

13166 :18 . ı . 19167 

( Dilekçi : 1957 y1lmdn Anka'ta'da meydana 
,qelen su baskını ô,feti rlolnyısiy le evsiz kald?ğın

da.n balıs~le Yeninıahallede yapt?r1lan apartımrrn 

daireterindmı birinin kendisine verilmesini istemek
tedir.) 

ANKARfi. !mar v.c l skfm Bakanl ı ğı ceva1bi yazıJannda 
1!)57 :vılı rnda me~·dana gelen ·u ha ·kım afetin
d e ~ch geçen kiı ·iye aiıt evin yır)ukl ığ1, ancak 

ftfotzedcJrr'clen rtalcp ve taahhütname alınlJığ ı sm'da yıOnlıarn •e,·iınJin yerine ~ı::- niıdcn bli,r cv ya
parak iÇinde oturduğu te&blit cd1ldiği, Y enimahal1odc yaptınlan a p antman dra:irclrri a(_' ıkta ka

lan ' 'e 7269 · a:vılı K anuna gö ı'c lıa1~ ~<ah:iplcri ol.•ralk tcshit ohman ailclcre clağ· ıtı ldığı , söz konusu 
dairelerelen hir•iın in adı grr.en c v·crilm si ne .; nı1'.kr~1 giirü l cmemı'Ş ol'cluğu, ·hildirlilm 'ş tirı.'. 

Gereği düşünüldü : Dillekçdnin yukarda özetJ' açıkilanan dilekçesinde vakı isteği komisyonu
muz qalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunu n. 5 no~. maddesine ai\t işJe;rden olınası hasebiyle 
komisyonumuzca biT işlem yapılmasına mahal gi:>rii!lmediğine oy birliğiyle karar veriıldi. 

2149/ 2H 9 - 72/ 86- 10816/ 10816 - 8 . ~ . 1964 

MUSTAFA. GÜLŞEN 
Devlet Ürcrtmc Çi•ftliğinclc aşr.i miim ess ili 

~igorta sicil. H 55-ll-l 

Karar No. Karar tarihi 

1367 18 . 1 . 1967 

(Dilekçi : Ceylanpınar Devlet V1·etme Çiftli
ed11ldi,ği a.telye ğinin ziraat aletler-inin 

işçile.ı·inin 1~ J(an1ınn 

sını istemektecli·r.) 

tamir 
lwpsamından çıkarılrna-

CEVLANPJNAR Tarım BH ka ıılığmm ccrva1hi yazısında : lşl e t-

ıncdc ı;a lı şan rİ§ç iJ er·in lş Kanunu kapsamı i çin

de ınütaHia edilip cclidmiyecdderi hususunda zu 
hm ede n ihtilaf Danıştay 8 nci Dai,re kaı ·:>.. r iylc haJ.leclilnıi ş olduğu, l\ csi nleşcn bu karara 

göı:c işyeı· i YC i~ r:il c'r t;ı Jüınun unu n kapsamı dışıında lJ:nrwkılmı ş olduğu, hiJd'iJıli 'lnı eM.cd'ir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vii.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çal~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlettı yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar· No. Knraı· tarihi 

1368 18 . 1 . 1967 



- 15 -
(Dilckçenin tadh ve No. su He sahibinin adı, aclı·csi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

2167/ 2167-27. ı. ı962 

HULU. 1 E.MEK 
Ynlıköşki.i. Caddesi No : 30 

~irkcri 1~1'ANiJ3UL 

Tiyat yapılmasını istemektedir.) 

(Ditekçi : Zirai nıüstahsıl için en iyi tohu
ma, fidan ve darnızlığı vaktinde 1ıa.sıl ve neTe
den elde edebileceğini ve di_ğe.r· ziı·aat rnevzıda

?'1nda 1'anm Bakanlığmın devam~1ı tenvir"ine muh~ 
iacolıındıığıınu, bıınıın ic,:in köybilere ve mus
tahsıllara günlük ı•eya haftalık biilten gibi neş-

Taı·ıın Bakanlığının cev:ı:bi yazısmda : Eğ·itiın - öğrcıtıiın hizmetlerini destaklemc-k maij{sa,d'iyle 
Bakanlıkça, bülteııler, tcknjk kitaplar, afişler köylere kadar ula. tırılam. periyodi'k yayınlar 

çıkanldığını, «'l'arım Po tası Dcı·gi.ıi"» ayda kö:derıo göndeı•;ldiğiıni, çiftçmeri uyaımak, aydın

latmak amacıiyJc Ti.iı'kiy<' Radyoları diiinayclın» progMınınua; Bakanhkça hazır'lanan sözlü ya, 
yınlar cla mcvcuc1ohluğu, lıildiı·ilın<'1<t<'c1iı·. 

Gereği dü~iiniildii : Dilek('.i ·· yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge "ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ·işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmedii;ine oy birli ::;·iyle karar verildi. 

2168/2168 - 27 . ı . ı962 

HAR AN YfT }flYER 
HanlZalbey mahallesi Can sokak No. 1J 

Karar No. Karar tarihl 

ı369 ı8 . 1 . ı967 

(Dilekçi : Türkiye Birleşik Tasarrııf ve· ll.Tcdi 
Banlrasnmı tasfiyesinin duı·dıınılrnası ve hissedar
/tk dıırumıınıın kanınmasını istenıelrtedir.) 

BURf"A 
Maliy<' Bakanlığının cevabi yazılarında : Alı

ııan tedibirleı·e ı·ağmen faaliyetine devamına imldn 
ıgoörülemiycn Tüdüyc Birle ik Tasarrnf ve Kredi 

Bankasının Bankalar Kanunmıa ek ı53 sayılı Kamm hükümleri dairesinde tedricen tabi tutulma
, sına ::ı . 1 . J96ı taı·ihinde kaı·ar verildiği, adı ge<:en ·bankanın tasfiye halinden kurtulması husu
sımna bit katar ittihazına imkan buhmmadığı bilclil'ilmiştiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukard,a özeti gçıklanan dilekçesinde vakı. isteği kanun teklif ve 
tasansına konu teş!kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görül-
mediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

2169/2169 - 27 . 1 . ı9G2 

Sebze ve l\feyva KO'IUüsyoncuları Cemiyeti 

A '.K.AlM 

Karar No. Karar tarihi 

ı370 'ı8 . ı . 1967 

(Dilekçi : Taptancı halle·rinde musakkaf dük
lianlardan 1şyaliye Resmi yer·ine kiı·a bedeli alın
ması, kanuna aykırı hallerde verilecek cezanın azal
tıLması ı•e i.ti·raz hakkı tanınması, komisyon iicTeti-
nin % 10 a çıkanlmasını istenıektediı·.) 

'l'icMct Bakanlığının cevabi yazılarmda : Hall erde belecliyelerce alınan i galiye ve % 3 belediye 
re mi 80 sayılı Kanun ilc ihdas edilmiş olduğu; 'bunun Hükümet kara n ile hafifletilme ine veya 
ka'lclı rılm asma imican görülcmccHği bildi ı· il m ektcdi ı· . 
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(Dilek~enin tarih ve No. su ile salıibinin adı, ad ı·esi ve dil ekçe özetiyle komisyon kararı ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif ve 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nıahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2~18/2318 - 2 . 2 . 1962 

FlKRİ TURGUT ye aı·kaclaşlı:ır ı 
Paraı; köyü 11uhtan 

Karar N o. Kar n ı· tarih i 

1371 18 . 1 . 11967 

(Dilckçiler : J(öylerindeki krıplıcalarınm bakım

sız ve haraboldı1ğıından yaptınlnıcısmı isteme/rt l!! 
dirleı·.) 

tma ı· ve ls k tın Bakanlığıııııı c cva bi yaz ı sında : 
l\Iazıgiı·t - 'fUNUELl 

llle ı· Bankasının köy kalkınma paylarından Tun-
celi ilinin Ma7!girt ilçesin e bağlı Faraç köyü adma 

1
.
1 

k 
1 1 ması istenen kaplı ca oteli iknıa l edil c ı·ek ldı·aya 

tahsis olunan 4-1- 68 l,94 li m ilc t ı e çete ynptırı 
verilmiş olduğu, bil cl irilın ektediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Bakaniıkça ye
rine getirilm.iş olduğundan başkaca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi. 

2551/2551 - 14 . 2 . 1962 

ABDULTJAH Ç1T1KAYA 
Güzel Yal ı 56 sokal< No. 62 

İZ)rlR 

Karar No. Karar tarihi 

1372 18 . 1 . 1967 

(Dil ek çi : 1330 yılmda K iiçiik Zabit ll! ektebin
den mezun olup. 133·1 yılında terhis edildiğinden 

brılı.~i l e 1m siirc11in [ii/'i ı·c ı' l ibari olarak lı ;zmet sii
resine eklenrnesini, ayrıca nazara alınınıyan 3 sene 
6 ay siı•il mernuriyet hizmetinin de hizmet süresine 
dahil edilerek enıeUi aylığı?Jın ona göre tadil. edil
mesini istemektedir.) 

:\fal iyc Bakanlığının cevabi yazısında 5434 say ılı 'l'. C. Emekli ~andığı Kanununun ge<:ici 21 
nci maddesine görr 1 ı.: işlrıi Bakanlığınca yap ıl an cl cıviı· muamelesinele il gilinin küı:ük zabit olarak 
geı:en hizmetinin tcı·his tarihin in mallım olını:ım:ısı sebebiyle nazara alın mad ı ğı, İçişl eri Bakanlığın
ca tcr'hi · tarihi tesbit olnııarak kliçük zftbitliktc ge~en hizm eti de, hizmet müddetine dwhil edilmek 
SUL'etiylc ek bir· devir yapılıp 'ayıştayın vizesi nden geç i rildiği takdirde emekli aylığında gereken 
tadiliitın yapılabilecrği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1373 l . l . 1967 
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(DilekQcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2784/2784 - 28 . 2 . ı9ı62 

H.AL!'l' BEKLER 
S ih1;:e Gad. N o. : 115 

VAN 

sine Belediye Encümeninin J-1- . 6 . ı96ı gün 
di rilmektedir. 

(Dilekçi : Van belediye tahsildarı iken görevi
ne son verilmesinden müştekidi1·.) 

1ı;işleri Bal;:anlığının cevabi yazısında : .Adı ge
ı;enin 3,656 sayılı Kanunun ı9 ncu maddesine göre 
ınütefcrrik ınüstaıhdem bulunma ı ve görovine de
vamsızlığı itiyat haline getirmesi sebelbiyle vazife-

Ye 442 sayılı Kararma müsteniden son verildiği bil-

Gereği düşüni.Udü Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekçesinde vakı isteğ·i 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 konıisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

2866/2866 - 8 . 3 . J962 

.AL! TÜM.AY ve arkadaışiarı 
KeHbişler kiöyüncle 

PAZ.ARCIT~ 

K arar o. Karar tarilıi 

1374 'ı8 . ı . 1967 

(Dilekçiler : 4373 sayılı J[anunun llfaraş'taki 

Sıt Işleri Başmühendisliği ve Bölge llfiidii'l"liiğü ta
nıfındaıı tatbikattan kaldırıld1ğı hakkında.) 

'l'arım Bakanlığının cevaibi yazısında : .Adı ge
çenin ı3 . 3 . 1962 tarihli dilekıçesinde bahis ko-
nu u hususların maıhallen tetkiki neticesinde, di

lekçede iddia -edild iği g~bi (lllizmili) bataklığına ı96ı yılından sonra çeltik ekilmediği ve ·bahis 
konusu arazide bataklık haline gelmediği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2885/ 28 5 
13 . 3 . 196Q 

A. IlMlDİ OYLU '"<' nı11mc1 a')hll'l 
~m~fke Cad. ::\o : 1·9 

Karar No. Karar tari'hi 

ı375 18 . ·ı . ı967 

( Dilekçit e ı· : Jl ersin ı· rgi dairesince gayri
nıenkullcriııc kanıılan vergielen şikayet etmekte
dir.) 

}{aliye B:ıkanhğının .cevahi yazı ında : Adı 

ıgc~cnlcı•in 1958 ve 1959 yıllaeında ı;;ayr'imenknl
lcrini ·i1'>0'tek 'Ctmcık suretiylrc ınuıhitelif şaıhısl:ara 
n:mrç ,paı·a vermi olduı;darını, 'lller'i r543.'2 say-ılı 

Vcıig·i sul Kanunnııun 30 ncu ıııa•Jdc-. inin. 1 nri h cncH .gereğinıce 'l'.aı~ç,dir Komisyonunca takdir 
edi:len ma:traJh!at· iizeı·in'dcn yıllaı·ı itiıbaı·iorlc gcra:di .g lir rve gi'Clc{.rvc·ıgileri salındığı, ayrıca ka
ı;: ·a,k,cılırı{ .ceza ı ~kesib iği, ilrıilHer lt•iraz Kıomisyoımndan sadH 'o lan 'kararlara ~k.arar ,tcmy1z ta

h;bind·c bulunduklarıru ''e ~ht·iliifııı hal>r ıı 1tinıız Komi~.ronnnca iııcclcnıne1rte bulunduğu bildil'il -
ın 1ü dıiı'. 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

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 g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

29:36/'29-:JG 
20 . :1 . 190'2 

13EKi.R Ç1\0L.\H 
Pvyalll<' Atı!) Okulu Onl. Taınü Bl. 

Tuızla - 1STA~TBUL 

Karar No. Karar tadhi 

ı:J7G 18 . 1 . 1967 

(Dilekçi : T'zman Çaunş olup nwaşının azl·tğııt 

dan ve 6320 say1lı kanunda değişiklik yapılınas1n1 

istemektediT.) 

.Jlilli Swvu nma Daıka nlığının ccvahi ya•zısınd.a: 

6320 smyıh Çavuş ve Uzman Çavt Kanunu 
Iİ1e Uzman 'c:avu lar için özel bit' statü teSJbıit edil-
miş otduğunu, hu sta.tiiye göı·c c: ·ocu~{ ~amnn a 1-

nıa•rlıkl.an gi.hi rmeklili•:{ .huklan da · olnıa'dığını, dmoklil·ik ycr·ine her •hizmet ·yılı i~iıı ıbu maw~ 

nislıt'tinde .iıknını~ye alodrkların ı , adı gcc:en lüıımct üı·csinin sona eııcliği l ~t.ayıs J 9GG tariıhin<le 

t.crhi'l cıclilmi'J olduğu, biJ.clıirilmC11-ıtedk 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i]lem yapılmasma mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~963/296:1 

19 . :ı . 19G:2 

UE\'DET Pi~Kl.\' n aı~katlaşları 

AYcılar Kulübi.iııdr 

ERUI:I 

Karar No. Karar tarihi 

1377 18 . J . l967 

(Dilekçile·r : tnkılapta t eslim ettikleri tiif ekleri-· 
nin iade edilmemrsinden şikayet etmektedirler.} 

l c: işlel'i I3a:kanlığının •ecva1l;i yazısında : Di
}cıkıçeıde adı geçen Aili Sermet, Yuısu1' iDeımir· YC 

AJbcluna ıhman Gözcı·'in inıkıli\ıpta teslim e.tt.:·kleri 
av tüfeklerinin 1962 yılınıda 'ken'cliler.j.n·e 'İ31Üc e,dil
diği, bHclirHnüştiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka,rda özeti açıklanan dilekçesinde vakı istekleri Bakanlıkca 
yerine getirilmiş olduğundan Komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğine karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1378 18 . ı . 1967 
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(Dil ek~enin tarih ve No. su ile sallibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2965/ 296•5 
20 o ~ o 1962 

\ 'AIUDE ARABACI ,.c aııkacla~ları 
(h'nt'l v·intle Genel Kaıc1ın 

KAS'J'A~IO:'\T 

( DilekçiZer : J(astaınonıı Genelcı•leriııde icrai 
faaliyette bulundııklarıııı, 1961 yılı faaliyetlerin
den dolayı namlamıa salınan Gelir rc.rgisi ile ke
silen Tasarruf Bonoswıun fazla olduğıındaıı 7.-a
zanr,:larına uygım bir vergi alınmasım talebctmck
tedirlet·.} 

~lal·iye Baıkanlığının ccYa.bi yazısııu1a : Ge 
nelev işl cıt1cisi otlmnnıunda o l mıyan cr1ınayc 1kadınların rver•gil erinin diize] .bnıe yolu ilc terkin n' 

r eddi eihotiıne gidiler k tal plcı·inin terYiec.d:ildiği, bi:ldieilm eılcte.dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği Bakaniıkça 
yerine g·etirilmiş olduğı.ından Komisyonuınuzca başka yapılacak bir işlem olmadığına karar ve
rildi. 

2969/ 2969 
19 o :} o ] 962 

11. REŞlT AJ..~PAY 
Şenilk ıl\Iaıh . Bağlar· )levkü :\o : 2 

1"1 or ya - 1 S 'I' A)JJ rrj 

Karar No. Karar tarihi 

1379 ı . ı . ] 967 

( Dilelcr,:i : Ihık11lı .11üşaviliğinin kararına r-ağ

men, t mar llliidiirliiğiiniin dııwnn aşağıya indir
meye razı olmamalda ısrar ctnıesiııdcıı miiştckidir. 

imar ve lskan Bakanhğımn cewııbi ynzısıntla: 
Baloıtköy, Şenlik 1\faıhall c i. 2 ' 7 ada 5 pal'seldc•ki 
ş~kayet 1\ıOnusu rbahçe duvarının l m.aı· Kanunu
nun ·6 ncı ma:cl'de i ıgereğince c ez alı lb'Or~ alınara k 

ı·uıhsata bağlandığı. nyrıca şikfıyct<:i adı ge<:en in IOvmın •bitişiğindeki kömüı·lüğünün il'trifaımn 

da bıar ' L'alimatnamcsine uygun olarak ı, 50 m. yrc intlir.il miş olduğu, bıildirilnıek,tedi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıltianan 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. 

2977/2977 
20 . 3 o 1962 

ILA AN öZTOPRAK 
Karatepe K öyünd e 

E K1.~ mi1R 

Karar No. Karar tarihi 

ı . ı o ı967 

(Dilek çi : Bir iş teminiııi istemektedir.) 

('alışma Bakanlığının ce,·abi ~ıazısmtla : lş ...-c 
1ş~ i Bulma Kurumu l'Jsk işchir • uıbe i tarafından 
yapılan da'V tıe adı •ge~en icabet ebm0diğinclcn 

.Jı.aıktlunrda bir i lem yaıpılımaıms olduğu hildil'il
ınoMecliı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ı . ] o ı967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı-esi ve clilel<ı::c özetiyle komisyon kararı) 

2!l81/ 2!l81 - 20 . 3 . ı9G2 

AJD[Wl' 'ARI 
Hor•tn (:\'ası-ett in Hoca) köyliııcl ' 

Sivr·ihisar - l~~Ki Ş I<}TllH 

(Dil el.: çi : Ya.51 18 den küçük cl iye görevelen 
ayınlıUaı-ından mi i Jfekidir.) 

}filll Eğitim Bakanlığının ccnı.bi yazısında : 
Ya~ının 18 den kü~ük olduğu anlaşıldığından do
layı görc,·iııe son \"erilen adı ge~enin Qalıştmldığ ı 

1. . 10 . 1961, 31 . 10 . 1961 taı·ihlerinddki süreye 
nit maa.~ının da ödennı~ş olduğu, bildir'ilmektcdi ı·. 

Gereği düşÜnüldü : Dllekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı g·erektirdiği cihet1e komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

29!)3/ 29!)3 - 2 . 3 . 196~ 

FEYZUI~LAII UÜVEX 
Kargıcak köyi.inde 

ALANYA 

Karar N o. Karar tarihi 

1382 18 . ı . 1967 

(Dilekçi : Durumuna uygun bir iş verilmesini 
istemektedir.) 

('alıı:ıma Baıkanlığmın ccvabi yaz ısında : Adı 
gc~enin durumuna u)·gun bir çalı~ma imkanı araş

tm lm as ı hnsusnncla Jı:ı ve 1ş~i Bulma Antalya şn
besine g-er·rıld'i talimat ,·eriJınişsc de şubece ~-apılan 

cla,·ete icabet etmediğiRcl<'Tl. hakkında bm~lkaca bir işlem ~·apılamanıı~ old llb''U, bildirilmiştir. 

Gereği görüşüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçezJnde . vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle k':·misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3000/ 3000 23 . 3 . 1962 
1SA Ç1ÇEK 
İhsa.niye Malı. 41 sok~k ro. 29 

BANDIK\1A 

2 . 10 . 19Gl tal'ihinde işine son veril<liğini, 

Karar ro. Karar taı·ihi 

] 3 3 18 . ı . J 967 

(Dil ek çi : Bandırma .1! erin os Çiftliğinde iicretli 
olarak çalı!jl?ğı sıradet işinden uzakla§tıı-ılrnasından 

mii!jteki.) 
Tarım Bakanlığının ccvabi yazısında : 
1. Adı grc:cn aygır deposu hizmetiisi iken ya

rattığı huzursnzluk n> gcçinısizlik s~bcbiyl e 

2. Hal bö.vle olmasına rağmen gcc:nıjş hizmetleri dikkat naza!'a alınarak kendisitre Karaca'bey 
Harasında iş verilmişse de bu görcYi ~mbnl etmemiıı bulunduğu ve i!)inc son verilen kurumda tekrar 
Yazifeye alıım'ıasının idari bakınıdan mümkün olmadığı lbildiı-ilmoktcdir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlarına 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 No. Karar tarihi 

ı384 ı8 . ı . ı967 



- 21 -
(Dil ekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

3034/3034 23 . 3 . ı962 

lERAHİM GÜLER Ye aı&adaşları 
Pazarkuran mahallesinde 

(Dilekçile1· : Toprağa muhtacolduklarından bu
cak merkezindeki H azine yerlet·inden topraklm~

dn·ılmalan talebini kapsarnalrtadıt·.) 

Köy İşleri Baıkanlığmm ccvaıb'i yazısında : 
Ortaklar - A YDJN 

PHinlı bir dağıtım yapılabilmesi i~in "'erekli ~a

lı!)maları devam ettiğ-inden toprak istekleri hak
ancak Hazine arazi (dağıtıma ta:bi tutuluııcaya kadar) 

gereğince malıalli Maliyesince muhtaç ailelere, kiraya Ye· 
kıııda ş imdi lik bir işlem yapılamadığını, 
Mali.ve Bakanlı ğının 693 sayılı gcnelg i, 
rilmdlctc olduğu hildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiıı:in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışma.la.rını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3070/3070, 3252/ 3252 - ~ . 3 . ı962 

OSMA r BERBER 
Meeidiye Köyü Caddesi o: 16 

:.\!ecidiyekii~' - i ST A]'..13PL 

Karar No. Karar tarih i 

ı . ı . ı967 

(Dilekçi: D . B . Ge1ıel Miidii1·liiğiinde bir ~ ta
lebetnıektedir.) 

!aştırma Bakanlığınııı ceYabi yazısında: Adı 

geı:enin ilkokul diplanıası almadığı, şirkettc her han
gi bir i i~in lüzumlu nısıf Ye şartları haiz bulun
madığı için kendisine iş verilmediği, bildirilmektc
cl il'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde ·vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3ı 19/ 3119 - 27 . 3 . ı962. 

1BRAIUU DUR A ve arkadaşları 
Rlzaiye Ma h. 'l'emiz Sokak ' o: 3G 

Karar No. Karar tarihi 

ı . ı . 1967 

(Dilekçiler: l{arayolları 8 nci B ölge 84 ncü Şu
be Şefliğince iş akitlet·inin fes hedilmesinden şikayet 
etmektedirler.) 

BLAZIG Bayındırlık Balmnlığının ce va bi . azı ·ında: Ka-
rayolları nci Bölge 8~ ncü Şube Şefi i ği emrinde 
çalışan Veli Doğan, İbı-ahim Durna YC Fahri Bi

l k'in iş akitlerinin ı961 yı lında teşkilat şamalarında pozi yonlaeının lağv dilme i Ye hizmetlerine ih
tiyaç kalmaması sebebiyle lş Kanununun ı 3 nci.i madd si gereğince bütün kanuni haleları kendilerine 
'" rilmek suretiyle fe hedildiği, dilek<:elerindc üzerinde durdukları şahıs kayırmamn söz konu u, olma
dığı , bölge \:alışmalarında birtakım yolsuzluklae yapıldığı, ~·olundaki idelinların da Yaeit bulunmadı
ğ.ı , bildirilmektedir. 
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(Dilekçenin tarih >C No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet,i açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın 

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

~n32/3132, 4895/ 4895 - 26 . 9 . 1962 

F AHRETT1N CE N GB~ 
Haydarpaşa Sağlık Kolejinde kapıcı 

İS'J'ANBUTJ 

Karar No. Karar tarihi 

J387 :ıs . ı . 1967 

(Dilekçi: Istanbul B elecliyesi11den iJ talebet

nıektedi.r.) 

l ~işlcri Bakanlığ·ının cevabi ya7.ısında: Adı ge
r:cnin durumuna uygun bie kadro olmadığından di
lcğinin ~·crinr getiri lmediği bildirilmektcdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i:;lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. .. 

3] 86/ 3186 ~ 3ı . 3 . ] 962 
KERiM PA YTONCU 
Brtuğrulgazi Mah. Şah. okak No: 4ı 

ESK1ŞEI-IlR 

Karar No. Karar tarihi 

ı388 ı8 . ı . ı967 

(Dilekçi: TCDD Jşle tınesi Genel llfiidiirliiğü iş

çilerinden olııp i§inclen Ç1karıldığıncları miiştckiclir.) 
Ul:.ı ş tırına Bakanlığının cevabi yazısında: Adı 

geç n :2-1: . 4 . ı966 taeillinde sıra sayılı olarak işe 
alındığı ı . 4 . . ı950 tarihinde tesci l edildiği ve iki 
tarih arasmda 3 sene ll ay 7 günlük hizmeti 6153 

sayılı Kanuna göre emekli hizmetine eklendiği mumaileyh 60 ya:ım ik mal edip yaş tah d idi su eetiylc 
sevk edildiğ i ı7 . 7 . 1961 tarihinele ~904 sayilı TCDD. lş~ileri Emekli Sandığı Kanununa tabi hiz
meti 15 sene 2 ay 23 günden ibar t olduğundan ayl ık bağlanmasına imkan göt'i.ilememiş olduğundan 

kendisine toptan ödeme yapıldı ğı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vak:ı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mah'al görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ı389 JS . 1 . ı967 
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(Dilekı:enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adre i ve dilekçc özetiyle komisyon kararı ) 

3200/3200 - 3ı . 3 . ı962 

l\1. AKİF SÖZER 
Yassıhüyük 

Acıpı:ı~·am - D 81\İZL1 

(Dilekçi : Batı - Anadolu'da çok acınacak bir 
köyün kalkınınasını talebetmektedir.) 

Köy !şleri Bakanlığımn cevab~ yazısında : ı95 
yılmda 5 No. lu Topı·ak Komi yomı tarafından 

nd t ge<:en köyde Hazill'e adına: bcl'iı·ti'len toprakla
ı·ın dağıtılması ve orta malr olarak kullamlan ara

:~.inin ele köy tüz 1 kişiliği nanmıa tah i1si· hmıusunda 29 . ı2 . J966 ta ı·ihli 476 a.yılı ya-zı ile De-
nizli Valiliğine talimat verilıni~ olduğu bildiril'ınekt cli'r. 

, 

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. 

3212/3212 - 31 . 3 . ] 962 

RAŞ1T 'L'OPKAYA 
Kılıı:ali Asariye cac1clesi Asma alkıın okak 
Xo. 5 

He. iktaş - L 1'AXBU L 

J arat· Ko. Karar Taı·ihi 

ı390 ıs . ı . ı967 

(Dilekçi : Denizcilik Bankası T. ri. O. dan 20 
yılı. aşmı bir rnilddetıe çal1ştığını, sebepsiz işinden 
çıkanldığından ın·iiştekidir.) 

alışma Bakanlığm'ın ce va bi yazısında : Adı 
g ı;:en 6 91 sayılr Kan'Una göre İhtiyarbk İ"'orta
smdan yardım yapılmasma kammen imldin' görü-
lem miş olduğunu, diğer taraftan adı geı;:eni'n ma

l'lıliyet dunınıunun yeniden tesbirti~ı i i· t me i üze l'i'n' , tekrar nmayeneye sevk dilmiş i e ele .;:alış

ma gilciinün en az % 75 ini kayb tmiş durumda sayılınanuş olduğunu, bilalıara 13 . 9 . J9 65 ta
rihli di'lekı:esiyle 6 L ya m la olduğunu v .;:a lı ştı·ğı be'Ş yıl d~ kendi in den kesilen pri1ııl ri'n iade in i 
i·st miş 506 .sayı•l r Kanmıa gö re yaşlılık aylığı bağlanınası iı;:in ger eldi şartlardan biri olan yılda or
talU!ma en az 150 gün pPim ödeme artını yerine getirenıediği'nden k ndisin sözü geı:en kanunun 
6+. ncü maddesin göı·e yaşlılık sigortasm lan toptan ödeme yaprldı·ğı bildirilmektedir. 

Gereğ·i dü~ünüldü : Dilekç;inin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ic;teği 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 birliğiyle karar verildL 

3239/ 32: 9, 3613/ 3613 - 2. 4. ] 962 

ALİ RlZA YILl\fAZTÜRr 
Tan telinde 

Karar No. Karar tarihi 

] 391 ı . ı . 1967 

(Dilekçi . : 5098 sayılı J(anıınıın 8 nci madde
sine göre köylerinin miinasip bir mahalle naklini 
istemektedir.) 

ANJ ARA lınar v Jskan Bakanlığınm c vabi yazısında 
Hak sahibi kabul edilen 25 ai'leden; 19 aile yapıı. 
htn inşaat yaı-clımım istemeyip, haklarmdan fera

gat etmis ve öd n klet'İ BakaııJıığa geri gönderHmiŞ ol'cluğunu ve adı g ·ı:en ki ~ de feragat ed n
ler arasmda bulunduğunu ve yapılacak hir i lem tılıııa<lığı· hilcliTilm kteclir. 
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(Dilekçcnin tarih ve o. su ile sahibinin adı, ııclresi ve dilekcc özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
i~ari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyönumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3260/3260 - 4. 3. 1962 

-;\IEHMET BAŞOÖLU 
'r. C'. Zi raat Bankasında Tıık i'p ~feınu ı ·u 

POLA'fLT 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
yerine getirilmiş olduğu ellietle komisyonumuzca 
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

7491 /749 ı , 11706j1170ô 
1 62-lG/ 162-1:6 - 21 . 9 . ı 96:3 

.\I U ''l'AFA KIRKINALP 
Kmtuluş "l ah. 176 ·. okak ::\o. H 

Karar No. Karar tarihi 

1392 18 . ı . 1967 

(Dilek çi : lnkılapta teslim etrniş olduğu tüfeği
nin iade edilmemesinden miişt ckidir.) 

J r.; i şle ı ·i Bakanlığının cevabr ya.zısnıcla : l:nlu
labı mütaakıp ilgili mercilere teslim etmiş olduğu 
silahımn adı geı:ene i•ade edildiği , bildirihnekte
diı·. 

açıklanan dilekgesinde vakı isteği Bakaniıkça 

başkaca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi-

Kaı·a r ?\Q. Karar Tarihi 

ı393 ı . ı . 1967 

( Dilekçi : V at ani hizmet tertibinden maaş ta
l(j b etnıcktedir.) 

}lilll Savunrnıa Bıılkan lı ğının cc ,·aıbi yazısında : 
cı) Adı gcı:cn in 22.7. ı!J61 tarihl i ve aynı mahiyct-

ADA~A teki başvmnı ası üzerine hizmet safahatını n IIarb 
Dairesi I3af)kaıılığınra icyidcdilm cıniş olması sebe
biyl e kenJi:si•ne ~ııaaş ·bağla:nam ı~'ac-ağ ı 9 Eylül 1961 
gü n \ 'C a.vnı sa ~'ılı yazı ilc ıbi~di l'ilın'liş olduğunun, 

h) Dild\:<: inin • lmŞkanl ı ğını z·a haş\'urması s ı rasında "ıcıım:ş olduğu "" siılmlar ·eV'V' -lnö r.~amm tdk
lifi YC,Y'rı. 1asan ·ına lkonu teşki l eyl cd iği ce\·ab ı d cğiştil'CCC'k ni·tıcHkt-c ~lmadığını, aıicak ~ı/ıl en Millet 
:Meclisi ·Joomisyıonlarıında görüşülmdde olan ,.c i~tiklfıl mıadaly;aı ı ısıılhipl crinıden muihta<: yaşanna du
mmunda ~mlunanlıım m·aaş veı·ilmc8i ıJıa ıJ\!kında~ri -kanun 'tokl!ifl·eri tdkcmııınül dttiği taG,xJiı,de adı ge
<:cnin ~m lkanuınlardan yaral'lanacağı h'il<diı•ilm i\cted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
-Karar No. Kal·ar tarihi 

139-1: IR . 1 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, ad resi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

3009/3009 - 23 . 3 . 19&2 

MEIIMET BAYRAM ' 'c at-4l<'adaşlaı· ı 

Seyuilcr bucağı 

Devı·ekani - KASTAMONU 

"30G3/3063 - 24 . G . 1'962 

SA'l'I MEHMET ARSLAN 
Şenlik l<'öyünde esnaf 

Dovrelcani IL-\:STAMONU 

.:W69j3069 - 24 . 3 . 1962 

6üT.JEY1\1.AN ŞENOA1~ 
r~ski llüki.i!mct ad. ·Mahall e Bakkaliyesi 

KARAMAN 

-3213/'3213 - 31 . 3 . 19'62 

ABDULLAH .A'fEŞ 
Yeşilada Ma!h. •Söwe Bakkal 

3251/3251 - 4 . 3 . 1962 

NAiL EROL 

KARA...\II.AN 

:Mahkeme başkatipliğindcn cınckJi Ömcı·

oğlu 

POZAN'l'I 

~257 /3257 - 4 . 3 . 1·962 

NEVİN OLGID\TLUK 
Fevzi Çakmak Cad. N o. : 34 

Dcrince - KOCAELİ 

(Dilekçile?· : Devrekani ilçesine bağlı Seydiler b11r 
cağı esnafmdan olup götürü usulde Geli1· V ergisi
ne tutııldukları, 1961 ·yılı faaliyetlerinden dolayı 

ithal edildikleri derecele1·e ait götürü mat1·ahlar 
üzerinden namlanna ge?·ekli vergile1·in tarh ve 
tahsil edilmemesinden şikayet etmektedirle1·.) 

~Ialiyc Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 
geçenleı·in şikayetleri 46 ve 202 sayılı kanunlar
dan önceki V'eııgilendir:me ile ilg.ili bulunduğu ve 
bu lu rum anı lan kan'llnlal'la arz eelilen şekilde 
ı laih , -c şiQc3.ıyet "\"C talepleri de !is'af OOİ'lffi:İŞ ol
duğu, ·bildiribnektedir. 

» » » 

» » » 

» » 

» » » 

Gereği düşünitldü : Dilekçillerin yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde va.Io. istekleri Bakaniıkça 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca ba§kaca yapılacak bir i§lem olmadığına karar ve
rildi 

Karar No. Karar tarihi 

1395 rs . ı . 1967 
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(Di1ekçenin tarih v:e No. su 'ile sahibinin adı, adı·csi ve 'c111ekçc özetiyl e komisyon ikararı) 

3217/32J7 - 4 . 3 . ]962 

SüLEYMAN KA VUŞCU 
Balgat Malı. Cami karşısı No. : 51 

1826/ 1826 - 18 . 1 . 1967 

!BRAlfi::\{ BARADIR 
Günyurda köyünde 

ANKARA 

Yeni ce - TARSUS 

1029/ 1029 - 28 . 12 1961 

İHSAN KENEŞ 

Mir·zabey Mah. Çamlık sokak No. : 5 
BALIKESİR 

643/643 - 2 . 12 . 1961 

ABDURRAlfMAN BABER 
Aksar·ay Narhor Cad. No. 76 

1STANBUI.J 

( DilekçiZer : Va,ta,ni hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasını istemektedirler.) 

Milli Savunma Bakanlığının cervahi yazısında 
Yuı·dun kurtuluşuna ait savaşlarda emsallerine 
nazaran çok üstün ve fevkalaclc hizmetlerde bu
hındukları vesikalarla ve harb tarihi kayıtları ile 
sabit olanlara bu,susi bir kanunla !bağlanmakta 

olan bu teı'tipten maaş için adı geçenlerin istenen 
şartı haiz olmadığı, bildirilmekte-dir. 

» » » 

» » 

» » )) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerlu yukarda özeti açıldanan dilekgelerinde vakı isteideri kanun tek
lifi veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3801 j 4G056 2 Mayıs J 961 

1BRAJI1M: ERBA Y 

Karar No.· Karar tarihi 

1396 18 . ı . 1!}67 

( Dilckçi : 1961 y1,lı Ocak, Şubat ve Mart ayla
rına cıit maaş ve zamlarımı almadığından müşteki

dir.) 
'!'ürkiye Cumhuriyeti Emekli Sanuığı Genel 

1Hüclürlüğünün cevabi yazısında: Ocak, Şubat, 
Mart ve o/o ]5 zaJnlı olnrnk hnzırlanan Nisan -

Aralık J 961 yılı maaş çeklerinin Kopsüt Ziraat Bankasından tanıaınC'n adı gcçcne ödendiği mu
hasebe kayıtlarının tetkikinden anlaşıldığı, lıildirilınektcdir. 

Camiatİk 1\Iah. No. : 21 

Kepsut - BALIKESİR 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği T. C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlükçe yerine getirilm.iş ol duğ·undan konıi~yonumuzca başkaca bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1397 18 . 1 . 1967 
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(Dilıekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve ıclilekçe öızetiyle 'komisyon Jmr~:m) 

1190/ 1231 7 Kasım 1964 

ECLA URUT 
Maltepe Özveı· n Sokak N. 17/4 

(Dilekçi : Dr. Vedat Pürşiinlcr'den miişteki

dir). 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekaıılı-

ANKARA ğın ın yazısında: Ortopedi Küı·süsü. asistanların-

dan Dı·. \ ·edat Püşürıler'li lı:ıkkmdalü fjikayet 
dilekçesi yönetim kurulunda göri.işülmil& ve adı geçeıı fakülteden istifade ederek Fransa'ya git
tiğ inden ve adresi ele bilinmediğinden tahkikat yapmaya imkan bulunmadığı bildirilmektedir. 

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 ov birliğiyle karar verildi. 

296/287 4 Aralık 1965 

AHMET ONUR 
(llubusu) ikizdemir köyi.indc 

ELAZIG 

Karar No. Karar tarihi 

1398 18 . 1 . 1967 

(Dilekçi : TCDD. işletmesinde 1937 - 1942 ta
rihleri amsında geçen hizmetleri sandığa tabi olma
dığından ·ve b1t hizmetlerinin borçlanmak suretiyle 
emeklilik hizmetine eklenmesini istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının eevabi yazısında: Adı 

geçenin emeklilik hizmetlerinin borçlanmak su
retiyl e emeklilik hizm etine cklenme i hususunda 6Hi3 sayılı Kanunla tesbit eelilen müddet zar
fında ,müracaatta bulunmadığından 1942 - 1960 yılları arasında geçen hizmet süresi 20 seneyi 
dol<lnl'mamakta ve bu sebeple de adı gec:cnc 5434 sayılı Kanumın 82 nci madde i gereğince tutarı 

3960,82 liı·n. olan toptan ödeme yapılm ı ş bulunduğu, munıaileyh 1937 - 1942 yılları arasında geçen 
hizmet sÜI'elerinin emeklilik hizmetlerine eklenmesi hususunda 3 . 10 . 1963 tarihinde sözü geçen 
İfl l rtmc a leyhin(' Danışiayda dava açmışsada bu dtı.va hen~z nctieclcnrnemiş olduğu, bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle ltomisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

] 362/ 1403 - 31 . 3 1965 

MEHMET KAHAMAN Ye arkadruıları 

Çınarlı köyünde 

KOCAElJİ 

kimliğinin 949/ 1206, 950/69 karar, Danıştayca 
yapılmayıp, 1948 yılında mer'i bulunan 3710 
Halk Bankasına yatırıldığı bildirilm~kWdir. 

Karar No. Karar tarihi 

1399 18 . ı . 1967 

( DilekçiZer : Gayrimenkullerinin usulsiiz ola
rak istimZak edileliğinden şikayet etmektedirle1·.) 

İçişleri Bakanlığının cevaıbi yaZL<ıında : Adı ge 
çenin ve hissedarları tarafından gayrimenkulleri
nin usulsüz olarak istimluk edildiğinden bahisle 
açmış oldukları daval'ar Kocaeli Asliye IIulmk Ha-

reddedildiği, istimlak işinin 6830 sa:nlı Kanuna göre 
ayılı Kanuna göre yapılarak istimlUk bedelinin de 
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(Dilıekçen'in ta.l'1ih v:e No. su ile sahibiniın adı, adı·csi ve cl il ekı:: e özetiyle koııüsyon ikara1'1) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2407/2729 - 20 . 11 . 1 !)66 

SÜREYYA SlRER 

Karar No. Karar tarihi 

1400 18 . ı . 1967 

( Dilekçi : N as bı nın diizeıtilmesini istemekte
dir.) 

900 ncü Oıu. Ana İ'kmal Amiri Ord. Yb. 
Ocnelkuı·ınay Başkanlığının cevabi yazı sında : 

ligili subaym Askeri Yargıtaya 'bu 'konuda dava 
açtığı ve aleyhine sonuçlanmış olduğunu, bu karar !STANBUL 
üzerine iade i mu hakem c talebi ile Danıştay n ~z. 

dinde a~ış olduğu davası da reddedilmiş oldnğu, bildirilmcktcdil'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1414/1455 - 22. 6. 1965 

VEIIBİ POYRAZ 
Çemberlitaş Piıyeı· I1oti: caddesi 
Senler Palas 

iSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1401 18 . ı . 1967 

(Diıekçi : l stimlak i.Jinin neticelenmemesinden 
miiştekidir.) 

!mar ve İskan Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Adı geçene hissedarlad a birlikte müracaat etmesi 
gerektiğini mütaaddit defalar bildiritmiş olduğu 

ve belirtilen şekilele müracatta bulundukları tak
diı·de gerek li işlemin yapılacağı ifade edildiği bil'-
dirilmek:tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

BaşkanvekHi 

Gümüşane Milletvekili 
N. Alegün 

(Dilekçe sayısı : 91) 

Karar No. Karar tarihi 

1402 18 . ı . 1967 

Sözcü 
Adana Senatörü 

lı! . Y. Mete 
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(Dilekçenin taüh ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilel-çe özetiyle komisyon kararı) 

207/ 207 - 7 .ll. ]961 

RIZA ATÇEK:IDN ve aTkadaşları 

. \ şıı·an köyünde 

ICARAMAN 

(Dilekçiler : Kararnan ilçesine bağlı Aşiı-an 

köyünde mu1·isleri adına 1292 tarihli tapu ı'l e ka
yıtlı olan çiftlik sınırla1·ı içinde, H azine ma-lı ol
madığı halde ta pulamaca kanunsıız olarak H azine 
ı·e köy tiizel kişiliği adına tesbit yapUdığını iddia 
etmektedi1·.) 

B~bakanlık Tapu ve Kada. tro Genel Müdür lüğü cevabi yazılarmda : Malıallinde müfettiş ma
rifetiyle yaptırılan tctkikat sonunda; icra olunan tapulama işl erinde her hangi biı· kamuısuzluk 

olmadığı, bildirilmiştir. 

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 mıı:hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · - -

26'5/265, 1204/ 1245, 1226/ 1226, 
16313/ 16313 - 23 . 12. 1961 

KEMAL ÇELİKÖZ 

Defterdarlık Vasıtasrz Vergiler Müdürlü
ğünde 

İSTANBUL 

Karar No. Kaı-iı.r tarihi 

1403 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : lstanbııl Defterdarlık yolsuzlııkla1·la, 
göTev ve salahiyetle1·inıi kötüye kııllamldığ·ın·ı ve 
kanunsuz işlemle1· yapıldığından miiştekidiı·.) 

Maliye Bakaıılığının cevabi yazısında : Adı ge
çenin amiTl'erine hfumetsizlik tmek, arkadaşları 

arasında geçimsüdik yaratmak suretiyle daire 
ahengini bozmakta olduğunu, bu se'beple zaman 
zaman yerinin değişti~·ild.i-ğini, 1961 yılmda vilfi.yet 

om'rine alınmış bulunan mıunaileyhin görevine iadeten sonradan verilen vazifelerde doğru dürüst 
çalışmadığı, asılsız şikayetlerde bulunmayı itiyat haline getirdiği, 25 hizmet yılı taınamlamaınış ol

·ması sebebiyle emeldiye sevki cihetine gidilemediği, bildirilmiştir. 



- 2 -
(Dilekçeııin ı.arih Ye No. su ilc sahibir in adı, adresi ve dilekçe 07-etiyl e komisycm kar· :ı.r-ı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl:ı.nan dilakçesinde v§Ju isteği komisyonumuz 
çalışın~ düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma:n hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle· karar verildi. 

304/ 304 - ll . ll . 1961 

HÜSEY!N CAHl'r OGUZ ve arkadaşlal'ı 

Avukat 

A::\IASYA 

Karar No. Karar tarihi 

1404 9 . 3 . 1967 

( Dilekçiler : 8-ııluova If akimi gÖTeı· ini köt·üye 
kullandığından şikayet etmektedir! er.) 

Adalet B:ı.kanhğıııın cevabi yaz:ısııı<.la : .Adı ge
çen ve arkada.5larının dilekçedeki iddialarla teey
yüdetmediğinden sözü edilen hakim hakimıda mu
amele tayinine mahal görülmemiı:ı olduğu bildiril
miştir. · 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v3Jn is-~eği komisyonumuz 
çalışmalarını. diizenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem;' yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

587/ 587 - 28 . ll. Hl61 

HAMDİERDEM 

Sanat Mekteplel'i l\1ezuuları Kefalet Koope
ratifinde Rifat Sirkeoğlu eliyle 

Ka.ra.r N o. Karar ta.ri hi 

J-1:05 9 3 . 1!)67 

( D-ilekçi : Çalı.'}tığı yerden askerlik görevini 
. i/cı clınek iizere aynlclığıııı, bilô.ham eski göt·evinc 
dönınek istediğinele dileğinin y e·rine getit·ilm,ediğinı
clen nıüştekid1:1 ·.) 

TuTizm ve 'l'anıtma Bakanlığının cevabi yazı-

A"l\o'KARA !iında : .Adı geçen ınül ga. Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü 400 lira ücretli daktiloluğund:ı. 

çalı. makta iken, aldığı 15 günlük senelik mezuniyetinin sona erdiği 1 . n . 1 !)5!) tarilunele e.vclet 

etmediğinden bu tarihten itibaren ınüstafi sa.yıldı ğın ı , sözü ge~en 20 . 9 . 1961 Ye 6 . J1 . 1961 
tarihli dilekçeleriyle yenid en iş talebinde bulunmuş ise de durumuna uygun açık kadro ol maması 
sebebiyle isteğinin yerine getirilmesi mümkün olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetlrili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kan.unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1406 9 . 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih vo No. su ile sahibiniıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

593/593 - 28 . ll . 1961 

SAIJ tH KIYMETLİ 

Savarona Gemisi K. Ast. Sb. Üst. Çvş. 

594/594 - 28 . ll . 1961 

SELÇUK UTKU 

GÖLCÜK 

Giresun Gemisi Kwn~ndanlığı Ast. Sb. 
Baı,. Çvş. 

595/595 - 28 . ll . 1961 

ALAATTİN YILMAZEH 

GÖLCÜK 

Giresun Gemisi K. Ast. Sb. Üıst. Çv~. 

' 596/596 - 2 . ll . 1961 

AHMET ÖZKAN 

GÖLCÜK 

Giresun Gemisi Komutanlığı Ast. Sb. 

Üst. Çvş . 

597/597 - 28 . ll . 1961 

AHMET. ÖZKAY A 

GÖLCÜK 

Giresun Gemi'si K. hğı Çarkçı Ast Sb. 
Baş. ÇYş. 

598/598 - 28 . ll . 1961 

MUSTAFA SARIYER 

Giresun Muhribi Ast. Sb. ÇYŞ. 

GÖLCÜK 

GÖLCÜK 

(Dı1ekçiler : 20 Şubat 1961 tarihli 10738 sayılı 
' l 

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren as1tsubayların 
bir iist 1·ütb eyC! ter[ilerini1ı irııtihanla olacağı'YJ-ı 

ı•az'eden Astsubay Sicil Yönetmeliği ge1·eğince ter
fi ettirilmediğinden nıü~tekidirler.) 

)) )) )) » 

)) » » » » 

» » » » 

» » » » » 

» » » » 



_,_ 
(Dilekr:enin tarih ve No. su ilc salıibinin adı, adresi ve dil k9e özetiyle komisyon kararı) 

59ı:l/599 - 2 . ll . 1961 

AT;! H YAN IlC 

Uirc un . c ınisi Kumanclanlığı Ast. Sb. 
Baş. ÇY .•. 

600/600 - 2 . ] . 1961 

AVlT GÖRGÜLÜ 

GÖLCÜK 

ircsun emisi K. lığı Ast. Sb. Üst. vş . 

607/607 - 29 . ] ı . 1961 

EYFİ IRA I 

GÖLCÜK 

Amasra Gemisi K. Ast. b. Baş. vş . 

GÖL ÜK 

( DilekçiZer : 20 Şubat 1961 tarihli 107 38 sayılı 
Resnıı Gazete ile yiiriidii.ğe giren ast ııbayların 
bir iist t"iitbeye terfilerinin imtihanla olacağını 

1'a.~'eden Astsııbay Sicil Yönetmeliği ge1·eğince ter
fi ettirilmecliğinden miiştekidideı-.) 

» » » » » 

» » » » » 

l\Iilli Sanınma Bakanlığmm ccYabi yazısında : Bilithara 3 Mayıs 1962 tarilı ve 11097 sayılı Res
mi Gazete ile yürürlüğe gir n Astsubay icil Yönetmeliğinin g çici 1 nci maddesi gereğince, adı 

geç n asısubayların 30 ğı_ı tos 1961 tarihinden mu teber n bir üst riitbeye terfi'lerinin yapılmı§ ol
duğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde valo. istekleri Bakan
Iıkça dilekleri yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

606/ 606, 7944/ 7944, 
] 5484/15484 - 7 . 6 . 1965 

AHMET N RE'l'Tİ. !LERİ 

Akı Dokuma Fabdkası Muh. Icmunı 

ANTAKYA 

Karar No. Kal'ar tarihi 

1407 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Tapu ve Kadastro GeMl llfüdürlii
ğiinde menım· iken sebepsiz emekliye sevk edildi
ğinden miiştekidir.) 

Ba.cıbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdür
liiğünün cevabİ yazılarında : Adı geçenin görc
vinde hruıarı göstermediğind n ba§ka bir ııicil ami-
rinin yanında denenmek üzere Edremit Tapu Sieil 

Muhafızlığı emrine verilmiş. e d , burada da muvaffak olamaması üzerine emekliye seYk edildiğini, 

adı geçen emekl iye scvki hakkınclaki kararın iptalini talch tmi~e de Danıştayca r ddedildiği bildi
rilmektedir. 

Gereği dü§ünüldü: Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müracaati. gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 



--1--
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

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

612/ 612, 11962/ 11962, 
11891/11891 - 15 . 6 . 1964 

1\fUSTAFA ŞAYBAZ 

Şen Bursa Oteli No. 2 

Sirkeci - İSTANBUL 

Karar N o. Karar tarihi 

1408 9 . 3 . 1967 

( Dilekçi : Bakırköy Akıl H astanesi 40 set· visi 
ile Dr. F ettah görevini kötüye ktıllandığından §i
kayet etmektedir.) 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazısında : Müşteki tarafından evvelce ayn.ı meal
de Başkanlığa gönderil en ve muhtelif makam.lar-
dan muhavvel dil kçeler üzerine Başmüfettiş Dr. 

Muhittin Önen tarafından malıal linde yapılan inceleme neticesinde; adı geçcnin gayrikabil şifa bir 
akıl hastası olup karısmın vesaycti altında taburcu edildiğini ve hacır . altına almdığını, ileri sür
düğii (Tefsiri - ihtisafi) fikirleı-in hastalığı icabı bulunduğu , bu itibarla müracaatlanmn nazara 
almamıyacağı , bildirilmişti r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem, yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

614/ 614 - 29 . ll . 1961 

SÜLEYMAN ÇALIŞKAN 

Şirinevler Fatih caddesi No. 19 

Balmköy - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1409 9 . 3 . 1967 

(DileTcçi : Birinci Cihan SavaJı ile l stiklô.l Sa
vaşında ynt·dun kıu·tm-ılrııası için ıızun siire asker
lik hizmetinde görev aldığım, rııal1i.liyet maa§ı bağ

lanmasını ist-emektedir.) 

filli Savunma· Bakanlığının cevabi yazısında : 
Vatani hizmet ınaaşmın bağlanabilmesi için kişi-

nin emsallerine nazaran iistiin ve fevkalade hizmet 
ve yararlıklariylc veya o der ce muteber şahit ve vesikalarla ispatlanması gcrekmekte olduğu, va
tani lıizınet tertibinden maa.j veya diğer her hangi bir elcilde yardım yapılması imkanı göriilemediği 
bildirilmiştir. · 

· Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.ıa isteği kanun teklifi 
ve tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyon um uz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kann
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. .f{arar tarihi 

1410 9 . 3 . J 967 
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(Dilekçeniıı tarih ve o. su ile sahibinin adı, adresi ve di l ek~c özetiyle lcoınisyon kararı) 

G16/ 6JG, 4750/4750 - 12.9 .1962 

1Sl\fET TÜKEL 

l avutpaşa mahallesi Kocamustafapaşa cacl
clesi N o. 159 Da i re 4 

(Dilek çi : V atan i hizmet tertibinden maaş ta
lebetm ktedi1·.) 

Milli SaYunma Bakanlığının r vahi yazısında : 
Adı ge~en şahısların muhtelif kana ll ardan bu is-
teği havi. müracaatlarmın Bakanlığa intikali üze-

• 'anıatya - 1 TA BUL rino faliye Bakanlığma sunulmuş ise de bu Ba-
kan lığın 16 . 3 . 1963 tarihli ve Bütçe Ye Mali 

Kontrol Genel :Müdürlüğü Emekli Şubesi 115611 - 119/3 65 sayılı ccYabi yazıs ı ilc i. tck olumsuz 
karşılandı<Tından tasarının kanuntaşması i~in gerekli muamrlrdrn sarfınazar l'dilliği, 1 ildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

617/ 617 - 29 .ll . 1961 

'EVDET ERDEN 

GÖRDES 

Karar No. Ka.rnr tarihi 

1411 9 . :1 . 1967 

(Dilekçi : Gördes'te üç davavekili b1tlmıuıcuiığı 
halele üç av1ılrat bulunduğundan bahisle duı·uşnıa
la,ra kabul cdilnıedilclerini, bu halin Ilııkuk U sıllii 
Jlfuhakemeleri J{anunıınun 61/4 ncii maddesi hük-
müne cıykın olduğnrıu, yaz1haneleri bıdwıan üç 

avnkatın dcıimi olarak Gördes'te bıılumnadıkları gibi bi,rinin tiibcrldilozlıı, diğer! erinin bazı sc bezı
l rle geçici olarak bu yerde çalışrııak zonı1ula kaldı,kları belirtı'le1·ek l• ndileı·inin anılan kmıunun 

li l nci maddesinden isti[ ade il c dava kab1tl ve i akibetmel eri?ı e m iiwode edilmesinin sağlanması is
tenilmektedir.) 

Adalet Bakanlığının ccYabi yaz ısında : 3499 sayıh AYukatlık Kanununun 23 ncü ve Hukuk 
Usulü Muhak('meleri Kanununun 61 nci maddeleri hükmü uyarınca her lıan gi bir yolsuzluk ve is
t ği hakkın la Bakanlık~a idareten yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 9Y birliğiyle karar verildi. 

619/61!) - 29. ll. 1961 

Dı·. All1D DERt" 

Devlet Hastane. i ·isaiy Müt. Abidinpaşa 
cadclrsi No. 95 

ADANA 

Karar No. Karar tari'hi 

1412 9 . 3 . 1967 

( Dilekçi : Almakta oldtığ'U 1 250 lira maaş ta 
rııiidcletini ilcmal ettiğinden bahisle t erfı'itnin ya
pılmasını isterııektedi1·.) 

ağlık YC Sosyal Yardım Bakanlığının cevabİ 

razılaı1ncla : Adı ge~enin dosyasmda yapılan araş
tırmada temin edilen 1 100 liralık kadroya geçi
ritmek sur t iyle 30 . ll . 1961 tarihinde ilcinci 



-'1-
(Dilekç~nin tarih ve Ne. su ilc sahibinin adı, adr·esi ve dile~ı:çe öze'Liyle komisyon kararı ) 

üst derece ı 500 lira maaşa terfi cttirildiği ve bu derece maaşta ii.ç yıllık kanuni nıüddetini ikmal 
etmesi sebebiyle aylığınm 30 . ll . ı964 tarihinde ı 750 liraya yi.i.kscltildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

627 j G27 - 29 . ll . ı961 

MEHMET SAHAK 

IIanpcri köyünde 

Kaı·ar 1 ~o. Karar Taı'ihi 

ı413 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : E1·zincan Orman !şletme MüdürW
ğiinde bazı yolsuzlukla1· bulnnd1ığunn iddia etmek
tedir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazılarında : İlıbar 
RE1"AH1YE konuları o tarihlerde Orman Genel Müdürlüğü 

müfettişlerine mahallen tetkik cttirilmi6 Ye netice
ele : Adı geçeni n i'ddialarının sabit olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınis
yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

640/640 - 2 . ı2 . ı96ı 

YAŞAR AI,! NURAL 

Çayırbaşı addesi ro. ı92 Foto ural yanında 

Iüır·ar 1'\() Ka.rar Tarihi 

14ı4 9 . 3 . ı967 

(Diıekçi : Menıuriyetten ih1-acına dai1· kararın 

iptali ile maa.§ ve istihkaklannın ödenmesini i.~te

mektedir.) 

İçişleri Bakanlığmıu ccYabi yazısında : Adı ge-
Bi'ıyükdcrc - İSTANBUL c;enin mcmuriyctten ihracına dair olan 30 . 5 . ı959 

gün ve 8 sayılı karara karşı valn itirazı Damştay

ca reddedilmiş olduğunu, mahkemede bcraet tmi olmasının nazarı itibara alınmadan Yerilcliğini 

ileri sürdüğü düzeltme talebi de tekrar Dam5tay 5 nci Daire ı6 . 2 . ı96ı gün karariyle redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıldanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmn.lannı dti
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuniuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

14ıG 9 . :~ . 1967 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon kararı) 

1476/1476 - 4. ı. 1962 

IlASAN ÇETİNGÜL ve arkadaşları 

İnkılfı.p İlkokulu Müdürü 

(Dilekçiler : 6273 sayılı Öğ1·etmen lntıbak Ka
nununun ııygulanması esnasında haks1zl1 .. ğa uğm
dığından şikayet etmektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığınm cevabi yazısında 
TİRE 6273 numaralı Kanunun uygulanmasında doğan 

aksakhklarm tazminat hariç, 657 numaralı Devlet 
Memurları Kanununun getirdiği hükümlere göre telafi edileceği konusunda bulunulduğu, bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan vak:ı isteği kanun teklifi veya tasarısı
na konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal g·örülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

16 3/1683, 4854)4854 - 22. 9 . 1962 

MEHMET KUŞ 

Hükümet caddesi No. 4 1\fanifaturacı 

KÜTAHYA 

Karar No. Karar tarihi 

1416 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : 9 800 M2 lik arsasmın müstakbel şe
Mr pliınında stadyum tesisleri ola1·ak gösterildi
ğinden miiştekidir.) 

İmar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısında 
Sözü edilen yerin Kütahya İmar Planında meslren 
sahası dahiline alındığı, bildiTilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vak:ı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1773 1773 - 16. ı . 1962 

RIZA AKBAŞ 

Sarıcalı mahallesi 

ÇARŞAMBA 

Karar N o Karar tarihi 

1417 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Deniz t e1·his e1'i olııp kendisine ma
Wlliyet nıtta§'t tahsis eelilmesini istemektedir.) 

Genelkurmay llaşkanhğı Deniz Kuvvetleri Ko
ınutanlığının cevabi yazısında : Adı geçen terhis 
&rinin durrunu şahsi dosyasından ve Donanma Ko
mutanlığı kayıtlarından tctkik ettirildiğinde as

kerlik hizmeti esnasında vazife ile görevlendiirildiği esnada arızalandığını tevsik edecek her hangi 
bir belgeye raslanaınachğ1, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vak:ı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınis
yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal göıiilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1418 9 . 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1960/1960 - 22 . ı . 1962 

SENİYE AYAŞLIOGLU 

Kadıköy Osmanağa mahallesi Ku dili cad
desi No. 87 

İSTANBUL 

(Dilekçi : llfiiteveılisi bulunduğu l za1·i vakfının 
bil" diiva.sı mevcudolup, mahkemeler ve hakim teh
clidolunarcık Tenıyiz llfahlcenıe ine giden dosyanın 
da llfenderes'in emriyle 40 k4i tarafından izlen
mesi sonıl?ldn adaletin s1ıiistinıal sıu·etiyle dav(tnıtı 
1 ·eddolımma-sından miiştekidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Sayış
tayın gerek kimlik ve doğru adres gösterilmeksizin yapıldığı kanaatine varılması itibariyle soruştur
maya yer olmadığına karar verilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn i<Jteği 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 birliğiyle karar verildi. 

2868/2 68 - 16 . 3 . 1962 

KADİR ÖZGüN ve arkadaşları 

Zibni köyünde 

Digor- KARS 

Karar No. Karar tarihi 

1419 9 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : 20 yıldmı beri zilliyedde bulun
dukları ye1·lerin bazı kinısele1· tarafından zorba
lı.kla Ue1·ine geçi1·mi§ olduklan yerleri namlarına 
tapuya tescil için mahkemeye dava aç1mş old1tkla
nndan şihay t etmektedirler.) 

Köy !şleri Bakanlığının c vabi yazı ında :Kars 
ilinin Digor ilçesine bağlı Zibni köyünde; birçok şahıslar M:edeni Kanunun 639 ncu maddesine i ti
naden tescil davası açarak işgall rindeki araziyi ınahkem karariyle tapuya tescil ettirdikleri; diğer 
taraftan köy halkı temsilci seçer k bu davaların bir~oğuna müdahil sıfatİyle katıldıkları, adı ge-· 
ı:,enler tarafından iddia olunduğu üzere her hangi bir ahtckarhğın mevcudolmadığı ve bu. hususun 
IJlahk:emece sabit bulunduğu bildirilmiştil'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3026/3026 - 23 . 3. 1962 

Dr. PERlHAN ÇAMBE rj 

Pataloji Şubesi Ş f i iimuıı e Hastanesi ,. 

A.J.\l"KARA 

KaraJ' No. Karar tarihi 

1420 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Ankm·a Ahmet Andiçen Kanseı· Has- • 
tanesino tayinini talebetrııektedir.) 

Sağlık ve osyal Yardmı Bakanlığının cevnbi 
yazısında : Ankara Kanser Ha tanesine tayini 
ınii.mkiin "'Örülmemiş olduğu, bildirilmiştir. 



- 10 --
(Dilck~enin tarih ye No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilck~e özetiyle konıisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vikı isteğ1 ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı orga.nlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle ko~nisyonumuzca bir 
j ~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3056/3056 - 24 o 3 o 1962 

EMİN ALl Y AŞIN Yc arkadaşl ar ı 

Çapa Necip Asım sokak No. 35 

İSTANBUL 

Karar No. Kıırrn· tarihi 

1421 9 o 3 o 1967 

(Dil ekçiler : Mill et Ca,cldesinin 1 stanb~ıl hem
şerileri oldukLarını 15 . 9 . 1960 taı·ihli plitnın 

kendilerine aidolan kısmının tadili ile imar çizgi
sinin ileri alınmak sıu·etiyle uğradıkları hakS?zlı

ğın giderilmesini istemektediı ·l e r.) 

!mar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısın la : İstanbul VaJiıliğinin H . ll . 1966 gün \ 'c Belc
diye Reisliği İmar Plftn Müdürlüğünün 2640-3721 BS sayılı yazısında: F atih 414 pafia 1705-1714 
194- 19157- 1984 ve 1985 adalarla ilgililerin 21. 3 . 1962 günlü müracaatlarından sonra bu saha i ~in 

belediyesince hazırlanan plftnların Bakanlıkç:a ll . 10. 1962, 19. 10. 1963, 24. 6. 1963, 19. 6. 1964 
ve 19. 6 .1966 tarihlerinde aı·andığı, hu suretle dil ekç:e sahiplerinin 1960 tasdik tarihli plana yaptık

lan itiraz konusunun ortadan kalktı ğı bildirilmel~tcd ir. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi. 

3152/ 3152 - 29 o 3 o 1962 

REFİA BALTI<OG~U 

Boğaz~~i 2210. sokak No. 47 

İZMİR 

Karar No. K fl rar ta ı-i hi 

1422 9 o 3 o 1967 

(Dilekçi : 1942 senesinde Yunanistan'dan k(J,
çak olarak yurdumuza iltica ettiğini, dul ve yoksııl 
biı· leeıd-ın olmasına ve nıiitaaddit müracaatlarda bu
lunrnasıncı rcığmen şimdiye kadar iskan edilmedi
ğini i fade ve beyanla eınsali göçmen ve rniiltecile1' 
gibi kendisine de islcan hakkı tamnmasını talcbet
rııektedi?·.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı gcçenin iskan esas defteri vc dosyalar üzerinde 
yapılan incelemede bir kayıt ve müracaatına rasıanmadığı cihetle hakkında iskan mevzuatı muame
lesinde ve idareten yapılacak bir muamele olmad; ğı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkiJi 
idari mercie veya yarg1 organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm.alannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesina ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilıi 

1423 !) o 3 o 1967 
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3206/ 3206 - 31 . 3 . 1962 

AL!SEYDİ UJ.ıAŞOGLU 

DiıYa Takipı:isi 

HEKİMHA . 

( Dilekçi : H ekimhan ilçesinde dava takipçı1iğiy-
7c iştigal ettiğini, bu faaliyetinden dolayı serbest 
meslek erbabı olarak götiirii 1ısıılde G eli1· V eı·gi
sine tabi tut1tldıığıınıı t'ergı:sinin çoğlıığıındMı 

miiştekidir.) 

Maliıye Bakanhğmm cevabi yazısında : Adı g ı:enin götürü usulde G lir VeTgisine tabi tutuldu
ğu, 1960 yılı için ithal dildiği en küçük derece olan 3 ncü dereceye ait 2 600 lira matrah üzerin
den medeni hali ve aile durumu göz önünde bulundumlmak sur tiyle narnma 107 lira, 1961 yılı için
de yine aynı dereceye aH 3 000 lira matrah üzeri nden 167 lira Gelir V rgi. i salındığı, mükellefin 
1960, 1961 yılları için salınan mezkür vergilerin tamamını üd miş olduğu ödeviinin işinin 31.12.1964 
tarihinele terk ettiğinin bilelirilmesi ilz rine, vergi dairesince mükellefiyetinin kaldırılını olduğu 

bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3215/3215 - 31 . 3 . 1962 

1BRAHİM ERDİM 

Altınoluk halkı narnma 

Karar No. Karar tarihi 

1424 . !) . 3 . ] 967 

(Dilekçi : Köy mıntakasında onncın tahdidi ya
pılıı·ken, zeytinliklerin Devlet onııanı olarak tah
dit sını ı·lan içe1·isine alındığından nıiiştekidir.) 

Tarım Bakanlığı ceYabi yazı ında : Orman tah-
EDREMiT dit sınırları içerisinde kalan YC dolayısi Y.le DeYlct 

ormanları meyanında buJıınan bu :v.erler iı:in, mer·i 
karnuıl'ar muvacehesinde bir i'şlcm yapılnııısının mümkün olmadığı bildirilmi<ştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaJn isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılması.n"a mahal görülme diğine oy birliğiyle karar verildi. 

3221/3221 - 4 . 5 . 1962 

ELAL YILDIRIM 

Gündüz köyünde 

1 ara~oban - RINI 

Karar No. Karar tarihi 

1425 9 . 3 . 1!)67 

(Dil ekçi : Hıms ilçesinin Giindiiz köyiinde 59 
o. lı Toprak Komi yonıınca kendilerine ait topltı 

ı·c nıahkem den ihtiyati t edbir kcırarı da aldığı 
yerle1·in Toprak Komisyonunca H azine adına t s
bit ve tescil eclilmek istenildiği1ıden rııiiştekidir.) 

Köy !şleri Bakanlığmm cevabi' yazısında : 1952 yılında 59 No. lı Toprak Komisyonu tarafından 
4753 sayılı ift~fyi Topraktandırma Kanununun maksadiyle uygıılamaya tabi tutulduğu sırada di
lekçilerin koydmclukları ihtiyati tedbir ltararı üz ri•ne Toprak Komisyonu köyden ~ekilmiştir. 



. - 12 · -
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adreRi ve dilekçc özetiyle komisyon karaı·ı) 

Bilalıara konulan ihtiyati tedbi:rin uygulamaya tabi; tutulan arazinin tamamına şamil olmayıp 

yalnız 17 parça araziye ait bulunduğu, 1958 yılında mahkemece karara bağlanması. üzerine tedbir 
dışı kalan arazi 59 No. lı Toprak Komisyonunca tekrar ift~iyi Topraktandırma Kanununa göre 
dağıtılınale üzer ele alındığı, bunun üz rine mal sahipl ri dağıtın1 hakkındaki şi kayetlerini tekrar 
etmekle beraber bir taraftan da açtıkları hudut tesbiti ve tezyidi dönüm davasına devam ettikleri, 
izah olunduğu üzere Gündüz köyünde, Toprak Komisyonunca icra kılınan uygulama ye belirtme iş

leınl eri; Muş Asliye H u kule Mahkemesince verilen tcdbiı·, hukuk tashihi ve miktar tczyidi hakkın

daki kararlar esasları dahilinde yapılmış olduğu, adı geçen ve arkadaşlarına ait topraklar hiçbir su
retle dağıtıma tutulmamış ve tamamen mahkeme kararına uyularak kendilerine terk ·olunduğu bil
dirilmiştir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması h~ebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3222/3222 - 4 o 3 o 1962 

MEHMET YAS EBEP ve arkadaşlan 

Gazlı Telsiz malıallesi 84/1 sokak io. 20 

Zeytinburnu - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1426 9 o 3 o 1967 

(Dilekçile1· : Konut tenıin edilmesini itsemekte
dider.) 

!mar ve 1skıln Bakan lı ğının cevabİ yazısında 
Gecekondu Kanununun Büyük MiUet Meclisince 
kabul edilmiş olup g r kli hazırlık yapılmaya baş
landıktan sonra durumun tetkik edilece~i adı ge-
~cne tebliğ edilmi~ olduğu bildiTilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3233/3233 - 4 o 3 o 1962 

HALİL KURTTAŞ 

Marangoz 

Karar No. Karar tarihi 

1427 9 o 3 o 1967 

( Düekçi : H ekimhan iıçesinde marangozluk 
yaptığını bıı faaliyetinden dolayı götü1"ii usıılde 

Gelir V ergisine tabi tutuldnğunu verginin çoklıı

ğmıdan miiştekidi·r.) 

HEK!MHAN Maliye Bakanlığının cevabİ' yazısında : Adı ge-
çen götürü usulde Gelir Vergisine tabi tutulduğu 

1961 yılı faaliy tinden dolayı ithal edildiği 3 ncü dereec 3 200 lira götürü matrah üz · ri'nden, me
deni hali ve aile durumu da göz önünde bulundurulınak suretiyle namına 197 lira vergi şalındığı 
ve birincİ taksiili olan 9 ,50 liranın tabsil olduğu, bilalıara 46 sayıl ı Kanunla tarh v tahsili tehir 
olunan mezkılr yıl vergisinin, 202 sayılı Kanunla t bit ed ilen c a Jara göre yeniden takdir olunan 
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matrahlar üzerinden hesaplandığı ve salman J Ol lira Yergiden evvel ce ödenen 98,50 lira n m mah
subedildiği, mütebal<i' miktarının da mükellefç:c ödendiği, dilekçe konusu haklanda yapıla~ak bir 
işlem mevcudolnıadığı, bildirilmiştiı·. , 

Gereğ'i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle . karar verildi. 

4!570/ 4570 - 28 . 8 . 1962 

M. ALİ KÜÇÜK AKALLJ 

Esnaf Dernekl'cri Birliği Başkanı 

KONYA 

Karar No. Karar tarilli 

1428 9 . 3 . 1967 

( Dile/;_çi : osyal Sigorta J( anununda çıra/cla

rın da sigo1·tcıya tabi tutulınasını istemektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışınalarmı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci' maddesine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5035/ 5035 - 9 . 10 . 1962 

AL! ATAMA ve· arkadaşları 

Muhtar 

BEJYTÜŞŞEBAP 

Karar No. Karar tarihi 

1429 9 . 3 . 1967 

( Dilelcçiıer : Koyunculukla iştigal ettikle1·inden 
annan teşkilatının kazalanndan kald1rılrııasını is
i ernektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışınalarmı düzenliyen 140 saYılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonuınuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1 

5039/5039 - 9 . ] o . ] 962 

ŞABAN DEMİR 

Aralık köyünde 

Borçim - ARTVİN 

Karar No. Karnr tarihi 

1430 9 . 3 . 1967 

(Diıekçi : AslcerLikte görevi sırasında kaybet
tiği kolwıdan dolayı bir ô.t1{ette bulunulmasını is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçlııin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vfi.ln isteği ilgili ve yetkili 
'idari ınercie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 
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düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işl~m yapılmasına_ mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

5041/50-H - 9 . 10. 1962 

O l\1A r KATNONCU w arkadaşlaı·ı 

Keşap lrra Mcmuı·u 

5057/5057 - 9 . 10 . 1962 
OGUZ ÖZALP Ye arkadaşları 
Yargıtay memurlaı ·ı 

h.EŞAP 

ANKARA 

Karar NQ. Karar tarihi 

] 431 !) . 3 . 1967 

(Dilekçiler : !cra nıemurıı, mahkeme başkatibi 
gibi meınıır·lardcın olduklarını, 1 . 8 . 1962 tari
hinde ödenınesi iktiza eclcn taznıinatlann ı•erilme
dtğinde n .5ikô.yet etıncktedirl e ı· .) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti :ı.~:ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kn.rar verildi. 

5043/5043 - 9 . 1 . 1962 

SALİl\I DAU 

Telman kazasının Alimor köyünd ' 

ERZUR i\I 

Karar No. Karar tarihi 

1432 !) . 3 . 1967 

( Dilekçi : 1954 tarihinde istifa ile eğitiııılik gö
reuiııcleıı ayrıldığmı tekra·r göreı·e almmaclığıııa;;;;_ 
ınüştekicli1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valc. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz galışmalannı 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 

1433 9 . 3 . 1967 
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5045/50-!5 - 9 . 10 . 1962 

KAZI:.'ıf YILMAZ 

Enıirsehik mahal lrRi Köpı-iilü sokak No. 13 

ımz -Rcu 

'(Dücli~i : E?'Z1wu.m Doğtımevi Başhekimliğinde 

(al1§tığı sii relerce kesı1en kesintil erüıin tarafına 

iadesini istcmektedi1'.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilakçesinde v?Jn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna müracaati gerektirdiği cihetle komi3yonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ltomisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülınediğin.e oy birliğiyle karar verildi. 

50-16/ 5046 - 9. 10. 1962 

ÖMER KSOY '" arkadaşları 

Adliye Dairesi· odacıları 

KAY "' ER! 

Karar ro. Kaı·ar tı:ırihi 

1434 !) . 3 . 1967 

( Dilckçiıer : Adliye hiznıctlileı· i olduklm:ım, 

maaşlannın az l1ğırıdan şikayet ctmcktcdirl r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kammun 5 nci: maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5052/505~, 12228/12228- 14 .. 1964 

ŞÜKRÜ BR OY 

arşı maluıllrs i t-1:. sokak No. ll 

EHZİK Ai\ 

Karar No. Karar tarihi 

1435 9 . 3 . ] 967 

(D ileli-çi : 1937 yılında eğitrııen olarak 1949 yı
lına kadar çalıştığmı, kendi isteğiyle ayrılcl1ğını, 

bilalıara askeri lisesine ba.Jhademc olarak giı·diği

ni sebepsiz i.:ıi1ıdcıı çıkanlclığından miiştekidir.) 

Gereği düştinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilekçeslnde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaat! g·e rektirdiği cihetle k0misyonumuz çalı§malarını dü
zenliyen 140 sayılr Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiylo komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğıyle lcarar verildi. 

Kara.r No. Karar tarihi 

1436 9 . 3 . 1967 
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5059/5059 - 9 . 10 . 1962 

TEMATJ AVAXOGL'C 

Manifaturacı Kı' ınan Avanoğlu eliyl e 

ÜNYE 

(Dilekçi : Vnye 1'epeköy Muhafaza llfemurlıı

ğnndan Bölge Şefinin key fi ve kanıınsuz biı· em
riyle aynı bölgenin Meydan Orrnan Muhafaza Me
ınnrlıığmuı tôyin edildiğinden miiştekidir. } 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v9.kı isteği ilgili ve yetkili 
id&ri mercie veya yargı organla.nna müraca.a.tı 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. 

5060/5060 - 9. lO. 1962 

MÜNCİ YAVUZ 

Ülkü mahallesi "N"o. 39 

St!RT 

Karar No. Karar tarihi 

1437 9 . 3 . 1967 

(Dilek çi : III esreki olan inşaa.t işlerinde çaltşına

sının sağlanmcısmı, kireıeısının elinden kurtm·ıl

ınasını ve biriken kiranın alınmasınm teminini is
temektedir.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti. açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı organlanna. müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5063/ 5063 - 10. 10. 1962 

ASAF KORYAK 

2182 sıra ro. lı Ye 9 . 10 . 1962 günlü 
Tel. sa.hibi Kongre Başkanı 

Baya1.ıt - lST ANB"GIJ 

Karar No. Karar tal'ihi 

1438 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi :1 lşçi Sigortaları 3659 sayılı Kanunnn 
10 ncıı maddesi geı·eğince 'ücretli çalışan doktorla
rın maaşlarının 1 250 limda dondıırıılrııasındcın 

§ikayet etmektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalı~malanm düzenliyen 140 sayılı Ka
ııunun 5 nci maddesine ait işlerden olına.sı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tari·hi 

1439 9 . 3 . 1967 
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5064/ 5064 - 10 . 10 . 1962 

MİRSEYYAF ÇİNSOY 

I-Iı rk ai şerif caddesi N o. 8 

Fatih - İSTAKBUL 

(Dilekçi : 7350 sayılı J(anunuıı 3 ncii. maddesi
nin taclilini is temektedir.) 

Gereği diişüniildü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalai-ını düzenliyen 140 sayılı Kar 
n unun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mar 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5070/ 5070 - 10 . J O . 1!.J62 

İS.l\IAİL HAlCICI KAHRAMAN 

Belediye Otobüs Deposu No. 5186 

Şişli - İSTANBUL 

Karar N o. Karar taı·ib i 

1440 !) • 3 . 1967 

(D il.ekçi : T. C. Z iraa.t Bankasından ipotek 
7.-a rşılığmda 12 500 lira hedi temin edilmesini is
temektecli1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekç.iııin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5071/5071 - 10 . 10 . 1962 

FUAT GÜLER 

Avukat 

HAKKARt 

Karar No. Karar t arihi 

1441 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : 113 sayılı l fanundan istifade edenle
ı-in inzıbati cezaya da teşınilini isteme)dedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklana.n dilekgesinde v~,kı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kar 
n unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mar 
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1442 9 . 3 . 1967 

• 
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5073/:.>073 - ı :2. 10. 1962 

:JIEIL\IET ZI<:Jel OCAKTAN 

Yeniyol ağzında Bakkal Ömer Oknyucu eli yle 

ÜNYE 

( Dilckçi : 1 000 kilo bıığdav ın bir ve va il: i sc
ne vacle ilc kendisine verilmesini ist cıneldcclir.) 

Gereği dü~üni.i.liidü : Dilelrçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilg.ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle lmmi3yonumuzca bir 
iılem yapılmasına mahal görülmediğine ov birli~ri.yle }{arar verildi. 

Karar No. Knl'ar tarihi 

1443 D . 3 . 1%7 

---------------------------------------- ----------------------------------
5073/5075 - 13 . 10' 1!)62 

JHETDIET ZBK! OCAKTAN 

Yeniyol ağzında Bakkal Ömer Okuyucu eliyle 

ÜNYE 

(Dilek çi : Fındık balıçesini (Jeli§tirnıek için 
10 000 lira lıh kredi verilmesinj istemcldcclir .) 

Gcreğ·i dü:Jünüldti : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaJn isteği il~'ili ve yetkili 
idari :mcrcic veya yargı organları .. na mürasa:ıtı gerelrtirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 cayılı K::.:ımıuıı 5 noi maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yap!lmacıına mahal görülmediğine oy birJiğ'iyle karar verildi. 

5076/5076 - 12 . 10. 1962 

ÇA VCŞ 1\L\.IIMUT BAYCAN 

Yenikapı Kumsal sokak No. 1 

Aksaray - İSTANBUL 

Karar No. Kan:ır t a!· i!ıi 

1444 9 ' 3 . 1967 

(Dilckçi : IIalen 3 ayda eline 573 lirrı l•adaı· 

biı· pa,ra geçtiğini bugiinkii lı aua t şartlarının ağıl'

lığı altında, bu JJara ile geçinemediğinden rniişt6-

kidir.) 

. ~ereği .. düşünüldü : Dilekçinlıı yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ıda~ mercıe veya yarg1 organlarına mü.racaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
~enlıyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeaine ait i~Ierden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
ı~ lcm yapıli!l.asına ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. . 

Karar No. K11rar tnrihi 

1445 9 . 3 ' 1967 
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5070/ .3070 - 1 ~ . lO.l!JG2 

Çift<: i 

AVAJ.'\OS 

(D ilekçiler : !{endilerine ı·cril c n baııl.-a yar
dımlarının t ecilini veya takside bağlanmasını ist e
rııekt ediı-ler.) 

Gereği diiıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vvJn isteği komisyonmnuz 
ç~.lı~'TI.alarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem y:ıpılmasma. mahal görübıediğine oy birliğiyle karar verildi. 

.") ;j<)'lj .IOSO - ~ . ı O . ı %2 

:;UL'T~\.t~ . \ T HKSEVER 

::\Hilnışir, .A<1alct S::ıray1 

ADAKA 

Karar N o. Karar t arihi 

1446 !) . 3 . 1967 

(Dil el:çi : GO sayılı Kanwıla l:abıü edilen ta.z
miııatların iiç aydan beri verilmediğinden miişte

kidir.) 

G:::reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vôJn isteği il~i ve yetkili 
irl:ıri mcı·cie vcycı, yargı organla....rı.na müracan.tı gerektirdiği ciheUe .koınisyonmnl.lZ çalışmalarım dü
zonliycn l1D ı::c..yılı K::ı.n:mun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonmnuzca bir 
i: leır. y:ıp:lma.:ıınn. malıal görülmediğine oy birliğiyle kaı·ar verildi. 

:>os ı ;.:ı os ı . 1:3 . 10 . 1962 

CE~Lt\. Vl TERC;\. ı T 

Malıkumlar adına 

:M1DYAT 

Karar No. Knrar ta rilıi 

1447 !) . 3 . ]!)67 

(Dil ekçi : Siy asi suçlular için Af Krı ııuıııı çıka~ 

nlclığını duyduklarını, ceza ederinde lı ı ı ıınan ka
za ve kader /;w·bmılarıııın da aftan isiifarle ettiriZ
m esini i6i ernektedirler. 

Gereğ·i düıünü.ldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~..ln isteV, kanun teklifi 
veya. tas::ı.!·ısına. konu teşkil eylediği ellietle koınisyonmnuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nu um 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılm::ısma ma
hal göı..:llmcdiğine oy birliğiyle karar verildi. -

Ka rar No. Kıwa r tarihi 

1448 !) . 3 . 1967 
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5082/5082 - 13 . 10 . 1062 

ALl OKUTUR ve arkadaşları 

Cami hizmetlil~ri 

SİVAS 

( Dilel:çilcr : Jliilhak cami imrımlamıııı ı:e hiz
nı c tlilerinin de, rııazbut cami irııam ı·e hizmetlile-
1·iııe tanınan haklardan isti[ acle et tirilmesini iste
m e!dedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde v?,kı istekleri k~un 
toklifi veya t asansma konu teşkil l'ylediği cihetle komisyonumuz çalı~malannı düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5593/55~5 - ı . J 2 . 1 9G2 

ALl 1\IET1N 

Ka rar No. Karar tarihi 

H -!9 9 . 3 . 19G7 

(Dilckçi : Valani hizmet tertibinden uıaa5 tah
.~isini istemektedir. 

İçeebeci 'Czungemieilcr sokak Ko. ı 1 1\Iilli Sanmma Bakanlığının cc,·ahi yazısında : 
Özellikle B irinci Cihan Savaşı ilc Kurtnluıı Sava-

Al'ITCARA ~ımızcla üstiin hizmet vc yararlık gösteren kişilere 

yardıma ımılıta~ dnrnmcla lmlnnmnlan halinel e 
hir kanımla bağlanan hu manf?ın, adı gcçene bağ lanabilmesi için büyük iinrlrriıniz Gaz i :Mustafa 
JCrmal tarafınclan Yerilmifl vesikanın hizmet yönümlcn kıymeti sebebiyle bu nnsm1:ın varl ığ ı kabul 
rcli lsc mnhtaı;lık hn<.:nsn tcyicledilmcdiğinden miimkiin g-örülemcdiğ i , adı gcı;eııi n ·!G~,50 Tl. emekli 
maaşı aldığı ve a:vrıra ~O . 7 . 1 9G2 tarihinden beri 750 lira a~-lık ücretle nınkaY le li olarak Ula~
tıı·nıa Bakanlığı Atatürk l\Iiizes inde c:alışt ı ~ı. cl'an hn g-iiı·rnl e bnhınduğı.ı nnlnıııldığınclan :vardıma 

mulıtaG bir durumda bulunduğu hususundaki iddialar doğrulanınamış bulunduğu bildirilınel :tcdir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~,kı isteği. kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine a.it i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmn.sına ma
bl görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7306/7396 - 25 . 4 . ı963 

HATiCE KAYIKÇI 

Karar ro. Karın· Tal'ihi 

1450 9 . 3 . 19G7 

(Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maa5 bağ
lanrıırısını istcrnehtedir.) 

Karakadı mahallesi Ulu caddesi No. ıoı Milli: Savunma Bakanlığının cevabi yazısında 

Yurdun kurtuluşuna ait savaşlarda emsallerine 
ED1 ·ctK nazar an ~ok üstü n \ 'C fcvkalftdc hizmetl erde bulun-

dukları vesikalarla ve IIarb Tarihi kayıtlan He 
sabit olanlara hususi bir kanunla bağ l anmakta olan bu tertipten maaş için dilckônin istenen şartlan 
haiz olmadığı, barbierele cesaret, feragat ve ba.~arı ile vaziic görmüş ve hatta 1stiklal Madalyası ile 
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taltif elliimiş her şahsa maaş bağlanınası mümkün olmıyacağı bu duruma göre adı geçenin isteğinin 
olumlu karşılanması imkfını bulunaınamış olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v~Jn isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8%3/8963, ]1 01/ 1J 801, 

12053/12053, 12265/12265, 

ll 5D/1200 - ll . 9 . 19G..J: 

mrnmT cü ... rü0 

Cuma malıallesi Bcbrk Ap. 5. Kat ·o. 10 

Karar No. Karar tarihi 

1451 9 o 3 . 1967 

(Dilekçi : ilydm 2. Asliye Ilııkıık JIJahkenıesin

de mevcut 960/148 sayılı dosyasının Yüksek Ha
kimler K nnılımda tctl.·ik et tirilmesini istenı ek t e

diı·.) 

Adalet Bakanlığının ceYabi yazısında : Adı ge
çen, Aydın Asliye 2. Hukuk l\Iahkcm<'Sİ ve Sorgu 

AYDIN Hfı.kiınliğincc .ycJ'ilcn kararların nsulsüz olduğunu 
ileri sürmckte ise de, daha önce incelcnip sonuç

Jandırılan a?m konul::ırın trkrar incelettirilmesine kanuni cevaz bulunmamış olduğundan 45 sayılı 

Kanunun 43/ 1 madclrsi gcrcğinrc yeniden inceleme \ 'C soruşturma yapılmasına lüzum olm::ıdığına, so
nııcun miişt ckiyc tcbliğinc, Yüksek H ftkimler Ku rnlunca karar Ycrilcliği, bildh·ilıncktedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 Sfl,yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 

. işlem yapılmasına malıal göri.ilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

10922/109:22, 11625/11625 - 24: . 2 . 1964 

RIZ.A YEN1KL1lTUL Ş 

Sulale köyünde 
Pazar - RİZE 

Karar No. Karar tarihi 

1452 9 . 3 . 1967 

(D ilekçi : B ir 7.-rı.za nctir;csi cvının tamrımcn 

yandığmı ve yardım yapılmasını istemektedir.) 

!mar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısında 
Mevzuatımızia tesbit olunan ölçülere göre Bakan
Iıkça adı ge~ene yardım yapılmasma imldi.n görii.
lcmediği bildi ri lmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı iste~ komisyonumuz 
çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bi işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1453 9 . 3 . 1967 
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ll1/ 10G - 16 . 11 . 1965 

.;\I r·;IDIET iiTSAN ACmi 

Türkeli caddesi ITavnzlu Hamam sokak No. 1/4 

Kumkapı - İSTANBUL 

(Dilekçi : Erneldi albay olııp emekli aylığmm 
42 sayılı Kanuna göre ernekliye ayrılan subaylar 
gibi bir ii.st derece üzerinden tadilini ve kesilmiş 
olan Geli1· Vergisinin iadesini talebetrııektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : Milli 
Savunma BakanJığı lst. Tctkik Kurulunda P. Alb. 

iken ll . 7 . 1%8 tarihinde 5-!3-1 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre yaı;ı haddinden cmckli~·e 

sc,·k edildiğini, 39 yıl 5 ay 20 gün hizmetine ve 3 ncii derece tutarı 750 lira aylığına karşılık 1.8.1958 

tar ihinden it ibaren 491 lira emekli aylığı bağlandığını \'C 9 000 lira ikramiycsi \'erildiğini, emekli 
ayl ıkları il~ilil erinin emeldiye ayrıldıkları sıradaki hizmet müddetleri il c emekli lik bakımından son 
i k t isa lıettikl eri rütbe \'C görev aylıkları iizerinclcn mcr'i mevzuata göre tahsis edilmektc olup, 43 sa-

yı lı K anunun yüriirli.ik tarihi olan 29 . 7 . 1960 tarihinelen önce ll . 7 . 1958 tarihinde emekliye 
seYk olunan a clı gc~en hakkında mezkur kanun h ii kiimlerinin tatbikine ve dolayısiyle 42 sayılı Ka

nım ~rrcğ'i nr.r emek] i?e sevk eelilen ordu mensup larının aylıklannın yi.iksellilmcsine d a iT olan 696 
sa.nlı JC:ımın (J'e rcğ·i nce emekl i aylığının bir üst del'ceeye yükseltilmesin e imkfm göı·ülcmcdiği bildi
rilın i~ tir. 

G~reğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti agıklanan dilek~esinde vakı isteği kanun teklüi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çıı.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka

nunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonum.uzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

103 L/1072, 1077/ 1118 - 28. 4. 1964 

Danışman Köyü Muhtarı ve diğer köy muh-

tarlan 

TİREBOLU 

Karar No. Karar tarihi 

1454 9 . 3 . 1967 

( Dilckçiler : Tirebolıı l!u1·§it nahiyesi ve 11 kö
yii. tapu i5lerindeki aksak.lıklardcı.n rniiştckidir.) 

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünUn ccvabr yaıı: ı smda : Devlet Bakanlığının 

27 . 7 . 1960 tarihli onayları ilc bölge müdürlüğü 
adedinİlı (100) c indir'ilın csi öngöı1.ildii t~ünii, !mn

dan dolayı Tirebolu il~csindc bulunan Tapulama Müdürlüğü de l fığYeclilmiş ve ilçenin tapulama iş

lcı·i Giresun Tapulama .1\Ii.idürlüğü ta:rafından yetki ilc ?lirütülmekte olduğunu, Giresun Tapula

ma M: LiJi.irlüğlinün faaliyetleri Giresun bölgesinde bulunmalda beraJJer Tirebolu il c:esincle de faali
yette bulunulması hususunda mezkür bölge miidürlüğü.ne gerekli dircktif verilmiş olduğu bildiri!-
mcktedir. 

Gereği düşünüldü Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde valn isteklı:ıri idari 
mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonum.uzca bir işlem yapılmasma mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarih i 

1455 9 . 3 . 1967 
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1032/947 - 5 . 5 . 1966 

J'ı1USTAFA YEN1CE 

IIasandede köyünde 

( Dilekçi : 111 alı i li yetinin kabııl edilmemesine 
mii.tedair muamelenin iptaliyle maaş tahsisini ta
lebetmektedir.) 

KIRIKKALE Milli Savunma Bakanlığının ccvabi yazıların 

da : Adı geçenin emeklilik hakkı olmıyan «A» sı

nıfı mensubu olup müterakim meYdnatı kendisine 
ödendiği , dilekçe salıibinin İşyerinde fıtık olduğu tesbit edilmediği ni , fırızası da 3575 sayıl ı Kanu

nun ve il gi li tüzüğün malfıliyct ve tazminat fasıllanna nymad1ğını, tıbben tesbit edildiği, bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan diHıkçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya ya.rgı organianna müracaatı gerektirdiği cihf,tle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

] 4-10/ 1527 - 12 . 5 . 1960 

1\I! BAII DİRİARIN 

Şile Mahkemesi Başkatibi 

1STA1-.TBUL 

Kara r No. Ka rar 'raıihi 

1456 9 . 3 . ] 967 

(Dilek çi : Zirnmet, ihmal, suiistimal suçların

dan nıııhakerne altına alındtığını yazıılan duruşn·w 

sanıında beraet etmesine rağmen açıkta geçen sii-
1'cye ait maa.ş7:arının verilmesini itsenıektedil'.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısııı 1a : 255G 
sayılı Hakimler Kanununun 126 ncı maddesi ge

reğince işind en çıkarılanların memuriyetleri ile ilişkileri kesilmekte ve yerlerine tayin yapı lmak ta 

olduğundan, işlerind en çıkarılan memuriyatl eri ilc hukuki iı'tibat ve ittisalini kaybedeniere a ç ıkta 

geçen müddet için maaş verilmesi haklanda her hangi bir hüJ....iim bulunmadığını , dilekçi maaş Yeril
mesi hakkında Bakanlık aleyhine Damştaya dava açmış ve talebi reddedilmiş olduğu, adı geçen iş-

ten ı,:ıkarıldığr müddet için her hangi bir nam ile bütçeden para verilmemiş bulunduğundan açıkta 

geçen sürenin talebi vcçhile hizmet müddetine ve kıdemine eklcnmesine imkftn olmadığı bildirilmiş
tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin· yukarda. özeti açıkla.na.n dilekgesinde vakL isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarmu, müracaatı gerelrtirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı . Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma malıal görü lmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

:Karar No. Karar tarihi 

1457 9 . 3 . 1967 



-24-
(Dilck~eRin tarih ve No. su ilc sahibinin ;ı.dı, adrooi ve dil ckçc özetiyle komisyon kar·arı) 

2548/2889 - 13 . 12 . 1966 

l\I UST AF A l\IE:\IİŞ 

İl yas mahallesi Tcccll i oğlu sokak No. 3 

l\IALATYA 

(Dil ekçi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Malatya Sıtma Savaş B ölgesi lı! erkez Şııbc11i Sıtma 
Sava.J m emuru iken , 1 . 9 . 1961 tarilıi?ıdc yaş 

haddinden emekliye sevk edildiğinden miiştekiclir.) 

T. C. Emekli Sandığı Genel l\Iüdürlüğü ccYahi 

yazısında : Adı gc~cn 1314 E!iizığ doğumuna göre 

13 . 7 . 19G3 tarihinde 65 ya§ını ikmal ctm:ş olmakla 5-!3-l sayıl ı Kanunun 40 ncı maddesi gereğin

cc emekli durumuna girmiş olduğundan tcYd iat~ılık hüküml rini kaldıran \"C G . 3 . l!JG;) tarihin

den itibaren yürürlüğe giren 545 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmas ı mümkün olmamış bu
lunduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.inin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü

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

~4/86, 7084/53!J98, 212:1/2123 - 25 . 1 . 19G2 

KE:\IALETTl:\' BlLG1X 

Alecami mahallesi Kuı·şunln ~adücsi To. 13/A 

E 'K1ŞEII1R 

Karar To. Karar tarihi 

1458 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Emekli Ast. Slı. JCd. Ba-5. Çıı~. olııp 

emekliliğinin kaldırılmasını talebctmektcdir.) 

Genelkuımay Ba.-ıkan lı ğının ceYabi yazılarmda : 

Adı geçen emekliye sedc edildikten ~onra, orduya 

tekrar alınması için Danı~taya dfmı açmış ise de 

danısının 061/3367, 962/1506 sayı ve 7. 5.1962 

tarihli kararlarına istinaden dtıvas ı da reddedildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl!Ulan dilekgesinde vakı isteği il.gili 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. 

Karar N o. Karar t arihi 

1459 9 . 3 . 1967 



-25-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ncL·esi ve dilekçe özetiyle komisy~m kararı) 

3794/46047 - 2 o 5 o 1961 

El\'IİN DURMAZLAR 

1271 sayılı Goncalı T. K. Kooperatİf :Müd. 

Goncalı - DEKİZLİ 

(Dilek çi : l stimlalc edilen gayrimenkuller an m
da 1·eşidolmariığı ve istimlal.ine karar veren Çal 
II ukuk II likimliğince bir veli veya bir vasi istenil
mediği gibi kararda da dereedildiği vcçhile istim
lak bedeli Ziraat Bankasına yatırılıp ta1~a[ına 

ödennıediğinden istimlakin iptali ile tapıınım iade
sini istemektedir.) 

!c:işlcri Bakanlığıımı cevabi yazısında : Şikayet konusu arsa, müştekinin babası Osman Dur
mazlar adına tapuda kayıtlı iken 1937 - 1938 yıl larmda Çal Bclcdi'yesinee istimlfık edilerek bedeli-

nin yftri.slerine ödendiği, aradan uzun bir müddet geı;:miş olması sebebiyle istimlfık bedeli ve gayri.
menknlün 1\F olarak miktarını lıaYi işlemler hıılunmamış ise de; o tarihte küı;:lik yaşta bulunan dilek-

çinin vftl'isi Selcak köyünelen Osman Karadeniz'in adı geçen belediyeden bn konudaki istimlftk be
delini alarak haJı: sahibi Emin Durmazlar'a tamam en teslim ettiği Ye istimlttk olunan arsada bir ala
cağı kalmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

3825/46045 - 2 o 5 o 1961 

CEU1LE MELEK ERCEYIJAN 

Yıldız, Uüvezzi caddesi Birlik Ap. No. 11 

Kat 1 

Beşiktaş - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1460 9 o 3 o 1967 

(Dilekçi : l stanbnl B elediyesi lnıar Miidiirlii
ğii, Yapı ııe Yollar Kanununun 6 ncı rııaddesi1ıe 
dayanarak sahibi bulundıığıı Mahrıııd Pa.Ja, Rüs
tenı Plt§a jlfedrese sokak ada 317, parsel 23 te kain 
kaı·air ikibııçıık katlı binası, diğer iki parsel ile 
tevhiden şüyımlandırılmasını istemektedi1·.) 

!mar ve ! sld1n Bakanlığının cembi yazısında : Adı geçenin sahibolduğu yere ! stanbul Vilayeti 
Umumi Meclisi Daimi Encümeninin 27 . 5 . 1955 gün, 4604/8016 sayılı karan ile, Yapı ve Yollar 
Kanununun 6 ncı maddesinin tetkik edildiği, ancak bu tatbikatın Danıştay tarafından iıptal edil
diği, mezkfır yerin 14 . 5 . 1964 tasdik tarihli 1/5 000 mikyaslı ! stanbul sur içinin planmda Hanlar 
bölgesinde kaldığı ve istek halinde imar durumu verilebileceği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v~,kı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1461 9 o 3 . 1967 



--!6-
(Dilekçeriin tarih ve No. su iile sahibinin adı, adresi ve di.lekc;-c özetiyle komisyon kara rı) 

4071/-1700!) - 13 . 5. 1061 

R1FAT SOl\IUKCU 

Terakki Mahallesi Sancaktar sokak No. 23/B 

ZONGULDAK 

(Dilckçi : /(aradeniz Ereğlisi Belediyesince 
maili inhidam olmıyan binasının yıldırı/ması olayı 
karşısında, Belediye Enciimcnincc ittilıC'-Z olunan 
y ·ıktınna karanna serbest çalışan iki ıniihcnrlistcn 

ald-ığı ra.por·larla birlikte Danıştaya m iirararılla 

taznıinat diivas·ı açtığını, iadci mnlırıkcrııe valiyle 
davasını kaybettiğinden rııiiJtckidir.) 

İc;işlcri Bakanlığının cevabi yazısında : ladei muhakeme hususunda belediyenin ac;tığı dava Da
nıştayca kabul edilcı·cl{ arlı geç:enin davası reddedilmek suretiyle önce verilen tazıninat öd nmcsi 
kararının rcf'edilcliği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetltili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı getirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal _ börülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5651/61307 - 28 . 7 . J 961 

M. V AHDETTİN SETIIAN 

Anadolu Çimentoları T. A. Ş. Uzman 

Karar No. Karar tarihi 

1462 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : J(artal Anadolıı Çimentoları 'r. A. Ş. 
Siıril Savımmrı Uzmanı olarak çrılıJlığınz pirim. ve 
ikı-amiyelerinin verilmcyişinden mii ~lckidir . ) 

Kartal - İSTANBUL İı,:işleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge-
çen Sivil Savunma Uzmanına 21!) sayılı Kanunun 
tamdığı haklardan ı . ı . 1063 tarihinden itiba
ren istifade ettirildiği bildirilmektdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öz~ti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1000/1041 - 28 . 3 . 1964 

ARSLAN ÇELiK 

422 - Dinslaken Lohberg Stollin Str. 1 

Deutschland - AL:MANY A 

Karar No. Karar tarihi 

1463 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Sinop ilinin T iirkeli ilçesine bağlı 

Yıısııflu köyü merasının 8 - 10 sene evvel hiibıı cn 

köylerine bırakılmasıncı rağmen Ayancık ilçesin
den Alioğlu lıfııstafa tarafından Türkeli ilçesinde 
ba.~katiplik yapan Hüseyin isimli şahsın ailesine 
tapıı ile 300 liraya satıldığını habe1· aldı_ijmdan 

bahisle bunun önlenınesini talebetmektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazılarmda : Mczkur gayrimenkullerin a.'5len mera olduğundan 
balıisle mil.liklcri aleyhine YusufeH Köyü Muhtarlı~ı taTafmdan açılan tapu iptal davası ncticcsin-



, . ..,..,_ -
- ~ · -

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve :ai3ekçe özetiyle komh;yon ıkararı) 

de tapu kayıtlarmın iptaline ve mer'a olarak kalınasma Türkeli Asliye Hukuk Hakimliğince ka
rar verildiği, kararın malikleri tarafından ·tcmyiz edilmiş olduğunun ve dosyanın halen Tcmyizdt 
bulunduğu, hildirilmişth·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müracaa.tı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l göıiilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1014/1055 - 30 . 3 . 1964 

AHl\1ET GÜVEN 

!zzetpaşa mahallesi Hükümet caddesi No. 33 

Karar No. Karar tarihi 

1464 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Elazığ Ikinci Asliye Jlukuk /J!ahk e
rııesinde, açtığı davanın iyi yiirütiilnıediğinden 

rııiiştel.:id,ir.) 

ELAZIG Adalet Bakanlığının ccYabi yazılarında : 45 sa
yılı Yüksek lifıkimler Kurulu Kanununun yürür
lüğe girmesinden sonra müştekinin aynı yollarla 

şikayetinde israr etmesi üzerine; şikayet Yüksek Ilakimler Kurulu Başkanlığına intikal ettirilmiş 

ve adı gcc;cn Başkanlıkc;a da; hakimierin sorumluluğnnn gerektirir bir yön bulunmadığından istemi 
reddedilmiş olduğn, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıKlanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mi.iracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

126!.l/ 13l0 - 29 . 12 . 1964 

OSMAN ÖZDEMİR 

Ceza Evinde hükümlü 

Karar No. Karar tarihi 

1465 9 . 3 . 1967 

(Dilekçi : 16 sene -miiddetle ağır hapis cezasına 
rnalıktmı edildiğini ve tashilıi karar talcbetrııekte

dir.) 

EDİRNE Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkeme takdir 
hakkını kullanmış bulunma<>ı bakımından tayyedi

len cezada kararın düzeltilmesini gerektirir kanuna aykırı bir hal ve bir sebep göri.i.lmediği, bildi
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zeııliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1466 9 . 3 . 1967 



-28 ~ , 
(Dil~çenin ta.rih ve No. su ile salıibinin adı, adresi ve dilfrkçe özetiyle komisyon kaı·arı) 

1003/1044 - 28 . 3 . 1964 

HAM tT K ARACA ve arkad3J1ları 

Değirmcnkaşı mahallesinde 

Rcyhanlı - HATAY 

1005/10-16 - 28 . 3 . 1964 

DlP D RA ve arkadaşları 

Bayır mahallesinde 

Reyhanlı - IlATAY 

100-1/1045 - 28 . 3 . 1964 

MEHMET KIZGL r ve arkada.cıları 

Gültepe mahallesinden 

Reyhanlı - IIAT AY 

1006/1047 - 28 . 3 . 196-1 

SAİT ELİK Ye arkada.c;ıları 

Pınarbaşı mahallesinden No. 26 

Reyhanlı - JTATAY 

1007/1048 - 30. 3. 1964 

HAL İL KART AL ve arkada.5lan 

Göktepe Köyünde Muhtar 

Reyhanlı - HATAY 

1010/ 1051 - 30. 3 . 1964 

REŞİT DA() ve arkad3J1lan 

Kurtuluş köyünde 

Reyhanlı - HATAY 

1013/1054 - 30 . 3. 1964 

MEHMET DERGİ ve arkada.'jları 

Datı Ayrancı Köyü Muhtarı 

Reyhanlı - HATAY 

(Dilekçiler : Topraksız muhtaç çiftçiler olduk
larını, kendilerine toprak dağdılmasını istemekte
dirle1·.) 

» 

(Dilekçiler : 1'opraksız mııhtaç çiftçiler olduk
larını, kendilerine toprak dağılılmasını istemekte
dirler.) 



(DilC'k~cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1017/1058 - 30 . 3 . 196-! 

SALİH DAL ve aTkadaşları 

Gü_deydc mahallesinde 

Reyhanlı- HATAY 

1023/ 106-! - 30 . 3 . 196-! 

İSA TÜMER ,-c arkadaşları 

Ahmetbeyli köyünde 

Reyhanlı - HATAY 

102-J./ 1065 - 30. 3 . 1964 

ALl DÖNi\illZ ve arkadaşları 

Çalcaltepe köyüne bağlı Kurtuluş köyünde 

Rcyhanlı - IlATAY 

1025/1066 - 30 . 3 . 1964 

SÜLEYMAN SEYDO ÖZALP ve arkadaşları 

Dcğirmcnkaşı mahallesinde 

Rcyhanlı - HATAY 

1028/1069 - 30 . 3 . Hl64 

ALİ İRİ ve arkadaşları 

İbrahimpaşa maJıallesinde Cilvegözü köyünae 

Reyhanlı - H AT AY 

1029/ 1070 - 4. 4. 1964 

OSMAN TATAR ve arkadaşları 

Kumlu köylinde 

Reyhanlı - HATAY 

1035/1076 - 4. 4. 1964 

AR!F lR! ve arkadaşları 
Dcğirmcnlmşı mahallesinde 

Reyhanh - HATAY 

1033/1074 - 4. 4. 1964 

T AllA ÇİN AR ve arkadaşları 

Açerkö:v Karasüleymanlı Muhtarlığına bağlı 
Uzun köyden 

Reyhanlı - HATAY 

(Dilekçiler : Topraksız nıuhtaç çiftçiler olduk
larını, kendilerine toprak dağ?tılmasını ütemekte
dirle7·.} 



- 30 -
(Dilekçenin tal'ih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazı l arında : Toprak reformu kanunlaşmamış olduğundan, Amik 
ovasınf1a H azine ulıdesinde bulunan araziden (9 736) clönümü Bakanlar Kurulu Kararı mucibince 
Çaykara'dan Kmkhan 'a nakledilen (408) fı.fetzedc aile ic;in tefrik edilmiş olup bu yerler mczkur 
ailelcre halen dağıtılmakta olduğunu, bunun dışında kalan ve umumiyet itibariyle ihtilililı bulu
nan, aynı zamanda planlı bir dağıtım yapılmasına müsaidolmıyan az miktardaki arazi ise, mahalli 
maliyesince ırcncl olarak Iriraya verilmekte olduğu , bu durum dolayısiyl e Aınik ovasında planlı bir 
dağıtım yapılarak dilckçilerin toprakl andırılmaları mümkün görülmediği bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumu.zca bir işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
S. Uz1mhasanoğlu 

Söz cü 
Adana Senatörü 

M. Y. M ete 

(Dilekçe sayısı : 10~) 

Karar No. Karar tarihi 

1467 9 . 3 . 1967 

IGıtip 

Erzurum Milletvekili 
N. Giiven 
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Tel'Si tarihi 

26 . 4 . 1967 Çarşamba 

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

630/ 630 - 29 . ll . 1961 

HASAN SEZG İN 
Umurbey mahallesi 1507. sokak No. 9 

İZMİR 

(Dilekçi : lznıir Belediyesince görevine son ve
rildiğinden rııüştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazlBlndaı : Adı ge
çenin evvelce 3656 sayılı Kanunun 19 ncu madde
sine tevfiknn Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde 

Fiş Memuru olarak çalıştırıldığı, ·bilahara ta· 
sarruf gayesiyle kadrosunun kaldırılarak işine son verildiği halen de durumuna uygun bir gö· 
re'' bulamadığından kendisine iş verilmediği bildiriltnektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.ın isteği ileili 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. 

646/646 . 30. ll . 1961 

MEHMET ACA.R 
Köyceğiz ilçesi Beyoba köyünden 

MUÖ:LA. 

Karar No. Karar tarihi 

1468 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Verem hastalığına rııusabolup cer
rahi müdahalesini istemektedir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazısında : Adı geçenin Verem Savaş Dispanseri
ne celbettirilerek li.izumlu tetkikten geçirildikten 
sonra ceıTahi müdahale gerekiyorsa tanzim edile

cek rapor ve filiınlerinin 

tir. 
Ankara Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğine gönderildiği bildirilmiş-

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 org-anlarına 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 

1469 16 . 3 . 1967 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçc öz0tiylc komisyon kararı) 

ı6 / 1688 - ı3 . ı . 1962 

:MEUl\IET ALl MERT 
lstiklftl mahallesi 3ı2. sokak No. 2 

DENlZLİ 

(Dilekçi : Tüb erkiiloz lıastal1ğzncı mıısaboldu

ğmıu nakdi yardmı yapılmasını istem ektedi?·.) -

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
ya7. ısında : Adı gcçcııe Bakanlık bütçesinde şah ı s

lara yardım fonunun bulunmadığının duyurulma
sİyle isteğinin mümkün olduğu takdirde mahalli 

hayn· kurumlarınca temini hususunda Denizli Valiliğine yazı ya~ıldığı, bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü: Dilekçinin yukarda özeti a<ııklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle kornic:yonunnız <)alı~malarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına mahal g-örülmediğ·ine oy birliğiyle lmrar verildi. 

2ı66/2ı66 - 27 . ı . ı962 
Ö~fER ÖZGÜLLE 
l\Iahmuriye mahallesi Çaldıran sokak N o. 25 

KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

1470 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : TCDD 6. l~letme lıfüdii'l'liiğii.nde 
Ateş çi ve I1l akinist olarak 26 sene çalıştığını bir 
kaza neticesi ayağını makinaya ezdiı·erek adi ma
lül olarak 1960 tarihinde emekliye sevk edildiğini 
9 dereceden maaş almakta iken 10 ncu dereceden 
maa._ş bağlanmasından miiştckidir.) 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cc vabi yazısında : Damştay !çtilıadı Birleştirme Ka
rarı üzerine adı gec,:ene malullük aylığı 9 derece 600 liradan hesalıedilerek ı . ll . 1960 tarihinden 
itibaren tadilcn 277 liraya yükseltilmiş ve 1 0-10 lira da ikramiye farkı verilmiştir, ancak Müdür
ı ı· Kurulunun karan ilgiliye duyurulmak istenmiş ise de adresinde bulunamaması sebebiyle tebli
gat yapılmadığı halen dosyasında mahfuz tutulduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği il~li kururnca 
yerine g-etirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2288/2288 - ı . 2. ı962 

Ö:NIER TAŞKIN 
1.023. sokak No. 39 

İZMİR 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
yerine g-etirilmiş olduğundan komisyonumuzca 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1471 ı6 . 3 . 1967 

(Dil ekçi : lzmiı· B elediyesince işine son veril
diğinden miiştekidi?·. ) 

!çi§leri Bakanlığının cevabi yazısmda : Adı ge
çenin İzmir Belediyesince işi ne son verildiği bila
hara tekrar göreve alındığı bildirilmektediı·. 

açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili kururnca 
bir işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy 

Karaı· No. Karar tarihi 

1472 16 . 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2307/2307, 040/8040 - 30. 5. 1963 

AIIl\fET EKE 
Turgutreis mahallesi Uznn,vol Bayır sokak 
No. ll. A 

ANKARA 

(Dilek çi : V atan i hizmet nıaa.Jı istcmektedi1·.) 

Milli Savunma Bakanlığıımı cevabi yazısında : 
Vatanİ hizmet maaşı, hizmet sahiplerinin kendile
rine bağlanmakta ve mirasçılarına intikal etmel}te 
olduğunu, oğlunun ölümü tarihinde 65 yaşında 

bulunması sebebiyle 5434 sayılı Kanuna göre maaş 
bağlanamıyacağı daha evvelce kendisine duyurul
duğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle koınisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2813/ 2813 - 5. 5. 1962 

NER1l\IAN KAY ALAR 
Ortaokul Öğretmeni 

Akyazı - SAKARYA 

Karar No Karar tarihi 

1473 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : 1959 yılında stajiyer başöğretmen 

bulımdu.ğu olmlundaki görevinden evlenmesi sebe
biyle istifa ettiğini hizmet borcu takibata giri§ı1-

cliğinden mü§tekidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Kocaeli Kandıra il~csi Kadıköy İlkokulu Öğret

meni iken 4357 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince görevinden çekilmiş sayılan adı ge~en hak
kında hizmet borcu takibatma girişiimiş borcun alacağa inkilabettiği, Elazığ Hukuk Mahkemesinin 
kararından anlaşıldığı bildirilmektedir. 

Gereği d\i§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ·maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2937/2937 - 20 . 3 . 1962 

MUSTAFA KAPI.ıAN 
Gürsu nahiycsi Belediye Katibi 

GÜRSU 

Karar No. Karar tarihi 

1474 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Güı·sıı B elediyesinde 9 sene B ay za
bıta memttrluğıı yapmakta iken 1959 taı·ihincle ta
saı·rııf ıııüıôJıazasiyle vazifeden uzaklaştırılnıasın

dan müştekı(iir.) 

İçişleri· Bakanlığımn cevabi yazısında : Adı ge
çenin Belediye Tabipliğine tayin edildiği bildiril
mektedir. 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili bakaniık
ça yerine g·etirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1475 16 . 3 • 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2991/ 2991 - 20. 5. 1962 

ŞÜKRÜ GÜNEŞ ve arkadaşları 
Muhtar, Erildi Köyü 

ŞAVŞAT 

( DilekçiZer : Otlakiye yerlerinin az olması se
bebiyle bii.yii.k ve küçükbaş hayvanatlarının açlıkla 
kaı·şıkarşıya kalacağından bahisle orman tahdidi
nin kaldırılmasını istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 1962 
yılında Orman İdaresince (Köy hayvanlarının or

ınana sokulamıyacağı, hayvan yemlerinden olan meşe yaprağı «Nekerin~ kesileıniyeceği) yolunda 
tebligat yapılınası üzerine köyde, bağ, bahçe, tarla ve çayırdan gayri hayvanlarını otlatacak meraları 
olmadığından orman içi boşluklardan faydalanma zarureti olduğu ve hayvan yemi olarak da Neker 
kesmek mecburiyetinde bulundukları ve buna mfmi olununca üst makama müracaat olunmuşsa da 
köyleri bugün için böyle bir sıkıntılı durumu olmadığından adı geçenler, müracaatlarından vazge
çerek dilekçelerinin muameleden kaldırılmasını ifade ettikleri, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçlerin yukarda özeti açıklanan dilekçel erinde vakı istekleri komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3016/3016 - 23 . 3 . 1962 

MEHMET F ARIS SEVİLMEZ 
Divanyolu 148 No. lu Ersoy Han 
Zemiın Kat No. 7 de 

! STANBUL 

dilekçe münderecatından da anlaşılınadığından 
. mümkün olmadığı bildirilmektedir. 

Karar No. Karar tarihi 

1476 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : K irasının takdi?'i cihetine gidilmedi
ğinden müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı ge
çen gösterilen adres ve telefon numarasında arat
tırılmış ise de bu yeri terk ettiği ve nereye gitti
ğini bilen bulunmadığından dilekçinin belediye en
cümeninde mevcut hangi dosya ile ilgili olduğu 

iddia edilen hususlar hakkında bilgi verilmesinin 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 birliğiyle karar verildi, 

Karar No. Karar tarihi 

1477 16 . 3 . 1967 
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(])ilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

3059/3059 - 24. 3. 1962 

KEMAL KURT 

3816/46079 - 23 . 5 . 1961 

AHMET AYIŞIK ve arkadaşları 
Kopal köyünde 

FEKE 

Göksu- ERZURUM 

( DilekçiZer : Asayiş e müessiı· olayların mev
cudolduğunu, bir vatanda§ olaı·ak haklarınm aran
masını istemektediı-ler.) 

İçişleri Bakanlığımn cevabi yazısında : Şika
yet dilekçesinin başlangıcını kapsıyan aniamda, 
gerek o tarihte gerekse bugün için asayişe mües ir 
olayların mevcudolmadığmı, ancak bölgenin husu
siyatine göre oradaki erler ve aşiretler arasında 

bazan ihtiliiflar zuhur etmekte ise de mühim bu
lunmadığı bildirilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde valo. istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma
lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy Hrliğiyle karar verildi. 

3161/3161 - 29 . 3 . 1962 

SITKI ORAMAN 
Çır~ır mahallesi Araplar Düzü sokak 
No. 41 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

1478 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Çalı§tıı·makta olduğu büfenin Erzu
ı·um Belediyesince kapattınlmasından miiştekidi1·.) 

İçişleri Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı ge
çenin 1961 yılında hiçbir makam ve mercie müra
caat etmeden ve gerekli müsaade almadan Doğu 
Sineması karşısında asari atika «Yakutiye:. Med-
resesinin önünde büfe ~oyarak gecekondu yaptığı 

ve mezkUr medreseyi gölgelediği, ileri siirülerck büfenin kaldırılarak Cumhuriyet caddesinde Cafe
riye Camii önündeki tretuvar fazlası kısmında yer verilerek büfe a~masına müsaade edildiği, biidi
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. isteği ilgili bakaniık

ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

3166/3166 - 29 . 3 . 1962 

İHSAN !NAN 
İlahiyat Fakültesi Kütüphane Müdürü 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1479 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Muvazzaf aske?"lik hizmetinde geçen 
sii.renin sayılmasını istemektedir.) 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan
lığının cevabi yazısında : Adı geçen Danıştay ka- · 
rariyle dileği yerine getirilmiş olduğu bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıktanan dilakçesinde valo. isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir· 
lığiyle karar verildi. ' 

Karar No. Karar tarihi 

1480 16 . 3 . 1967 
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(Dil('kçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

4131/ 4131 - 29 o 6 o 1962 

:.\fUSTAFA KEZ 

Beyoğlu Pazarı Bakkaliye mağaıası· 

Yeni Han No. 51-6 

ANKARA 

(Dilekçi : TCDD 3 ncü Işletme Miidiirlii.ğii; 
eski rııakasçılarından olup idareye yeniden Uiyinini 
istemektedir.) 

! aştırma Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 
geçen ilgili tahsil belgesinde tahrifat yaptı ğı, 20 
gün izinsiz görevini terk ettiği, geçmiş hizmetlerin
cl n do memnun kahnmadığı ve ccıacn de kayd ı 

mn sfl inmiş bulunmasından idarcye yeniden tayini mümkün olamıyacağı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaJn isteği komisyonumuz 
çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4329/4329 - 26 o 7 . 1962 

l\"1 RETTİN ŞE ·cAN 

Kazıın Karabckir nuhiyesinde 

Karaman- KONYA 

Karar No. Karar tarihi: 

1481 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Vekil öğretmen olduğıınıı, a.s1'l öğret
menliğe geçi1·ilmesini istemektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında 

Vckil öğr('tmenlcr bugünkü nı vzuat içinde asil 
öğretmcnliğc gcçirilcmcmcktc olduğu bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebi yle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma,.. 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4332/4332 - 26. 7 . 1962 

M:EHM:ET KARDAL 1 

Kirmasti mahallesi Taylasan sokak Kuriş 
Garaj ı karşısında gecekondu 

Fatih - 1 TANE L 

'Karar No. Karar tarihi 

1482 16 . 3 o 1967 

(Dilek çi : Fakir bir· kimse olduğıından bahisle 
yurt dışında t ed(lll)isinin yaptırılmasını istemekte
di-r.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazı sında : Bakanlık bütçesinde şahısların yurt 
dı şında tedavilerinin yaptırılabilm esi için her han
gi bir öd nck ayrılmamış olduğundan tal bin ye-
rine getirilmesine imkan görülcmcdiği, 

Ancak, adı geçenin durumunun t tkiki ile yardıma muhtacolduğu anlaşıld ı ğı takdirde mümkün 
olanın yapılabilmesi için !stanbul Valiliğine yazıldı ğı , hildirilmclctedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1483 16 . 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4345/4345 - 27. 7. 1962 

MEHMET DÜZGÜNER Ye arkada.jları 

Beyar ·lan köy-linde 

ÖZ ALP 

(Dilek çi : Toprak sahibi edilmesini istemekte
dir.) 

Köy İşleri Bakanbğının cevabi yazısında: Dilek
çedc il, ilçe ve bucak adı yazılı olmadığı gibi köy . 
kılavuzunda da bu isimde bir köy bulunmadığın
dan dilekçe üzerinde bir işlem yapılmasına iınkfm 

bulunamadığı, bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçin:in 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. 

4361/4361, 4647/4647 - 8. 8. 1962 

FEHM:İ AKGÜN 

Karar No. Karar tarihi 

1484 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi Devlet malını kendi ~ahsi ve ailesi 
efradı için kullanan ve müsamaha edenle1·den müş
tekidit·.) 

Merkezde mukim 
Tarım Bakanlı<7ının eevabi yazısında : Kaş Or

man İşletmes i Muhasebecisi Eşref Erdil hakkında 
Bakanlığa da göndermiş olduğu aynı mcaldeki 

21 . 7 . 1962 giinlü şikayet dilckçesi muhteviyatı, müfettiş marifetiyle tetkik ettirilmiş sözLi gec;ene 
ihtar cezası ile tcczi:vc edildiği, bildirilmektedir. 

KAŞ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ileili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisvonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4362/4362, 5681/5681 - 8 . 12 . 1962 

An den Vorstand der Grossen N ationah-er
samınlung der Türkisehen Republik 

Ankara - TÜRKEt 

Karar No. Karar tarihi 

1485 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : V atandC!§lıktan çıkanlmasını istemek
tedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul 
ili; Beşiktaş ilçesi, Arnavutköy bueağı, Zülkadir
oğlu mahallesi, 65/282 kütüğün 6 sayılı evi üze
rine ka.yıtlı bulunan, Nikolakioğlu Nikolaki Dos
yos'un vatanda lığımızdan çıkmasına, yürürlükten 

kaldmlan 1312 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunun ll . 3 . 1963 gün Ye 
6/1499 say]lı Karariyle resmi izin verilmiş olduğu, bu hu usta istenilen izin belgesinin adı geçcne 
verilmek üzere 25 . 4 . 1963 gün ve 5295/2824 sayılı yaziyle Bonn Biiyükelçiliğine gönderildiği, bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili bakanlık· 

ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi 

1486 16 . 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı~ 

4366/4366 - 2 . 8 . 1962 

HALlL BARBAROS 

Karacaköy Öğretmeni 

Çatalca - İST AN BUL 

(Dilekçi : Oğretmen olup maaşının azl ığından 
miiştekidir.) 

Millt Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
23. 3. 1964 tarih ve 443 numaralı . « İlkokul Öğret
menler Ödencği Kanununun'» yürürlüğe girme
siylo öğretmenleri.n terfilıi cihctine gidilmiş oldu
ğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan d.ilekçesinde vakı isteği ilgili bakaniık

ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4369/4369 - 2. 8. 1962 

HAT.ıİL TÜRKEN 

Delihıdırlı köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

1487 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Kendisinin hasta1ıede bulunmasın

dan istifade edilet·ek gayrimenkullet·inin hissedar
lan tarafıııdan hayır demekle1·ine bağışlandığın

dan miiştekidi1·.) 

KARAHALLl İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Hissc-
darlar tarafından Hayır Sevenler Dcrneğinc bağış 

edilen gayrimenkul bedelinin esas gayesine sarf edilemiyeceği endişesi ile o tarihte ııikayctte bu
lunduğu, bi l alıara bu gayrimenkul bedelinin köyde yapı l an minareye sarf edi lmesi üzerine ad ı ge
çenin bu şikayetten vazgeçtiği bildirilmişti r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kara-r verildi. 

4373/4373 - 2. 8 . 1962 

MEHMET SOFTAOÖLU 

Dörtyol Aile Bahçesi Yeni Yıldırım sokak 
No. 28 

Karar No. Karar Tarihi 

1488 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : Devlet Vı·etme Çiftliği M erkez Atel
yesinde vazifeye b aşladığını, istifa suı·etiyle ayrıl
mı.~ olduğu eski hizmetleı·inin eklenmesini istemek
tedir. ) 

Tarım Baka.nlığmın cevabi yazısında : Adı ge-
ANKARA çcnin dosyasını halen çalışmakta olduğu kuruma 

gönderilmesi hususunda Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğüne bağlı Merk~z Atelyesi Müdürlüğüne talimat verildiği , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

Karar N<> Karar Tarihi 

1489 16 . 3 . 1967 
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4378/4378 - 3 . 8 . 1962 

KAHRAlVIAN YÜCE ve arkadaşlan 

( DilekçiZer : Diyadin ilçesine bir o1·taokul açıl
masını istemektedir.) 

Diıyaclin ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının cevabİ yazısmda : 
Diyadin ilçesinde 1964 - 1965 öğretim yılında faa-

AÖRI liyete geçmek üzere bir ortaokul açılacağı ve hal en 
öğretime devam etmektc olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Bakaniıkça ye
rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca başkaca bi.l' işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4384/ 4384, 4429/ 4429, 4474/ 4474, 
4537/4537, 4678/ 4678- 23 . 8 . 1962 

ZEK.! SARAÇ 

Hükümet caddesi civarı Arzuhalci 

GEREDE 

(Dilekçi : Gerede 
Tımçel'den nıüştekidit· . ) 

Karar No. Karar tarihi 

1490 16 . 3 . 1967 

Tapu Sicil M emurıı Ali 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün cevabİ 
yazısmda : Eski Tapu Sİcil Memuru Ali Tunçel'
in kendisine hakaret ettiğine dair iddiasının ayrı
ca yaptırılan tetkik ve tahkiki sonucunda; müspet 
suçun T. C. K. nun 482/ 3 ve 231 nci maddeleri

nin tatbikini gerekl i lalan görev sı rasında hakaretten ibaret olup 23 . 2 . 1963 taribinde yürürlüğe 
giren 218 sayılı Af Kanununun şümulii dahilinde bulunduğundan; İl İdare Kurulunca mcni mu
hakemcsince karar verilmek üzere Bolu Valiliğine tevdi olunduğu, bildirilmektedir. 

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. 

4408/4408 - 9 o 8. 1962 

T ACETTİN BÜYÜKBAYKAL 

Kantarcı Kaşaneler sokak No. 12/2 

Karar No. Karar tarihi 

1491 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Büro işlerinde çalışırken 1·e'sen 
emekliye çıkarıldığını ve ikranıiy esinin noksan ve
?'ildiğinden müştekidi1·.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : İstanbul 
Erenköy - İSTANBUL Pendik ·v eteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Ensti-

tüsü Büro. işlerinde görevli iken 25 . ll . '1962 
tarihinde re'sen emekliye sevk olunan adı geçenin noksan verilen ikramiyesinin 334 sayılı Kanun 
gereğince 18 . 10 . 1963 tarihinde farklı ikraımiyesi ödendiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı ~anunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tari'hi 

1492 16 . 3 . 1967 
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44]3/4413 - !) . 8. 1962 

IIAL1l\IE BULUT 

Duvılgı köyünde 

(Dilckçi : [{endisine maaş bağlanmasını iste
meldcdir.) 

Milll Savunma Bakanlığının ccvabi yazı sında : 
ı 

Adı gc~enin durumu 1 Ağustos 1965 tarihinde yü-
rürlüğe giren 662 sayı lı Kanuntın şümulü içerisine 

SANDIKLI girdiğinden müracaatı halinde kendisine maaş bağ
lanacağı bildirilmiştir. 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği 662 sayılı Ka
nunun şümulüne girdiğinden M. S. Bakanlığına ba~vurması gerektiğinden komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ·mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4414/4414 - 9 . 8. 1962 

DURMUŞ DALKıRAN ve arkadaşları 

Rehabilitasyon Merkezi Marangoz Atelyesi 

Tepecik - 1Zi\I1R 

Karar No. Karar tarihi 

1493 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : l zmir T epecik R ehabilitasyon 
111 erkezi lif aı-an(JOZ Atelyesinde çalıştıklannı, yap-· 
mı.~ oldukları işlerin % 25 inin verilmesini istemek
t edirler.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ceva.bi 
yazı sında : fıehabilitasyon atelyelcrindc me§guli

yet tedavisine tabi tutulmak suretiyle yeni bir i şgücüne sahip kılın an , hastaneden şifa veya salah 
suretiyle hastaların tabureu edildikleri tarihe kadar rehabilitasyon atelyelerindeki öğrenimleri sı

rasında malzeme israfına sebebiyet verdikleri ve bu sebeple atelyelerin kardan ziyade bilfmçolarmı 
zararla kapadıklan cihetle, istenilen yardımların yapılmadığı ve elde ettikleri sanatlada serbest ~a

lı fima imkanlarını elde ettiklerini ve bunların hemşireler gibi mecburi hizmete tabi tutulmalarına 

mevzuatın müsaidolmad ığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü: Dilekçilerlu yukarda özeti aç ıklanan dilekgelerinde vakı istekleri kanun teklifi 

veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarıpı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4475/4475 - 16. 8. 1962 

AKKÜL BAŞODA 

Tekke köyünde 

Kumru- ORDU 

Kar·ar No. Karar tarihi 

1494 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Oğlıından şehit maa.Jı ve1·ilmesini is
temektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı geç n 19 Temmuz 1961 tarihinde oğlu Meh
metoğlu Ali 'nin şehiden ölümünelen bahisle maaş 

bağlanmasını istediği, oğlunun şehitliği tevsik eelil
mediği gibi vefatı tarihinele de evli bulunduğu n dan 1683 sayılı Kanunun 48 ve 64 ncü maddeleri 
ve- 5434 sayı lı Kanunun 72 nci maddesine göremaaş bağlanamıyacağı bildirilmekı dir. 

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 

1495 16 . 3 . 1967 
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4478/<1478 - 16. 8. 1962 

KA1111L PETEK 

(Dilekçi : Tiib erkiiloz hastalığına musabolup 
tedavisini istemektedir.) 

Bademli köyünde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabİ 
yazısında : Adı geçcnin verem sanış dispanserine 

Bozkır - KONYA celbettirilerek gerekli tetkiktcn gcçirildikteıı sonra 
cerrahi müdahale gerekiyorsa, düzenlenecek rapor 

ve filminin Ankara Atatürk Sanatoryumu Baştabipliğine gönderilerek Sanatoryum Konseyinin ve
reerğ i karara göre hareket edilmesi için Konya Valiliğine yazı gönderildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vitkı isteği iloili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı getirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal börülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

4486/4486, 4487/ 4487, 4488/4488, 
4489/4489, 4503/ 4503 - 21. 8. 1962 

!RF AN ÇAKIR ve arkadaşları 

Karar No. Karar tarihi. 

1496 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : K ömür işçisi old ıığıından nıiite

baki hizmetini kömiir ocaklarmda tamamlamak is
temektedir.) 

9. Tüm. Lv. Bl. Milli Savunma Bakanlığının ceYabi yazısında 
1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6714 sayılı Kö-

SARIKAMIŞ mür İşçileri hakkındaki Kanunun 27 Şubat 1962 
tarih ve 33 sayılı Kanunla kaldırılmış bulundu

ğundan adı gec;en er hakkında yapılacak bir işlem bulunmadı ğı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçelerinde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma
larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4504/4504 - 21 . 8 . 1962 

SALİHER 
~ÖŞKERL! KÖYÜNDE 

Karar No. Karar tarihi 

1497 16 . 3 . 1967 

(Dilek çi : M evzii i?·tibat yolu giizeı·gahında b1l

lunan 20 parsel nuınaralı arazinin istinılak yolu 
ile elinden almdığından rnüştekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
PINARBAŞI Yol güzergaJu istimliik i şine 1960 yılı Ağu&ios ayın

da başlanmış, 6830 sayılı Kanunun 7 nci madde
si'ne göre yapılan çalışmalar sonunda 20 parsel numaralı arazinin Devleün hüküm ve tasarrufu 
altındaki hali yerlerden olduğu anlaşılınakla istimlak harita ve listesinde 20 parsel numaralı gay
l'imenkulün cinsi, hali arazi sahibi de Maliye Hazinesi olarak tesbit edilmiş ve sözü gec;en harita 
ve liste o tarihte köy muhtarı olan ( dilekçe sahibi) tarafından da imza edilmiş olduğu, tebligat ve 
ilaını miitaakıp 30 günlük kanuni sü.re içinde bu gayrimenkul hakkında miilkiyet davası açılma
dığından Hazine adına te cil edilmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4515/ -!515 - 21. 8. 1962 

SÜLEYMAN HAZNEDAR ve arkadaşları 

Karar No. Karar tarihi 

1498 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : J(öyle1·ine Tortum llidro - Elek
trik Santralinden elekt1-ik verilmesini istenıekte

dirle1·.) 
Muhtar, Balıldı köyi.inde 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ce
vabi yazısında : Yapılan tetkikler neticesinde 
Balıklı köyüne Erzurum Belediyesince gerekli 

elektrik şebekesinin tesis edildiği ve adı ge<:en köyi.in Tortum Hidro - Elektrik Santralİ enerjisin
den iki seneden beri istifade ettiği bildirilmektedir. 

TORTUM 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili baka.nlık
ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4525/ 4525 - 23 . 8 . 1962 

F ATMA BAŞSORKUM 

27 Mayıs mahall esi 2808. sokak No. 1 

İZMİR 

Karar NQ. Karar tarilıi 

1499 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : Eski emekli ile yeni emekli arasın
daki maa.J farkının gide1·ilmesini istemektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çenin aylığı tahsis dairesince 669 sayılı Kanun 
gereğince 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 125 lira
ya, kızları Rahime ile Cemile'nin aylıklarının da 
62,50 şer liraya yi.ikseltildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4528/4528, 11766/ 11766 - 28. 5. 1964 

ÖMER TORUN ' 

Karar No. Karar tarihi 

1500 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Askerlik görevini yaparken arızalan
dığından bahisle aylık talebinde bıılıınnıaktadu·.) 

Düzağaç köyi.inde T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
cevabi yazısında : Adı geçen 1949 yılında ayağm-

Taşağıl - SERIK dan imzalandığı ve terlıis edilerek askerlilrle ilişi-
ği kesildiği halde 5434 sayılı Kanunun 49 ncu 

maddesi ilc verilen 1,5 yıllık müracaat. süresini geçirdiğini, Sandık aleyhine Danıştaya açmış olduğu 
davası da reddedildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.nna müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışma.lannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahaJ görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4529/4529 - 23. 8. 1962 

HAL!L ZEREN 

Karar No. Karar tarihi 

1501 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : TCDD lşletmesi memuı-luğtına tayin 
edildiği tarihten itibaı ·en bir yıl zarfında kesenek
leı-ini yatırmadığından bahsile yeni bi1· kanun çı

kanlmasını istemektedir.) Devlet Demiryolları Muhabere Memuru 
s. 60995 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : 
5 . 3 . 1965 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş 
bulunan 545 sayılı Kanunla, istediği zaman eski 

hizmetlerini i h ya etmesi mümkün olacağı bildiril m ektedir. 

MADEN 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle k0misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi 

4551/4551 . 27 . 8. 1962 

!BRAHİM DURDU 

PTT Tevzi Memuru 

SAMSUN 

Karar No. Karar tariJı! 

1502 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Samsun Devlet Hastanesi Müteha.s
sısı Dr. Ziya Eren'den miiştekidir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazısında : Adı geçen doktor Memurin Muhake
matı hakkındaki Kanuna istinaden muhakemesinin 
menine, 2 nci maddedeki suçtan dolayı da aynı ka

nunun 5 nci maddesi gereğince lü1.umu mnhakemesine ve T. C. Kanununun 230 ncu maddesine isti
naden muhakemesinin Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verilmesiyle dosyadaki 
vakı itiraz üzerine idare heyeti karariyle birlikte Danıştaya gönderildiği ve Danıştay karan üzerine 
dosyası Ceza Mahkemesine tevdi edildiği bilalıara adı geçen doktor hakkındaki takibatın 218 sayılı 

Af Kanunu ile ortadan kaldınldığı, Bakanlık Disiplin Kurulunca da ceza tayinine mahal bulunma
dığı yolunda karar verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını 

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

4568/4568 . 28 . 8 . 1962 

YUSUF 1ŞLEK 

Fevzidede Camii İmam ve Hatibi 

MUSTAFA KEMAL PAŞA 

Karar No. Karar tarihi 

1503 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Fevzidede Camii lmam ve Hatibi 
olup erııeklilikte sefalete düşmelerinin önlenmesini 
istemektedi1·.) · 

Diyanet İşleri Başkanlığınm cevabi yazısında : 
Adı geçenin emekliye sevki halinde müddeti hiz
metine göre emekli işleminin yapılacağı bildiril
mektedir. 
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(Dilckçrnin tarih ve ro. su ilc salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

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 koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4571 / 4571 - 28. 8. ] 962 

TALJ. T Kl'l'APÇI 

Orduevi arkası No. 8 

ERZURUl\I 

Karaı· No. Karar tarihi 

1504 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Erıı eldi rniidcletini sivil hizmette ta
nıamlarlı ,ijını ciizi bir emekli maa.5ı alrlıi]ını, harb
lere iştirak etmiş yedek sııbavlarla e~lerine ve isti
faen ot·dııdan aynlan subaylann da, askeri hasta
nelerele mu.ayene ve tedavilerine imkan verilmesini 
istemektedir.) 

::\Iilli Savunma Bakanlığının ccvabi yazısında : 211 sayılı Türk SiliHılı Kuvvetleri İçhi zmct Ka
nununun ve bu kanuna ait yönetmelik muva.zzaf subay, askeri memur ve astsubaylar ile btmlarm 
emeldileri ve aile cfradma sağl ık fişi veri lme ·ini öngörmektedir. Bunun dışında hiçbir şahsa sağlık 

fişi vcı1lmemckte olduğu, dilck~c sahibi talebettiğ i şekild e yedek subaylardan harblerc i ştirak cc1 rn
lere vo istifaen ordndan ayrılanlara sağlık fi11i veril ccek olnı·sa ikiliğ i ortadan kaldırmak için çeşitli 
harblere i şi irak ctmiı:ı mfılü l YC gazi cr Ye cr başla ra da sağlık fişi verilmesi icabettiği, bu ise bütçe
ye muazzam bir külfet tahmil . edeceği bu itibarla kanun mevzuu olan adı ge~cnin isteğinin yerine 
getirilmesine imidin görülmcmiıı olduğu, bilelirilm ektedir. 

Gerefti, dil.'?iinüldü : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasarısına konu teşkil cylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
h:tl görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4622/4622 - 31 . 8 . 1962 

CELAL KÜÇÜK ve arkadaşları 

Bölge Ceza Evi lşyurdu Atelye Ustabaşısı 

Karar No. Karar tarihi 

1505 16 . 3 . 1967 

(Dilelcçiler : (D) cetveline dahil ücretli perso
nel kadrolannda çal1ştığını nıaaşının azlığından şi
kayet etmektedirler.) 

Adalet Bakanlığmın cevabi' yazısında : Adı gc-
SlKOP çcnler bütçenin (D) cetveline dahil ücretli perso-

nel kadrolarında çalıştıklarını , 60 sayılı Kanunun, 
cc;,a ve tevkif evleri müdür ve memurlariylc gardiyanlara tazminat verilmesini amir olduğundan 
dilckçilcrc sözü gc~en kanuna dinaden tMminat ödenınesine imkan görülcmediği gibi Devlet 
Memurlan Kanununa göre hazırlanacak genel kadro kanunu tasarısında durumları ele alınacağı, 

bildirilmckte(lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mereie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1506 16 . 3 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçr. özetiyle komisyon kararı) 

4630/4630 - 31 . 8 . 1962 

YAKUP ÇELEBİ 

( Dilekçi : Dıınwıuna uygun bit· iş temin eelil
mesini istemektedir.) 

Tepe Külmar köyü Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
geçcnin durumunun tesbitiyle kendisine bir ça-

Dereli · GİRESUN !ı şma imkanı araştırılması hususunda İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Giresun Şubesine gerekli talimat 
Yerildiği , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü- .. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal göriUmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4642/46J2 - 4 . 8 . 1962 

KAZIM GEDİKOÖ.LU 

Oğuzlar sokak No. 88 

Yenimahalle - AKKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1507 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : PTT !şletme Genel Miiclü1'liiğiiniin 

mensulnı telefon abonesüıi iıntiyaz l ı bir smıf olcı

,·ak kabul etmekte miiktlleme ücretlerinden % 70 
t enzilat yapıldığından müştekidir.) 

U1aştmna Bakanlığının cevabi yazlSlnda : Dev-
let Planlama Teşkilatının 5 Yıllık Kalkınma Pla

nının 1963 icra programında yer alan ve işletme ilc ilgili tedbir tavsiyelerine uyularak telefon üc
retleri tarifesinin müşterek hükümler bölümünün 17, 18 ve 1!) ncu maddelerine göre bazı t elefon 
abonelerine uygulanan telefon ücreti ineirim nisbcti 15 . 4 . 196-1 tarihinden itibaren % 50 ola
rak değiştirildiği 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 mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4673/4673, 4674/4674, 
4675/4675 - 7 . 9 . 1!)62 

ABDURRAHMAN SEZGİNCE ve arkadaşları 

Sıtma Eradikasyon Şubesi Sağlık Koruyucusu 

E:OÇARLI 

Karar No. Karar thrihi 

1508 16 . 3 . ]967 

(Dilekçiler : Sıtnıa Emdikasyonıı bölge başkan
lıklannda sağlık koruyucıısıı olarale görev aLelık

lan maaşlı kacl1·oya geçirilnıelerini istenıehtedir

ler.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazısında : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
istihdam şekillerini bir düzene bağlamış bulunmak
tadır. 

Kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasındaki hükümlere göre, bugün (D) cetvelinden ücret al
malcta olanlar da, Devlet memuru kapsamına girmekte bunların kadrolu hizmetlere geçişindeki in
tıbak esasları da geçici 6 ve 7 nci maddelerde hükme bağlandığını, kanunun bu hususlada ilgili mali 
hükümleri yürürlüğe girdiğinde ücretli personel otomatik olarak maa§lı ka.droya geçecek ve intı
baklan sağlanacağı, bildirilmektedir. 



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

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4690/ 4690 - ll . !) . 1962 

1\TURİ KANAC 

Atatürk caddesi No. 138 

Soma- İZMİR 

Karar No. Karar tarihi 

1509 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Soma Orman B ölge Şefinin görevini 
kötiiye kullandığından miiştekidir.) 

Tanm BakanlığmUi. cevabi yazısında : Soma 
Orman Bölge Şefi Mustafa Özdamar hakkında ya
pılan ihbar ve şikayetler, ihbarın yapıldığı tarih
lerde mahallen tetkik ettirilmi Ş ve sorumlu bir 
kimseye rasl anarnaclığ ı , bildirilmektedir. 

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. 

4696/ -1696 - ı 1. 9. 1962 

KAMİL ERSOY 

Turan mahallesi 15. sokak No. 30 

NAZİLLİ 

Karar N o. Karar tarihi 

1510 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : T erfi haklarının t elafisi ile -10 liı-a 

asli maaş üzerinden emekliye sevkini istemektedir. ) 

Sağlık Ye Sosyal Yard ım Bakanlığının cevabi 
yazısında : 18 . 6 . 1!)66 tarihinden itibaren Na· 
zilli Hükümet Tabipliği Kutibi adı geçen kadro
suzluk sebebiyle terfi edemediği 400 lira maaşta 

fazla geçen sürenin kıdemlne il5.ve edilmesine 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi mani bulunduğu 
bil d irilrnektedir. 

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 hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4706/ 4706 - ll. 9 . 1962 

AL! BARADIR 

Pazar mahallesinde 

Şaphan'e • KÜTAHYA 

Karar No. Karar tarihi 

1511 16 . 3 . 1967 

( Dilelcçi : Tüı·kiyo S eliiloz ve J(iiğıt Fabrika
ları Işletmesi Genel Miidii:rliiğii.ne bağlı Kii.tahya 
Şap Fabı·ikasında B ekçi olarak istihdam edilen ve 
28 aydan beri ücretini alamadığından müştekidiı·.) 

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çene istihkaklanmn tamamının ödendiği, bildiril
mi§tir. 
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(Dilekçenin tarih ve No. 8U ile sahibinin adı, a<l resi ve dilekçe özetiyle komisyon karar1) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı. isteği ilgili bakaniık

ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4734/4734 - 12. 9. 1962 

FAHRİ KAYA 

Orman İşletme Muhasebecisi 
TUNCELİ 

Karar No. Karar tarihi 

1512 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Devlet Orman Işletmesi Tunceli Mil
diirliiğii llfuhasebecisi olup döner serrnaye biitçe
sinden 1 . 3 . 1960, 15 . 6 . 1966 tarihleri ara
sında ek görev ii.cretlerinin, Sayı.Jtayca tazmin ka
ranndan mii§tekidir.) 

Tanm Bakanlığı mn cevabi yazısmda : Orman İ'1letmcsince 1960 yılında ödenen 3,5 aylık ek gö
reYlere ait tazmin kararlarının tamamı hesaplarından terkin edilerek bu mevzuda şimdiye kadar mu
ha<;ipler ile ek göreYlerden faydalanmış olan teknik elemanlardan tahsil edilmiş bulunan paralar 
da karar gereğince kendilerine iade edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili bakaniık

ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4745/4745 - 12. 9. 1962 

YUNUS EMRE 

Nüfus Memuru 

BORÇKA 

Karar No. Karar tarihi 

1513 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Niif.ııs mem.ıırıı olııp kadrosuzl.uktan 
terfi edenıediğindGn miiştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Borçka 
Nüfus Memuru Yunus Emre'ye son çıkan 627 sa
yılı İntıbak Kanununa göre 800 liralık kadro veril
miş ve kadroda 800 lira maaşa 1 . 7 . 1965 tari-
lünde terfi ettirilmiş olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili bakaniık
ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4751/4751 • 12 . 9. 1962 

SÜLEYMAN ŞAHİN ve arkada.~ları 

Cevizli Nahiycsi Muhtarı 

AKSEKİ 

Karar No. Karar tarihi 

1514 16 . 3 . 1967 

( DilekçiZer : Ceviz li köylet·inde belediye kurul
masını istenıektedirler.) 

İçişleri Bakanlığının cebabi yazısında : Adı ge
çen Ccvizli köyünde 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 7 nci maddesi uyarınca 28 . 2 . 1966 tarih ve 
4120 sayılı Kararla Belediye kuruldu~u, bildiril
mektedir. 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin a.dı, adresi ve .di1ekçe öa:etiyle komisyon 1kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili bakaniık
ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4788/ 4788 - 19 . 9. 1962 

~1EHl\IET YÜKSEL 

Orman İşletme Veznedan 

TUNCELİ 

Ka.•ar No. Karar tarihi 

1515 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Tunceli Devlet Orman Işletmesi Vez
nedan olup döner sermaye bütçesinden 1 . 3 . 1960 -
15 . 6 . 1960 tarihleri arasında ödenen ek görev iic
retlerinin Sayıştayca tanzim karanndan mÜ§teki
dir.) 

Tarım Bakanlığının ccvabi yazısında : Orman Genel Müdi.irlüği.ine bağlı orman işletmelerince 

1960 yılında ödenen 3,5 aylık ek görevlere ait tazmin kararlannın tamamı hesaplarından tericin edil
diğini, bu mevzuda, şimdiye kadar muhasipler ile, ek görevlerdC'I1 faydalanmış olan telmik eleman
lardan tahsil edilmiş bulunan paralar da karar geTeğince kendilerine iade edildiği, bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~kı isteği ilgili bakaniık
ça yerine getirilm.iş olması hasebiyle komisyonu muzca. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4 33/4833, 4813/4813 - 20 . 9 . 1962 

M. İliSAN YAMAN 

Yaman Matbaası 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1516 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Mesleki olan matbaa ve gazetecilik 
konularında ticari temaslarda bulunmak iizere 
Batı Almanya, ! sviçre ve Amerika'ya gideceğinden 
ba.lısile vahı pasapo?'t talebinin kabııl olunmadığın
dan müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının eevabi yazısında : 5682 sayılı Pasaport Kanunı,ınun 22 nci maddesi gere
ğineo 19 . 6 . 1962 tarihinde Bakaniıkça alınan karara istinaden dileği kabul olunınamış olduğu 

bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin 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 yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1517 16 . 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. _su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4824/4824 - 20. 9 . 1962 

HAYRETTİN YÜRKLÜ 

Orman İşletmesi Muhasebecisi 

(Dilekçi : Simav Devlet Orman Işletmesi Mu
hasebecisi olıtp 1959 ve 1960 yıllarında memur ve 
hizmetlile1·e ödenen giyecek bedelle1·inin Sayıştay
ca tazmin hiikınolıınmamasından müştekidi1·.) 

Simav - KÜTAHYA Tanm Bakanlığının cevabi yazısında: 1959-1960 
:rıllaı1nda ödenen giyecek bedellerine ait tazmin 

kararlarmm tamammın hesaplarından terkin edilerek, şimdiye kadar, muhasipler ile giyim eşyası be
delinden faydalanmamış olan sair memur ve hizmetiiierden tahsil edilmiş olan paraların da kendi
lerine iade edilmek suretiyle karar verildiği, bildirilm tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaıa isteği ilgili bakaniık
ça yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiy1e ltarar verildi. 

4858/4858 - 22. 9. 1962 

EKREM Y ALÇIP.TKA YA 

Bahrisefit Otelinde 

ÇANAKKALE 

Karar No. Karar tarihi 

1518 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Sulh Hukuk Mahkemesinde göriilen 
davası vazife yönünden reddedilnıesine rağmen 

8 863 lira üzerinden vektilet iicreti hesabalunması-o 
nın yolsuz olduğundan miiştekidir.) 

Adalet Bakanlığmm cevabi yazısında : Müşte
kinin, 16 Mart tarihli dilekçesi ile Bakanlığa ba~

vurması üzerine yapılan inceleme sonucu açtığı men'i müdahale davası sırasında bozma ilamına 

uygun şekilde vekalet ücreti tnyin ve takdir edildiği, işbu kararın da Yargıtayca onandığı, bildi-
rilmektedir. f 

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 birliğiyle karar verildi. 

4923/4923 - 28. 9. 1962 

SADIK KÖSE ve arkadaşları 
Boyaca (Göyük) köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

1519 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : Topı·ak T wzi Komisyonu taı·afın
dan kendilerine verilen aı·a cilerine nıiidahale edil
diğinden şikayet etmektedirler.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
Yazıhan - MALATYA geçenlerin iddia konusu arazinin öteden beri Cu-

malı Fırat ve arkada§lan zilyedinde bulunduğu 
tesbit edildiğinden 5917 sayılı Kanuna göre bir işlem yapılamadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan 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 komisyonumuzc& bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1520 16 • 3 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

5772/ 5772, 4963/ 4963 - 2 . 10 . 1962 

KECİP EÖ İTMEN 

~Iaşuklar yokuşu No. 25 

Beşiktaş - İSTANBUL 

fazla hizmeti bulunması ve kadı·o mülahazasiyle 
rilen 39 ne n maildesinin (B) fıkrası geregınce 

diğini, iptali hususunda Danıştaya açmış olduğu 

( Dilekçi : Polis memııru iken sebeıJSiz liizuma 
binaen emekli edildiğinden müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısmda : Adı ge
çen İstanbul Polis Okulu kadrosu 35 lira maaşlı 
1. Sınıf Mnamelat memurlarından olup üst dcreec 
suretiyle 50 lira maaşı almakta iken 30 seneden 
5434 sayılı Kanunun 6422 sayılı Kanunla değişti-
13 . 4 . 1961 tarihinde rc'sen emekliye sevk edii
davası da rcddolnnduğu bildirilmektedir. 

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 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle lwmisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

49!H/4991 - 4 . 10 . 1962 

SÜR~IELİ KIZILA'l'EŞ 

Ceza Evinde malıkum 

işbu sonucunun 28 . 2 . 

Karar No. Karar tarihi 

1521 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Göle !Takimi J(emal Bıınıin'in göre
vini lı:ötiiyc kullandığından mii§tekidiı·.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çen hakime kısmen ihtar cezası verilip kısmen 

ARDAHAN muamele tayinine. mahal görülmernlş ve bir kısım 
şikayet maddesinden tebligat yapılmış olduğu ve 

1962 tarihinde müştekiye tebliğ edilmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği bakaniıkça 

yerine getirilmiş olduğırndan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

4995/ 4995 - 4. 10. 1962 

ŞEFKAT ÇA YLAK 

Tımalı mahallesi Dinlek sokak No. 49 

ESKİŞEIDR 

Karar No. Karar tarihi 

1522 16 . 3 . 1967 

(Dilelcçi : Kocası Eskişehir U çalc Fabrikasında 
M otorcıı olarak 27 sene çalıştıldan sonra vazifesi 
başında vefat etmi.ş olcluğıınıt darlık içinde olduk
larından kendisine fabrikada iş verilmesini iste
mektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısmda : Jet tayyarelerinin bakım ve onarımım yapan 
IIava Kuvvetleri işyerlerinin ileri telmik ve tekamül işyeri olması sebebiyle, burada çalışacak işçi
lerin üstün bilgi ve mahaı·et sahibi olmaları ve hatta tahsillerinin en ar. sanat enstitüsü mezunu sevi
yesinde bulunması komutanlıkça li.izumlu görülmekte ve bu yolda işyerlerine emir verilmiş bulun
maktadır. Dilekçe sahibinin hiçbir meslek ve tahsilinin bulunmaması sebebiyle talebi yerine getiri
lememiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya. yargı orga.nlarına. müraca.a.tı ge rektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmaJ.arını 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. 

5012/5012 - 6 . 10 . 1962 

MEHMET KARADAG 

Karar No. Karar tarihi 

1523 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : Türkiye Petı·olleri A. Ortaklığı An
ka.ra il! eı·kezinde Işçi Temsilcisi iken iş akdinin 
f eshedilmesinden miiştekidir.) 

Opera kın-şısı Fuar Otelinde mukim 
Çalışma Bakanlığınm cevabi yazı sında : Adı 

geçene Türkiye Petrolleri A. Ortaklığı tarafından 
uygulanan işbu Bakanlıkça zamanında itiraz etti

anlaşarak ibra vermiş olması karşısında yürütülecek bir işlem olma-rilmiş ise de işçinin işvcrenle 
dığı, bildirilmektedir. 

ANKARA 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı. isteği ilgili kunımca 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

5087/5087 - 13 . 10 . 1!)62 

HALİLAYALP 

Yukarı malıaile No. 27G/ A 

Kalaba - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1524 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Askeı·likten iht-acedilip bilahara ·va
zif e malıtl-ii olarak 1946 senesinde ayda 178 lim 
maaş bağkzndığını maaşının azl1ğmda.n miişteki

dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kaı

nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebi yle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5088/5088 - 13 . 10 . 1962 

MUSTAFA ALTIN 

Opera sanatçıları adına 

ANKARA 

Karar N o. Karar tarihi 

1525 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Devlet Konservatıwar1. mezunlaı-ına 

yedek subay hakkı verilmesini ve a.skerlikleı·inin 

mızıka okullannda öğretmenlik verilmesini iste
mektedir.) 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma· 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1526 16 . 3 . 1961 
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5089/5089 - 15 o 10 o 1962 

MEHMET KAYA 

Merkez Ceza Evinde 335 malıkum ve mevkuf 
adına · 

TOKAT 

( DilekçiZer : Af J(anttnıtnun çıkanlmasını iste
mektedi·r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği 780 sayılı Af 
Kanununun çıkanlmış olduğıı ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5090/ 5090 - 15 o 10 o 1962 

ABDÜLKERİM TU~CAY 

Kızılmurat mahallesi sokak 55, Bengi Ap. 
Kat 2, Daire 4 

Tarsus - İÇEL 

Karar No. Karar tarihi 

1527 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : lhtilas, irtikap, riişvet suçlarından 
mahkıim olanlar için gerekli bir Af ]{anıınıınun 
hazı1·landığını çıkacak kanunla birleştirilmesini ıs

temektediı· .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği idari mercie veya yargı organıanna 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. 

5091/ 5091 - 15 o 10 o 1962 

ALAETTİN ERICAL 

PTT Hamidiye Şube Memuru S. 16102 

Hamidiye - ESKİŞEHİR 

KaMr No. KM'ar tarihi 

1528 16 o 3 o 1967 

(Dilekçi : PTT Idaresinde 15 yıldan beri çalı.ş
makta olduğunu halen barem dışı 500 lira ücret 
almakta olduğunu t eı·[iinin sağlanmasını istemek
tedit·.) 

Gereği dü.cıünülüdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyş. yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1529 16 . 3 . 1967 
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5093/5093 - 15 o 10 o 1962 

HASAN YURDAKUL ve İBRAHİM YILDIZ 

Eğitmen, Karadat köyünde 

SİVRİHİSAR 

( Dilekçiler : Eski eğitmenler e tekı·aı· görev ve
t·ilmesini istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vakı istekleri kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5094/5094 . 15 o 10 o 1962 

HÜSEYİN YILMAZ 

Mevkuf ve mahh-fımlar adına 

ÖDEM İŞ 

iKarar No. Karar tarihi 

1530 16 . 3 o 1967 

(Dilekçi : 113 ve 134 sayılı Af kanıtnlarından 
istifade edemiyen bôzı kadeı· kuı·banları da nazara 
alınarak af şümulüniin genişletilmesini istemekte
di;.) 

. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5098/5098 - 15 o 10 o 1962 

ABDULLAH 'l'AŞDEMİR 

Mimarsinan mahallesi KeçeıcHer caddesi 
No. 106/3 

Edirnekapı - Fatih . İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1531 16 . 3 o 1967 

(Dilekçi : 1950 senesinde Hava Gedikli Telsiz· 
Astsubayı iken maliılen emekliye sevk edı"lcliğini 

7345 sayılı Kanunun 5.950 sayılı Kanunu tadil 
eden kanundan kendisi 1,5 sene önce vazifenin 
icabı olaı·ak emekliye sevk edildiği yüzünden 15 
bin lira tazminat alamadığından müştekidi~) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1532 16 . 3 . 1967 
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5100/5100 - 15 . 10. 1962 

ŞÜKRÜ CA 'ER 

Yenimahalle Deniz sokak No. 83 

SAM~ON 

(Dilekçi : Sebepsiz işyerinden uzaklaştınldığı
nı iş mahkemesine verdiğini fakat henüz bir neti
ce alamadığından mii.ştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilecin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna 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. 

6893/6893, 5104/510-l: - 16 . 10. 1962 

B..AKİ DEÖİRl\IENDERE 

1\f. Karacaören köyü 

ESKİŞEHİR 

Karar No. Karar tarihi 

1533 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Oı·man köyü olduğundan köyle?'ini 
ova biı· mıdıite naklini isterııektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna miiracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

'5106/5106 - 16 . 10 . 1962 

DGRMUŞ YAŞAR ve arkada.~! arı 

Ayvalı köyü 

ADANA 

Karar No. Karar t arihi 

1534 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : Toprak barajı için istimZak edi
len arazilerden bir kısmı su salıası haricinde kal
dığını bu kalan aı·aziyi kendilerine kimya verdilc
lerini tekrar kamulaştı·rılan arazinin geriverilme
sini istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü Dilekçilecin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vô.lo istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma
lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy hirliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar Tarihi 

1535 16 . 3 . 1967 
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9924/992-l, 5111/5111 - 16 . 10 . 1962 

H Al\IlT NADİ ŞEHERİ 

Orta mahalle H amam sokak No. 7 

AKÇAABAT 

(Dilekçi : Milli Mücadelede geçen hizmetinin 
788 sayılı J{anıınun müzeyyel maddesi gereğince 
emeklilik fiili hizmetine ilavesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5112/5112 - 16. 10. 1962 

YAKUP KENAN ARIKAN 

Abdülbaki mahallesinde emekli öğretmen 

DEVE Lİ 

Karar No. Karar tarihi 

1536 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : 19-19 yılında öğretmen iken emekliye 
ayrıldığını 31 . 3 . 1954 tarihinde çıkan 627 3 sa,.. 
yılı lntıbak J(anıınundan {aydalandınlmad1ğı.nı 
sözü edilen kanuna fıkm eklenmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5115/5115 - 16 . 10 . 1962 

KADİR YILDIZ 

Üçlcr Köyü Muhtarı ve diğer köy muhtarlan 

KIRŞEHİR 

Karar N o. Karar t arihi 

1537 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Tufandan zamr gördiiklerinden köy
lerine iki yiiz ton tohumluk buğday tahsisinin ya,.. 
pılmasını istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına. müracaa.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1538 16 . 3 . 1967 
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5117/ 5117 - 16. 10.1962 

CE-;\[İL KAPLAN 

Olluk Dere köyünde 

B!GA 

(Dilekçi : Sel felaketinden ötiirii yemeklik va 
tohıımlıık buğday yaı·dı.nıı yapılmasını istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5129/ 5129, 5128/5128 - 17. 10. 1962 

Kırşehir Adiiye Başkatip ve zabıt katipleri 

KIRŞEHİR 

5130/5130 - 17. 10. 1962 

YUSUF KESEMEN ve arkadaşlan 

Adliye Başkatibi 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

1539 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : GO sayılı Kanıınclan faydalanar
mad1.klanndan müştekidirler.) 

(Dilekçiler : 60 sayılı Kanıtndan faydalana
madıklarından miiştekidirler . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasma mahal göriilmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

5140/ 5140 - 17. 10. 1962 

I-IÜSEY1N USUK 

Bahçe Kültürleri İstasyonu 

TOKAT 

.Karar No. Karar tarihi 

1540 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Askerlikte onba.Jı olarak geçen hiz
metlerinin e rıı ekliliğe sayılmak sııretiyle bi1· kanım 
teklifinin yapılmasını istemektedir.) 

\ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1541 16 . 3 . 1967 
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7336/7336, 5144/5144 - 17. 10. 1962 

BEK1R DEMİRHAN 

Hacılar köyü halkından 

ÇUBUK 

(Dilekçi : Eğitmen iken istifa edip ayrıldığını, 

tekt-ar görev ııerilrnesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçiterin yukarda özeti açııldanan dilakçesinde va.ln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna mürncaatı 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. 

5154/5154, 5664/5664 - 6 . 12 . 1962 

EBUBEKİR GÜR 

Eğitmen, Başkurtdere Köyü Eğitmenİ 

Ovacık - ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

1542 16 . 3 . 1967 

(Dilek çi : E ğitnıenlere emeklilik hakkının ta
nınmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5155/5155 - 19. 10. 1962 

RECEP. YURDAKUL 

Kurtuluş mahallesi Yılmaz sokak No. 24 

İSKENDERUN 

Karar No. Karar tarihi 

1543 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Emekli rııaaşmdan iiç ayda 941 lim 
20 kıırıış eline geçtiğini ailesinin kalabalık oldu
ğundan maddi yardım yapılrııası.nı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aÇıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar Tarihi 

1544 16 . 3 . 1967 
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5156/ 5156 - ] 9 . 10. 1962 

HAIGG BOöUŞLU 

Topı·a.k- Su Ekibi Başmühendisliğinde yevmi
yeli Da.ktilo 

TRABZON 

(Dilekçi : jJJ evcudolan iki ayrı icra tevkifatları 
ile aliilcalı dosyasmın tetkik edilmesini istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekç:inin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 birliğiyle karar verildi. 

5158/ 5158 - 19 . 10 . 1962 

CE~IİL DOGAN 

Zabıt Katibi 

5159/ 5159 - 19. 10 . 1962 

URFA 

Adliyc Başkatip ve zabıt katipleri 

ESK!ŞEHİ.R 

Karar No. Karar tarihi 

1545 16 . 3 . 1967 

(Dilekçiler : Adliye mensubu olduklarını verilen 
tazminatın kesildiğinden müştekidirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçeterinde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma
larını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5596/5596, 5018/5018 - 3 . 12. 1962 

REsiZ! GARİP ET.ıÇ! 

Merkez Postanesi Post Restant 

Karar No. Karar tarihi 

1546 16 . 3 . 1967 

(Dilek çi : H alep Amerikan J(olejinde Oğret
men bulunduğu sırada Türk Devletinin zoru ile 
işine son verildiğini bunun için tazrııinat verilme
sini istemektedir.) 

İSTANBUL İçişleri Bakanlığımn cevabi yazısında : Adı ge· 
çen Halep Amerikan Kolejinde öğretmen bulun

duğu sırada Türk Devletinin zoru ile işine son verildiği bildirilmekte ve bundan dolayı da kendisi
ne tazminat verilmesini talebetmekte ise de, bu konuda bakanlığa intikal etmiş bir muamele bulun
madığı bildirilmektedir. 
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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 konıisyonumuzca bir 
işlem · yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

6954/6954 - 14. 3. 1963 

MUHSİN GÜVENATAM 

Belediye Sivil Savunma Uzmanı 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1547 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : lstanbııl B elediyesi Sivil Savu11ma 
Uzmanı iken D. S. 1. Adana 6. Bölge Müdürlüğü 
Sivil Savıınma Uzmanlığına nakledilen bilalıara 

re'sen emekliye ç...tkarıld1,ğından rııii§tekidiı·.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : ! stan-
buL Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı iken D. S. 1. 

Adana 6. Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma zmanlığına nakledilen ve bu görevde iken re'scn emek
liye irca edilerek 8 . ı . 1964 tarihinde i lişiği kesildiği, yapılan işlem kanun ve mevzuata u;vgun 
olarak yapıldığı bildirilmektedir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ~ ilgili ve yetkili 
idari mereie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun IS nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7114/7114 - 28 . 3 . 1963 

HABİB GÖKTAŞ 

Hava Kuvvetleri Lojistik Bşk. İkınal Dairesi 
Tayyare Şubesinde Sivil Memur 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1548 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : E mekli Hava Teknisiyeni olup sayıl
mıyan 11 senesinin de hizmetine eklenmesini iste
mektediı· . ) 

Milli Savunma Bakanlığmm cevabi yazısında 
Adı geçenin emekliliğinden sayılınıyan 10 yıldan 
fazla hizmeti ile ilgili isteminin bir kanun mevzuu 
olduğu, bugünkü mer'i mevzuat ile kaldırılmasının 
mümkün ol madığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Di:lekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 k omisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kar ar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1549 16 . 3 . 1967 
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ı3498/ı3498 - ı . 2 . ı965 

NA~i1 ERIŞIK 

Atatürk İlkokulu Öğretmeni 

(Dilekçi : Oğretınen olııp 6273 mımaralı kannn 
tatbikatından doğan aksaklıklarından miiştekidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığınm cevabi yazısında : 
657 numaralı Devlet Memurlan Kanununun mali 

ANDIRIN hükümleri yürürlüğe girdiği 7.aman, 6273 numaralı 
Kanunun tatbikatından doğan aksaldıklarm kısmen 

gidcril cb il cccği ~r aliye Bakanlığ ı, Devlet Bakan lı ğı \'C DcYlct P ersonel Dairesi ilc yapılan ya7.1Ş

malardan anla.5ılmakta olduğu, mc7.kur aksaklığın tamamen ortadan kaldırılması düşüncesiyl e yeni
dPn bir kanun tasarısı haz ırland ı ğı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~,lu isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

151jı4ı - ı7. ll . ı965 

KEVİN SELEK 

Avukat, IIayrullah H amidi Vekili, tnus İş 

Ham C Blok Kat ı, No. ıo7 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1550 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Cezai olmaksızın ve nzası bulunmak
sı zın derecesi tenzil edilen miivel•kilinin miiktesep 
hakkı olan maaş derecesinin iadesini istemektedir.) 

Dışişleri Bakanlı ğının cevabi yazısında : 
1. Davacı Hayrullah Hamidi, 3656 sayılı Ka

nuna göre istisnai kadrolardan mahdut mütercim 
kadrosunda 5 nci derece kadroda 4 ncü derece ma

aşın ı üst olarak almakta iken, dı ş kuruluşta bir göreve tayin edilmek iı;:in, talebi üzerine idari me
mur kadroslma gcc;:irilmiş ve 8 nci dcreec kadro ilc Cidde Büyükclı;:ili ği. Kançı l arya Memurluğuna 

tfı,vin olunmuştur. H alen Baka nlık l\ferkez Tcşkilil. tında 8 nci derece kadroda 6 ncı dercceyi üst ola
r ak almakta olduğu, 

2. Bakanlığının uyguladığı i şl em kanun ve usule uygun görülerek davacının Danıştaya açtığı 

iptal dfıvası rcddolunmn~, tashilıi karar talebi He, muhakcmenin iadesine mütedair talebi kabule şa-

yan görülmediği de bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaıo 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. 

1009/918 - ı7. 2. 1966 

MUSTAFA BAYRAM 

Örencik köyünde 

Terme - SAMSUN 

Karar No. Karar tarihi 

1551 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : 20 sene rniiddetle parasını ödemek 
suretiyle topraklandırılmasını istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığırun cevabi yazısında : Top
rak dağıtımı hakkındald 10 Kasım 1966 işleme tabi 
tutulmasının ve sonucunun da ilgiliye tebliği için 
Samsun Valiliğine yazıldığı, bildirilmektedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1808/1956 - 23 . 6 . 1966 

SALİH ZBKİ ONAT 

Kızılelma mahallesi Mazı sokak No. 6 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1552 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Hizmet durumunun tetkiki ile aylı

ğının yükseltilmesinin teminini istemektedir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabİ 

yazısında : 13 . 7 . 1966 tarihinde yaş haddinden 
emekliye ayrılan adı geçen hakkında bugün için 

. yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düştiniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonunıuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1154/1195, 1433/ 1474, 
13233/ 13233 - 16. 12. 1964 

AŞIR ÖZTÜRK 

Ceza Evinde malıkUm 

SİVAS 

Karar No. Karar tarihi 

1553 16 . 3 . 19G7 

(Dilekçi : Olünı cezasına hiiki.imlü bulunduğu
nu 964/4 sayılı dosyaya savunma talebinden iba-
1'ettir.) 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı ge
çen hükümlüniin dilekçesiyle ileri sürdüğü husus
ların evvelce muktazaya bağlanmış olması lıasebiy-

le yeniden karar ittihazına ınahal olmadığına Sivas 
Birinci Ağır Ceza Mahkemesince karar verii<liği ve mezkur kararın kesinleştigi bildirilmiş olduğu 

gibi esasen adı geçene isnadolunan suçun malıiye tinc göre bazı suç ve cezaların affı hakkında 780 
sayılı Kanun muva.cehesinde gerekli inceleme yapılmak üzere dosyanın merciine göndcrildiğ·i, bil
dh·ilmektedi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği 780 sayılı Ka
nunun şümulüne girdiğinden komisyonunıuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1427/ 1468 - 9. 7. 1965 

HÜSEYİN ERDOOAN 

Beşler mahallesi 

Mengen-BOLU . 

Karar No. Karar tarihi 

1554 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : H ayvancılık yaptığını h' edi sağla?ı
masını istemektedir.) 



(Dıilekçeınıiın t arih ve No. su ile sahibinin .adı, adresi ve dilekçe özetiyl e lwmi8yon ıkar·arı ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

1430/1480 - 21 . 7. 1965 

IIÜSEYİN KELEŞ 

Akıncı bucağından 

Kası r - MARDİN 

Karar N o. Karar tarihi 

1555 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Lehine verilip kesinleşen ve Danış

tayca da iptal edilmiyen kararlam rağmen tapıılu 

arazileri ile bu arazide bıılıınan mahsullerinin 
elinden alınarak başkalarına verildiğinden miiş t e

kidir.) 

İçişl eri Bakanliğmın cevabi yazısında : Müştc ki için mahallinde yaptınlan tahkikat ve inceleme 
neticeRinde tecavüz olayın ın sabit olduğu ve 5917 sayılı Kanuna göre 14 . 3 . 1964 tarih ve 3 sa
yılı mcn 'i müdahale kararının verilerek infaz edildiği, mütccavizlerin araziden çıkartıldığı, bildiril
mektedir. 

Gereği d ü'}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği bakaniıkça 

yerine getirilmi~ olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1902/ 29622 - 14 . 2 . 1061 

SELAHATTİN YILDIZVEFATMA YILDIZ 

Sorgu Hakimliği Katibi 

AGRI 

Karar No. Karar tarihi 

1556 16 •. 3 . 1967 

( Dileltçiler : Asktri maksatlar için aı·azisinin 

işgal edildiğinden müştekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabİ yazısında 
Karaköse'de askeri maksatlar için işgal edilen Fat
ma Yıldız ve hissedarlarına ait arazi 1962 mali yı
lında istimlak edilerek ihtilaf halledilmiş olduğu, 
bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği bakaniıkça 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2198/ 42030 - 22 . 2 . 1961 

MAHMUT KAZAN 

Hanikkebir köyünde 

lD!L 

KaraT No. Karar tarihi 

1557 16 . 3 . 1967 

(Dilekçi : Ilazineye ait arazinin istimldlele ı'l

gili ihbarı.) 

Maliye Bakanlığının cevabi: yazısında : Adı 
geçenin ihbarının varit bulunmadığı, bildirilmek
tedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

36Fl5/ 45701 - 25 . 4. 1961 

M"AII1R YÜKSET1 

Biiyük .Aı:ma köyünele 

Karar No. Karar tarihi 

1558 16 . 3 . 1967 

( Dilekçi : Okuma ,qidcrinden lfazineye bon:lıı 

n/an w.ğeninin kefili o ldıığıınıı, kendisinden öd t
tirilınesini istemektedir.) 

n üze~ 
Aılal rt Babınlı ğının ervahi :vazı:ında : Okuma 

gi<l rrl rı-ind rn JTazinrye borc:lu Cengiz Yüksel YC 

ıniit C'sr lsil ke{ili f ahir Yiiksrl hakkındaki c\Tak 
Mali,vr Bakanlığına intikal et mi~ bn bııkanlık nsıtasi.Yir durumu mahkemrye intikal e tmiş Ye icraya 
ve ı· i Id i ği lıilcliı·il ın rktrcliı·. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmn.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3799/ --16082 - 3. 5. l !l61 

ABDÜUiANİ ALVER 

İstasyon Büfesi ndc Ahmet Yrşilm en yanında 

BATMAN 

Kaı·ar No. Karar ta1'ihi 

1559 16 . 3 . 1967 

( Dil kçi : lüırtalan a.sayirini bozan e~has hrık

!:.ndaki ihbaraf ının neticesi görevinden okluğu:n1 
dan rniişt ekidiı·.) 

İ<:i leri Bakanlı ğının ccvabi yazısında : Adı ge 
~rnin bi'lilhara işin e tekrar alındığı tesbit edi lmiş 

ve kendi inin de hi ç kimseden şikayctçi. olmadığı, 

bil d i l'ilınektcdi·r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına miiracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4327/47094 - 15 . 5 . 1961 

MUSTAFA BAŞARAN 

Özel İdare Emekli Tahsildan 

Bozkır - KONYA 

K'araT No. K arar tmhi 

156'0 16 . 3 . 1967 

( T> iTekçi : 1956 senesinde tahsiıdarlıktan emek
liye sevk edildiğini, lifilli Jfiicadele kayıtlannın 
nazara alınmamasından miiştekidir. ) 

İGr.Jeri Bakanlığının cevabi y,azısmda. : Adı 
anı ı anın dnsyasınd a ınevcu t askerlik terhis tezke
resinde 4 . 3 . 1328 tarihinden 23 . 3 . 1936 tar 

rihine kadar asker olduğu, 1 . 8 . 1931 tarihinden terhi~in e kadar da Jandarma Onba.~ı sı görevinde 
bulunduğu, emekliye sevk olunan ilgilinin hiırm t c t ll ri ve diğer evrakı ınüsbitel eri ni.n Emekli.· 
Sandığına gönderilmiş ve kendisine de Sandıkça 3 059,77 li'ra toptan ödeme yapıldı ğı bildirilmek
tedir. 
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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 lıir 

ışlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4359/ 47558 . 22 o 5 o 1961 

AHMET BURSAL 

Karar No. Karar tarihi 

1561 16 o 3 o 1967 

(Difekçi : Öğretmen olnp 14 aylık kıdem kay
bının t ela[isinin giderilmesini istemektedir.) 

tdem nımkulu Müdürii Milli Bğitim Bakanlığının rrvahi yaz ı sında 

Adı g-rc:en öğı·ctmcn 3ô!'i6 ve 4357 say ılı kanunlar 
Kozan - ADANA g-r r·e~inee tayin hakkındaki işl em inin tekcmm i.il 

ecl<'ı'<'k iş<' başladığını ve bu tari hten itibaren kı 

deminin sayılmasının gerektiği, kencliısinr duyurulduğn, hildirilmektccli-ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~']ıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ca bir işlem -yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. · 

4371/ 46582 . 9 . 5 . 1961 

ICADİR 'fAŞ 

Sazlar köyünde 

MENGEN 

Karar No. Karar tarih i 

1!'iô2 l G. 3 . 1967 

( Diff'kd : Sefe1'7ıerlik l e yedek snbay olarak (IÖ· 

ı·ev aıd?ğı, bi?·çolc sava§lam kat?ld?ğını mal11l oldu
ğundan yardmı ya7nlmasını istemektedir.) · 

rırıwlkurmay Başkanlığının C<'Yahi yaz ısında 

Aflı gr~en yeclrk piyade hakkınd a !).~ 3-J. sayılı Ka. 
nnmın g"<'C: i<'i 2R nci maddesinin (h) fıkrası gerc

ğince işlem yapılmak üzere bazı belg<>l erin tanzim i gcr·ektiğinden sözü ed il enin belgeleri . kayıtlı bu
hmduğu Mengen Askerlik Şubesi Başkanlığından 2~ H aziran 1966 gü n 4184-7933 sayıh yazı ile 
iı tendiğini , b lgeler geldiğind e hü~m.eti mezklır kanun gereğince T . C. Emekli Sand ı ğı G ne] Mü
dürlüğüne dcvrcdileceği bildirilmiştir. 

Gereği düşiinüldü : DiJekçinin yukarda özet i açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarınca karara ba~landlğı cihetle komisyonumuz ça~malannı dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu S natörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkanvekili 

Gümüşane Milletvekili 
N. Akgiin 

Söze ii 
Adana Scnatörü 

M. Y. Mete 

(Dilekçe sayısı : 122) 

•••·>-> --.....:;~iiJ >8-< G(ii;liö:llı--~· .. 

Karar No. Karar tarihi 

1563 16 . 3 . 1967 

Kati-p 
Eskişehir Senatörii 

(). Ucuzal 



DÖNEM: 2 TOPLANTI: 2 

o M. 
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYONU 
D lV ANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

--< Sayı : 21 )!:- -

Tevıi tarihi 

8 . 5- . 1967 Pazartesi 

(Dilrk~Pnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ndı'rsi ve dilck~c özetiyle komisyon kararı) 

8!:l2/8!l2, !)0-!!)j!:J0-1!) - 14. 8. 1%3 

O. l\!:\N 1\IORGlL 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel nlü
dürlüğü 

Fındık lı - İSTANBUL 

(Dilekçi : lffilli Eğitin,ı Bakanlığınca verilen 
4 yıl kıdenı tenzili cezasınm '1'. B. M. lı! eclisince 
l:aldırılnıa.sını istemektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilcl~Ginin bu husustaki bakanlık müracaatının 

~İnceleme Komisyonunda incelendi·ği ve Disiplin 
J : urnluncıı vcrHccek kesinleşen eczanın kaldırıla

mıyacağı kendisine Cluynrnlcluğu ceza. affının kanım 111 :}\'ZUtl olacağı bildirilmektedir. 
G)roği dü~ünüldü : Dilek~inin yukarda özeti r.;ıklanan dilekgesinde vt\.kı isteği kanun teklifi 

vey:ı. tasansma konu teşkil eylediği cihetle komis-yonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması h~ biyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

20!)2/2092 - 25 . ı . 1962 

AlUfET YAŞAR GÜC ER 
Sapanca sokak No. 5-1/ A 

Y en imahaNe - ANKARA 

Karar No. Karar tarim 

1564 5 . 4 . 1967 

(D2ekçi : Jlfenıııriyetine iade edilm~sini iste
ın ~lde 21 Ocak .1962 ve 3656 sayılı Kanıını.ın 19 
11 :; ıı mxidesi (cl) cetveline tabi ücretli m emur ol
(:~ıığııwlan DanıştayeZa açtığı davasının redeledildi
ğini belirtnıehtedir.) 

Gereği dü:ıüni.üdü : Dilekçinin yulmran. özeti r. :ıklanan dilakçesinde va kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyn. yargı orga~lanna. müra '!a:ıtı g< r:)k~irdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zcnliyen 140 1:ayılı Kanunun 5 nci r.ıaddesinc ait i~lcde:! olmac:ıı hasebiyle komisyonumuzca. bir 
i~lem y:ı.pılma::ıın:ı mahal göri.ilmediB-inc oy tirE ğ'iyl9 karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1:565 o . 4 . 1997 
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(DilPk~enin tarih ve No. ı.i'l il c sahibinin auı , adresi ve di lekçe özetiyle komisyon kararı) 

2138/ 2138 - 26 . ı . 1!)62 

Ö}rER YAVrz 
t~eclwei Yazgan sokak lisever Ap. 
No. 20 - Daire 2 

ANKARA 

(Dilek çi : Emeklilik işleminin iptalini istemek
tedir.) 

Ulaştlrma Bakanlığının cevabi yazıSlnda : Ayın 

mevznda Danıştaya da va açtığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçilerio yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vUn 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 birliğiyle karar verildi. 

3265/ 3265 - 4 . 4 . 1962 

i\fEHl\IET YAMAN 
Yeşiltepe sakinleri 

Zeytinburnu - 1ST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1566 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : B elediyece yapılacak evi için yardım 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a,çıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum.uzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~.266/3266 - 4 . 4 . 1962 

YUSUF GÜLDÜ 
Kataloı.ş köyünde 

TİREBOLU 

Karar No. Karar tarihi 

1567 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Gayrimenkı~lle rinin elinden alındı

ğından şikayetçi ve dava açtığını bildirmektedi1·.) 

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve_ya yargı organıanna mürncaatı gerektirdig;. 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. 

3268/326 - 3 . 4 . 1962 

OS:~\fAN DEMlRCJOliT;U ye al'kı.ıclaşl:ll'l 

Bakkal Lütfi Zobi e1iylc 

Kilimli - ZONGULDAK 

Karar N o. Karar tarihi 

1568 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : 134 say1lı Af J{anıırıwnckın isiifade 
ede nıedikleı·inden miiştekile ı·. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerlu yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde valn istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organlarına müra caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§ma.-



- 3 -
(Dilckı_: cnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy Urliğiyle karar verildi. 

3~73/3273 - 4 . 4 . 1962 

Hi.lsamcttin Güven YC ar. 
E. K. t. Karadon Atölyesinde Mekanık uzman 
İşletme evlerinde oturanlar adına 

Kilimli - ZONGULDAK 

Karar No. Karar tarihi 

1569 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Zogııldak E. K. 1. Gcltik bölgesi?ıde 
işletmenin ı'şçile ı·i içı·n yaptırı1dığı kendi miilkiye
tindeki evleıı'n içirı.de oturanlara tapu ile taksitle 
sa.fılmasmı istemektedirler.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti a.çıkla.na.n dilakçelerinde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie veya. yargı organlarına. müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.
lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komi,syonumuz
ca bir işlem yapılmasına. ma.hal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3280/ 3280 - 4 . 4 . 1962 

Artvin ceza evi gardiyanlan 

ARTViN 

Karar No Karar tarihi 

1570 5 . 4 . 1967 

(Dilekçüer : Ceza evi gardiyanlanıuı da yıpran
ma zammı verilmesi i.st&ııilmektedir.) 

Gereğ,i düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vaki isteğ·i kın.ım 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 ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

32 1/3281 - 4 . 4 . 1962 

RAŞt'I' GED1K 
Yakıf köyü müstahsıllarından 

BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

1571 5 . 4 . 1967 

( D·ilekçi : J( iiçiik esnaf a götiirii vergi sistenıi 

ııygulanmasından yakınmaktadır.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti o.çıkla.na.n dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem ya.pılmıi.sına. ma.
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1572 5 . 4 . 1967 
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(Dikkc:cnin tal'ih ve 'G . su ilc salıilıinin adı. adresi ve dilekc:r özetiyle komisyon kararı) 

3283/3~83 - 4 . 4 . 1962 

HO. P.\"L . JTiT :\U öZ'T'EK1N 
2 nci Durak Miralay Nazımbey sokak No : 26 

Yenimahalle - A r "KARA 

( Dilekçi : Sa[jl1k dur·ıwıu itibariyle arzusu üze
rine 28 yıllık hizınct?'yle 2G . 4 . 1938 de ayr1lıp 

ikramiye alamrulı,r/1 cilıet le lll eel?' s ce Ü>ramiye veril
mcsini 1'stcmcktedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti agıldanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çaıı~malarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3292,13292 - 6 . -1. 1962 

KEREP BALCI 
Dikicil er Derneği Başkanı 

ÇORUM 

Karar No. Karar tarihi 

1573 5 . 4 . 1967 

· ( Dilekçi : Çorurıı D ikiciler Gerniyeti r.snafının 
vergi dairesince yanlış sınıflandırılmasından müş

tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileltçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
idari m::ırcie veya yargı organ1arına müra·::an.tı g0rektird:ği cihetle lmmisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait i~lcrden olması hasebiyle komisyonumu:ca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir1i ğ:yle karar veri~di. 

6!)56/ 6956, 9827/9827, 
32!>3/3293 - G . 4 . J 96:! 

FİKRİ OKDEl\1İR 
Turgutreis caddesi Şenler Ap. No. 38/ll 

l\Ialtcpc - Ar-.!CARA 

K:ıı-:ıı· Ko. K:ır:ır tarihi 

1574 5 . 4 . 1967 

(D ile!,·(i : B irinci Cihan Jlarbinde sava.Jmış ve 
II arb Okulu m ezunu olarak 01·dudan ayrıldıktan 

sonra se[ erberlik m iiclii rliiklerinde 20 lira asli ma
a.~ la yıllarca çalışıp /;adrosıızluk balıanesiyle terfi 
ettirilmediğinrlen asli nıaa.5ımn lıiznı•t süresi he
scıplanarak 150 liraya haclar yiikseltilebilmc.~i için 
aerekirse bunun yapılmasını ve nıaa,~ının düzeltil
rııesini istemektedir .) 

G:ıreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a1ıkla.nan dilekçesinde v~.kı isteği kanun teklifi 
vey;ı. ta.sansına konu te~kil eylediği ellietle komisyonum~ çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1575 5 . 4 . 1967 
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(Dilrk<:rnin tarih ve Ko. sn il<' sahibinin ndı. adresi ve dilek<:e özetiyle komisyon karan) 

3298/3298 - 6 . 4 . 1962 

YETER AKPULAT 
Feyzullah c:.ıddesi No. 35 

Maltepe - Kartal - !STANBUL 

(D::tek.çi : Gizli Niifııs J(anımiyle niifııs siciline 
ya::ırna. dahil erliimiyen 1,5 ya.5ındaki oğlu için yeni 
bir kanım çıkarılmasını istemektedir.) 

GJreği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a::ıldanan dilekgesinde vil..kı isteği kanun tekilli 
vey.ı. ta.sansma konu te§kil eylcdiği cibetle komisyonumuz çalı~malannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i:Ierden olması has ::ı biyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına. ma
bal g0rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3299/32!)!) - 6 . 4. 1962 

Purşak Köyü İh1 iyar II eyeti 

RİZE 

Karaı· Ko. Karaı· tarihi 

1576 5 . 4 . 1967 

( DilekçiZer : Ziraat Bankasına olan borçların

dan dolayı arazilerinin icraca sat1şımn önlenmesini 
is tcmcktcdi1·.} 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özet· açıkla.nan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vey:ı. yargı organlarına müra.caatı ge rektiruiği cibetle komisyonumuz ça!ljmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mabal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verEdi. 

3301/3301 - 6 . 4 . 1962 

F AIIRİ T Al\IUZUN 
SEKA No. 137 

1ZM1T 

Karar No. Karar tarihi 

1577 5 . 4 . 1967 

( D ilekçi : Ilırsızlık ve haysiyet kırıcı s·ııçların 
faiZlerini tcdı'p için ağır cezai miieyyideler getiren 
bir kanım ve bunların yeraltında nıadenlerdc ça
lıştırılarak ıımumun huzur ve asayi§inin sağlan
ması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :\~ııklanan dilekçesinde v~.kı iste~ kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenHyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerdcn olması baseb :yle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
h:ıl g0rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3302/3382 - 6 . 4 . 1962 

M. 1IISAN KA V AD ELP, "LER 
Alcmda:: Ticarethane sokak ·o : 8 

!STA BUI, 

Karar No. Karaı· tarihi 

1578 5 . 4 . 1967 

(Vilckçi :ihale 1'şlcriyle agili 2190 say1lı Kanu
'>?un 2 nci 11ıa<ldes1·n1 tm•zilı diğer ba :ı hiikiimlcrinin 
dcğ:'.~ti rilıııesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun tekiili 
veya. ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka.-
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n unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase bi yle komisyonumuzca· bir işlem yapılmasma ma.
ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3304/ 3304 - 6 . 4 . Jn62 

HALİ L BAŞÇI ve arkadaşları 
Ta~ı: ılar :\Icscid i :\Iüczzi ııi 

l\fANlSA 

Karar No. Karar tarihi 

1579 5 . 4 . 1967 

Dilekçi/er : t}cn•tli memur olaı-ak geçen Jıizme t

lerinin emel:l1.liklerine borçland1nlamk ithalini üte-
111 ektedi1·1 cı-.) 

C ereği düşünüldü : Dilekçilerin yukanda özetiaagı.ldanan dilekgelerinde vaki isteği kanun mevzuu 
olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı KanunÜn- 5 nci maddesine ait işler
den olması hasebiyle konı.isyonumuzca bir işlem yapı.lına<ıına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

330G/ 3305 - 6 . 4 . 1962 

ŞAK lH. ÇE L! K Ye arkadaşl ar ı 

Tuı-an mahallesi 22 nci sokak ~o : 3 

NAZ1LL t 

Karar No. K arar tarihi 

1580 5 . 4 . 1967 

( Dilekç.iıer : D iiğiin çalğ1cılarına götiidi kazqnç 
üzerinden veı·gi t aı-h edilmesine daiı· ağır h ükümler 
koyan kanıınun tadilini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçeterinde vaki isteği kanun mevzuu 
olduğu c.ihetle komisyonumuz çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler

den olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

ka.ra.r verildi. 

330G/ 3306 - 6 . J . 186~ 

M:EID1ET ONAY 
Yılmazlar mahallesi Kızılı rmak sokak No : 34 

T URGUTLU 

Karar No. Karar tarihi 

1581 5 . 4 . 1967 

(Diıekçi : Eski bh· otobiis için tar·h edile?i ı•e1·
gi1ıin ağırlığ1nda:ıı yalmımak tad1r. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organla.nna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mah.a.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K arar No. Karar tarihi 

1582 5 . 4 . 1967 
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(Oilckçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dil ckçe özetiyle komisyon kararı) 

3307/ 3307 - 6 o 4 o 1962 

MURAT SELPÇUK 
Karşıyaka mahallesinde 

ALAÇA.i\1 

(Dilekçi : Ilan"ci satışla dayısına bı:·akılan ara
zisini veya aldığı 1 000 limyı isfemck,f.cdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekgini.n yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna 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. 

3308/3308 - 6 o 4 o 1962 

KAMtL ÇAKIL 
Hürriyet mahallesi Gebi caddesi No. 41 

SAl\1SUN 

Karar No. Karar tarihi 

1583 5 o 4 o 1967 

( Dilekçi : Bedeli mııkabilinde ı"hya ettiği arazi
sinin kendisine ver-ilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. 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 kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3318/3318 • 6 o 4 o 1962 

HÜSNÜ ŞENER 
Muhta:r, Eşmepınar köyünde 

Çayırlı . ERZİNCAN 

Karar No. Karar tarihi 

1584 5 o 4 o 1967 

(Dlekçi : [(aza çift çilerinin banka ve koopem
til borçlannın uzun Vl'ideye bağlanmasını istemek
tedirler.) 

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 komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3337/3337 . 10 o 4 o 1962 

NİHAT AKAY 
5. Er Eğitim Tugayı tahsilli erieri 

SİVAS 

Karar No. Karar tarihi 

1585 5 . 4 . 19G7 

(Dilekçileı· : Y edek subay öğr·etmeni veya ı·üt
beli sttbay olarak askeı·lik hizmetlerinin yaptınl
masını istenıektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansı yapılınasını gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 
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(Dil<'k~enin taı ·ih ve !\u. su İl t salıilıiııiıı :ı . ~ı . ııdı·e,i ve di l ekı:e üzctiyle komisyon kararı) 

Kanunun 5 nci maddesine ait i ~lerden olması lı:ı scbiylo komisyonumuz::a bir işlem yapılmasma 

ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3338/3338 - 10. 4. 1962 

YAVUZER TARLAN 
Er öğretmen 

3374/3374 - 12. 4. 1962 

NÜSRET SEFiL 

SlVAS 

5. Er Eğitim Tugayı II. Tb. III. Grup. 

SİVAS 

Karar No . Karar ta ı·ih i 

1586 5 . 4 . 1!JG7 

(D ilekçi : E r olarak eğitim ini yapan öğret

nıe nZ erin şahsiye tl e rini kaybettihlerinclen miişteki

clir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekc;inin yukarda özeti açıklanan dilek~esinde v~la. isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu te~kil eylediği cihetle komisyon um uz çalışmalannı düzeni! yen !40 sayılı Ka
nun tm 5 nci maddesine ait i~lerden olması has ::ı biyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle kara.r verildi. 

3340/3340 - 10 . 4. 1962 

M. H!L:Mİ AJ-1TAY 
Yenicami Vakıf lşlınn Kat 3 N'o. 12 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1587 5 . 4 . 1967 

(D ilekçi : Bir Anıerikan firmasiyle ortak aleii
m 'ilatör iıwıl sanayii kurması için t esis tarihinde 
doların 2.80 kuru.s olduğıı halele bilalıara 6.20 ku
ı·ıış~uk ilave olarak ihclas edilen kambiyo satı.5 pri
m!ıden istisna edilm de rini ve bu mevzııclak.i m iil
ga 111 illi B irlik J{ oınitesi kararının kaldırılmasını 

istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a::ıklanan dilekgesinde v~la. istel?,i ilg:li ve yetkili 
idari mercie vey::ı. yargı organlarına müraca::ı.tı g.:ır~ktirdiği cihetle ve Danıştayca neticeten red
dedilmiş bulunan isteği komisyonumuz çalı~mala nnı dfuenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz ::::!. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar ta ı·ihi 

- 1588 5· . 4 . 1967 
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(Dilek~cııin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, nllı-e:;i ve dil cl,çc üzcti:vlc komisyon kararı) 

3343/334G - 10 . 4 . J0G2 

ABIDIN YOKSBT1 ,.c nr . . 
B elediye karşı ~n _To: 3!)j J 

Kanıeleniz EUEöLiS! 

(Dilck(lcı· : Tckıd~ okul ınczıınu 1'nşaat f en 
ıncınurlarınw G883 sayı!? [[onunla 1'nşaat 1:Şleı-inde 

daraltı?an yctkilcrinüı diizcltilııı csi ı·e bu hnsusta 
Dcwıştayclrııı lclılc riııc çı kan l:arara it1'bar cdnmesi 
istcnilmcldcdir.) 

Gereği düjünüldü : D.ilekçilerin yukarda özeti ::ı.]ıklana:ı dilekgelerinde v:ı.In isteği ilg-ili ve yetkili 
id::ı.ri mer::ie veya yargı orrranlanna müra::a::ı.~ı gcrclrtird'ği ve ayrıc::ı. yetki ia.le:;i hususu ka.nun tek
lif veya ta:ıansmn. konu teşkil eylediği ellietle ko :li'.y:mumuz çalL~maln.rmı düzenliyen 140 sayılı 

Ka:ıunun 5 nci ma.dde:;ine ait i: lerden olma:;ı ha:;e ·)iyle komisyonunıuz::a bir icılem y::ı.pılına:;ın.a ma.hal 
g3rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3343/3348 - 10 . 4 . 10G2 

PERIDE OüKÇE 
Yuknrınohutlu mahallesi Öncü sokaka o : 7 

YOZGAT 

Karar 1'\(1 Karar Tarihi 

1:>89 5 . 4 . 1967 

( Dilckçi : Er olan c~indcn dolayı muhtacoldu
ğıından kendisine vc çocuğmıa asker maaşı yaı·dınıı 

yapılma.~ı tal!·uinin uclediyc cnciiıncııi ve viliiyetçe 
reddedilmesinden miişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :1:;ıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ida:-i mercie veya y.1rgı organlarına müra::a:ıtı gc :oktlrdiği ellietle kombyonunıuz ç:ılııma1arını dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lcrden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma.<ıma mahal görülmediğine oy birliğ;yıe karar verildi. 

~330/3360 - 10 . 4 . 1UG~ 

ŞAIIl\H RAT ARAS 
E ski ü fus ~Iü<lürü 

KARS 

K n rnr N o. Karar tarihi 

1590 5 . 4 . 1967 

(D.'ld.-çi : llaksı= olarak emekliye sevk cdildi
d;!Jini, asker yoklama lıa.rcırahırıda.n alanıadığ1 

G1:J lirrıııııı ı·crilınesiııi ı·c do.~yasınııı B. M. MecU
sı:nde inee lencı-ek meıııuriye tine ·1'adesiııi istemek
tedir.) 

Gereği düjünüldi.i. : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekgesinde vakı. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orrranlanna müra::aatı ger:ık~irdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerde!! olması hasebiyle lromisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasm:ı. mahal görülmediğine oy tirliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1591 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilek<:c özetiyle komisyon kararı) 

335~/3355 - 10 . 4 . 1962 

:\Il'HARRE~I ONUR 
TCD işletmesi 1 nci İş Yol Servisinde Şube 
Şefi 

Haydarpı:vp - lST ANBUL 

3356/ 3356 - JO . 4 . 1962 

EC1P Y KSEKüLKü 
T D işletmesinde ı nci İşletme Yol Servi
si nde Müfettiş 

Haydarpnşa - !STANBUL 

3367/ 3367 - 10 . 4 . 1962 

RJFKI ERGUN 
1' D İşletmesi ı nci işletme Yol SerYisinde 
Kısım 111 Yol Çavuşu 

Haydarpaşa - iSTANB UL 

(Dilekçi : Orduda gcdikli Erbaş olarak ge
çen hizmetlerinin sh·il mcınw· iycllerini iliiııesini 

istemektedirlr r .) 

» 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçilerinde vakı istekleri ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektiğ.i gibi; kanun tadil veya tasansma da 
konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çıılışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ.i.ne oy 
birliğiyle karar verildi. 

3359/ 3359 - ıo . 4 . 1962 

SAADETTl • ÇAKINAY 
Brlediye Fen İşleri Müdürlüğü Yollar Şubesi 
Teknik l\[emuru 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1592 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 8 . 8 . 1944 - 30 1 . 194G tarihine 
kadar· yeztmiyeli 1·e 30 . 6 . 1950 ye kadar da iic
r·etli olarak ticaret Ofisinde geçen hizınetleı·inin 

memur·iyetine ilavesini istemektedir·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde viikı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği gibi kanun teklif ve t adiline de konu 
teşltil eylediği ellietle komisyonumuz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddes.i.ne 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1593 5 . 4 . 1967 
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(Dilckçen iıı tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

3361/ 3361 - 10 . 4 . 1962 

r\ECAT! AKG ÜN 
Nüfus Memuru 

Kaymaz- Sivl'i lıisar- ESKİŞEHİR 

(Dilekçi : Eğitnıcnlikte geçen 17 yıllık hizmeti
nin emekliliğinden sayılrııa.nıasından şikayet ve biı· 

kanunla b·u hııs ıısun dii.ze ltilnıesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3366/3366 - 10. 4 . 1962 

ŞÜKRÜ ÜNAL ve AHMET İMREK 
Türközü mahall esi, Gecekondular Güzelleş
tirm.e Derneği Bruıkam 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1594 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Otobii.s du1·ağınm Tii.1·közü mahallesi 
olması istenilmektedi1·.) 

G·ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıkla.nan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie v_eya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihdle komisyonumuz çalışmala.nnı dü · 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3369/3369 - 10.4 . 1962 

REŞAT ACAR 
Esnaf Kefalet Kooperatifi Muhasibi 

KADlNHAN 

Karar N o. Karar t arihi 

1595 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : M üstehcen resimlerin ve yayın ya
pan dergile1·in neşrine mani olunması istenilmekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilek9inin 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 koınisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1596 5 . 4 . 1967 
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(Dilckc:enin tadh ve No. su ilc sahibinin adı. adresi ve dilckc:e özetiyl e komisyon kararı) 

3371/3371 - 10 . 4 . 1962 

F ARU UGURLU vc arkadaşları 
Obruğun Akvirankışla Boyuklu yaylası 

KONYA 

(Dilekçilcr : Toprak tevzii hususundaki kanım 
hükümlerinin tadili ist enilmektedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ılanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı g::ırektiriği gibi, kanun teklif veya tadiline de konu teşkil eylediği cihetle 
komisyonumuz çalı]malanm düz:mliyen 140 sayılı K~nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 

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

3312/ 3372 - 10. 4. 19&2 

İHSAN ÖZER 
Köprübaşı malıallesi 

ELBİSTAN 

Karaı· No. Karaı· tarihi 

1597 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : B elediye lntihabı lfanununun değiş
tirilmesi istenilmektedir.) 

G::ıreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ajıklanan dilekçesinde valn isteği kanun teklifi 
vey:ı tasansına konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3378/3378 - 12 . 4 . 1962 

AHMET AYDIN 
Erga.ni Bakır Jşlctmcsi 1\fadcn üstü serYesin
de Puvantör 

B. l\IADEN 

Karar No. Karar tarihi 

1598 5 . 4 . 1967 

(D ilckçi : NikôJı dışı evlcnınclerden doğan, ço
cıığıın baba adına tescili için kanun çıkarılması i.~

tenilmektedir.) 

Gereğ.i dü:ıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a:;ıklanan dilekçesinde vd.kı isteği Iranun teklif 
veya ta~arsıına kanu te~kil eylediği gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 
140 sayılı Kanuntut 5 nci ~a.ddesine a.it ~lerden olması h:ı:ıebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal g0rülmediğine ey birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1599 5 . 4 . 1967 
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(Dilckı:cn in tarih ve No. su ilc sahibinin adı. adrr i ve dilckçc özetiyle koıriiısyoıı kaı an) 

3383/ 3383 - 12 . 4 . 1962 

YAŞAR KORKl\IAZ YC arkadn.5ları 

Er öğretmenler 
10 . 4 . 1062 gün ve 281 No lu 1cl sallibi 

AMASYA 

( DilekçiZer : Öğretmen iken mı i olarak sı'lah 

abtına almdıkllırmı a.n elerinin muhtaç duruma gir
diğini be lirtınektedirle r.) 

Gereği dü:ıünüldü : Dilekçilerin yuyarda özeti açıklanan dilekçilerinde vlkı btekleri ilgili ve yet
kili idari mercie mücaa~ı gerektirdiği ellietle komisyonumuz ç:ı.lı~malannı düzenliyen 140 sayılı 

Ka~unun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hase')iyle komisyonumuz~a bir i~lem yapılınasma ma
ha! görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

<3385/3385 - 12 . 4 . ] !)62 

KER1:M SEZER 
Kepekli köyü 

AKYAZI 

Karar No. Karar tarihi 

1600 5 . 4 . HJ67 

(Dilrkçi : Adapazarı Il alk Bankasına olan bor
c ~mıın 5 sene ıızatılması:nı istemektedir.) 

Gereği dü]ünldü : Dilekçinin yukarda özeti aJıklanan dileltçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müraca::ı.tı gerektiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 say.lı Kanu
nun 5 nci maddesine ait i~lerden olm::ı.sı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yaplımasma mahal gö
rülmediğ-ine oy birliğiyle lmr::ı.r verildi. 

3400;'3400 - 13 . 4 . 1962 

:MEHMET ERKOL ve RAl\1lZ öZDEl\1İR 
Ilayriyc l\öyündc 

tNEGöL 

Karar N'o. Karar tarihi 

1601 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Tiiccar sıfatiyle t'iitiLnler·ini satı

?ıalaıı lifehmet Kiiçük Eğn'dere'rıin t iitiirı bedelle
rını ıoernıediğinden alacaklarını istemehtedirLer.) 

Gereği düşünüldü : Dilekgilerin yukarda özet' açıklanan dilekçeler lnde vakı istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercie vey~ yargı organlarına mürac~tı gerektirdiği cilıetle komisyonumuz çalışma
larını düzenliyen 140 s?:rılı Kanunun 5 nci madde;ıine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz.. 
ca bir işlem yapılmasma mahal göriilmediğ-ine· oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihl 

1602 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tndh ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

3409/ 3409 - 10 . 5 . J0G2 

:\ICSA DECDELt 
Hü kümet Civarında Aı7.uhalı'ı 

BALIKESİR 

(Dilekçi : 5 sene adiiye ve zabıt katibi olarak 
çcılt§anlara dava vekilliği yetkisi tanıyacak bi·r ka 
nım teklifi yap-ılıııo,s1. nı isleıııektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği kanun teklif 
veya tasarsıına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışnıalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmedi~ine oy birliğiyle karar verildi. 

3411/ 3411 - 10 . 4 . 1962 

ÖMER OKUR 
Emniyet Amil'liğinde 294 yaka sayıh 
Polis Memuru 

Kadıköy - İSTANBUL 

Karar No. Kaı·ar Tarihi 

1603 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1'ophane Sanat Enstitüsünde Milli 
Savıınrııa Bakanlığı hesabına okuyan son sınıf öğ
rencisi ik en ma.li vaziyelinin bozukluğıı sebebiyle 
ayrılarak polis olduğıı hakle kendisinden okul taz
rııiııatı olarak istenen 6 9R8 limyı ödiyenıiyeceğini, 

bunıın affmı veya polis meslekinde nıecbnri hiz
met verilme'ini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait" işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3416/ 3416 - 16 . 4. 1962 

İ ZZET YA :\tER ve arkadaşları 
Merkez Çift<:i mallarını koruma bck~i
le·rinrlen 

MANİSA 

Karar No. Karar tarihi 

1604 5 . 4 . 1967 

( DilekçiZer : J{öy belcçilerinin, Gelir Veı·gisi 

Kanıınıı tadili sıı·asında gördükleı-i hizmet icabı 

Geli?· V eı·gisinden istisna edilmeleri istenilnıekte 

dir.) 

Gereği düşünüldü: Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde valn istekleri kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma• 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1605 5 . 4 . 1967 
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(Dilckçcnin t arih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dil ekçc özetiyle komisyon kararı) 

3417/ 3417 - 16 . 4. 1962 

AHl\IET DURUKAN vo ar-kadaşları 

Emniyet bekçileri 

zo TGULDAK 

(Dilekçileı· : Bekçilerin de menııır kadrosıına 

cılııınıasını istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nwıun 5 nci maddesine ait i şlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir i§lem yapılmasına ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3453/ 3453 - 17. 4. 1962 

HİLl\'Iİ GALİN 
Hükümet yanı No. 8 

ZOKGl'LDAK 

Karar No. Karar tarihi 

1606 5 . 4 . 1967 

(Dilokçi : Eı·kek Sanat Enstitüsünde 1961-1962 
deı·s yılında bir deı·sten borçlu olaı·ak oğlııııa ya
pıl4n haksızlıktan ve Zongııldak .illilli Eğitiııı .illü
diü·lüğ iiniiıı tahsiZe devam etmesi h1ısusıııı da gös
terdiği miişkülattan şikayetçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı ger,ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm.a.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunUıı 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasına ma
hal· görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4097/4097 - 26 . 6 . 1962 

ABDÜLAZİZ B LAK 
Mollaarap mahallesi Bahçe sokak Ko. 25 

BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

1607 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Tütiin beyiye ikramiyesinin tevziin
de maUil erlerle subaylaı- arasındaki biiyiiJç eşitsiz
liği gidermeh için 1485 sayılı Kanunun 5755 sa
yılı J{amınla muaddel 4 ncü maddesinin 1 nci fık
ı·asıııııı tadili isteııilmektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu te§kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma•:ıı hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

+608 5 . 4 . 1967 
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(Dilek~enin tarih V<' Kc. ı;n il <' snhi l ıi n i n n dı. :ıdr <'ı; İ YC dil ck~ e özetiyle komisyon kar:ırıi 

4105/ 4105 - 2G . 6 . 1DG2 

YAŞAR öZBEY 
Yusuf pa.'ia maha ll esi 
(Çalanak köyünden) 

KARS 

( D :lc/;çi : im t :"lıcıııı l:a.::a ıı ma~ına rağmen J( ars 
Cii .::am. If rıs f aııcsi ayniyal mc mu rluğuna lu yi n edil

memesinden ııı ii:ı t ckidir.) 

G·ereği dü]ünüldü : Dile cçinin yukarda öz0ti a::ılda:ıa.n d.ilekçe3indc vakı isteği ilglli ve yetkili 
idari mercie müra::a:ıtı rrcrektirdiğ·l cihetlc komisy-Jnumuz çalı§mal:.ınnı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci ma:idcsinc ait" isierden olma3ı ha:::c j iylc konıi::;yonumuzc:ı. bir i}lem yapılma.:mıa. n:alıal 

g0rülmedlğine oy birliğiyle karar verildi. 

4117/ 4117 - 29 . 6 . 19G2 

MUSTAPA POYHAZ 
1stiklitlllkokulu Öğretmeni 

SiVAS 

Karar Ko. Ka rar tnrilıi 

1609 5 . 4 . 1967 

(D ."lrl;çi : E mekli Sandığındaki kcscn cl:leri ni 
.rJ eri a!aıı la rın iade sııre t 1"ylc tekrar geçııı:ş hi;;ıııe t

lerinin ifrısını sağl1ya cak bir kanun çıkarılması istc·
nilmclded i1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yulmrda czcti 2- Jıkhnn.n dilekçe:::inde v5Jn isteği Iranun teklifi 
veya tanrısına konu tcıkil cylediği cihetlc; komisyonumuz çalı~ma1armı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci ma:ide3ine ait i: lerden olmaJı ha:ıcbiylc . komisy:mumuzca bir i: Iem yap!lmaJına mahal 
g::>rülınediğine oy birliğiyle kar:ı.r verildi. 

41]9/ 41]9 - 20 . 6 . 1962 

A. OSl\I.AN ALKANLAR 
tlköğTetirn l\Iüfettişi 

SARIKAMIŞ 

J\:ır:ır 1'\o. K:ırar taı·ihi 

1G10 5 . 4 . 1967 

(D ilck(" i : M eslekten ayn lmodan y iihsck talı .d 

y apan lılilll Eğitim mcnsıt]J lamıa da bire r yıl l:ıcleın 

vc rcceh bir k.aıııınıııı çıl:anlınawıı 1"stcmcktedir.) 

Gereği dfuıünüldü : Dilekçinin yu.lmrda özeti :ı.Jıklanan dilekçe3inde v;ıkı istcğ·l ka:ı.un teklifi 
veya tanrısına }{onu teıkil cylediği cihetlc ; koıni syoııumuz çalışma~ arını düzenliyen 140 sayılı 

Ka:ı.unun 5 nci ma:ldesine ait i: Ierden olma::;ı ha:ıclıiyle konıisyonumuzca bir i: Iem yapılmaıma mahal 
g3rülmediğine oy cirliğiyle karar verildi. 

Karaı· No. Karnı· t:ırilıi 

1611 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin taııilı ve No. su il~ sahibinin adı, adresi ve rdi1ekı_:c Ö•zetiyle komisym'!_ ıkara-rı) 

41 22/ U22 - 29 . 6 . 1D62 

E:HlN KLTHAL 
28 Nolu Emekli .:\Ieımır 

(Dilc!;çi : Eski ı:e yeni eınehli farklarının kald·ı

n!aralc cıynı hizmeti göı·enlere aynı emekli maaşının 
verilmesinin teminini ?·stımıektedir. ) 

Gereği di.i.~ünüldü : Dilelrçinin yukarrla czeti ::ı.;:ıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına l:onu teşkil cylediği cilıetle; komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
KaJnunun 5 nci madde:;ine ait işlerden olma,qı h:ıse· -'yle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına rnahal 
görü.lmediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

41:.!4/ 412-t . 2!1 . 6 . 1 %~ 

lS:\IAiL /llCPlK.:-\R 
Okunı:ı - Yazma 0kn1u 1~r ö3'retmcn1<'ri adına 

EHZlNC..ı N 

Karar No. Karar tarihj 

] 612 f) . 4 1967 

(Dil"kr;·i : Er öğrctm('nlerin f eci dunmılarımn 
(l .izc ltilm csi i. tenilı11cktedir.) 

Gereği dfuıünül ii. : Dilekçinin yu.lmrda özet: agıklanan dilekgesinde valn isteği kanun teklifi 
veya ıasansn~ konu te;kll. eylediği cilıetlc ; ko:TI.iı;yonumuz çaJışmalannı dü.Eenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 ı c.i maddesine ait işlerc3-en olması ha.~o'~iyle komisyonumuzca bir i§leın yapılmasına m:ıhal 
görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

4128'/4128 . 29 . 6 . 1962 

HÜSEYİ;'\r ÖRS 
! cra Meırıuru Tepecik mnhallcsiuclc 

Sl .ı.VIAV 

Kawıı· No. Karar Taı'ihi 

1613 5 . 4 . 1967 

(Dilek~i : Emekli Sandığında.n istediği borç 
paranın verdiı-ilrnesi istenilnıektedir.) 

Gereği düşüni.ildü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı ·gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ı'vit işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kamr No. Kamr tarihi 

1614 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

41 34/413-l: - 29 . 6 . 1962 

AlL\ rET Y AÖIZ 
Uazipaşa mahallesi· No. 55 A da 

ORHANELf 

(Dilelcçi : Oğln Muzaffer Jlf etin'in Bursa Ziraa.t 
Olmlıına alınmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-J.1~7/..J.l37 - 29.6. 1962 

HANİFI~ GÖZEN 
Hoca Üv0ys mahallesi Akşeınsettin caddesi 
No. 57/2 

Fatih - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1615 5 . 4 . 1D67 

(Dilekçi : Da-nıştay 3 ncii Dairesince ı•erilen 

ret kararına itiraz edilrnektedir.) 

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 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4205/4205 - 7 . 7 . 1962 

ADİL :Ml.TRATHAN ve arkadaşlan 
Belediye Temizlik İşleri personeli· 

TRABZON 

Karar -o. Karar tarih i 

1616 5 . 4 . 1967 

(Dilelcçiıer : Tmbzon B elediyesi T emizlik Işleri 
kadrosunda çalı.Janlann lş J(anıınu şiimuliine cılm
masını isternektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kara:r No. Karar tarihi 

1617 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su il c sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4207/ 4207 - 7 . 7. 1962 

MERZİVAN BATMAZ 
Mahkumlar adma 

DİYARBAKIR 

( DilekçiZer : Bütün suçları içine alan af kanu
n n ç1kanlma ını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun 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 ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4208/ 4208 - 9 . 7 . 1962 . 

KEMAL GüH.AN 
İmam- Ilatip Okulu Mezunlan C ın iy ti 

A KARA 

Karaı· N o Karar tarihi 

161 . 5 . 4 . 1967 

(Di lekçi : tmam-Hatip Oknlu lifezunları Cemi
yetince hazırlanam rapor ve kararZann tatbik a
lırısına konulmas1 istcnilme h.ıtcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 komisyonuı:p.uzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4210/ 4210 - 10 . 7 . 1962 

ALJ OSMAN ÇET!l\i'J(A YA ve arkada~l arı 

Bahriye caddesi No : 104 
Tüccar tcezi 

Ka ınıpaşa - lSTANB L 

42Jl/ 4211 - 1 o . 7 . ! 962 

DURS T ÖZDALLI 
•l . 7 . l 96:2 gün YC 63-:1:2 sayılı tel salıibi 

Galata - 1 TA Bl L 

Karar No. Karar tıırilıi 

1619 5 . 4 . Hl67 

( Dilekçiler : lmaın - lı atip okullannın yok edil
mesine 11ıani olunması istenilnıektedir.) 

» » » '» » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dil~kçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1620 5 . 4 . 1967 



- 20 -
(Dil ekçenin tarih ve ro. su ilc sn.hi lı i ıı i :ı ad ı . adr 'S İ ve dilcl\~e özetiyle komisyon knr:m ) 

.ı~ ı :1 '-~:2ı :~. :ı:1:31~ ,;:~3x, 

G:! - ~!J ' ()2 ~!l - :2:2 . ı . 1 !1(:3 

.\lf~JWJ' ııı·:L \".\ 

1 ıı;ı ı kii.1 ii n ıl e 

( Dilr l;r:i : Ooyrillıoı /;,1/tı ri lı11 l .. 1\lltrı'o o~~~~~~ ~~~·ık 

.ls/ iye lf llku/; Jfa/ı/;1 111 1. inrlt n ı · ufl 11 1'( ) "a ryılaym 

onwıan i / {ıııı/a rmın r·( ![J;':; 'r yrı ı;·,·r n innlcıu nl, 

l r hi11 e boz u/mas mı ist e nı c kt cdir.) 

G ereğ·i dü~ünüldü : Dilel:<finin yulmrda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge:rektirdiği cihetle lwmisyonumuz çalışınalarını dü
zenliyen 110 sayılı Kammun 5 nci m~ddesiı~c ::ı.it işlerden olması hasebiyle lmmisyouumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

nrı,l-ı.; - ~ı . ı ~ . l !)G.; 

i~;'!.\i L K.\HA L\Z< :A. : 
~::nı:ıli.1·f' l'ı:ıh. Yazgan sok:ık No : 

H all't t i - t'TW A 

Karar Ko. 1\nra r t arih i 

ı G~ ı :i . 4 . 1%7 

( /Jiltk r;i : .lna:JII':rı;ıın ;] ııri ı;u"h{(s:'nr· ltJfi.ırı 

olarak tmıınmıyan /tr· k ı·c lı u kıt!. ltll'l'l 1'1 r;l ,., k r ski 
rt iir viıır iwlc.,in:';ı sağ/rot;Jl(f,;t11) is/ı ltttl./r d·,..) 

l r~i'jkı ·i Bn kanlığ ınııı rn :ı!,i yazıs ı ııd :t : J)il <'k

(: iııiıı ".''Ili mr\7ud:ı Dıı ıı ıı-ıtn_,. :) ııei D ai:·rsiıır'' nr:
tığ-i elfınının idııl'rn in takdir .1-(' 1!-:siıw 1t'siı· ı'ıli!1 ıııi 

,l'<'l'<' .ğ· i P'.<' ı·r!,<:t''-'İyle l'<'rldf'.l i Id iğ· i lı i Id i l'i 1 ııı<'k~<'ıl i i'. 

Gereği dü~ünüldü : Dile:<çinin ynkı.da özeti ::ı. -:ıklanan dilekçesinde vakı istef i il Pili vr. yetltiJi 
i ar-i Mercic veya yarm or.?.·::ı.nhı.rma· ; ü•"ı.c:ıat• getirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal börülmediğine oy birli,1iyle karar verildi. 

\TSlT SI·;;;n t~ 

( \·:~a C'l'inılr J ııri koğl~fjta ~falı kiım 

Kııı·:ıı · ~o. Kn l':ıı · tal'ihi 

1 62~ i) . 4 . ı % 7 

( !Jil kçi : l\fılil sı t r:ı uırlrı H 'illi m surr !;_,,lt Jllalı-

1.- ıiııt olrhığıtnn ıııahk fim olan as1l sur: /rdi11in yal.'rl

lanmad!ğını lırıksız ınalıkfiıniye l iııin k rsiH !r .~/ ı':f i::i 

lı:rn u n diizr'lilcrck tahhyrsin i i.·/rmr! J, ·lir.) 

"\ Ü;t11'1 nakaıı l ığ- ının rrvıılı i yazısında : Diı"l'<:iııin nıiiı•at·ıııı tı Ü ZI'l' :ll(' ıı;ahl:.iıı'ıiyl t karnı ı·:ııı y;! ;· ılı 

eıııiı· yoluyla lı ozu lnıası tnk ıı rdil r rek Ynrg-ıt ny :3 ııc·ii C'eza Dairrsi ıı rc ~(j . -1 . I ~J(i:i 1a ı· ilı 1 ' i l:!iııi~'lc 

hozııınrak dosyaııııı aidoı<hı ~u mahkrnı f'yr g-iin < lı' r il<li ~ i lıildiı·iıııı rkt Pd! ı ·. 

G ereği düsünüldü : DilekçLrıin ynkardıı, özed a~ıklan:uı dilekçesinrle vilkı ist~ği ilg·Ji ve yethili 
idari mercie veya yn.rgı organların..'\ müracaatı gere1ct.!riliği ve bu organlarca gere.~i yrp·lcbğı cihetle 
lmmisyonunıuz çalııtmalart..nı düzenliyen 140 sayılı K:ı.nunu 5 nci r.ıaddesine ait i~lcr:ı en olrr..~~ı 

hasebiyle komisyonumnzcıı. bir işlem yapılmasına ı;ı;:ı.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
K al'ar To . K arar tnrihi 

ı6n :) . .ı. . 1967 
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(Dil<ekç.eııiın tarih ve No. su iıle sa.h.ib.inin g,dı, a:drP'3i ve .dilekçe özetiyle •konusyon kararı) 

] 6:25/106 - 10. 4 . 1966 

ALİ ŞENTl'R.A. 
Azap köyünde 

HORASAN 

l ı:mhkta kay d ının bulnnmadığı; bu i'ti'barla 
yapması gcı · ektiği bildirilmektedir. 

(Dilekçi : Pansumancı babasından emekli ve 
yetim ayl1ğı bağlanmasını istemektedi1·.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğının cevabi 
yaz ısında : Dilckçinin babası Erzurum ve Ağrı 
DcYlet hastane! rinde ücretli çalışmış olup tayini 

· Yi layete ait hizmetHleı·den olması iübariyle Ba
dilckc;ini'n bu müracaatının çalıştığı yer - valiliklerine 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı g·erektirdiği cihet le komisyonumuz çall§malarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nuııun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma ma-
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. -

188/17 - 23. ll. 1965 

BDIIE:l\I KARSfJJ ,..lJJ 
D rnek malıallesi l p k sokak ro. 21 

1:ALATYA 

Karar No. Karar tarilli 

1624 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : !!izmetleri sayılarak enıekli maaşı 

bağlanmadığından şikayetçiclir·.) 

T. C. EınckH Sandığı Genel Müdürlüğünün 

cevabi yazısında : Dilekçi'nin borçlandığı müdd te 
dah il 15 yılı 4 ay 21 günlük mutcber hizmeti bu
lunduğu cihetle i-şl ediği suç neticesi önce vekru t 

emrine alınıp 6 ay sonra görevinden ınckli'ye sevk edi•loi'ğinden 20 ~rıl tamamlanamadığı için 1 33 ,91 
lira toptan ödeme yapılarak maa: bağlanamadığı lıildi•rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenerek 5434 sayıİı Kanuna aylnn görüldüğü cihetle komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

402/ 393 - 13. ]2 .1965 

SE:\llliA KAHAMAN ve oğlu 
A YDIL l ARıUfA 

1450. sokak No. 20,'2 

Karar No. Karar taı·i hi 

1625 5 . 4 . 1967 

(Dilekçile1· : Eşinin vazife il~ gönclerildiği Ro
ml'fı'da hastalanıp <ilmesi sebebiyle kendisine ve ço
cuğıına, vazife nıli-l?Uiyeti nıaaşı bağlanmadığından 

miişteki.) 

Alsancak - İZMİR T. C. Erneid i Sandığı Genel Müdürlüğünün 

eevabi yazısında : Müteveffanın 1301 protokol a
Y1lı tı bbi müşahed kağıdı ve sıhhi dosyasında 8 

sened n beri ~ekt.i'ğr ( lcus Duodeni) oniki parmak bağu· ağı i.il erinin kanaması n tic i kallırıl~ 
dığı hastanede 3 ay onra ameliyat dilerek ameliyatın ertesi günü vefat tüği, vazifcd n mi.itevel
lh bir öliim olmadığı cihetle toptan ödeme yapıldığı bu hususta Dam taya a~ılan davalarının da 
r ddedildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı ge ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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(Dilekçenin tarih ve N c. su ilc sahibinin ~<1 ' . ar1ı·esi ve Jilr \<:t iizr~iy](' komisyon kararı) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olr..ıası hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~le~ yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJ·iyle kar.ır verildi. 

638/610 - 7. ı. ı966 

II. ZEKt BORAN 
M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğü 
Gcncll\Iulıasebe Şube Mi.icl . Muhasebe ;\[c
muru 

ANKARA 

Karaı· No. Karar tarihi 

J 626 5 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Açıkla kaldığı 7 sene zarfmda lcay
b e ttiğ ·i ii ç t erfi siin:sinin verilmesini ve bilfirnıırn 

lıaklarının da t azrniıuıt olaı·ak ödenmesini istemek
l (' dir.) 

Tarım Bakanlı ğının re,·abi yazısında : 657 sa
:nlı Kanun Ye di ğer ın eyzuat karşı sında istekleri
nin yeri·n grt i ı11cıniyeccğ i bi•ldi r ilmektcd ir. 

G·ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı g·::rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalıı.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine alt işlerden olması hasebiyle konıisyonwnuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

652/ 62 - ıo . ı . ı966 

ALİ AKTÜRK 
Çiğdemtepe köylinde Tüccar Musa Kızıltan 
diıyl c 

BAYBURT 

Karar No. Karaı· ta rihi 

ı627 5 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Ermeni asıllı ecdadından kalan gay
rimenlmllcrinin lfazineye tescil edilerek topraksız 
köyliiye dağıtıldığı halde veraset ilamına ,-ağmen 

/; endisine verilmediğini; evinin clahi elinden alına. 

rağından mii!iteki ve borçlandırıl.nıak suretiyle If a
zine arazisinden istemektedir.) 

Köy 1şle ı·i Bakanlığının ccn~bi yaz ı sııı da E rmr ni asıl lı acdadının gaybubctiylc H azi neye i ınti. 

kal tm iş ta pul u malları yarsa bedellerinin cidrn ınrsi Yeya bu mallara karşı h k Hazine ycrl ri nden 
arazi verilmesi' hususunun B . B . ı966 gün Ye 4555 say ılı yaz ı ilc Maliye Bakan lı ğına hildirildi ·ği 

belirtilm ktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenerek gereği için Maliye Velci. lntine yazıldığı ellietle komisyonumuz çalışmala
nın düzenliyen 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 

1628 5 . 4 . 1967 
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(Di l ckçcn i ıı tarih vc No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyl e komisyon kararı) 

055/ 868 - 12 . 2 . 1066 

ŞBVKBT DOK UYUCU 
İ stanbulluoğlu nınh. Muhtarı 

YOZGAT 

( Dilekçi : Jandarma Erba.Jl1.ğında geçen 2 y1ll-:k 
hizmetinin tahsildaı·lık göı·evindekine il{ııı e edilm e
diğinden muhtaç durumda kald1ğını hiç olmazsa 
hidenıat1 vataniyeden maaş tahsisini istemektedir.) 

J c.: i ş l c ı · i Bakanlığının ccnıbi yazısında : Dilckc.: inin aynı mevzıı<la Emniyet Sa ndığ ı Genel l\Jüdü ı ·

l ü ğü nlcylıin c idari dilxa açt ı ğı neticesinin Emekli Sandığmdan taJcibi gerekeceği bildiı'il ıııckt cdi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlanna müracaatı gerektirdiği gibi vatani hizmetten maaş tahsisi kanun 
teklifi veya tasan siyle mümkün olabileceğinden komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1019/ 931 - 17 . 2 . 1966 

AStYE ŞJ~ T ORK 
Cumhuriyet Oteli arkası No : 7'2 

KARS 

Karar o. Kaı'a ı· t a rihi 

1629 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Bankalm·dan biı·inde lise meztımı bir 
bayan olarak kendüine iş t e nıim"ni istemektedir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazı ·ınu:ı : lş i tcnı c 
formülünün adr ine gönderildiği, dilekc.:esinin İş vr 
l:~ç i Bulma Kurumu şubesine verildiği günden 
itibaren 3 ay sonra dmumun kendisine bildiril eceği 
bi lcli ri! nıektcdi r. 

Gereği _ düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v3.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ve gereğine tevessül olunduğu 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. 

1296/ ] 301 - g . 4 . ] 966 

H OSEY I ('E'l' l TAŞ 
671 sokak No : 22 

Cema lpaşa - ADANA 

Karar ro. Karar tarihi 

1630 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi 24 ~ene 3 ay hizmetle ya§ haddi sebc
l>iyle emekliye sevk edildiğinden ikramiye alamadı

ğm'ı Dilekçe J(omisyonundan daha evvel aynı dıı

rıonda olan/m· hakimıda ikramiye verilmesine daiı· 

kamr misali kendüine de 1"kramiye ve1·ilm esini iste
mektedir.) 

T. . Em ekli Sandığı ccvabi yazısında : Dilekc.: inin yaş hadd i sebebiyle 24 yıl 3 ay hizmetiyl e ilcra
ıniye ,-c rilııı cdcn emekliye seYk edildiği bildirilmektedir. 

Gereği dii~ünüldü : Dilekçe Komisyonunca birkaç emekli memur hakkında verilen atifet kara.r
lan 24 yıl 6 ayı ilrmiU edenler hakkında olup 6 aylık kesirin 5434 sayılı Kanunun hükümleri muva
cehesinde tama ibliğı suretiyle yapıldlğı cihetle 24 yıl 6 ayı mütecaviz hizmeti bulunmıyan clilekçi
nin bu husustaki t alebinin tetkikine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar taribi 

1631 5 . 4 . 1967 
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SAFI·'WI' <:l ·~~.; r _' T i'Jn{ 

"\lıİ C'\Tfl n ımılı . Alıiı·ıo i!; ln 

- 24 -

( /hlı.' · ; : !! ,;!·i.-:t• ! : . · · .' r lı;_:;f1 ii([/Jr'·'·:.:dr:. ı y!li:n 
1.1 1/1 1 ~ 1 l!•I.J.";r . .,,•r: ın ı i•-!•: ı, 7, l ı , [ ;,-.; 

:' f; ı l i_, . P ı;ilb ıı l ı ğ ııı ı ıı c· ı •,· ; ılıi ~ ·m: ı~ . ıı.l;ı : ..J. .- ! .1 !)() !) 

g,i ıı i i ıı ııi o bın ık sol tıı ral' ıı ı ;ı i"<· l ı : iıınıı•si sC'l H' Iı i ~· lr 

l ınh ı :.;ıı ı ıı ı \ ı· l"ilt t ;ıril ı i o l ; ııı G . 1:2. !!);}.)ta ı ilıi ıı ıiıo ıı 

:.2 :) ~: t • Jl (' :-:O il l" il !ııı sulı• n·l' lt•Jl nılı:ıt~.;ı-~ ] ı ğ ı Hl' l• t·Ji j ~ · l (• 

k .ı ıı , ııı r ıı kı • ıııl i s i ıw ııı;ı; ı·~ lı ı• ;.!· l: ı ıııııa . .;ııı ın ı. ıiiııı k ii;ı 

ı !.ııı ııy : ll'a~· ı l ıildi r ilıııt• kt <'diı·. 

Gereği düşünüldü : Dileli:çinin yıı.k::ı.rll<'. i)zet! :.ı gıli:hna.n dilekçesimle vftkı i:.ıtf.:ğ· i ilgili ve yetkili 
idar i mercice incelenip Iranuna a.y~:ırı r;örüldüğü cihetle kvmisyonu!lı~ız qalır:~';:ıla.r; nı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 n ::: i r.ı:ıdde~ine cıit i)cr~:e;ı 0l ' ; ası lıa:;e :.ı iyle komi:-ıyvnu~ıuzca. bi..c i~ lenı yapıl

masma P-ıa.hal görülmediğin~ oy bi.rliğiyl0 kaıc:- , v~rildi. 

Rı\ EH! TA HI I ,\:\ 

Vit:t - Sana Dlok cdr ı · i No : 7 1/ 1 d:ıi ı ·r lı 

K:ıraı· .\·ı . 1 \ nrnı · tnı· i h i 

1 G:1:! ;; . ..J. . ı !lG7 

( lh/r/;1:i : R n•rl;/iy r l ulı i lı i- lllilhrinill hi r li sf i
.. :1, ,·rl; r •111'!;/i 111 111/ 'f ' lwrjlrt Hlll lt sııı ı i s!nllf' f.- {('(l ir.) 

1' . ( '. l •: ııı !' :d i S ıı ııd·ğı < :< · ııı ·l M ii d iir l ii :!.i iııi"ııı er

'" ı,; ~ - !l i' I >'J!ld;ı : 1\ı • ııd is i ı ; ; n st• ı ııl i kıı l : ır t C', · d i nt r: ı 

o ' ;ı ı ·ıı k il v ; l , • ıııııi~ lnı l ıııı ııı ;ı :.; ı Yr t r\ di :ı!(:ıl ı k dnnı -

ııı l!ııı ı b id ı ı : ı n ;) f .) ~·ııy ı l ı 1\ a ıııııı ;: iiı i i ı· i i if~<' •riJ 'Il l<' 
dc ıı c·n ·(· ] 13 . 7. 1!)6~ !:ıı· ilt iıı ıl (• c ııwkli,,·c sn k \' .J i l1 rı · k ii~ i &:: i ııi ıı k('s ilıı wsi s!' L ,• lı i yl e i !-) ' ir a ı > ı : il ı· ı · ( • 

t :.ınınnwj ol :.ı ıı lıi zııı t • f IJo rı: l a ıı: ıı as ı lıa kkınd: ı ıı i· iif: ı , ı , . C' drııı<'di [;" i ıı d ı ·ıı t :ı lc •lıiııiıı .n• : · i ıı c g-C't ir i l cnH'd iğ i 

hi ı cl i ı · i I ı ı ıı· k t cc1 i ı ·. 

Gereği düşiii1üldü : Dilekçinin yukarda özet.~ rı.;;ıklanan dilekçe ·inde vfıln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kammı:ı, aylurı g-öriUJü~ ü cihetle komisyonuı;mz çalı~' ;n,J:">..rnu düze:ıliyen 

140 sayılı Kanımun 5 nci m:ıddc: inc ait i~ lerC:cn olması hagc'Jiyle km,ıisyonuı:mıo;ca bir i~lem yapıl

masma mahal görülmediğine oy birliğ·iyle ka:r:ıT verildi. 

] 0:18/ 2 l26 - ] !) . 7 . 1066 

l lJSFJ.' IIOC!AO(;LU 
Ceza .Evi ll<1 c ınahklıın 

A D.A i\ .A 

Kamı· No. Kar:.ı ı · tarihi 

1 G33 !ı . ..J. . 1 !lG7 

( Dilck çi : .ll il li 111 iidafaoya lı iywı c l s u ç ımdmı 

/ı iibncd ilrn ın(flıl.- ii ııı iv rt i n ycrsi.z o l r l ııi)ıuw /; c ııdi

s iııin mifliy r ft:i bnlundu.c/ un n dosyas uıuı y eniden 
l rtkiki.ı;l r t alı /iyr ı· r- ua vernetine krtmr r e ,-il ııı rsini 

1"sl cınr k l edir.) 

::ı. ri ll l Sanmma B akan! ı ğ ı n ın cr \·abi yazı sııHla : ri li kiiııı 1 ii h akkı nda ın ill i ıni irl a faaya lı iya ıH• t s n

r:undan veril en J2 yıl 6 aylık malıku ııı i ycti'n A~: . Td·ıyiz .ı\I ahke ınesinc r onandı ğ ı , ya ?. ıh nı ir sehrbi 

giiri.i l c mcdi ğ i gibi yargı l amanın y C' ni lcnmcs i lı u ·msunllal<i t:.ı l c·hiıı in de Ya l'g ıtayca rcddcdi l d i ğ· i , sn

c:ıın nı alı i ,rrt i it ihar iylc aHa cl a mazhar kıl ınmmıı .ı o;; ı g-r rrkrC'rğ i lı ilcl i ı·i l m rkt rcli r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda özeti açıklanan dilekgesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ve suçu haklanda özel af t alebinde 



- 25 -
(Di.lekçenin tarih ve No. sn il e sahibinin ad ı , ::ır l"P:;i n tlil~· kr: c :;;:rtiylc l> ı)Jıı '~y <ıt ı ·1 .:;ır;ırı) 

de bulunmadığı cihetlc kontisyonumuz ç:ılışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olma.~ı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğ·iyle karar ver ildi. 

1184/ 6:374 - 8 . 8. 1 DGO 

JTAL lL :.VlF 'l'LU 
Toprak l sld\ıı 1 ~1cı· i 'Cınum ~ fii<l. 1[iifetli ~i 

ı\ \"KAHA 

K nrar 1\u. J\a, .ır tarihi 

](j:J-J. ;; . -J. . 1!167 

- ------ ------
( l>il cl,t;i : Em ekli işlcmiııi11 kaldu·i/mrıs;~ıı is/r

mr/,•tccli r .) 

lı: i~leri Bakn nlı ğ ıııın eeYabi y. Z!'iliHl a : I!JG2 

·d <• c ııısaliyl c biı·liktt' rnırkliy t' srYk t>dildiği, yaşı 
Ye nı naşı itibariyle Enııı i~·ct 'l'cşkiliıtııı<la g-iircY 
y,•;· ilnıiyrcf'ği biltlirilm rkt r Y<' ikı·;ımiyl' ııw\·zlmn

da Danııjta:rda ac,:tığı daYasıııın rN.ld r<li ltli ğ i bil tli ri!ınrktrdir. 

Gereği düşünülüdii : Dilekçinin ynlmrd<>.. i::zeti agıkln.nan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna miiracn.atı ge . e ldirdiğ·i cilıetlc komisyomımuz ç:ı.h1malarım cl.ü
zenJiyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~leı·de::ı olınası ha.schi:rle ko~ııisyonunmzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birli j'iyle karar verildi. 

J -J.06/~ 837 - ·h.~ ' 1961 

BEl\ IR SEXC"E:R 
Os ımm lı Bankası A. Ş . 

KAYSl~H t 

Kaı·a ı· :-o. Knl'aı tari !ı i 

1 6 :ı.-ı ;; . -J. . 1 !Hi7 

( Dil ck1:i : Re 'scıı emekliye sel'ki n in i]Jfalüı i ü-
1, iHckt cdir.) 

J c: iıjleri Bakanlığının C C' Yalıi ~·az ısında : Aynı 
lllf'YZ\Hl a D:ını ~1ayda a<:tığı d i'n·anın ı·rrlcl rd ilcli }d 

hi !<li ri 1 ın cktrd ir. 

Gereği dii~ i.lnii.ldü : Di cl{çi.nin yu mrci.a 0z~ti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie, veya yargı organlarına r.ıüracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü 
zenliyen 140 sayılı Kanunun G nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş lem yapılmasına mahnJ görülmediğine oy birl i ğiyle karar verildi. 

17G3/ 8014 - 23.8 . J!l60 

.1 8:\ [ ı\ lrJ 'L\ .ZOA • 

--------·-

}fUI'at pa. a malıallesi S el<:nk Sn\ tan Camii 

} firi:ılrnı solnık ::\o . .ı 

Aksara.v - İST A ' Bl' rj 

l\:nı·aı · Xo. K·ır:1ı· t nrilı i 

16:36 5 . 4 . 1967 

---------------------
( Dilckr;i : Enıeklili/: karann ın tashilli!flc qörc

,.; 11 e iadesini isi cm elti edir.) 

lc:i:ıleri Bakanlığının eeYabi ~·aw .. ııı tl a : t -,tım
l~tıl'tla komisc e muaYiııi ikrn partizn ıı lı ırPketlı>ı·i 

'' rü ~ 1·rtr t rma~·iilii gibi dıınınıi,,·lr ııı ııhi t in c1<· 

l' · ·ııa üı nınrlığınd:.m 30 . 6 . Hl60 t~ı·ihli oııa.da 

('11l<'kliye sr' k rdil di ğ·i hildirilnı rktrclil'. 

Gereği düşünüldü : Dilel{çinin yuh:arda özeti açıkbnan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına jJıüracaat: gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-



-2&-
(Dilckçco iıı carilı \-c ?-;o. su il c sahibiı ıı ı nd !, adl'rsi ve Jild<Ç<' ii;.rtiyle knıııisytm lmr:m) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maridesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmas na mahn.J g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~082/20982 - 17 . 2 . 1961 

:\IEHM8T ERDlL 
Akarbaşmd a Tütiin Bayii Yusuf Kömüt'cii 
r liyl c 

URFA 

1\ aı · ;ıı· :\ ıı. Kaı·:ıl' tal'ihi 

J 637 G . 4 . 19G7 

( Dilekçi : Oöriilen l itzıwı ·iizerine il emrine 
alınma karcıriyle mağclur edildiğini ı• e im l;aran.n 
kaldınlara/; görevine iadesini istemektedir.) 

İ çiş l eri Bakaıı lı ğ ının ceyabi yazı sında : Re'srn 
rm eklili ğ i1ıin iptali için Damşta~·a dih·a ac:maclığ ı 

bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı orgaıılanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zeııliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1:.!3fl/ 60l 57, 1 ~-tR/ 1 ~48, 55-17/ GG-t-7 , 
15 122/ 15122 - 17 . 5. 1965 

KE:\IAL Ö7-BA Y 
('aı-şı mah~ıi'l rs i 1 ~tasyon caddesi' No. 26 

PAZARYERİ 

Kaı ·a ı · :i'\o. Krıı·a ı · tal'ilı i 

1638 5 . 4 . 1967 

( ])ilckçi : Em ekliliğinin 42 srıyılı Kanıına gö1·e 
yeniden ycıpılnıasmı istemektedi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcsinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışJTlalannı dü
zeııliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait üılerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3836/ 46118,4 96/ 49-t-41 - 3. 5. 1961 

ARlF BELRNGABA 
Bayır malıallesi Filistin Muhaciri 

REYHA LI 

Ka ı·ar Ko. Kanıı· tarihi 

1639 5 . 4 . 1967 

( JJil ekçi : 1'iirkiye'de isl:iinı.ncı veycı mıdıacir 

geldiği ! srail devletine iadesini istemektedir.) 

Köy İfil cri Bakanbğının cevabi yazısında : Rey-
lıanlı'nın Teleleart köyü mevkiind e Haziıne arazi
si nden 277 dönüm dilekçi ve arkadaşlarına 2510 
sa:yı lı K anunun 15/3 maddesi'ne göre borçlandm

larak vcrildi·ği bildirilmekt diır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
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(Dıilıekçe:ıııiın tarih ve No. su ile sahlbinin adı, adr<:"Si ve dile k<;e özet iyl e k omisyon 1kara n) 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hf!,sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6717/ 54243- 28 .. J961 

NURAN KAMJŞLI 
Belediye Gazhane ·i civarında Yayla yolu 
üzerinde Bakkal :Mahmut Güı·a ğac;: eliyle 

ADANA 

1\Eıeaı· Ko. Kaı·a r tarihi 

16-!0 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi Y eniden görevin e iadesini istemel,·-
tedir.) 

Tarım Bakanl ı ğının eevabi yazı sınd a : C:ör Yi'
nı gerektiği• şekil le ifa etme<Uği eihetlc i şi 'n e son 
verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a:;ıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i.~lerden olması hasebiyle komisyonumuzcia bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birli}iyle karar verildi. 

6722/53876 - 25 . 8. ı 961 

ŞEVKİ ÇİÇEK ,t 
ICadana mahall-esi Arifiye sokak No. 2 

ERZURUM 

Kııı ·ar No . Karae tarihi 

1641 5 . 4 . 1967 

(Dil ckçi : A kcri Fabrikalar Yardmı Sandıfjm
dan ek krPdi ı•erilnıcdiğinden şikiiyetr;i.) 

Gereği düşilnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6728/54278 - 28 . 8 . 1961 

MUZAFFER HÜRMÜZ GÜLDERE 
Şehremini Ördekkasap mahall e. i. Mii.r ttip 
sokak No. 29 

Fatih - İSTAKBUIJ 

Karaı· No. Karar ta rihi 

1642 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : V efat eden babasmdan ernek li ye tim 
mrwşı tahsisi işinin gecibnesinden ş~kayetçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği 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. 

Karar o. Kııı-ar tarihi 

1643 5 . 4 . 1967 



678-i-j.i-~68 ~) . :3 . !J . ı % l 

)ln-ıT ,\1 ·',\ Cı·..:ııım 

Tahaklar malıa!IP:·, i l lastaıw eaddPsi Xo. ~3 

BOL! T 

- 28 -

( Dil r l;çi : !fo/;.•. c u! ıt: ·o!.- cıw kliyr Sl' l'k cdildi
r/iııi, Jıcık/mw: (lo'(l llt1111SI'l! i~l, l< l [e,fi r.) 

Gereği dü~ünüldü: D.ilckçiniıı ynbr:b ö::eti :l.'f<!d.m.ı.n dilel\:çe;;i.nde vikı isteğ·i iJ.;;-ili ve yoi . !rilı 

idari r;:enic veya yacgı. org.ınlarma ınüi:ac;ı~t1 f,'Crektirdiği ci.hetlc 1mmisyomıwı-.ız ç~.l::_;L.:ılJ.,·ı;ı). C.i:
ı:;cnliyen 140 s :ı.yılı IC:ı.nunun 5 nci ma.:.ldesine ait i')er<1.cn olrrı a3ı h::-.:ı:;hiylc l:o:.ıi :;ycınl~ll!Uz~:ı. bi!· i~

lem y.:ı..pılnasımı m:ıh::ı.l gc ·: iili;: o:liğine ey ~Jirliğ·iyle kı.; ı: rnilii. 

67R0j !)..J.fi7 fl · 8. 0. 106 ı 

I!J\J,Jı , }fOJI(L\::\" 

Y<•niınalıaıı<' 1\o. 8 

:\arlııl <'n'. ) /:}I ii~ 

ı H.J. G . 4 . ı %7 

(lhlrkr;i : Ifoksızcrt c ııı rkliyc scı ·k ?'.:1rmi ll1.11 

l rl!;ikiy l c lwklnnın ı· rri/ ,n r siııi is/( ıncl.-t{ı/ir.) 

Gereği dü~ii.Tiildü : Dilcl~çlni.n yı.ılm.r~a özc~i 8,çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
it~ari. ;rıercie veya yı:ı,;·gı orgaııl::ı:rma mi.ir:v::an,tı gtrektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 s::ı.yılı Kamınun 5 nci maddc~inc ~it işlerden olm2.sı hasebiyle komisyonumuzca bir 
içlem yap!lma::ıııa mah::ı.l görülmediğine oy t~rliğ·iyle karar verildi. 

fit-ı:i0/G-+7 G.) . G . !) . ı Dlı 1 

. Lııat pa~a mahallesi HapiH iıan c cacldrs i 
L\g" ıı salıada 1\o. x.) 

A?\1' ,\LYA 

1\:ı nıı· . ' n. ı \ııı·ar t:ı ;· ilıi 

J6..J.5 :) . 4 . l !lG7 

(Dilelı('ilcr : E ı; inin zo rlrı eli11d rn ol maralı {)(t.~ -

1. asmrı ı• cr ilın csiıırl c n mii!jtckidir.) 

lnı :ıı· \ 'C İskiın Bakanlı ğının rrmlıi y::ıw;ıııda : 

Dih•l«:iııin mtilkiyl'ti Vakıflar td a ı·rsi ıı r ıı it arazi 
ii :t.ri' iıı c ynptığ ı inşaat fıızııli i:_;;g-a li srlırbi.vlr satı

larak ~·rn i ınali•k Faiz Üıwr ı ·" iıı hukull t asa rrııl\ı 

na gr ı : ti ğ i lı af)kaca. yapılarak lıir i ~ı<·ın olın aılı ğ ı lı ilı liı ·i lnırktc· diı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :1jıklanan dilekçcsinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı ge ·:aktirdiği cilıetle kombyonamuz 0alış:maiı:ı,rını dü
zauliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iılerden olması hase1Jiyle komlsyonumuzca bir 
islem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli j"iyb kar.-ır verildi. 

Kal':ı ı· ?\o. h :ıl'ill' t :ır ilıi 

1646 G . 4: . 1967 
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(Dilckçcnin tarih \C No. su ile s:ıhihiniıı ııd:. :ır1 : rsi n tlilrkçr iizrtiyl c komi;;ynn lı:aı·nrı) 

ATDm'I' TlTIWA Y 
Dııınlnpııı ur ınaha ll(• -.;i Ağ·a ç lı sokak Ko. 17 

İSKE:\J)EJUri\ 

(Dilekçi : Haksız olarak i~lcn c' çekt ·in'ldiğiıı

dcn şil;ayPtr;i.) 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yulmrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyn. yn;rgı. organh•,:rına müracaatı g·e rektirdiği cihet1e komisyonumuz çn.lı ]:::nalarını dü
zenliyeıı 140 sayılı Rn.nunua 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle h:oınisyonurnuzca bir 
işlem yapılmasmfl. nnüıal göri:!.lmediğine oy birli ğ·i.yle karar verildi. 

lfi!7 .) . .J.. 1!167 

------- . ·----------------------
GSD7 ;.ı-ıswı - ı . !ı . ı !lG t 

N1HAT 'J' ,\ CALO(!L l ' 
H amidi?C malıall rsi I\cı. :) 

(Dilckçi : 1/o!.-sız o!rr .·ıii: oı; !.liyr srv' cdildi
jiui mağduriyc-ti;ıiu teldjisiııi i.,f r mekfr dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı:danan clilckçec.inde vakı isteği ilgili VC' yct!üli 
i.da.ri ıne-:-cie ve y:ırgı organln,rına mü-racat:.t.•. g·crekt.ird;gi cihetle krmisyonumuz çalışmab;::m uü
zenliyen ı ~~o sayılı Kanunun 5 nci mrddes!ne ait i]lm·den olması 'ıasel1iyle komisyonumuzca bir 
işlem yap!lm::ı.sma mah~l görülmediğine oy bidi ğ·ıylo karar verildi. 

G~J ifl/5 --1 802. 7 . D . 1!lill 

, · ı·s:rl<' ZiYld:TTj.:\ 'I'PN"\ 
\"alıy a lrıı · ;~1;ı~ ı. 1 p~·bk sukak :\n: 11 / -l 

ADAPAZA R.I 

Kara ı· X o. I\ rı r:11' t :ıri lıi 

16-!8 !) . -! . 1%7 

(Dilckci : Jl cmu riyct:nl' iadesini nw.ı1tclif !ıi;;

Hı(•f/erinin birle!jliri/m(sini, lıir iist drrrc, c!nı rmrl:

li_l:r scı•kin in srt _ı'jla1mwsm1 is tcmcl.-ttdir.) 

<?-~reği dü~ünüldü : Diılekçinin yul>:arc.n öz~ti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mer cie veya yargı organ1arına ınüracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz.:a bir 
işlem yapılınasEı.a mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka rn l' Ko. K nra r tarihi 

1649 5 . 4 . 1967 



- 30 -
(Dil ekçenin tarih ve No. su il e sahibinin ;ı., h, ali resi ve dilckçe özet iyl e komisyon kararı ) 

70 J 0/ 554:22 - 10 . !) . ] !)6 ı 

AYH AN B iLUE 

T ürk l\lı ı:ı di n Ş irkrti Topoğ ra f ı 

( Dn ck ("i 'J.' ck rar eski r;ö r cı · i n e alının a.sm ı iste-

meld ed·ir.) 

En erj i \·c Talıii K nynaklnr B:ıka ıı l ı ğ ın ın cr Yn
lı i yazı s ında : T ürkiyr Könıii r l § l ri nırl e r i Genel 
1\Ilidü ı hiğünd e nı:ıden topoğ r:ıf ı o la : · :ık yetrri kadar 
eleman ıneYcut bulunduğun chın bu müesse ·cde is tilı 

d n ınının ıııi.iıııkiin o l mad ığ ı lıi l ( l iril nı ektedir. 

Gereği düşüni.Udü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı or~·anlı:ı.nna nıüracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma3ına :m::ı.hal g-öri.ilmediğiııe oy birliğiyle karar verildi. 

701fi / fi046R - 10 . 0 . 196 1 

iBHAHL\f MJSIRLIOOL! ' 
1'\i z:-ı m cn(l. No : 7 Terzi 

Z:ONOF LDAK 

1\: ·u·ar :\u. Karar ta. t'ihi 

1650 5 . 4 HlG7 

( Dilek çi : K aylı o lan dr/ m dosyasının b1ıldıırula

ll l a rl? ,ğınclan 111 ii ş l ekidir . ) 

Adalet B;ı ka ıı lı ğ· ın ııı ceY a !ıi yaz ı s ında : B elediye 

Bnşknn ı Ye diğr r ~·o ı ·ıı nıhıla l' :ılr~ ·hin ık 1J ıı nı ~tıı.vda 

;ı <: t ı ğ ı dfıva sıııı süreden rcddedi l diği , CYini n clarn la n 

:vol u i ~ i n hukuk clfwası a<:a bi l errğ i bi !d ir il m ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihet le komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal gcrülmedlğine oy birliğiyle karar verildi. 

70~0/55473 - J9 ' 9 . 1961 

CWLS OJ\I AKMAN 
K nınkap ı Molla 'faş cad . No : 9~ 

Kumkap ı - i STANBL- ı , 

Kaear Ko. Ka ra r t arihi 

1651 5 . 4 . 1967 

( Dilek çi : 1932 yı lmda v az ife y e girdiği halde 
rnıc kli hizm etine tabi m emnriyetinin 19·11 yılmda 
fırı.~laımş gibi r;ös te rilm csirırlen mii .ş tekidir.) 

İ \ İ ijlrı · i Bakanlı ğının cenıb ı yıı zı sında : D il ekçi
n in iddia r ttiğ i gihi Hl32 yı l ındım J !).U yıl ın a kadar 

tr ri l olunacak hizm et i bulun mad ığ ı , cnıeklili ğe tabi 
lı izmetin i n 24 yıl ol duğu bildirilııı ektechr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalal-ını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K a rar 1\o. K a r a r tarihi 

1652 5 . 4 . 1967 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin m.h, :ıdresi ve dilckce özetiyle komisyon kararı) 

703!1 /556~7 - ~3 . !) . J !)(il 

HASA~ )<'glL\li DC~DAH. 

Arznlııılri 

YOZGAT 

(Dil k(i : Dri t·asm1 riiyct ct miyrıı TT fıkiın Jl c lı-
1//l' f J(1fıç'taıı miiştckidü·.) 

Aadal rl Baka nlığınlll cc,·abi ya z ı sın (l<ı : Ti fıkim 

hakkında ~-ap ılan sonı f) lnenıa sonunda : Yüksek 
JTfıkinıler Kurulunca -:1:5 sa~· ılı Kanunun -tG ıırıınad
d si gcreğinrr C\Takm i~lt•ıııılcn kaldı rıl ma · ıııa YC 

a~·nı karnınun 63/ son ııı:ıd · 1 rs i r,<'r<'ğ inC'c <1:• Eyarılıııasına ~. 10. 196-t ~ün,.<' !lG -~/ 1067 ~::ı~· ı 

ilc karar vcı-ildiği bildi ri lPı(•ktt>J ir. 

Gereği dü~ünüldü : :Oilekçiniıı. yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vd.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı geı·ektirdiğl ve bu merciierde de gereği yapılarak 
karara bağlandığı komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olma'3ı ha:ıebiyle kom'isyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmeruği e oy birliğiyle 
karar verildi. 

70-J.0/55630 - ~:1 . !1 . 1 !lG l 

Il. l\II<.;TJJ\ AL\DA(l 
Öğı-elmen 

Akhisar - • IANiSA 

Karaı· .\'o. Karar tarihi 

] 6.33 i) . .ı . 1 !167 

(Dilekçi : 'l'crfiinin zamanmda yapılmaıııasın

da>ı şikriy c l çidir.) 

.Mi.Jli Eğitim Baka n l ı ğının ce,·abi yazısında : 
887 sayılı Kanun kıırşısıııda kaybett iği terfi süre-

lerinin telafisinin mümkün olamadığı bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelenip kanun mevzuu olduğu anla~ıldığı 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. 

7042/ 5562 - 23 . 9 . 1961 

şgRtFE BAŞHAK 

Bostancılar köyünde 

Kaı·aı· Ko. raı·ar tal' ihi 

1654 fi . 4 . 1967 

(Dilekr;i : Askcrken 1333 yılmda Irak cephesin
do şehidolan oğlu Salih'ten y ctim maaşı bağlan

masını istemektedir.) 

MUD Ri\"D l\filli avmıma Bakanlığının revabi ~raz ı sında : 
l) ilekr: inin oğlunun wfat tarihind edr olup maaşa 
ıniistaha•k durumda olmadığı brlahara J9-J.5 yılınd a 

<') öldüğünden 1683 say ılı Kanunun 64 ııcii ınad tl <'ı; i' gereğince ölüm tarihinde maaşa mi'tstahak ol 
mı~ranlara sonradan maaş bağlan:ı.mı~·a cağı lıükmi.i mcwnooldnğundan ta'lebiıün yerine geth·il e mi~·r

crğ i bildirilmektedir. 
Gereği dü~ünüldi.i. : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekgesinde vaJn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelenip kanuna aykın görüldüğü ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olmacıı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Io. Karar tarihi 

1655 5 . 4 . 1967 



-32-
(Dilrkçeııi ;ı taı·i lı \'C To. su ilc ı:ıahibinin ad ı , ·d:csi V<' dil,,kçc özetiyle komisyon bır:ml 

70~G/55748, 106~7/ 10687, J5119/ lG119, 
11:29G/l12% - :2 1. 1. 196~ 

K A DHlY.E YÜKSEKTE~rv;r, 

l\Iennı rederi ıııahıılle,;i Çakırlaı· ·addesi 
No. 20 

ANTALYA 

(Dil e.kçi : Danıştayca davasına bablmadığın

don Ji!;ayetçidir.) 

Danıııt<ı~ · Ba.'jkan lı ğııuıı cc nı bi' yazısında : Di
lck\ini'n ınemuri.yct i~ indcn dolayı Diyaıwt Baş

k::ınlığı alcyhi.ııc 1956 yılında D\tığı dfıvamn rccl
dedİkliği, bilahara yap tı ğı karar t ashihi talepleri-
nin de rcdd0dilrrek kararın kcsinlcf;itiği cihetle 
lıa<ılmra .vapıl:wak iı,ı l rm kalmadığı bHdi'l'ilmektedi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vfLln isteği ilgili ve yetkili 
idari. yargı organınca inceleııip karara bağ·Iandığ1 cihetle komisyonumuz çalışma.krını düzenliyen 
140 sayılı Kanu.."l.un 5 nci maddesine ait isierden olmac;ı hanebiyle 1:omisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

7000/:3574·4 - 2G. 0 . 1 !)Gl 

1 7ı 7..E1' BA!)TC() 

'l' ıı§k:l'ia p Tev fik F'ikı·ct sokak Ko. 3 k::ıt 4 

İR'l'AKBUT, 

1\ :mıı· I\o. Kanır üll'ihi 

1656 5 . -!· ' 1%7 

( T> i!el:çi : Rmrlı:liye S('!'l.· r:lüeceği cihetle hah

s ızl?ğa nf})'(/dı:/1111, rlnnwıwııııı t etkik v e trımi-

1:iyl rı emsal i gibi seı•in dir il nı e sil ı i ist('mektedi·r.) 

!~işleri Bıı kanlığının r evabi yazısında : <1örc
Yi nr lii yıkiylc yapıı madığı için sicili de nıii s:i idol

nuıdığınclıı n eınekli~·e sevk 0cliifli ğ· i bilchri'lnıektedir. 

f!ereğ·i dü~ünüldt\. : Dilekçinin yukarda özei.-i açıklanan dilekçesinde vR.kı isteği ilgili ve yetkili 
id'Lri mercie veya yargı organlarına mi.iracaatı ge:·ektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen 140 sayılı Kn.nunun 5 nci m?,ddcsine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

70ö5/ 3i5670 - :!5 . 0 . 1%1 

08:\IAN KAHAKÖSE 

Hisarlı Kara köyi.indc 

lv'rliktcn lcrhisinden' evvel malUl olduğuna dair 

K arar· No. Kar::ıı· tarihi 

1657 5 ' 4· ' 1967 

(Dilel;<·i : K endisine mfıl{i1iyet maaşı bağian

ınasını istem ektedir.) 

:Milll Savunma Bakanlı ğının cevabi yazısında 
JJ ilrk<}inin millfıl i.veti'n i teYsi-k eelecek rapor Ye sair 
lwl~elcı·i 'n göncl"rilmc~i Polatlı As. Şb. B§k. lığm

dan İ'stcndiği; salwtlığ·ını belirtecek belge ve as
i lle tecl ııYi C(l il diğ i hastane raporunun huhmam a-

dığı ci'lıeilr :J:>.5 tarih li Emekli: Kanununun 2..J. - 25 nci madd eleri gereğince baldonda bir İ§lem yap.ı
lamıyacağ ı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetlrili 
idari mercice incelenerek kanunen yerine getirile miyeceğ·i. bildirildiği ellietle komisyonumuz çalış

malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci marldesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir i~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kanıı· Ko. Kara.r t arihi 

1658 5 ' 4 ' 1967 



- 33 -
(Dilekçenıin. tarih vıe No. u il1l sahibinin adı, adresi ve ıdilekçe öq;etiyle 'komisyon 1kaı-an) , 

7065/55806 - 2 o 9 o ] 961 

HüSEYIN EROöLU 
DSt. IX ncu Bölge Müd. Personel Eğitim 
Şefi 

( Diıekçi : Askeri Fabrikalar Emekli ve ltf1ta;•r

nrt Sandığında {!e('e n 5 sene 29 giinliik hiz.metı:nin 1 

haJen tevdiatcısı bıılnndıtğu Emekli Sandığı .G.enc./ · 
.llürlürlüğiiııe dcıTCdilmesini istemektedir.) ' , - · 

Ef_ıAZJ() :\!illi Sanınma Bakanlığinın cevabi yazısında 
Dilrkc: inin i ş~·eı'inde ( A) sınıfında i ş<:i olarıık J ~'e :w 

~alı tıktan sonra (B ) sın ıfına Bakanlık oıiaylylr · 
ge~irilebilmesi it: in i şyeri Or. 4 nrii kadrnıc 1 ii diL• lüğü nü n bir teki i fi ol ımıdığı ci h etle sını fı değişt i .. ; ı_ 
mediği; hakkında yapılacak i · l enı bulunnındığ ı bildirilmekted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ve yerinde görülmed,iği cihetle komsyonumuz çalışmalanın düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7070/ 55814 - 2H . !l . 1 !lGI 

RAS1M AKEL 

Karar· No. Karar tarih i 

1650 5 . 4 . 1967 

Ayşe Akel vekili umnmi i Nahiyc Müdüı·ü 

( !Jilekçi : Şehit yelimi olarak kendisine wri!Pn 

yıll1k tiiliiıı ikmıniyesi11iıı ı•crilınediğindeıı şikayet

çidir. 

DivTiği - DANiŞl\IEN'I' l\Tilli Snvuııına Bakan lığının ccYabi ya.7.ısmda 

Hl60 yılı tütün bey'i~·c ikramiyesi 1 IOR,38 lirnnı rı 

Yc~ iJyu rt A~~kcı·lik .,_ubesi vasıtasiyle 28 . 2 . 1962 
gü n Ye -1-7251 sa~·ılı çekl e dil ekçiye ödendiği bilcii
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenerek yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayı ı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca ~ir işlem yapılmasına a a1 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7071/ !)5803 - ~8 o 9 o 1961 

KURBAN iNA ' 
Koç köyü likokul Eğitm eni 

' Karar Ko. Karar tarihi 

1660 5 o 4 o ] 967 

(Dilek çi : E ğitınerı ıere de maa.J ve çocuk zc.rl!· 
larmm ıocrilmesi istenilmektedir.) 

l\Iilli Eğitiııı Bakanlığının c ,·ahi yvısında : 
ARPAÇAY 326 sayıh Kanun hükmiine göre eğitmenlerin de 

<'lll<'
1
klilik ~ocıık zammı ve % 35 zam gibi özlük hak

lanndan faydalandınldıklan bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeij açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

16Gl 5 . 4 . 1%7 



-ai-
(Dilekçenrln 1ia.rih vıe No. su il-e salıibinin adı, adrc iv ıdilelu; öıze.tiyle ko mi yon lkııi'<arı)) 

7054/66674 - 25 . 9 . 1961 

:S:ALtL tBRAHLM SAP}IAZ 
·KAtııpa.zar köyünde 

(Dilek çi : If ar b lerde yaralar alıp kimsesiz. ve ' 
mııhl(l(; kaldığı cihr>tle harb malıılii maa.~ı qağlan-

'. 
masmı istemektedir.) 

. ' 
ESK1ŞEHlH Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında 

Dilckc:inin 3 defa muaycneye savk ed ildiği, aldığı 

ı•apor lam göı·e 551 sayı lı enıı·az cetvelinde yazılı 

saJcatlıklardıuı hiGbirisinin kendisinde hulwıınadığı cihetle kendisine maaş bağlanamadığı bildi ri] . 
mektOOlr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve ' yetkili 
ic:IMri mercice .incelenip kanuna uymadığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına, malıa.l · 
görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7075/55886, 870 / 8708, 
13270/13270, 13993/13993 - 18 . 3 . 1965 

BA Rİ YAZICIOOLU 
Yücetarla Akathıı· cad. o 15 kat 
daire : l 

Kamr No. Karar tarihi 

1662 5 . 4 Hl67 

(Dilekçi: I/aksız yere 53 yaşında 1·e'sen ernek
liye sevk edildiğini P'l'T. Işletmesi içindeki göt•evine 
tekrat iade edilmesini istemektedir.) 

Pln[itırma I3ı:ıkanlığının c vabi yazJSında : Dilek-
Bakırköy - JS'I.'A BUTı <:inin emek lili ğinin iptnli ic:in Danıştnyda dam ac:

tığı na d::ıir kaydın bulunmadığı bildirilmektedir. 

Ge-reği düşünüldü : DJiekçinin y'Ukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müraeaatı garektirdiği gibi T. B. M. Meclicıine müracaatmda da 
enıeldiliğ:inin iptali isteğinde bulunmadığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
K&ııunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haı:ıebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmeditine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bol ı Senatörii 
S. U zunhasanoğlu 

Başkan V. 
Gümüşane milletvckill 

N. Akgiin 

Sözcü 
Adnna Senatörü 

lı!. Y. Mete 

(Dilekçe sayısı 118) 

Karar No. Karıil' tarihi 

1663 5 . 4 . 1967 

Söz cü 
tzmir Milletvekili 

O. Z . Efeoğlu 



DÖNEM:2 TOPLAN'l'I : ~ 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-~ Sayı : 22 ~-

Tevzi ta.rihi 

15 . 5 . 1967 Pazartesi 

(Dilekçcnin tarih ve No. su ile sahibinin ad1, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karım) 

1598/ 159 ' 2949/2949, 3835/ 3 35, 
3931/ 3931, 3980/3980, 3999/ 3999, 
4084/ 4084, 4986/ 4986, 5607/ 5697, 
10G77 / 10577, 11440/ ll 440, 11860/ 11860, 
12767/ 12767, 12556/12556, 13747/ 13747, 
13719/ 13719, 1369/ 1410 - 21 . 4. 1965 

AHMET H URi\IACI 
Kavaklı köyünd e 

AKÇAABAT 

(Dilekçi : Dilekçelerinin tetkikiyle umumi af 
istemelitedi1·.) 

( İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Di
lekc;i·rnn akli muvazenesinin bozuk ve cezai ehliye
ünin olmadığııun sağlık kurulu raporuyla mevsuk 
olduğu bildiırilmektediır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercide incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

338 /3388 - 13 . 4 . 1962 

HüSEY!N EKŞİ 
B ayı r köyünde 

İkizdere - RİZE 

Karar No. Karar tarihi 

1664 5 . 4 . 1967 

( Dilelcçi : N ilcaklı karısının babası ve ailesi ta
rafından para ile başkasına verileceğini onu çok 
sevdiğini kurtarnıası iç,in 15 000 Uraya olan ihti
yacının km·şılannıasım isternektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilek9inln yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
ida.rl mercie veya yargı orga.nlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dti
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumu.zca. bir 
işl~m yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1665 5 . 4 . 1967 



-2-
(Dilekçenin tarih ve No. su il c sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyl e komisyon kararı) 

3396/3396 - 13 o 4 o 1962 

F AİK KARA Y AıVIAÇ 
Fethiye caddesi No. 19 

İZMİT 

(Dilekçi : l stimlak bedeıleı·inin kendisine ve
rilmiyerek !zmit lş Bankasına yatınlmasından 
müşteki.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan <iilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

3399/3399 - 13 o 4 o 1962 

AVNİ TOPALOGLU 
Kongre caddesi Şenyurt Lokantası salıibi 

Mehmet Çakır eliyle Dumlu bucağının Şen
yurt köyünde 

ERZURUM 

3414/3414 - 16 o 6. 1962 

CELAL BARAKLI ve arkadaşları· 
Vcyis Efendi mahallesi Tosta sokak 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

1666 5 . 4 o 1967 

(Dilekçiler : Ziraa.t Baııkas·ından 2 000, 3 000 
lira koşımı hayvanı kı'edisi istemektedirler.) 

(Dilekçile·r· : Ziraat Bankasından 2 000, 3 000 
lir-a koş·u-nı hayvanı kredisi istemektedi·rler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle kom.isyonumw: çalışmal.a.nıı.ı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumw:ca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3412/3412 - 16 . 4 . 1962 

BURHAN TÖRE 
Kaleiçi mahallesi Eczane aralığı No. 3 

ÇATALCA 

Kara'l' No. Karar tarihi 

1667 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : 5434 sayılı !{anun 6741 sayılı Ka
nımla de,ijiştirilen 53 ncii maddesi son lıkmsının 
adle uygun şekilde tadil·ini istemektediı·. ) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K&ra.r No. Karar tarihi 

1668 5 . 4 . 1967 



-3-
(Dilekçeniın tar'i.h w No. su iıle sa.hibinin ~dı, adresi ve dilekçe özetiyle ıkomi yon karan) 

3420/ 3430 - 16 . 4 . 1962 

AHl\IET l~RDO(l1 LU 

Y. Yoncalık mahallesi Şa dırlı sokak ro. 39 

BRZURUl\1 

(Difekçi : 3. Ordıı 4. l{ademesirıde 33 sene bil
f iil hizmetten sonm adi rııalıil ol<Lrcık 219 lira rna
a.Jla emekliye ayrıld ığın ı , geçinernediğinden maa
şına zam yapılmasını ist eınekt edi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıkla.nan dilakçesinde vakı isteği ka.nun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebi yle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3421/ 3421 - ] 6 . 4. 1962 

TALİIIA ANAHTAR 
Kuloğlu malı allesi Bahr;e sokak Ko. ~l 

3434/ 3-!34 - 17 . 4. ı%~ 

lSHAK ZORLl . 

Kasımpaşa Cami sokak No. 39 

3435/ 3435 - t 7 . 4 . ] !)63 

IIÜSBYlN DİYARBAKIR 
Kan köyünde 

ERZURU}f 

ERZURIDI 

ERZURl}I 

K arar No. K a ra r t a rihi 

1669 5 . 4 . 1967 

(Dil ekçiler : Gayrimenkıılü Milli Savunma Ba
kmılı,ijınco ki ral ı ol dıığıı halde usulsüz islimlak 
ed ildiğinden müştekil e r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3424/ 3424 - lG . 4. 1962 
IEIDIET ÖNGEN 

l\Iuradiyc Çar~ısında l\Ianifaturacı No. 7 
AYVALIK 

Karar No. Karar t arihi 

1670 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Reddi hakim taleplerini kesin şekl e 
bağlı yan ve sniistirnalini önleyici şekilde usııl ka
nıınwıım tadili istenilmektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

fCarar ~o. lCarar tarilli 

1671 5 . 4 . 1967 



-4-
(Dilıekçenin ta.rih ve No. su ile salı.ibiniın adı, adresi ve di1ekçe özetiyle komisyon ıkararı) 

3425/3425 - 16 . 4 . 1962 

HALİT SABARKAN 
Yeldeğirmeni Düz oka;k No. 31 

Kadıköy - İSTANBUL 

(Düekçi : Mahkeme dosyasının celbi üe hükrno
lunan paranın iadei muhakeme yoluyla veya Mec
lisçe re'sen kaldırılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.n.lanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı dü-

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

3426/ 3426 - 16 . 4 . 1962 

İHSAN ERDEM 
Kargın köyünde 

TERCAN 

Karar No. Karar tarihi 

1672 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Traktör bedelinden baki kalan bm·
cunıın üç miisavi taksitte ödetilrnesini istemekte
di?·.) 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna 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. 

3428/ 342 - 16 . 4 . 1962 

MUHİTT!N ESER 
Diyarbakır Kapı mahallesi 

MARDİN 

Karar No. Karar tarihi 

1673 5 . 4!' . 1967 

(Dilekçi : Mardin'de Avukat ! smail Munga'nın 
yaptığı yolsuz hareketlerinden nıÜ§teki.) 

Gereği düşünülüdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışm&la.nnı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göıiilmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1674 5 . 4 . 1967 



-5-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi Te diJekçe özetiyle komisyon kararı ) 

3432/3432 - ı 7 . 4 . ı962 

AHMET YILDIZ ve arkadaşl an 

Selli Köyü Muhtan 

ÇAL D IRAN 

(Dilekçiler : V an vilayetindekilere kuraklık yar
dımı yaınlmadığından miiştekil:eı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
ida.ıi merroe müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 

görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3433/ 3433 - ı 7 . 4 . ı962 

MAHMUT KUBAT 
5. Er. Eğt. Tug. 2. Tb. 3. Grup 

SİVAS 

Karar No. Karar tarihi 

ı 67 !'i 5 . 4 . ı967 

(Dilek çi : Oğretmen okulıı mezunlarının askeri 
vazifeıerini okur - yazar olmıyanlar arasında ifa
dan müşteki. ) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n dilakçesinde vô.ln isteği ka.nun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışma.Iannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

344ı/3441 - 17 . 4 . 1962 

HAYRİ ŞENGÜL 
Hacıhali mahallesi Paşa Hamam sokak rö. 

MERZİFON 

Karar No. Karar tarihi 

ı676 5 . 4 . ı 967 

(Dilekçi : S eyyar alimünüt fotoğrafçı olup 
d.iikkanını kapadığı halde lı! aliye ce 110 lira götürü 
vergi ve 70 lim tasa.rrııf bonosu parası istenilme
sinden miiştekidi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına maha.l görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ı677 5 . 4 . ı967 
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(Dilekçenin tarih ve No. 811 ile sahibinin adı, adresi ve .dilekçc özetiyl e komisyon karan) 

3442/3442 - 17 . 4. 1962 

ZEK! ALA ALl 
Esenköyü Muhtan 

YALOVA 

(Dilekçi : Ziraat Bankası boı·çlarını ödiyemi
yecek dıınımda olduklanndan tecilirıi istemelrte
dirler.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3444/ 34-14 - 17. ·L 1962 

OSMAN TOKUÇ 

Yaycı köyünde 

Ünye - ORD 

Karar No. Karar tarihi 

] 678 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : ]( öylerindeki asayi5sizlik ı· e tavıık 

hırsızlığından şikayetçi.) 

İçişleTi Bakanlığının cevabi yazısında : İddi:a 
edilen hırsızlığın köyde vaJo olmadığı ve dilekçe
do bu yazı ve imzanın dilekç:i,ve aidolmadığı bildiL 
rilmcktedilr. 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi-
ğine oy birliğiyle karar verildi. , 

3445/ 3445 - ı 7. 4. 1962 

ŞEVKET YIIıDIZ 

A. P. Başkanı 

TURHAL 

Karar No. Karai' tarihi 

1679 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : C. ll . P. !ıçe ba.Jkanlarına fabrika
laı-da iş veı·ildiği gibi kendisi A . P. Ba.şkanı oldn
ğundan Tm·hal Fa.brikasmdaki eski i5üı e 1'adc.nni 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1680 5 . 4 . 1967 



_.,_ 
(Dilekc:eniıı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adreııi ve dilekçe özetiyle ko~yon kararı) 

3447/3447, 5390/5390 - 17. 4 . 1962 

MUSTAFA GÖRCEÖ1Z 
Cami İmam ve Hati'bi 

DİGOR 

(Dilekçi : !Iademei hayrat o7aı·ak aldığı 200 
lira ile gcçineıııediği, dava. takipçisi izni 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. 

3448/3448 - ı 7 . 4. 1962 

1BRAIIİM YURTTUTAN 
Sultanrmn·at mahallesi Al t ıncı l\Iuhtarlık 

No. 6 

ANKARA 

Karar No. Karar ta.rihi 

1681 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : B elediye temizlik işçisi iken istifa 
suretiyl_e aynidığı işine yeniden alınmadığından 

miişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaıo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna. mürncaatı 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. 

_3449/ 3449 - 17.4. 1962 

EMİ E LAL ELİ Ye arkadaşl a rı 

Konak Postanesinde memur 

1ZM1R 

Karar No. Karar tarihi 

1682 5 . 4 . 1967 

( Dilekçilel' : Kadın memurlar için 25 yıllık 

emeklilik s-üresinin evdeki ı•a.zifeleri icabı 20 yılct 

indirilmesini ist mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vakı isteği kanun teklifi 
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. 

Karar No. Karar tarihi 

16 3 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih Te No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

3966/3966 - 5 . 6 . 1962 

BEKİR ŞEN 
Değiş köyünde 

Derbent - KONYA 

(Dilekçi : l{endisini yamlıyanlann yakalanma
dığından şikayetçidir.) 

İçişleri Bakanlığının eevabi yazısında : Dilek

çiye taarruz edenlerin 3 yıla mahkum olup afla 
tahliye edildikleri bildirilmektedir. 

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

idari mercice gereği yapılmış olduğu 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. 

4004/ 4004 - 9 . 6 . 1962 

HALThi ÇALIŞ ve' arkadaşları 

Gümele köyünde 

eltikçi - KIZILCAHAMAM 

Karar N o. Karar tarihi 

1684 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Köy rııııhtarı ve ihtiyar heyetin
den şikayetçiler.) 

İçiışleri Bakanlığının cevabİ' yazısında : İşin 
tahkik edilerek mm'i muhakemc kararı veri:Idiği 

bildirilmektedir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercice gereği yapıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma maJ:ial gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4014/ 4014 - ll. 6. 1962 

HASAN ATİK 

Umurbey mahallesinde Bahçe sokak No. 6 

EDİRNE 

Karar No. Karar tarihi 

1685 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : V at ani hizmetten rnaa.ş bağlanrna.sını 
istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında 
İ&tiklal Madalyası hamillerine aylık bağlanması 

hususunda T. B. M. Meclisince veriien kanun tek

liflerinin beklenmesi gerekeceği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı kanun teklifini ge
rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 

~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verildi. 

Karar No. Kanr tarihi 

1686 5 . 4 . 1967 
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(Di.lekc;enin tarih ve No. au ile ııa.h.ibi.n.in adı, adresi ve di:lekçe örıetiyle komisyon ıkara.rı) 

4021/ 4021 - 13 . 6 . 1962 

HASAN DEMİRBAG 

Yenimahalle No. 28 Aslan Demirbağ eliyle· 

ELAZIG 

(Dilekçi : GayrimenkuUerine müdahale ve ken
disinin silakla tehdidedildiğinden şikayetçi. ) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Hadi
senin varisler arasında olup işin mahkemeye inti~ 

kal ettiği bildirilmektedi·r. 

Gereği düşttnüldü : Dilekçinin yuka.rda. özeti açıklanan dilekçeainde vlkı isteğıi ilgili ve yetkili 
idAri mercie veya yargı orga.nla.rına müraca.a.tı gerektirdiği cihetle kom.isyonumuı: ça.lışma.lannı dü

zenliyen 140 sa.yılı Ka.nunun 5 nci maddesine a.it işlerden olma.s.ı ha.sebiyle komisyonumıuca. bir 
işlem ya.pılma.sına mah&l görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4027/4027 - 14.6.1962 

NEVZAT GÜREL 

İslam mahallesi Ökkcşoğlu 

Balıçe - ADANA 

Karar No. Karar tarihi 

1687 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Adana Emniyet Teşkilatına tavini 
için müracaat ettiği halde hala tayin edilmediğin
den miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.&tı gerektirdiği cihetle komisyonumru: çalışma.la.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad.desine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumusca. bir 
işlem yapılmasına. maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4028/ 4028 - 14. 6. 1962 

MEHMET DEDE 
Cumhuriyet caddesi Taksi Meydanı No. 5 

ÖDEMİŞ 

Karar No. Karar Tarihi 

1688 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ehliyet almak için trafik bürolarına 
müracaatında yaz1sının iyi olmadığından refiize 
edilmesinden şikdyetçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumtu ça.lışma.la.nııı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması J?.asebiyle komisyonumıuca. bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1689 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. iU ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komiııyon kararı ) 

4031/4031 - 15 . 6 . 1962 

BEŞİR KEMAL ÖÇLÜ 
DDY Ticari Eşya Ambar Müdti.rü 

YERKÖY İST ASYO:r>.LJ 

( Dilekçi : 2 senelik kanııni tedavi hakkını bek
lerken ı·e's en emekliye sevk edilmesinden şikayetçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçiııin yukarda özeti açıklıı.nan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ç~larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a).t işlerden olması h.&sebiyle komiayonumuzca bir 
ifleın :ya.pılnuı.mnıı, ma.h.a.l rörülmediğin.e oy birliğiyle kar&.r verildi. 

4032/4032 - 15 . 6 . 1962 

MEHMET GÖKTAŞ ve arkadaşları 
Şöförler Nakliyedler Derneği Başkanlığı 

DURSUNBEY 

Karar No. Karar tarihi 

1690 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Onnan !şletme Müdürüniin yoısıız 

hareketi eı·inden şikayetçiT cr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. 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 mahal görülmediğine ov birli ğiyle karar verildi. 

4037/ 4037 - 15 . 6 . 1962 

Gemi İnşaat ve Nakliyat Kolektif 
Şirketi Toı-laklar 

!~TAl\TJ3UL 

Karar No. Karar tarihi 

1691 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : /(arakol motorlarının inşaat ihalesi
nin firmalarına yapılması.na tavassut edilmesi iste
nilmektedir.) 

açıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti yonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka

idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisiyle komisyonumuzca bir iJlem yapılmasma ına
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb 
hal ğörülmediğine oy birliğiyle karar verildi. Karar N o. I arar tarihi 

1692 5 . 4 . 1967 
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(Dilek~enin tarih ve No. su ile M.hibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4039/ 4039 - 15 . 6. 1962 

Bardak~ılar D<.'rncği Başkanlığı 

MUST AF AKEMALP AŞA 

(Dilekçi : Testicilik sanatTakları kıt kanaat ge
çinide1·ken kend·ilerine tarh edilen Kazanç Vergi
sinin a.1't1nlmasmdan mii.ştekiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı getirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmala.nnı dti
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına ma.ha.l börülmedi8ine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

..ıo-ı..:./40H - ı s . 6. 1962 

BAHATTl KİP 
Çarşıbaşı No. 13 

SİVAS 

Karar No. Karar tarihi 

1693 5 . 4 . 1967 

(Dil ek çi : Şahrne rdan nıakinası tamir masrafı
nı yersiz olarak gösterrııesi yüzünden uğradığı ver
gi cezasından şikiiye tçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle k(lmisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı 'ıasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 

4046/ 40-16 - 15. 6 . Hl62 

MEHMET EROGLU 
iftçiler Derneği Başkanı 

ALİAGA 

Karar No. Karar tarihi 

1694 5 . 4 . 1967 

(D·ilekçi : Bııcaklamıa içm e s1ıyu teminini iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka

nunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1695 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4048/ 4048 - 18 o 6 o 1962 

NAZIM DEÖERLİ 
Tepebaş1 Dalgıç-sokak Yaşıyacak Ap. No. 7/ A 

Keçiören - ANKARA 

(Dı"lekçi : 5434 sayılı Kanunun 117 nC!i madde
sinin tadil edilerek kesenek talebi için konulan 5 
senelik zaman a§ımının 10 yıla çıkarılması istenil
rnektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö.zeti açıklanan dilakçesinde v&la isteği kanun teklifi 
veya tasansma. konu te§kil eyled.iği cihetle komisyonumuz çalı§ma.lımnı düzenliyen 140 sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması ha.sebiyle komisyonumWIC& bir i§lem yapılmasma ma.
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4051/40.51 - 18 . 6 . 1962 

OSMAN BÜYÜK 
Yeniköy mahallesi Cevahiroğlu 

RİZE 

Karar N o. Karar tarihi 

1696 5 o 4 . 1967 

(Dilekçi : K endisine bm·aka ye1'i verilmemesi~ 
den şikayetçi.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş-
lem yapılmasma mahat görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

4052/4052 - 18 o 6 . 1962 

MEHMET TEKOÖLU 

ALUÇRADA 

Karar No. Karar tarihi 

1697 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Belediyedeki alacağı ile yolsuzlukla-
rın tetkiki için müfettiş gönderilmesi istenilmekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : DiJ.ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait lıjlerden ~lması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1698 5 . 4 o 1967 
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(Dilekçenin tarih ve N o. n i:l.e saltibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kara. n) 

4054/4054 - 18 o 6 o 1962 

KEMAL PAMUKÇU 
Ayvacık kasabasında emekli öğretmen 

ÇANAKKALE 

(Dilekçi : Eski öğ1·etmen olup 250 lira emekli 
maaşı aldığım, geçinemediğini, gözünden katarak.t 
a,nıeliyatı olduğunu, 100 lira gözlük parası gönde
rilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4055/4055 - 18 o 6 o 1962 

İBRAHİM SANl A YBEK 
Nüfus Memuru 

BESN! 

Karar No. Karar tarihi 

1699 5 o 4 o 1967 

(Dilekçi : Terfii için 600 liralık kadro verilme
sini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4057/4057 - 18 o 6 o 1962 

SENİRA GÜREN 
İkinci Beyler sokak eski Muharipler Cemi
yeti biınasmda mukim 

İZMİR 

Karar No. Karar tarihi 

1700 5 o 4 o 1967 

(Dilekçi : Nikô,h haı·ici doğan oğlu gibi çocuk
lannı babalan üzerine nüfusa kaydını sağlıyan ve 
miras halekı bahşedecelc bir ka,nun çıkarılması iste
nilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasarısına konu teşkil eylediki clhetle komisyonumw: ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.se biyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle ka,ra,r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ı 701 5 o 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adt, adresi ve rulekqe özetiyle komisyon kararı) 

4058/4058 - ı8 o 6 o ı962 

ADNAN POLAT 

Paktaş Pamuk Ticaret Sanayi• A. Ş. Mensucat 
İşçileri Sendikası Bşk. 

ADANA 

(Dilekçi : lşçi Sigortaları Genel J{u1·ul ToıJlan-

tısına temsil yetkisi olmıyan üye gönderen hak

kında kanıtni işlem ifası istenilnıektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4059/4059 - ı8 o 6 o ı962 

MUSTAFA OCAK 
Sağlık Müzesi lıademesi 

KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

ı 702 5 o 4 o ı967 

( Dilekçi : Muhtelif göre u lerde geçen hizmetle
rinin Emekli Sandığında toplanılması istenı1mek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eyle~ cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4066/4066 - ı8 o 6 o 1962 

M STAF A ÖN ve arkadaşları: 
Mahkeme zabıt katipleri 

SURUÇ 

Karar No. Karar' tarihi 

ı 703 5 o 4 o ı967 

(Dilekçi : Topt·ak mahsullet·i fiyatına 10 kıı:rıış 

zam yapılmasının piyasada husıüe getirdiği yük
selmelerden fakir halkın nıutazarrır olduğundan 

müştekiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonum~ çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kar 
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar ro. Karar tarihi 

1704 5 o 4 o 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeHyle komisyon kararı) 

4067/4067 - 18 . 6. 1962 

ŞEHMUS UGUREI_ı 
15 . 6 . 1962 gün ve 62 No. lu Tel. sı.ıJıibi 

1DİL 

(Dilek çi : J(azada olan suiistimalıer için mü
fe ttiş gönderilmesi ist enilrııektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 karar verildi. 

4071/4071 - 20 . 6 . 1962 

AI-DIET TOK 
1. I-Iv. KvY. Muhaberc Bölüğünde Sirvi'l 
Telsiz Opcratörii 

ESKİŞEHİR 

Karar No. Karar tarihi 

1705 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Aldığı 4 740 lira tazminatın Medis

çe affını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Devletçe hük
molunan tazminatlarm affı hususu kanun mevzuu yapılmadığı cihetle komisyonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4103/ 4103- 26.6.]962 

MEHMET ALBAYRAK 
Kömürcü ler köy1inde 

RİZE 

Karar No. Karar tarihi 

1706 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : lki oğlunu 1JUSıt kıırcırak öldüren 
köylerinden Bayranı Albayı·ak hcıkkında verilen 
idaın cezasının biı· an eı:v el tasdikiyle infazının 

teminini istemektediı·.) 

Adalet Bakaıılrğının cevabi yazısında : H ük- m ün onaylanarak 20 . 5 . J 964 tc ölüm cezasının 

infaz edi1di'ği bildirilınektcdi'r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş bulunduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait i!!lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· No. Karar tarihi 

1707 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. ıil1 ile s&hibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4203/4203, 4104/4104 - 26 . 6. 1962 

HASAN BAYHAN 
Kadıköy 4. Mevlana sokak No. 1/ 3 

KOCAELİ 

(Dilekçi : K endisine bi1· iş teminini istemekte
dit·.) 

Çalışma Bakanlığl'nın cevabi yazısında : Ken
disine iş verilmesi için durumunun tesbiti maksa
eliyle Kocaeli şubesince yapılan davete icabet et
m-ediği bildiı·ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4123/4123, 4241/4241 - 29 . 6. 1962 

HALİL 1BRAH1M TA YY AR 
Ayazpaşa mahallesi Yeni Kırkçeşme Ha
m:amı müsteciri 

ERZURUM 

Karar Ko. Karar tarihi 

ı 708 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Binasını ve hamanıını tamamlamak 

üzere 4.0 000 lira kredi verilmesi istenilrııektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.ea.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyeıı 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem ya.pıJ.nı.uına maha.l e-örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4154/4154 - 3 . 7 . 1962 

DURSUN BAYSAL Ye arkadaşlan 
PTT kaTŞısmda Camlı kıraathanesinde 

CEYHAN 

Karaı· No. Karar tarihi 

1709 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : l stimlak bedeLlerinin çok düşük 

tutulduğundan şikayetçidi:r.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığmın cevab~ 
yazısmda : Ramulaştırmanın 6830 sayılı Kanuna 
göre ve rayicinc uygun şekilde yapılmış olduğu 

bildiri'lmektediT. 

Gereği 4,ü.şünüldü : Dllekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iflem yapılmasına. maha.l görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar N o. Karar taribi 

1710 5 . 4 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı·nrı) 

4177/ 1:177 - 4. 7. 1962 

AL! SAl\1! ERYILDIZ 
Yaka köyünde 

Gel endost - 1SPAR'l'A 

(Dilekçi : Vatani hizmetten tahsis edilen Maaş 
J(anunıındaki soyad'ı yanlt§lığının düzeltilmesi is
tenilmcktedir. 

1\Ii'lli Savunma Bnkanlığmın ccYabi yazısında : 
Di:lekçi,nin so;"~•adının Ery-ıldız olarak yeni bir ka
nunla düzcltildiği bildh·ilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice düzeltildiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

4224/4224 - 10 . 7 . 1%2 

HAlCICI TANM N 
Avukat, B:ıhriye caddesi No. 2/ 2 

Kasımpaşa - 1S-r Al\BUL 

Karar No. Karar tarihi 

1711 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : l{adrosıızluk yüzünden terfi edcmi
yen öğretmenlere kad1·o sağlanmak üzere llleelise 
sevk edilen kanımdan evvel emehli olanlarm da 
faydalandmbnaları istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. isteği h--anun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyoD:umtu:ca bir işlem yapılmasına ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4227/4227 - 10 . 7 . 1962 

İSMAİL HAKKI ARTSOYLU 
Ceza Evinde 

Karar No. Karar tarihi 

1712 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : 2 yıl ağır hazJse malıktı m edildiğini, 

hastalığı sebebiyle cezasının tecilini istemektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçiterin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.la isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürMaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ::ı.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal e0rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar ~o. Karar tarihi 

1713 5 . 4 . 1967 
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(Dilckı;eain tadh ve I\o. ııu ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon karan) 

4233/4233, 4149/4149 - 2. 7 . 1962 

F AIIR! T ... U ! UZUN 
Thfir St. Papcr Fabrek lll. Fromvork 
Mcns No. 137 

lZMİT 

( Dilekçi : 1. H aysiyet kırıcı f iil?erin yurtta 
artmasına mani olmak için din adamlarına hazır
latılacak bir kanunun 111 eclisten çıkarılması}· 

2. Bütçe açığını kapamak için Arazi V e?·gisi
nin % 1 olarak kıymet üzerinden d~>ğerlendiril

mesi ·istenilmcktedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa,yüı Ka,.. 
nunım 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4234/4234 - ll . 7 . 1962 

ORHAN YASAN 
Ncvb:ıhar mahallesi Hatip Naci sokak 
No. 36- D. 1 

Fındıkzade - İSTANBUL 

Karar No. Ka rnr tarihi 

1714 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Kat rııiilkiycti mılliklcri1ıin (le 10 se

ne B ina Vergisinden muaf tıttacak kanun ç?lwı-ıl

masını istemektedir.) 

GereiH dü!Jünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu te§kil eylediğ-i cihetle komisyonumuz çalışınalannı düzenliyen 1.40 sayılı Ka. 
numm 5 nci madde3ine ait i~lerden olması hasebiyle ko:re.isyonumuzca bir işlem yapılmasma maha.l 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

42-!2/4242 - 13 . 7 . 1962 

HAT!CE ÖLMEZ 
Çay mahallesinde Dereboyu mahallesinde 

SANDIKLI 

Karar N o. Kar::ır 'tarihi 

1715 5 ·. 4 . 1967 

( Dilekçi : Olen eşinden dul ma aşı yeniden ev
lenmesi yle hesiıdiğinden ve 2 nci e§i de öldiiğü ci
hetle yeni eşinden rnaaş bağlanmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği T. B. M. M. 
den kanun olarak çıknuş ve böylece ilk kocasından maaş bağlanmaması için ilgili ve yetkili mer
cie müracaatı gerektiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar vertldi. 

Karar No. Karıır taril i 

1716 5 . 4 . 1967 
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( Dilck~cnin tarih ve Ne. su ilc sahibinin adı , adresi ve dile3:~c özetiyle komisyon ka.rarı) 

4247/ 4247 - 13 . 7. 1962 

BAK! ÖZGÜLER 
Em. Tüıngeneı·nl T. Eski :\Iuhnriplcr Ce
miycti Uınunıi iUcrk rzi 

A!\'1CARA 

(Dilekçi : Eski yeni erııel~ li farklarını bertaraf 
edecek ve aynı esasa ve maa~ nisbetine bağlıyacak 
bir rııuadelet kanununun çıkanlması istenilıncktc

dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunı~ca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4248/4-248 - 13 . 7 . 1962 

M. GARİH 
Şişli Silfıhşor cnddesi No. 65/1 

Şi~ li - ! ST A ... l'\BUL 

Karar N o. Karar tarihi 

1717 5 .4. 1967 

( Dilekçi : Komşusunun kaçak olara!; yaptığı 

garajın y1kt1rılmasına. kara1· verı?mesini istemekte-

dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekç.ini.n yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonuntuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mabal görülmediğine oy iı·liğiyle karar verildi 

4256/4256 - 14 . 7 . 1962 

HALfL DEM1R 
Nalçıkan köyi.inde 

anıhclere - RF A 

Karar No. Karar tarihi 

1718 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : A1·azile1·ine tecavüz le nıiidahale edil
diğinden ve kendisine baskı yapıldığından şikô,

yetçidir.) 
!çişleri Bakanlığının cevabİ' yazısında : Olaynı 

tamamen yargı organlarına aidolup mahkemeye 
i1ntika1 ettiği bildirilmektedi·r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya ya gı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. E.a.rnr tarihı 

1719 5 . 4 . 1967 
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(Dilıekçenm tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekı;e özetiyle komisyon ~<ararı) 

4261/4261 - ı 7 . 7. 1962 

AL! DÖNM:Ez 
.Memur evleri Çakırlar yolu caddesi No. 15 

AN'l'ALYA 

(Dilekçi : Eski ve yeni crııchli m~aşı farklaı-ı

nın ortadan kaldırılarak 'bir muadclet kannnıı çıka
nlması ist·enilmektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~ıklanan dilekgesinde vaıa. isteği k anun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eyledi.ği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle k:ararr verildi. 

5229/5229, 5307/5307, 
10766/10766, 4964/4964, 
lO 24/10 2-1:, ll 125/11125 - 16 . 3 . 1964 

CEVDET lJY .AR 
Vali Kazımpaşa İlkokulu Müdürü 

İZMİR 

Karar N l) . K:ı.rar tarihi 

1720 5.4. 1967 

( Dilekçi : II aksız tahvilinin kaldırılmasını iste
mektedir.) 

MiUi Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Geçi-nemediği ÖğJ·etmen Hanife Boduroğlu ve ken
disinin ıni.iktesep haklariyle tftyinlcrinin ayrı ayrı 
yerlere yapıldığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği ve Bakaniıkça incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmala

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına nıahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5235/5235 - 24. 10 . 1962 

HA T1CE :UÜRÜVVET OKAN ve çocukları 
Selemiye Harem 1skelesi caddesi' Harempa
las Ap. D/5 

Üsküdar - İSTANBUIJ 

Kara.r No. Krı.rar tarihi 

1721 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Eşi met·hum Personel Yüzba.Jıdan 
emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Fiili ve umumi hizmetinin 13 yıl Ye 5 ay 2 gün ol
duğu ve 15 yılı bitinnediği cihetle maaş tahsis 
ed~lemityeceği toptan ödeme yapıld1ğ1 bildirilmek· 
tcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkiii 
idari mercie veya. yargı organıanna mü~caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılmasma ma.ha.l e-örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karnr tarihi 

1722 5 . 4 . 1967 



- ~1-
( Dilrk~cııin taı·ih ,-e No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15875/15875, 12880/ 12880, 11093/11093, 
10187/ 10187, 727~/7275, 5389/ 5389, 
9564/ 9564, J 0200/10200 - 30. 6. 1965 

SAlT ÖZKUT 
Uğurlu sokak Sedef Ap. Kat 1 

Öneebeci · ANKARA 

( Dilekçi : E nı ekli ikr·anıiyesinin ı•erilmesini is
temektedi-r.) 

Gereği düşii."rıüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teQkil eylediği ellietle; komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanun mı 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iilem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5718/5718 - ll . 12 . 19G2 

!ZZET ERTÜRK 
Tepebaşı Güllükaya meYkii Foı:a sokak ·o. 37 

Kcı: iö ı·en . ANKARA 

Karar No. Karar tıırihi 

1723 5 . 4 . Hl67 

(Dilekçi : Ankara B elediyesine vakı miiracaat
laT"'nın cevaplandırılnıadığından şikayetçidir.) 

!mar ve ! skan Bakanlığının eevabi yazısında : 
Şildyet dilekçesi üzerine yapılan tabicikatta suç 
unsuru bulunmadığı ci'hetle dosyanın Belediye Ri
yasetinee hıfzedilerek sonunun dilek~iye bildiril
diği belirtilmektedir. 

Gereği düşünüldii. : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyo. yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iilerden olması hasebiyle komisyonwnuzca bir 
iilem yapılma.cıına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6290/62!)0 - 2() . ı . 1963 

HALlDE GÜZİDB AŞKINER 
l\Ialtcpc sokak No. 11/ 5 

Karar No Karar tarihi 

1724 5 . 4 . 19G7 

(Dilci: çi : E.~ i nden aldığı har b nıal1ilü zamrııı

mn ba. lan_qu: tarihinin dııl maa-sınm tahsis edildiği 
ta.rihe götürülmesini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığı ceYabi yazı sında : 
A:r-..TI\ARA Dul Ye yetim maaıılarına harb mftlı1lü zammı 

Yerilmesi hususu Danıııta~·ea karara bağlanıp hıfa
za 1958 y ılında g ~ildiği, ancak zamının ba§langı<: tari.lüni.n düzeltl'lmesi hususunda ac:ılan rlavanın 

rcddeclildiğ i ' bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yaı;gı organıanna milracaatı gerektirdiği ve Danıştayca karara bağlandığı ci
hetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ol
ması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma maha.I görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

Karar No. K rar t:ı.rihi 

1725 5 . 4 . 1967 



-22-
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, ndresi ve dileh:cc öz<'tiylc komisyon karaı·ı) 

11214j112ı4, 12002/12002 - 28. ı . 1963 

6303/6303 - 28 . ı . ı963 

• I İ'I'IIA T ÖKTEM 
Bahc;elicvler İnönü caddesi No. 5 

GAZİANTEP 

(Dilekçi : tlstçavuşlul.; nasbının 25 . 1 . . 1915 e 
alınarak mütaakıp terfi ve ter'[ihleı·inin bu mebdee 
göre yapılmasını istemektedir.) 

İçişleri: Bakanlığı ceYabi ya.zı~ında : Bu husus
ta Danıştaya ar,tığı davasının rcddcdildiği bildi
rilmektedir. 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ve Damştayca karara bağlandığı ci
hetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ol
mas hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi. 

6334/6334 - 29 . 12 . 1963 

SATILl\HŞ ÜNLÜ 
lVIava köyünde 

JC:mır ·o. Karar tarihi 

ı 726 5 . 4 . 1967 

(Dı"lehçi : Alacağını tahsil etmiyerek boı·çluyu 

hima.ye eden icra memuru Nazmı'dan ve ağıı· ceza 
re·isinden mitştel.:idir.) 

Adalet Bakanlığın'ın ccvabi yazısında : İcra mc-
BAYAT muı11nun yaptığ1 bütün i1§lcmlerin kanuna uygun 

olduğu kez~ Çorum Ağır Ceza Reisinin de dilek
~ıye hakaretine dair hiçbİ'r delil göstcrilemcdiği bildiri~mektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çnlışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kar:ı.r verildi. 

6573/6573, 10751/10751, 
132..t8i132·!8 - 28 . 12 . 1964 

MEHMET I;İ AICDEM!R 
Özel İdare Memuru 

S ŞEHR! 

Karar No. Karar tarihi 

1727 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : ']'icaret ve Sanayi Odasındaki geçen 
hizmetletinin fiili hizmetine ilavesini üterııelcte

dit.) 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün ce

vn.bi yaz1sıncla : Dilekçinin hizmet durumunun 
5434 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin (J) bendi: 
dışında kaldığı bildirilmektedir. 

Geroği dii§ünüldü : Dilekçlııin yukarda ":::eti açıklanan dilekgesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
i ari mercie voya yargı organla.nna müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 na.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

172Ş 5 . 4 . 1967 



-23--
( Dil ck~cnin ınri.h Ye No. su ile salıibir jn nJı, fidt'esi ve dilcl::c:c iizetiyle komİsycn J~arnrı ) 

10119/ 10119, 7052j70j2 - 15. ll. 1963 

1\f. ALl ERT\ ORK TT 
Rasimp::ışa Ynlısı sokak io. 2 D/2 

Kadıköy - İSTANBUL 

(Dilekçi : 9 000 limya lıal;sız lıiikmeclcn Ko
caeli Asliye llnkuk Mahkemesi kararının getirt~ 

lerek tetkikini ve bu borcun özel sıırette affım is
tcrnektediı·.) 

Milli Savunma Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Özlük do!'l~·asında bu cezaya ait ka~·clm bulunma
dığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö~cti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracan.tı gerektirdiği cihetle kon:'lİsyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 ı:ı yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
fşhır.ı yapılmn.sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilli 

1729 5 . 4 . 1!)67 

--------·---------·----------------------------------------------
7861/ 7861 - 23 . 5 . 1963 

l\L mcnETTL • so1 TAT 
Veteriner Ilckim emekli 
Cumhuriyet l\Icydanı No. 10 

ÇAKAKJALE 

(Dilckçi : 11lbay olarak 12 sayılı J(anmıla 

emekliye aynldığım; !; endisin e ônınıe hi::;m et inde 
yenielen ııygıın bi1· görev verilmesini istemektedir.) 

Tarım Bakanlığ-ının cevabİ ya?.ısınrla : Dilekı,:i
nin durumuna uygun maaşh, ücretli karlro olma
ması, (E) ertYel i kadrolarının dolu bulunması, 

ycYmi:yeli istihdamının da mümktin olamıyacağı 

bildi'rilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilekgesinde v5.1n isteği ilgili ve yetldli 
idari mercice kadrosuzluk yüzünden yerine getirilemiyeceği bildirildiği cihetle komisyonumuz ç:ı.

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

1211/1185 - 16 . 3 . 1966 

Y"CSUF AKl J 

Atatürk Ortaokulu Türk~e Öğretmeni 

ANKARA 

Karar No. Karar taribi 

1730 5 . 4 . ]!) ()7 

(Dil el.'çi : 'l'erfii hususunıt sağlıyacak kadro
nun ı•erilmesi 1•cya ](a.dro J(anımnnıtn çıkanlma

sını 1'strmrktedil·.) 
lVI:illi Eğitim Bakanlığının ccvabi yazısında : 

!J gili~·e 6273 sayılı Kanun gereğince int i•bakının 
yapılarak kı cl cmlcrinin tam olarak verildiği halde 

kanunun urgulandığı tarihlcı,de kadrosunun ınüsaidolın adığmdan terfiinim ağlanamadığı bunun 
ancak ı,:ıkarılacak bir il1tibak kanunu ilc mümkün ol abileceği cihctle aynı hakb sağlıyan Danıştay 

kararının da kadrosuzlulctan infaz edilemediği bildiri·lmektedh·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanun teldif veya tasansma konu teşldl eylediği bildirildiği cihetle ıto
misyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1731 5 . 4 . 19G7 



-24-
(Dilek~cnin tarih ve No. su ilc sahibinin a(h, adresi ve dilckçe özetiyle lmmisyon kıı.rı:ırı) 

1214/ 1] 90 - 16. 3. 1966 

YAKO l;EVİ 
Tu n el başı Şahkulu sokak N o. 17 

(Dilelcçi : Yunan Başl:onsoloslıığıından alacağı 

olan 5 500 liraya ait" dô. va dosyasının 2 yıldır 

Tenıyizce incelenrnecliğinden miisteki ve taciZini is
temektedi?·.) 

Karaköy - İSTANBUL Adalet Bakanlığmın cevabi yazısında : Dosya-
sının Yargıtay 4. Dair~sinde tetkiki biti rilecek ka

rarın lehine bozulmuş olarak mahalline iade ·edilmiş olduğu bildirilınekted i· r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle ve bu mercilerce gereği yerine 
getirildiğinden komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle konı.isyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

507/548 - 4. 3. 1963 

HASAN SE"H'ER 
Ulu Caınrde yatar kalkar 

KİLİS 

Karar No. Karar tarihi 

1732 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : A skeri hizmet sırasında yaralandığı 
için aylık bağlanmasını istemektedir.) 

MiUi Savunma Bakanlığının cevabİ yazısında : 
Dilekç1; 1956 yılında yaralanıp askeri hastane 
raporu il'e sakata a:yrıldıktan 3 sene sonra 1959 
yılında maaş tahsisi tal ebinde bulunduğundan 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 49 ncu maddesiyle verilen 1,5 yıllık müracaat süresini ge
çiırdiği cih etle yapılacak İ'şlem kalmadığı bi·ldirilınektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanuni süre a~ımına girdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 1hasebiyle . komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

677/ 718 - 27 . 7 . 1963 

ALİ PİI.;AK 

Siitlüce köyün'de 

Pmarhisar - KIRKLARELİ 

Karar No. Karar tarihi 

1733 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Iüzının zorla kaçırılnıasınclan miişte
kirli1·.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Kız ka
çıranlar:m yakalanarak mahkemeleri sonucu beraet 
ettikleri' bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yu1ı:arda c.:zeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı .gerektirdiği cihe,tle komisyonumuz ça~ma.lannı dü· 
zenliy~n 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1734 5 . 4 . 1967 



-25-
(Dilckçcnin tarih ve 1\o. su ile sahibinin adı. adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

680/721 . 27 . 7 . 1963 

MUSTAFA SA V 
t seebisar bucağında 

AFYON 

(D ilekçi : llf a1·din lscehisaı· B elediye Reisinin 
kendisine ve arazisine karşı yaptığı yolsıızl1ıklar

dan nıiiştekidir. } 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : !ddia
larının varidolmaıdığı ve belediyeye ait harman ye
rinin mülkiyetini ispat edecek tapusu varsa mah
kemeye müracaatının gerekeceği bildirilmektedir. 

Gereği ıiüşii.nü.ldii : Dilekç.!n.in y11ka.rda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yr.rr,-ı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.i
zenliyen 140 cayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapıhnıı.::ına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar ·verildi. 

2844/-13225, 5 ~-02/49563 . 8. 8. 1961 

FA!K GÜRSnS 
Eski Belediye Ki\.tibiı 

HAS SA 

kilat emrine almdığı , bu hnsusta Damştaya 

J{aoo.r No. KMar tarihi 

1735 5 . 4 . 1961 

( Dilek çi : E ski iktidar ca ıısıılsiiz şekilde göre
vine son ve1·ilrnesinden nıiişteki ve yeniden görevi
ne iadesini isterııeldedir.) 

İçişleri Bakan1ığınm ceva:bi yazısında : Dilek
çinin görevinde geçim.sizli'ği, huzursuzluğu. bruıarı

sızlığl, işleri sürüncemede bırakması sebebiryle tcş

dava da ikame ettiği bildirilmektedir. 

Gereği diişii.nüldii. : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id::iri mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
·zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2951/43631 . 24 . 3 . 1961 

M!RlREYY AF ('lNSOY 
Fatih Hıdmi§crif radJ csi To. 8 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1736 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Emeklilik işleminde yapılan haksız
lığın giderilerek nıaa.şının aı·t·tMlmasını istemekte
diı·.) 

Sağlık ve Sosyal Yardnn Bakanlığının cevabi 
yazısında : Dilekçi-nin tetkik ettidlen emekli i şl e

minde meri kanunlara aylan bi•r cihet görülml'di!"ri
nin· ilgili merciiere biıldvrildi·ği hildiT-:ilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerinde görülmettiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı K nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kbmisyonum.u.zca bir işlem yapılma

sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ver ildi. 
Karar No. Karar tarihi 

1737 5 . 4 . 1967 



- 26 -
(Dilekçenin tarih ve N' o. su ile sahibinin nd ı, a.dı·esi ve dilekç özetiyle koıni yon ka ı-arı) 

334!l/44660 - ll . 4. 196ı 

Lİ 6EIIZA T OÜ. TBŞ 
:\I ehdiefcncli mahallesi Karl'ıkapı caddesi No. ~8 

ERZURUlVI 

(Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maa§ ve
riımesini istemektedir.) 

Milli Sanmma :Sakanlığının ecvabi yazısında : 
ı Ekim 1330 dan 3ı Ekim ı334 c kada r Büyük 
Harb ve 27 . 9 . 1337 den 6 . 8 . ı339 a kadar 
İstiklal Ila~·bi zammına müstahak olduğu , emekli 

mııaşı aldığı, vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi için Milletvekili Reı:ıat Özarda, l<,erda Gi.iley 
ve !. Hakkı Yılanlıoğlu'nun ! stikEl ~Iadalyası salüpleri hakkında yaptığı kanunu beldemesi gerek
tiği bildirilmektedir . 

. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirmeyip kanun mevzuu olduğu gerektirdiği 

cihetle komisyonumuz ç:ı.ll§malarını düzenl'ycn 140 s:ı.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 

olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğ·iyle karar 
verildi. 

4384/47720 - 29. 5. ı96ı 

ATTF DELİORMA -r_,r 
T. K. !. Kömür Satış ve Tevzi :ftiürssesesi 
!stanbul Şubesi memurlarından 

Beşiktaş - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1738 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : 6380 sayılı Kanuna göre istimlôk edi
len arsası yerine Istanbul'da bir arsa verıLmesini 
istemektedir.) 

Maliye Bakar\lığının ee:vabi yazısında : Arna
sının bedeli mukabili istimlak edildiği, İstanbul '
daki IIazinc arsalarının da belediyeyc devredildiği 

bildirilmektedir. 

Gereği düşüni.Udü : Di~ckçinin yukarda özeti açıklaatan dilekgesinde villo. isteği ilgili ve yetkili 
idr.ri mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.rıni dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mıu:idesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
j~lem yn.pı masına m hal görülmediğine oy irliğiyle karar ver ildi. 

546ıj51433 - 22. 7. ı96ı 

M:EIT.l\IET ER!M 
Ontemmuz mahallesi Re~:tpaşa sokak No. 20 

ZO GULDAK 

Karar o. Kamr Tarihi 

ı 739 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Erııekliliğini yersiz bulmakta ve ye
niden vazife istemektedir.) 

Sanayi Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek
çinin şahsi müracaatı üzerİ'ne 25 yı lını doldurdu
ğundan emekliye sevk edildiği· , eski işiıne iade edi,_ 
lemiyecı:>ği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukırda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
id ri mercie veya y rcı. ore:ı.nlarına müra~aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kammun 5 nci maddeııine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i]lem yapılmasına mahal görülmodiğ' c oy bir · ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar t;ırihi 

ı 740 5 . 4 . 1967 



_ .. 27-

(Dilek(·erı.in tarih ve No. su ilc sahibinin ::ıd ı , adresi ve dil el::çc özetiyle komisyon kararı) 

5486/51189 - 2-1: . 7 . 1961 

SÜLEYlHA~ FYC:n\" 
Gümrük :\[ııh afaza ımıııurlarından S. 3353 
:Muhafaza )fütli irü eliyle 

İsl eııdernn- IIATAY 

(Dilek çi : 5 senedir m'iife ttişlik kaı-ariyle açık

ta beklediğini, dosyasının incelenerek görevine ve
ı·ilmesini istemektedir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanhğımn r eYabi yazısın

da : Kaçaln~ı lık suçundan 23 . 5 . 1956 da işten 

men edildiği, 26 . 10 . 1956 da Bakanlık emrine 
al ınıp bilahara 6435 sayılı Kanun gereğince emek

liye scYk cdilrı·ck trıptnn ödeme yapıld ığ ı bildirilmektedir. 

Gereği düııünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlannda incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nri maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya
pılmas~a malıa.l görülmediğine oy birliğiyle kar:ır verildi. 

5507/61251 - ~o. 7. 1961 

KB1f.ı:\L ATOfA T 

Laleli Ordu rnc eksi Falay Ap. Kat 3 Ko. 293 

Aksaray - İST ANBUI .. 

Karar No. Karar tarihi 

ı 741 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Gösteı·diği tanık la rı n dinlendikten 
sonra bir iist dereceye yükseltilerek ona göre emek
li maa§ının aı-tınlnıasına karar i tası istenil nı elde
dil'.} 

lGişl eri Bakanlığının cevabi yaıı;ısında : Bu hu
susta Danışta~ra da a~tığı daxamn aleyhine ncticc
l cnd iği bildiril ıncktedi'r. 

Gereği düşünü d" : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya y. rfrl orr;aı larına müraca::ıtı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
.zenliyen 140 :::ayılı Kanu un 5 ı ci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılına :ı n::ı. mahul görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

273/273, 5773/38967 - lG . 12 . 1960 

Dr. FETJTİ ERDE:i\1 
M:cşcli k okak F(' ·~lı Ap. No. 2/2 

'I' aksi'ın - İSTANBUL 

Karar No. Karnr tarihi 

1742 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : E vvelce iş ten el çektirme bilalıara 

da emokliye sevk edilmek su1·etiyle uğradığı mağ
duı·iyetlerin diizeltilmesini iste11ıe ldedir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlızın cevabi ya-
7. ı sında : 40 yıh aşan llizmeti olup, ~':ıc:ını küc:ü l tc
rek uzun seneler hizmeti sonunda yaş baildi r)~ 
aynidığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dile~-cinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mer cie veya yargı o-:ganlanna mür:ı.eaatı gerektirdiği. ellietle komisyonumuz çalı§malarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz a bir 
işlem ytı.pılınasına mahal gör'ilmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

KMar No. Karar tarihi 

1743 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçeniu tar ih ve No. su il c sahibinin adı , ııdresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

( Dilekçi : Çalışacak duı·urıula oldıığıından, 

emekliliğinin sağlık sebebiyle yapıldığı cilıetle ye
niden sağlık kurulıma sevkini istenıektediı·.) 

Maliye Bakanlığmın cevabi yazısında : Yaşlan
ması ve uzun yıllar devam eden hastalığı sebebiyle 
kendisine arız olan bezginli:k yüzünden mesaisinin 

verimsiz hale geldiği cihetle emekliye sevk edildiği bildirilmoktedir. 

5805/ 39312 - 19 . 12 . 1960 

ZEKERİYA KİBAROGLU 
Tığcılar mahallesi Kavaklar ca<ldesi No. 24 

ADAPAZARI 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 - sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

5915/ 52628 - 8 . 8 . 1961 

KEl\IALETTlN BAYDAN 
Arifrye mahallesi Köprü sokak N' o. 9/ A 

ESK1ŞEH1R 

Karar No. Karar tıı.rihi 

1744 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Bir üst dereceden emekliye sevki iş
leminin diizeltileı·ek yapılmasını istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazı sında : Aynı 
mevzuda Damştaya da dava açtığı bHdirilmekte
diı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miiracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz~a. bir 
işlem yapılmasına ınahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

5999/39321 - 29. 12. 1960 

ALİ GÖNENÇ 
Alan caddesi Gürler sokak No. 22/B 

Yenimahalle - ANKARA 

Karar No. Karar ta~ihl 

1745 5 . 4 . 1967 

(D ilekçi : 17 . 8 . 1960 ta Bahanlılc 

alındığını, vazifesine tayini için ger·eken 
ifasını istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının ceva:bi yazısında 
yazıları ve tutumu sebebiyle 17 . 12 
emeldiye sevk edild~ği bildirirlınektedir. 

emrine 
işlemin 

: Siyasi 
1960 ta: 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti a~ıklanan dilekgesinde viUa istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mii.racaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü-
2'enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde~ine ait i~lerden olma3ı h:ırıebiyle komisyonumuzca. bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1746 5 . 4 . 1967 
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(Dilekı;cnin tarih ve ·o. su il<' sahibinin adı, adresi ve dilckı;e özetiyle komisyon kararı) 

6041/ 61465 . 4. 8. 1961 

M:UST AF A ÜSGÜLEN 
Ahmet Başı büyük ~·azı hanesi 

ÇORUl\I 

(D ilckçi : Emekliye haksız yere seı•k edildiğini 
inkılUplun sonra bıı işlerin diizeltilmesini istemek
t edir.) 

Sağlık Ye Sosyal Yardım Bakanlığının em·abi 
yazısında : 30 yılını dolduran msallcriyle birlikte 
emekliye scdc edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünii.Idi.i : Dilek~in'in yulmrda ö~~ti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari ntercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü· 
zenliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma rnahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6281/ 61538 . 21 . 8 . 1961 

M. SITKI ERKOL 
Milli Emlak Konrtol M:cnmru 

BURSA 

Karar ~'o. Karar tarUı.i 

1747 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Evvelce lıal;kında Dilckçe J{onıisyo
nunca verilen s11reti ekli 4577 sayılı ve 23. 1 . 1957 

tarihli J{aramı tatnıi1ıkar olmar/?ğı cihetle yeniden 
tetkil; edilerek Jw Jmk kaidclcrinc 1lygun !;arar i t
tilıazı istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü. : 140 sayılı Kanunla görevini ifa eden komisyonumuz kararianna kar~ı il
gili Bakanlık, milletvekili ve senatörlerden ba~kası için it.ira3 yetkisi tanımanıı~ bulunduğundan 

dilekçinin 23 . 1 . 1957 gün ve 4577 sayılı komisyon karrama valn itirazının .tetkikine yer olma
dığına oy birliğiyle karar verildi. 

6608/54277 . 28 . 8 . 1961 

FEVZ! SEZG!N 
Bahı·iye caddesi Babahindi sokak No. 21 

Kasımpaşa - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1748 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : !!aksız yere emekliye sevk edildiğini, 
nıcıııııriyctine iadesini istemcldedir. ) 

Milli Eğitim Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Ba5arı sızlıktan emekliye sevk edildiği, tekrar gö
reYe alınmasının valiliğin yetkisinde olup oraya 
müracaatı gerektiği hildirilınektedir. 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vil,ln iste~i ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cih.ztle komisyonumu::ı çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma. 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kıı.rar No. Karar tarihi 

1749 5.4.1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve dilekçr. özetiyle komisyon karan ) 

6630/ 61556 - 23 . 8 . 1961 

ALİ NAZl\11 YÜKSELEN 
Rakım Ellrutlu caddesi No. 260 

İZMİR 

(Dilekçi : l zmir Radyosu ses san~tkurı iken 
miidiiriyetçe işine son verilmesinden rııiişteki. ) 

Basın Yayın ve Turizm Bakanlığının ccvabi 
yazısında : İçirili gazinelarda şarkı söylediği ci
het.lc i şin e nihayet Yerildiği ; halen Yargıtay 7. Da
i'ı·esi ndc ktLtip olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldana.n dilakçesinde v§.k, istcğ.i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyon·ı~t1Z çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha3ebiylc komisyonumuzca bir 
işlem yapılma.sına. mahal göriilmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

6716/54413 - 29 . 8 . 1961 

:!YfUHİTTİN DARTAN 
Ka~nmpa a mahallesi Kumluk caddesi No. 13 

BOZÖYÜK 

Karar Ir o. Kara r Tarihi 

ı 750 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : 'Al iiktcsep hakkı ile birlikte mcnıwri

yctine iadesini istemektedir.) 
!ı:işl eri Bakanlığının ce..-abi yazısmda : Dilek

çvnin beleel iye cncümcn'i karariy1e ba.')kanhk cm
ri-ne alındığı bilalıara da kenrli müracaatı üzerine 
emeldiye seYk edildiği bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda öze~i açıklanan dilekçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.rına müracaatı gerektirdiği cihetle ~oznisyonumuz çalışr.ıalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko;rjsyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6725/ 52295 - 3 . 8 . 1961 

AHMET KIZILDEMİR 
Kabataş Karaahalı sokak No. 44 

1STAN"'BUL 

Karar No. Karar tarihi 

ı 751 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Denizyollarının muhtelif kademeıe

rinde geçen hizmetl eı ·inin birleştirilmesini istemek
tedir.) 

Sigorta ve Sandıkta geı:en hizmetlerin in mah1-
liyet ayhğı bağlandı ğı cihetle birleşti'rHemiyeceği 

bvldirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle lmmisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden · olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mabal görip.mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1752 5 . 4 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve N o. su ilt. sahibiuin &il, adresi \C dilek ı: c üzetiylc komisyon kararı) 

6743/54559 - ı . 9. 1961 

NEŞE ORAL 
Cedid mahallesi 

MESUDİYE 

(Dilckçi : IIaksız emekliye sevk edildiğini, J(u
rucıı U eclisten hakkının al'anmasını istcınel:tcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukaxda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari m.ercie veya yargı organlarına. miiraca.atı gerektirdiği cihctls komi.syonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ol_ması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mabal göriHmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6761/54611 - 2 . 9 . 1961 

TEVFİK SÜZÜK 
Çeşme mahallesi 

Alaçam - SAMSUN 

Karar No. Karar tarihi 

1753 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : H aksız yere emekliye sevki işinin 

tetkik ve talıl~ikiyle hakkının verilmesini istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dileltçinin yukarda özeti açıklanan dilelrçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mi.iracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülınediğine ov birliğiyle karar verildi. 

7012/55416 - 19 . 7 . 1961 

İCLAL BORA 
İlköğretmen okulu memurlarmdan 
H alim Salmangil eliyle 

Ortaklar - AYDIN 

Kıı.rar No. Karar tarihi 

1754 5 . 4 . 1967 

( JJ.ilekÇ_i . : E§indcn dııl ve ye tim maa.5ı bağlan
masını istemektedir.) 

Milli Sa.nmma D:ı.kanlığının ceYabi yazısında : 
Dilekçinin hem babasından ve hem de kocasın

dan maaşa m ustahak durumda olduğu; hangi maaş 
fazla ise onun tahsis edileceği 28 Ocak 1966 tari
hinde keyfiyet adresine yapıldığı hald~ henüz bir 
cevap alınamadığı bildirilmek1:edir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda ·özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal!§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i0Ierden olmar;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem y~pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1755 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. Su ile sahibinin adı, adre~i ve dilckçe özetiyle leemisyon kararı) 

7052/55672 - 25 . 9 . 1961 

BEKİR A YDOÖMUŞ 
Büyükhasan köyünde 

Yunak - KONYA 

ğerlendirilmesi hususunda gerekli emrin verildiği 

(Dilekçi : Çiftçiyi Topral.:landırma l{anıınuna 
göre 1952 yılında yapılan uygulanıada bazı kimse
lerin dağıtımdan faydalanmadıldarından müşte

ki.) 
İmar ve İsldin Bakanlığının cevabi ya?.ısında : 

İlgili meı·cilere arazilerin layı kiyle tesbit ve dc
bild~rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip geerken emir verildiği cihetle; komisyonumuz ç:ı.lışma.lannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

7087/55999 - 3 . 10 . 1961 

GÜZ!N SA V AŞAN 
Şişli Bomonti Sıra Cevizler No. 25/1 

! STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1756 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Vatani hizmet teı-tibinden bağlanıp 

kesil~ı maa.Jının iadesini istemektedir.) 
Milli Savunma Bakanlığınm cevabi yazısında : 

C um huriyctin ilfmından evvel va tani hizmet terti
binden bağlanan aylıkları Cumhuriyet devrinde 
k2sildiği, bilithara 13 . -1: • 1340 tarih ve 481 SaYJlı 

Kanunla yeniden aynı aylıklar müracaat edenlere bağlanmış ise de; dilek<;inin bu yolda bir mürn
caatta bülunmadığı için aylığının bağlanmadığı bi1dirilıncktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v&kı isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumll:Zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1173/6591 - 9 . 8 . 1960 

Dr. N"EVZA T BALKIR 
DeYlet Havayollan İşletmesi Esenboğa 
Hava Sıhhat Servisi Şefi 

Karar No. Karar tarihi 

1757 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Emekli durumıınun tashiM ı'le mii
taahp çalışma hayatında yeniden görev verilme
sini isterııektedi1-.) 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevnbi 
yazısında : 17 . 1 . 1951 de re'sen emekliye sevk 
edilen dilekçinin Danıştayda iptal davası açmadığı 
bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım 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 

1758 5 . 4 . 1967 
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(Dileik<:mıinı tfwih Ye No. surile sahibinin adı, adı·esi vr ,diJekc:e ii-zctiylr koın.isyon ·kaı·arı) 

1381/6668 - ll . 8 . 1960 

Y. ~İYA ALTAY 
'T'epeha.5ı Dirlik Ap. Daire 4 

Ke~iören - ANKARA 

(Dilek çi : Re' sen emekliye sevkinden miişteki 
gereken tetkikatm yapıleırak mesnllerinin ceza?an
dmlmasını itscmektedir.) 

Bayındırlık Bakanlığının ceYabi yazısında : 
Uizli sicilindeki kayda istinaden emekliye seYk 
eililcliği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.ln 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 birliğiyle karar verildi. 

2223/-H 11, 4562/4u62 - 6. 9. 1960 

SAL1H EKMEKÇ!LER 
Mumtp~a malıallesi Sefai Efen<li sokak No. 1!) 

Aksaı·ay - !ST A BlTIJ 

Kııl'ar ro. Karar tarihi 

1759 :i . 4 . 1967 

(Dilek çi : II akkında yapılan 1·e'sen emeklilik 
işleminin kendisine ispat hakkı tanınarak lehine 
intacetfirnerck nonnal ~ekı1de emekliliğinin ifasmı 
istemektedir.) 

!~işleri Bakanlığımn cevabi yazısında : Asabi 
mi7.a<:lı ve vatandaşlarla t<'masında daima sebepsiz 

hftdiseleı· c:ıkarıcı yaradtlışta olduğu i<:in Başkomi serlik kadrosunda <:alıştmlamıyacağı hususunoald 
Konya Valiliğinin yazı sı üzerine 30 . 6 . 1960 ta e-mekliye S<'Yk edildiği, işlemin kanuna uygun bu
lunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

460-l/ 24157 - H. 11 . lfl60 

BAilR1 'l'lJK('Gfı 
1 n önü mahallesinde 

GÜMÜŞANE 

Karar No Karar tarihi 

1760 ;j . 4 . 1967 

(Dilekçi : Eınel.' lilik işleminin iptalini isterııek
tedil'.} 

Ulaştırma Bnkanlığının cE'vahi yazısında : Aynı 
ınevzuoa Danışta:va cla oaYa a<:tığı bildirilmektl'
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1761 5 . 4 . 1967 
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(D'ilekçenrin taı'iJı vıe No. 811 ili~ sahibinin adı, adı'esi ve dilekçe özetiyle koı:nisyon ıkararı) 

---------- - - ------- - ------------------
6421/6421 - 23 . 7 . 1959 

ŞEF1K ÇAKIROGLP 
Vetedi Karabaş mahallesi Asmalı Aktaı· so
Imk No. 17 

Şehremini - l~;TANBUJJ 

(Dilek çi : Tarlasının genel arazi yazımında ya
zım dışı kalışından müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 ~ci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

72221/ 7221 - 6 . 10. 1959 

CEMAL ATAYMAN 
Bedestan Çarşısı No. 8 

' 'OSYA 

Karar No. Karar tarihi 

ı 762 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Prof. SalôJıattin Doğulu'nıın hastar 
larından dişvet aldığını ihbar etmektedir.) 

Milll Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekc;:i ruhi deprasiyon sebebiyle bir~ok istil'a
hat almış olup en son şizofrenik reaksiyon teşhi
siyle 42 sayılı Kanuna göre emekliye sevk edildiği, 

i hbarı üzerinde yapılacak işlem olmadığı biJdi'ri'lmektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

BB.§ kan 
Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 
Gümüşane Milletvekili 

N. Akrıaiin 

Söz cü 
Adana Senatöeü 

M. Y . Mete 

(Dilekçe sayısı : 143) 

Ka.rıı.r N o. Karar tarihi 

1763 5 . 4 . Hl67 

Söz cü 
İzmir MilletvekiH 

O. Z . Efeoğlıı 



DÖNEM : 2 TOPLANTI : 2 

• • 
DlLEKÇE KARMA KOMIS YONU 

GENEL KURULU 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-~ S::ı.yı : 23 > -

Tevıi tarihi 

17 . 5 . 1967 Çarşamba 

(Dilrkc;:Pııin ta ı ih Y<' !\o. su ilc snlıiuiııiıı nc1ı. nc1rcsi ,.c dilcJ,c;:c iizctiyle komisyon kararı) 

1231 / 1207 - 21. 3 . 19GG 

ZİY ARTT1N UÇJCAÇ 
1\I ithatpuş::ı caddesi Sülcym:m Sırrı sokak 5/3 

AKKATIA 

-------------
(D:lekç~ : Ilavrı Ur:ııc~ Astsuba:tı olarak Al

m~:ı.;c.'claıı Tiirkiyc':re '}etirmekl'!- görevlendirildiği 

C. 47 tayyare~erini getirirken Yunanistan iizerin
c hı a:ıi o?arak 500 - 700 nntı·e~re ka :lar karşılaş

tı.kları hava bo~lıığmda ani dii~ ii~ yapması neti-
ccs~ !-af ata.sııım hırılma;;ına bel V'!- J:alçasından 

a ··ızalanrıı'lStna ı·ağnı~n ta ·tyarc:;ini salimc~~ '!}e:"e ineZirerek henelisini kaybettiği, ora:ia ('CI"eJdi nd
dahalden sonra ;mrda dönc,·ek 1!~? ! :' sen eler td ;·ı~ e-lilnı3siııe ı-ağmen ~ifa bıılmaiığı ,·~in adi ma
liil olarak ciizi bir maa~'a cm ~hli:•c sevk dildirlin i, tdav~ nı "d Zetince vazift?- nıalıili:•eti i-;;n m ;ira
catta lmlıın:n1-:b.(jındaıı balıisle End;li San~Zığı Ocn:;~ jJJii::l iirl iiğiincc va:zife :nalıilii sayılmadığını 

beli:·fı•t ~ l:tdir. 

Ayrıca, a:mı m ~vzuda m 3rci ta :•ini hatası Jtrıın ·a7; Daııış"!a :tda 1:-'nnkli Sandı.ğı Genel lfl iidiirlüğü 

a~eyhinc bıı m~vzıda a~m1-sı ~erc.1:cn dava ~ 1ı M illı Sa:mnmcı Bakanlığına T.-a ·· ;ı. a~tığınian hnsumet 
t evcihi no1..: tasıwlaıı rlavasııw~. ?'C 'lrldile:·el; ba-'jka ?ı i. m "i.'"acaat ?IP.ri 1.-alm cdığı cihc1le T . n. lı! . lflec
Esinin atıfet ve hiıwı ; r csinc sı.fiınd·ı . .cJı.ııı, va:if c ıw! 7 lt. li i sa. : rılmasma. k am:· verilmesini istemektedir. 

Rın~ldi Sawlığı Genel JI.Iidüdüğü : G-13-1- snyıl ı K1.nnnnn 4!) ncu ın:ı.ddcsinc göre vazife malUllüğü 
i-ddiasındaki süre aşımı bulundngu dermeyanında l ınlunmali:tadır. 

Dilckc,:inin müraca:;,tı, mü>tcnidatı evrak, rapor ve :filimlcri incelenelikten f.:Onra: 

G;)np. dü}ünüldü : Alman ILikUmeti taratın rl. -:-,:-ı. T :lrl~ Devletine verilen C. 47 tayyarelerini 
t~1li:rı. ahmp yurda gJtirilm:si için gjr.:ıvbr.d1r: ~r. ugucu Aıtsubay Ziyaettin Ugkag'ın tayyare
s!vb yurja va:üfc dönüıünde Ym~anistD.!1 üıı~i.ir-doki. 53J - 700 metrelik h:ıva bo!lu<nma dii~Ül) 

kı.fa~n::ıı, kal;::ı. ve b::linden yaralana;r::>..!{ r..rız:ı.lan ; :ı:-::ır~. r~tmen hiztıcte devam. ederek vere ini'li 
tamamladığı ve Yunnnistnn 'da, Ttirki:vc'dc ı<zun s:::ncle;.· deva-m eden todavi ve ameliyatlan neti
c:ısi ta"ll şifa bula:nadığından a:.ı!wri lıa:.ıtanc rap::m~ ilc adi malul olarak emeldiye sevk edildiği 
anhvıılma tüadır. 

Dilekçlnin bcklcnilm~~rcr. vo önknilmesi kabil olmıy:-....... bir va::;ifc uçu~n ka.T':;ında hı:ı7rıtı pa.
h::~ır.:-. g0r,.,vine deva."'lllc tıı:-r.~·ını ve h:-::"rı/"ırı kur~J.;-:n:-.-. ·. v0 n:-.ticc.d:; :rı:ı;-:·al:ınarn. . dai.'lli m:;,ıuı kal
m~:~ı:rı.ır. sebr.:-ı vo neticesi u1_1u<ı ka-;a'lımı batlı ve o:-j:ıd''. is~ilıdr..ıunr.. deva-m r:h t~davi vı:ı vücu
d'.'l'dr..:ı. is~ifa~1e ga?esi;rlc. ~':>:_1ıltııı olu!_) r,-cı;cn ;; ·rı-"' ic;ind'1 ::.fr. bulma m')hil ve za"'ll.a!l.mt tayin 
imkJ.n dııındt>. kalacaj·! vo diiıünülem:yeceği glbi batiir.. tcdavibr(} devam s:.iresi i0inde ka.zai m~-
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(Dil('h:t;('ııin tarih '\'C No. su ile sohibiııiıı atlı, n<lı-e>: i Ye llilckc;e özE>tiyle ı~oın isyon k:ı.rarı) 

luliyeti.niı:ı. Emekli Sandığın:>. Milli Savunma Dalc:ı lı&rınc~. bildirilmemi:: olm~~~ kusurunun k:mdi
sinü izaiesi cb rd:ı.let ve nesafet öldlcrim uyp,-mı g"k] ~mJmi~~ir. 

B :;1irıilen muci:ıı sebe!'ler ve önlenmesi, tcda•.ri rn,'.i:::ld~:•). ilc ncticc:;:nin t f-.7ini imk5.nsızlıklarlylc 
543~ sa.yılı Kanunun müra~n,g,"j geçirilmesi nok~a 3ın::-. higbir mücbir sJb~p kabul ctm'7;;n ka"jı hük
mün. kar~ısmd:ı. senelerdir vatanı uğruna ıııtıra!) ı;:~cm, lıa.?<> . .'ı b::ı?unc::-, bunll. mahkum olu:> geng 
ya}md:-. çalı]a"lllya.cak ~ekilde m:.ıuı lrela:! dilek:inir. uğraiığ'l m2.ğdur·~,e~: ınbebi mfiluliyetinin 
emekliye sovkinde vazife m5.1Ulü sa:nlmaJIDa atıfc"j olarak ittifalda karar verildi. 

BlGG/8163 - 7 . 6 . 1963 

HlDA YET AŞAN 
Gazio3ma.npaşı m::ıhallcsi Boğaz sokak No. 2~ 

ANKARA 

(erek ikı·amiyeye m :istahak kılınma,s-ına karar 

Knr:ıı· i\o. K:ırnr tarihi 

1764 G . 4 . 1!l67 

(Dilekçi : B 5i Niyazi A5an Adana B elediyesi 
Ya:ı J~lcri iiJ:i ,l iirii ik en 27 sene 7 aı1 10 giin!iik 
cııı ~ '·li11rı ta!ıi lı)zın ~ti bıılıt. ıdw'iu S"'cda cın el.-liye 

sevk dilip bilii1ırı ra vefat ettir/i, dııl 1ıe y etirn'e ri
ne c:izi ın'l.a.J bajlanıp ikranıiye veı·ilm~siııi. cın

sa!leri (fibi eşinin hiznıetin:ıı de 25 yıla iblağ edi-
it l.ilıa;, ıııı istcrnc.ktdir.) 

G)rJ~i. dü-:üni.Udii : Dilekcin:in C"i Ni~a.3'i A~a,, Arlr-,-ı~. B:ılcdiyo:ıindJ Ya'TI. t~ıerl M'idürü iken 
24: sene 7 a,y 10 günli.i.k erne diye t ll.bi hizmeti b· lun.du~-n sırada vefatı sabebiyle 2u yılı tama'iı.lı

.V<'·...,. '1.1ı"1, dul ve yetimlerine ba;{lana!l ci.i.?l ma::ı: 1:-. mııh~a:: durumda kalarak ikrr..miyc konusunda 
T. B. M. Meclisinin lütuf ve atıfet.in>J zı~rınmu,',~:ı ·1rr. 

?.!'i vıhT' 1. ta'll .... "'l'J.la-na:va q ~\7d'n ın~a bir !Jii.r0 k.:Jdırr~. mr;ı.1~ ölüm, ma.luliyJt, y.:-.ı ha1di gibi 
ferdin. ihtiyan dıjmda cereyan eden ve ka. ~ıml:-r, a '1'. mÜ 'n din olmyan s:ıb:plerl!) s~ir<ıyl doldura
mıv:ı.-ıla:· h:t' t nnd". T l r {'ivc JJii:-r ·;_ ı{ M'llet l.Vl:clLi. MUE Birlik Ko1llit<ısi v .::ni. Aravaıa il kurulan 
T'ir"dve Rüv:r~ M'llet Meclisi Dilek~e ko"llisvo--lr.-:-ı.nc.-, vcrlbn lütuf ve atıfet }{u,rarla.iyle bn ka
bil ı:ı .'ı.val.de 25 vıh doldurmuı gibi kabul rrlil"1c1~·:0rlh·. 

Fi.lhr.'tikn. tec'lSÜ1 eden bu. vn.1ıcı teaınHJiin J .. t:ıf ı:ı~ a1tmd:ı. 21 yıl 7 ay 10 giin hizmeti g-:çti'ii 
sın''h emP.ldive s~vk eö.Uin bilahaT::ı. ölım Ahmet. :tFvr:~ i. A-;an'm e>i H;da.~et A1::ı .n ilo vetimlerine 
de atıfet olarak 25 yıl hizmet edenler gibi ikram·y.; verilmesim oy birliğiyle karar verildi. 

llJ 50/ 11150, 140G4/140G4 - 23 . 3. 1%5 

M. KEl\lATı DOÖANO -H.ıU 

Malta yc-diemirler sokak No. 33, kat 2 

Fatih - 1STAI\BUL 

Kıır·nı· i\o. T\:ıı·:ıı· 1 rırihi 

17G5 G . 4 . 1967 

(D} , T·çi : 1. 0Nl ıı 101.? Ar/. Baktın Trrnı F ab
r;r:a~ı.·ı -1rr r,-irt>.ıı1i T r..T:. K ,l n :ıl>. i7:en 4 . 10 . 19G3 

tc rniltılen enı ~kliw aıtrılrbiiı sı .. rda 21 sene 10 ay 
cm~T.-liWic tn1Ji fi i'i lıi· m~ti 7m7wdıu!mdan ikı-a

ııı: - ,n n/rııwdu'jını cın ~aFe 1·i rrilıi bn sii1·cnin 25 mla 
i'ıTrHiıfl C i7; raııı ~1 1eıJc m'istahalc kıZınmasına lia,rar 
ittihazını is torn ~Tddir.} 

Gırefi'i. dii.~iinüldü : Dihk,.i ~. Or~ u 1019 Aj·. n~.':ım Tr,"D.ir Falırlka-.:ında g3revli T0.k. Kd. 
Bnb. bulunduğu sırada musabolduğ-u ha'J ~r .lılfı s·b:Jbiylo k::ı.rıtı.ni 2 yıllı~ tecla·.ri süresini dolclurm::ı.k 
s rJtiyb mecburine cm')klive ı:ı:wk edilmesi sab:bicrle 25 TTilını tnma"D.hy~;na1ı~mda.."l. ikram.ivesini 
a12,"ll 1ı;;,. cih~tlc i.kramiy~ k~nusund::ı. Eiiyü..lt M;n~. '. Mıcli~inin lütuf ve ::ı,+.ıfetine sığınm-ı t"tr11r. 

25 yılmı tama;ıla'llaya 6 v.ydan kısa bir eür;) k-.1.r1ıirı. sım't~ ölüm, milffiivet, yan hn.ddi P,'ibi fer
din ihtiyan dı:ıında, cerayan eden ve kaçmılm<:-:11 mümkün olmıy~.n sebeplerle ı::üreyi dolduramı-



-3-
(Dilrkrrrıin tn:·ih \'<' Ko. ~ı~ ilr snlıilı i n iıı ndı. ntll'rs i w clilrk~e iizrtiyle komisyon knı·nn) 

yrb;: h:ı.Yrnıd:ı. TJr:civ :ı Ir!y:lk Tıırlbt I\I )cl~s i M>lli Dlrlil~ Komitesi yeni Anayn:Ja ile kurulan 
T ·;._.:,iy :ı Riv:il~ 1\'Iilbt M:clisi Dilel~ge hmisJonl:-::ıncr> verlkn lütuf ve atıfet kararlariyle bu ka
bi! <':~ıv::-}d~ 25 yıh doldurmu~ g-ibi lmbul edilm()ktcd:r. 

Fillı:•}dkc. t~ :süs eden bn y['..~ncı t :;naülJn U~uf 1~1~ altında. 21 yıl lO a:-r fiili hizmeti geçti
iF sırc.·b elirrd J olmıv:'.n h:ı.stn.lı ~ ı s:ıbebivl:ı ka::ıur;. t:ıdavi sürenini doldurduğu için 1.-urumunca 
o·n;~•liy.:ı s::ıvl~ edilm rl!ns~r..b KJm:ı.1 Do~·a:ı'n. d:ı. 2.~ıfe':. oh:·;ı.!{ 25 yıl hlz;net edenler glbi ikra~ye 
vorilm: s.:.nc oy birliğiyle ka:-ar verildi. 

41/ 44- G. ll. J !)G~ 

MU:-'TA FA 01RA Y 

Koca11nst:ıfapaşa Kuruzclıil sok:ık 22 - 1 Kur 
Ap. K at 3 N"o. 7 

Şehremini - 1ST AXDUL 

1\n rm· No. Karnı· tı.ırilıi 

17GG G . 4 . 19G7 

( Dilek çi : ılltıstafa Gira:t lstanbııl t li E:ııniyct 
1-a-lrnsnıı la. polis m ·:wvıı il; en 21 sene 10 a:1 22 
r(inl"ik cın ~Uiyc talıi fii li lıizrıı~ti bıılııwlnğu sım

(: ; m 'l!ıi lcn c ın ~ !.-liy e sevk edildiğinden 25 senesini 
t --:.:n -:m ' ıyaın -dığıwlan bağlanan 35 li ."a adi malıi 

l i :Jet ın1.a-§ı ilc nı nh ta~ dımında !~alarak ikı·anıiye 

l;?IL'LS1LWla '1'. n. M . .i1I eclisinin liituf ve atıfetine 

s' -/ının -ıl;tadır. ) 

G~:·:ı3·I d [i~ii.nüldü : Dilel(çi M:ın~c.fa Gir~? İ;; '~.ı.buı. İli Emniyet kadro:mnda !J::>lis memuru iken 
2 ', s<ıne 10 a7 23 gjnl:ik emekliye tabl fiili hi.::;!lc ' '. tulundu3'u sırn.1a malUlen emekliye sevk edil
di ~·indcn '?.i scncs:r!i t r.;na"'.nl ya 'll.a~lı ·~·mdrı..n bn:>·la · Y'. 33 lira fdi malUliyat ma ~.~ı ile muh~~ du
r :::n1::-. k::ı.1:!:-.11~ ikr:ı.:niy:ı konUSUll(b T. B. M. ıvı: ~c-binin lütuf ve atıfetine ınğ·ınma!rta:lır. 

23 yılını tn.ıı.a.ml ::-.ıı.ay:ı. G a7~k:ı kı::;a bir süre l~·.1.dı~. sır:ı1a ölüm, m5.lfıliv:ıt, ya') h:ı.dd1 glbi 
f o:·Ji.r. ih ~iy:ı:"'l drınd~. cerevn. r.-ı.cn ve k'-.:~rr..ılın:>."'. mü-nkün olmıy::ın sebeplerle s:ir:ıvi doldura
nl'.Y:'."'.h:· h:ı'dond:ı. T".irkivc D'iy:ilc lVLllet M ;clisi Mmi Birlil~ Komitesi yeni An:ı.ya.sa ile kurulcuı 
T 'ir"civo n · ;:rr ·u~ l'I'Illlct I\Lcllsi Dilekc:;c komisyonl -:·.:.-..ncr.. verilen lü ~uf ve il.tıfet karM:a::iyle bu ka
bi1. ~.lwa'de 25 yılı doldurmu:ı glbi kabul cdilmcl~~--d·r. 

Filh:-.'dkr. t:ı:s-;ü :> c.d~n bu y::ı·_nc1 tea:ı.ıiUün 1 ·; t·ı:l' ı~ ı/T:ı. altında. 24 yıl 10 ay 22 glin hizmeti geç
t' 't;. srra ir, malUlcn cmekliy:ı sevk crlilen Mus~.afı:ı Gir0y'r.. da r..t1fet olarak 25 yıl hizmet edenler 
gibi ikra~yJ verilmesine oy birliğ·iyb karar \'Cl ildi. 

G4Gj 5G8- 28 . J2.19G5 

HACim r:R< ıu:.l 
Serelar sokak 72 

Y enimah alle - AKKATIA 

Knr:1r No. Knrnr tnrilıi 

1767 G . 4 . 1967 

(D ·zel.- çi : .1 rı 7.-rıra Üniversitesi Fen Fakiiltcsi 
P:of C'sörii iken vefat erlen esi Ali NG::,mıa Ergun'
ı:;ı e ın~ ';li aylığı.na m 'i.stahak hizmet senesi 21 yı.l 

.1) a./ o! -lwjıı halde; eJinin elde olm,ran Öliim gibi 
[, ;ı· s -ıbeple 2.5 sene yi ibıvıl e. rlenıc rli{jini; aynı du
t· ;ınd~ olan birçok du,l ve yetim1crin ihanıiye hal'

larını ho: n :~1/0ltıt1tM1tıı a~il kara ;·lari:1le alelıklan nı, c.~ inin hizm etini (le 25 yıla ibltiğ ederek ikrami
yeye m ·ista7ra7;, b ulıınm:ısına ka .. ar itfi!ıazı istenilm,ldeclir.) 

T. C. Emekli S::: nrlığı Gcml l\f ii<l i irlüğliniin c c qıh i yazısında : Dilekçinin ölen eşi Ali Nazıma 
Ergnn\m h:zınct mÜ'ldeti 2-! sene 8 a:v olup G'134 say1lı K anunun 89 ncu maddesi gereğince ikram.i

ycsin in verilmesi mümkün olamadığı bildirilmekte dir. 
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(Dilok~cnin tarih \"C Ko. sn ilc s:ıhibinin adı, ı:lı·esi \'C a:ıck~c (:,zotiylc komisy:-ı n ı~m r:ı.rı) 

Gereği düıünüldü : 25 ı:ı::ncyi tamamla.:n::ı.p kı:;:-, bi;: sür:ı lmldığı sıra.d:ı. öt.im, yn.ı haddi veya 
mlluliyet gibi fevkallde ahval dı'}ınd::ı. cer0yın cd ~r. v.:ı hı :nnlmı;:a m:lm~tJıı olmıyan sebeplerl::ı 

müddeti dolduramıyanlar hakkında. Tlr:ciya Büy i!~ l'.nlct r.'I x lisi, Mllli Dirlilt Komitesi yeni Ana
ya:;a ile kurula:ı. Tjrlriva BüvLik Millet M x lb i Di b!w::ı Ka:-.nc ko:nis7onl:ı.rınn. verllen lütuf ve atı-

.. • ""* -

fet k::-.rarla:-lyle bu durumda bulum:ınl:ı:·ın 23 yılı dolelur n·.l} rrlbi kabul edilm::ılctodir. 

B·: hususta teesJ:is ctmi'} bulunn.n tcamül I!n..:n:•. dilr:ra~::ı alına.a~t 21 s :n:ı 8 ay hiz"lleti g:ıçtiği 
sırad~ vefat eden Ali N5.zıma Erg·un'un eıi H:ı.')Cl' lJ:-.r.ı.r. ib y:ıtimlerlne ô.tıf:ıt olara!{ 35 yıl hizmet 
etmi~ addiyle ikramiyelerlnin verilmesine 07 birlij"iylc kn.rn.r verlldi. 

1559/ı55!) - 8. ı . ı!>G2 

Ü:MMÜGÜU'Ül\1 ÖllS 
Atilla mahallesi Tepe sokak To. 211 

A~KAHA 

K:ır:ıı· 1\o. K:ırnr t:ırilı i 

1768 6 . 4 . 1967 

(D :ıe .ı:çi : 1l nkara Bel ~ı::liyesi Balıçeler A:nıirli

i)i n ~.'·çisi i':nı, t•cfat c le:ı c:i E1ıwıs Ö:s'iin cm ~l.-li 
aJlır/ıııa :ıı ·is trıhah hiun' t senesi 2 ı yıl 11 au ol.clu
r/ıı hat ·lc: r5:ııin cl-l3 o?:ıı•:Jaıı öliim gibi bir sebeple 
25 scn ~.:1i il; ınal cdcm ~. lii)iwlcn. vcfatijlc ayda 108 
lirc rlul a:;lığı ve okııl çağıwla iki çocw/ııııa rla 5i 

er lira yetinı aulığı ın 'ıaJiyl e :anırct içine dii:5tiil. icrin i, eJ!n!n hbnctinin ele 25 yı!a iblağ edilerek 
ikraıııiycye m "ist alıa.'~ bıılıınrn~sına harar ittiha:ı is t c:dın~l;b . lir.) 

!~ işleri ll ı kanlığımn C::!Yalıi ym•ının -la : D ilckc:; :ı in ii' en C'!')İ E'ım.'} Öı~'iin hi7.rn ::! t rniic11eti 24 sene 
ll a:v olup 5 ~3-1: s::ı.:vılı JC -ınnnıın dcğ:ıı:k 80 ncu rn".. 1d:ni hükmü g::!rc~inc::! ikramiycsin :n Yerilmesi 

mümkün olamadığı, bildirilmdd edir. 

G3r:ıW.. dü~ünüldü : 25 n:meyi tıı.!nn.m.lıı:n::ı.y::ı. b:;:-. bir s:ir0 k:ı.lclı~ı sırıı.d::ı. öli.i·n, ;r::ı.ı h::ı.cldi veya 
m1.luliy::ı+, gibi fevkalad') rı'w:-.1 clı-ında ccnyn.n cicr. ve k:o.:ınılmı:ı.;:n mü:ru:ün olmıyan sebeplerle 
B "iyilk Millet M'clisi, Milli Dirlik Komitesi. y:ml An~7:-,~-., ilc lruruln.n T. B. M . M:ıclisi Dilekge 
K::ı.rm:ı. komicıyonl::ı.nnca verilen l:ltuf ve f~~ıfct l;:~:·:d:::ı.!'lylc ba durumcb buluna.r.ln.nn 25 yılı dol
dur'l\U'l gibi kabul edilmektedir. 

Bu hususta teessüs etmi~ bulu.nn.n ten.m' il n"1:'. ! dik:-n.te alınarak 21 sene 11 ı:ıy hizmeti g:ıçtiği 
sırada vefat eden Elma'J ö rs'i.i.n eşi Ummüg~il'lü-'. Ör:; ib yJtimbrin:) de atıfet olarak 25 yıl hizmet 
ctmi~ kaydiyle ikramiyelerinin verilmesine o~r birll~·iyb lm.r::ı.r verildi. 

1037/961 - 19 . 2 . 1966 

NURTEN JCOÇKA~ 
Emek mahall esi 75. sokak No. ı6;ı 

ANICA.UA 

Kar:ır ı ro. Karar tnı·ihi 

ı 76!) 6 . 4 . ı967 

(n:t cl:çi : 1'ehcl Genel JIJ"irliirliiğ ii Siirt BaJ
m"il"irl"ir/ii ,C{orııııı~n Sa:Jıwını iken, vefat den ba
bası Sa'iııı Polal'ın cnı3kli aylıi)ına ııı "istahak hiz
m "t s~n"si 2 i yıl 11 lt.'f 2 i giin oldıı[ju hal,le, lıa

ba.~ıııııı el ·le olmıyan öliiııı gibi bir sebeple 26 se
ney~ il:ıwı? dc~n3 ·lii);ni; krndi dunım'ıwla olrııı 

birçok dul ve yetiııı1 eı·in Y :il~sck Meclisi·~ atıfetin !eıı fa:rla~aıdıhlarını, babasının hizmetini ele 25 

yıla iblağ edı7erek ikı·anıiyeyc :n "istalwk bıılunıııa ;ına !;arar ittiha.-;ı istenilııı3k t c .lir.) 

T. C. Emekli S -ıwlı"ı G~ncl M:.idtirlü~ünün cc·;ahi .vazlları.nrb : D: lekı:i n :n ölen babası Salim 
Po!at 'ın hi2mct mü::ldcti 24 yıl ıo ay ll ı:(in olup 513-1: say ılı K anunun dcğ:ş;k 80 ncu maddesi hük
mü gereğ ince ikramiycsinin verilmesi m .. mkün olP1::ı.dığı, lıil<lirilmcktedir. 



-5-
(Dil rk<:rn in tarih ve No. sn ile sahibinin tHlı, ııllrrsi ve dil rk~e iizetiyle komisyon karan) 

Gcr.ıği dü~Jnüldü : ~5 seneyi tamamlamaya kıs:-. bir s1re kaldığı sırada ölüm, ya~ haddi ve 
mi luliyet gibi fevkalô.:le ahval dı~mda cereyaıı o:l:m. ve kaçınılması mümlri.in olmıyan sebeplerle 
müddcti. dolduramıyanlar h:ı.klruıda Türkiye Bii.yJ.: Millet MJclisi, Milli Birlik Komitesi yeni 
An.ap1~ ile kurulan T;irltiyc llüy~ Millet Medisi Dilokçe Karma komisyonlarınca verilen lütuf 
vo atıfr.t kararlariyle bu durumda bulunanlarm 23 yılı doldurmuş gibi kabul edilmektedir. 

Bı•. hususta teessüs etmi~ bulunan teamül na.ztı;:•. dikkate almar:ı.k 24 yıl 10 ay 11 gi.in hizmeti 
g.-ıçti i{i sırada vefat eden Salim Pola~'m e~i ile ye timlerine de atıfet olarak 25 yıl hizmet edenler 
gibi ikramiye verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

20::J j 20() - 26. ll. 1965 

AL! OS1Lı\K ŞEKŞEKER 
Kiiı·k ~ ii ınahallrsi Dar sokak No. 9 
Mehmet Emin Aydın Yasıtasiyle 

Karar Ko. Karar tarihi 

1770 6 . 4 . 1967 

( D ilekçi : Konıta Erkek Sanat Enstitüsü ıısta
ların-lrın iken ?ta~ lıa..Zrlinrlcn e:Mhliye çıkarıl--lığı

m fiili hizmnti 2 i ,nl 7 ay oldnğıından emekli ik
mın iu es i verilrıı 1sini istemektedir.) 

KO!\"YA 
T. C. Emekli Sımdığı Oenel l\[üdürlii rriinün re

v-ıhi vn;ı:ı~ın rl:ı : A(lı ı:r "rrn hiznı rt mücldrtinin 
2;) yıla iblağı ile ikramiye veri•lmesin i t alehet

m"kt0. is~ d r , !)<1:14 s'lyılı T. C. Emekli R:ırırlıi"l· ı K:ı.mı ıwnun ikrn:rnive vrrilmesi hakkındaki deği

şik 89 ncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince mü'Tikiin olamndıf!ı bildirilmektedir. 

n~':'"/fi. dihünüldü : ':!') seneyi tamamlamaya lmr. bir stire kn.ldıip sırada ölüm. ya-; harldi veva 
m'\,l.fll i.y "}t ırj hi. f cvlml3:1e ::ı1wal dı":ı.rı.da cıırev:ı.."l ~'l.~:r. v" J a~ı,..ıhnaıı mi.inı.k:in olmıyan S!lbeplerle 
rı.· ;.~,l ~-' ;. dnHılr-n·v".<hr h".1oo da T. B. M. Mxllsi, Milli Birlik Komitesi :veni An::ı.:-ra<ıı. ilc kuru
h"l T. B. M. M~clisi Dilekc:e Karma ko"'1.isvo:rı1rı . ruı~r. verilen lütuf ve atıfet kararlariyle bu du
ru-rı:l r. bulunaniann 25 yılı doldurmuı gibi kabul edih~l~tedi'r. 

R··. h-ı.ıust:\ tn .... ~ı:ı·t--ı P-t-ID:. bnlıı.nan +"3.tıiH nM-.~. ı'li.l{ka+.e n.h a--:-n.ı~ 2~ ~113 -~ 9 :--·L.,.,. hi znı.,-+.i. g-ec
t ;.;;.:. sırrı.1". ;raı harlrtirıdeıı. emekl'~e sevk edilen A. Oc:ı-ı.rı;•ı. S -mek'r 'i,., :-.tıfe~ o!ara!:: 25 ~ hizm.~t 
ctmi~ addi:;rle emekli ikramiyesinin verilmesine oy birliğ-iyle karar verildi. 

1G2G8/ 1 G2G8 - 30 . 9 . 1%5 

HA YRtYE ÜNATı 
T. C. F.nıekli ~hndığı Evrak Servisinde 
Nim et Ön al eliyle 

ANKARA 

Kıır:ır No. Knnır f11rilıi 

1771 G . 4 . 19G7 

(D"lr 1·ri : T('DT) !) w·i f~ 1 r'm " R 'fni'i r;n .. •wlrı 

J(rıfar .~" fi il·rn vrfrıt r ·7rn ,~i Tahir Trılat Önal'
m em ~ '·li a ıJl? liınrı m :isfrıhak hicm"t senrsi 21 sPnP
.9 rı ı 1 3 rı :in ol rlıu'in T•rılrle elrlc o1m,.,an iiliint nil1i 

bir snbepl ('. 2.5 seneui i 7·rn'1} crlrrn n•lili:n;, 17 . {j. 1.Qfi.5 

tn:·ilı. ı•e 8'i57 sa•rı l, ı T ii1'kiı1c B ;i11 ;ih· iiJ i llrt ]J tıclisi 

D ilcl·r r. J(rı •·rwı J(omis110n l·ararı nrı istinwlcn. egi

n~n hizın3tinin de 25 yıla iblağ edilere /;, ikrarııiyeyc m "istahak bııl ıınmasma harar ittihazı is lcnilmeh

tdir.) 
Ulaııtırm-ı B ı.kanlığının ccvabi ya.z ı o.ımcla : T C DD G~nel Müdürlüğü 5 nci İşletme İki nci Sınıf 

Sroftrrnlrı·in rlcn iken, 10. 4 . l!lG5 tarihinde va zife ba~ın 'h k:ı.zcn ölen Talat Önal'ın emekliye tabi 
hi·;ı:m ~ti 2-1: sene 8 ay 2-1 gi'ıwlcn ibaret oldnğnım, ve bu hizm eti 2G srn ryi doldurmadığı i~in 5434 
s:ı.v ılı Knnunım 89 ncu maddesi gereğince dul ve yetiınlerine emekli ikramiycsi ödenınesine imidin 

gilrülıncıniş olduğu, bilclirilıncktcc\ir. 



-G-
(Dilck~cnin tarih YC ~o. su ilc sahibinin :ıJı, :ıdr<'s i ve dilrk\C i}zctiylc komisyon k:mırı) 

G::ır:::ği d:i.~;lnüldii : 3) z:nc::i t2.m::ı.::nh:nıay:ı. kı::-, bir s:ın kaldıf:rı sıra:b ölüm, :::ı} haddi vo 
mlluFyc~ g~bi fevlcal5.dc a~wr..l dı:ındı1 coreyan od::m ve lm:mılma1ı mümh:ün olm1~7an s::ıbeplerlc 

m1ddeti doldura-n·::.:ınlar h:ı.~rlruıdn. T;.trlr:'<ı Büil' : m:net lV.Lclisi, Milli Dirlik Komitesi, yeni 
Anaya1a ile kurula::ı 'i':ir:tiye B:iy~il{ MUI:t M :clis'. Dilc!~çe Ko.rın::ı. komisyonlaruıca verilen lütuf 
v;:ı a ~ıf:.-~ lmrarlar;yı:ı bu durumda bulunanlarm 2::> yılı doldurmuJ gibi k abul cdilmektedi:t. 

B·~ hususta t::ıosa~i1 etmi: buluran ':::ıa-nül na:;-.-~·. i" ;::~a~o ::ı.lımı.:-:ı:~ ~~ sene O r:r 2~ ~:i.n h'zmet i 
g ~ç':.iği. sırn:h vadf:> ba:ında vefa';, e':bn 'i'al1t Ön11.'ın eşi H \..,riy.:ı Önal ile :retim1erine de atıfet 
olara.!t 25 yıl hizmet ctmi~ add.i:rle ikramiyelerinin verilmesine 07 birli.ğ·iyle karar verildi. 

10325/ 10525 - 30. 12 . 19G3 

TURGUT PÖÖÜ1. 

1\:ı ı-:ıı · l\o. J\:ı r:ıı· t:ırilıi 

1772 G . 4 . 19G7 

Karşıyaka Kız Lisesi Mat matik Öğretmeni 

(D :le'·ç: : G273 sa.:•ılı J(an·ııvın ııygıdanrnasın

dr- M il.lt Eğitim Dal;an!ığı ile lıusıılc gelen anla5-
nt'!~lığm naııı~taydan istihsal ettiği hara .. za lehine 
n 3ticclen lir/i ha!~~ ha l:o bıılıınnı::ı-lı.[}ıııiaıı bahisle 

1Zl\11R ge:·eUi int iba 'mı :n yapılaca 1;, Danı~tay !;ararının 

ye rin~ getiı·ilm~diğiwlen ~ihayet etmektedir. ) 

:M: iil i Eğit:m B:ık:mlığının ccvabi yw.ısın :la D ilckc;iyc G373 sayı lı K anunla kazan ::lığı Jndrm ve 
dcrcc~ vcrilm'ş i-:c de; kanunun uygulan ::lığı tarilıt:ı kadro·mnun rnii <ıa:•dolm-ıclı~ıwlan \ 'C bol3 kadro 
d ". bulunmaması yüzünden ted'iini·n sağlanarn~dığı kadro talıc;i·sinde teri~ cttiril diğ i kaclro-:; nzluktan 
do.Jan zam::ın kaybı husulc g::)Id : ği; bunun giJerilr:ı:~-:; in · n ele yen:do:ı. ~ıkanlaeak b~r ~ntrbal kannnn 
Ho m'imkün o~ae::.~ı 2.J:2 sayılı K:ınnn da 8. G. l!JG3 tc yJ.l'ürlüğc g;ıxliğ'ur1cn m'lkablc tc.sınil cdilemi
ycccği c' hetle Ye kadro>uzlnk ylizÜn '1cn D:ın: l)tn:•; ıwrarının iııfnz di l m edi 'i bilcliri lmektediı· . 

Gereği dü'}iinüldü : Dilekgillin yıı.ka!"da ö.::eı · c:;ıkla:ır:ı. dil2kç')sind3 vfıkı ist:ıği komisyonu"ll~ 
ç2).11m:>hrım d 'i1enliy.:n 140 s -.,~rılı I{anumm 5 nci m:-,·1rl ~1ino ait i~lerd~n olm::ı:a ve ma iy:ıti itiba
riyle kanun teklif vcy~, ta>ansıx :ı. konu te:l · ı eyk:n:s'. ha::;:ıbiylc ko:niryonumu.::ca bir i:lem y::ı.::>ıl
ma:Jm::-, mah::ı.l gJr:ilmediğinc oy birli3·iyle k:ı..rar verildi. 

1033/ 1036 - 16 . ] 2 . 1961 

ADli.ı AYTACI:MDill 
S ıhlli'Ye Cihan sokak No. !:l/8 

A"KARA 

K. r:ır Xo. Knrıır t:ıl'ihi 

1773 G . 4 . 1 !)G7 

(D ilekçi : A~ot Sanayii T. A . Ş. Genel M iidiir
liiğ:iwle ı·apol'tör olarak çal·ıJnıakta iken 29.8. 1960 
ta .. ihin-le ha1·.nz ve kanıınsuz o1arak 'l..'azifesine ni
ha·tct vr:ı-ilrliifiwlr.n şihayetlc, tekrar esl~i görevine 
ialcsiııi isterıı ~ldc:lir.) 

Sanayi B 1kanlıjhnın C':)Vahi yazısında : ?.7 M:ıyı-:; 19GO tari.hiılfl<'n ~onra knrulaii ll 1kanlık So
:ruşturmo. Kurulu B:;şkanlı ğını n 1~ . 8 . J!)GO t ~r:J•. ve 183/GS Ra~· ılı karar gereğince lıi7ınct akd ;nin 
feo:;hcdilm' ~ olclnğn Ye adı ge~cnin ]!)Gl Şnbatınd:ı P etrol OfiiltC lı ir g:i'reve tfıyin erlild i ğin i·, 45 sayılı 

Kı.nnn-ı. g:irc tcıpkkül c1miıJ olan Tahk:Jt Ileyctin'n yetkisi dalıilinde olduftn, ş:iphcli bulunan idari 
t c-ibir talcb:ne, A.7.ot E :ı.n ayii tcdbir talebine. Ar.o fhn·'.yii T. A. f). tarafın'lan uvularak hi~met ak
d'n'n feıhcclilm;si nct:e~sinclc nd ı gcçen:n, P etrol O f[ r.; tc daha az bir m:ıa~ln çalışmak duı·umuncla 
kaldığ1, bildiri.lmekterlir. 

G~r:ıği d'i1üniildü : Komisy:mumm çıı.h.,ma1 a , ... ,. lH.i.:n,liy::m 140 sa-yılı Kanuıı.un 1) nci madd')
slnin 1 nci bendine ait işlerden olm:ı.:n h:ısebiylc Ka.:-ma K0misyonumuzca bir i:;lem yapılmasma 
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(Dilc1\c:cniıı tnrih ve No. sn il<' sa lı:lıiııin ntlı, ndı·csi ve clil<'l\<:C iiz<'tiylc lwmisyon knı·nrı) 

m:1lın.l g:.ir;ilmcdiğine BJlu Sena~ör:l Sırn Uzun h::~::; :"..:ıo]'lu'nun ç ::ıldmscrliğ·ine kar]ılık ekseriyetle 
kı:-ar verildi. 

Başkan 

B :)] u Senatörü 
S. U zuııhasano{jlıı 

Ü~·c 
Gaziantep Mill e: n'kili 

IT. Yılm:zz 

Başkan V. 
GümÜŞ1nC Milletvekili 

N . .t1ka.giin 

Üye 
İzmir l\lillet vekil i 

C. II. Sclck 

Sözcü 
Adana S :!natörü 

lı!. Y. Mete 

Üye 
K ütahya l\IilletYekili 

II. Erdoğmuş 

Üye 
Cnnılıurba~k::ı nınca S. C. 

II. Ay :lıner 

(Dileliçc sayısı : 12) 

.. .. ,... __ ..,~""""" >-e-<crıe!!!:J---·~··· · 

K:mır Ko. Knrar ta rihi 

1774 G . 4 . 1967 

IGıtip 

E3kiş::ıhir Scnatörü 
O. Ucuzal 

Üye 
Malatya Mill etvekili 

IT. Doğan 





DÖNEM : 2 TOPL.ANTI : 2 

T. B~ M. M. 
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYON U 
DIVAN I 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- ... Sayı : 24 ...--

'!'eni tarihi 

8 . 6 . 1961 Perşembe 

(Dilelcçcnin tarih Te No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle k omisyon karan) 

3279/ 3279 - 4 . 4 . 1962 

KA~ ~YE ŞA!Ş:\IAZ 

Tepebaş ı Osmanlı · mesdt P iremeci Sokak 
Cemiltoğlu Ap. ıo : 43/ 3 

tS TANiBUL 

(Dilekçi : Oğltt ~ehir pilot teğmen Esat Şaşmaz
.. dan )~endisine 1:e e§iııe _vat_l!ni. hizmetten nı.aa.J bağ
lanmasını istemektedir.) 

l\lilli SI!Nunına Ba.'kaıılığı c·cvaıbi yı:ı.zmmda : 
Vatani_ hizme·ttcn maaş b:ı.ğlanması, ki şiinin 

<Jla,gıanüstli baş·a rı ve hizmot sahiJbi olmasını ge
re·ktiııd.i ğ\in1clon mru..-ı.ş bağlanmasınm imkan olaınııya,cağ-ı bibd idl'l1ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde viUn isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle .komisyonumuz .çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maidesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasına : mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1775 5 . 4 . 1967 

-- ~~?.1/3291 _:~ . .'. -~--:..} 96~ - ~- - ---· - ------ ·- ·- · ---f-D~k,ç· - ~-ed'"ftee · 1.9t-imlak - 6l-u1ıan-- ·U81lJri-

NtA.tME E'RK~AP A rimenkıılLerinin istimlah gayesi dı§ında l·ııllanıldı

Mür clpaşa Bulvarı Bo·zkurt Ca'ddeıs:i Ka
yahoğlu Ap. N0 : 32 Kat : 1 

ğmdan istirdadmın sağlanmasım istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekıçinin lz.mir 1 nci. As. Hukuk Mahkeme

sinde aynı mevzrula açtığı davanın süreden r cd

cledUdiği ve istimlakin malrsadma uyıgun kullanı'Ldığı biJıd iri1mektooir . 
. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektir.diği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı dü
zenliyen ~40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılma.sın mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1776 6 . 4 . 1967 



-2-
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sıı.hibinin adı , adresi n dilekçf'\ özetiyle komisyon karan) 

3345/ 3343 - 10 . 4 . 1962 

FA'l'·~1A IlA YME BIYIKOöLU 

Hcl va lı kıöyünıde 

1SKENDERUN 

(Dilekçi : Çanakkale savaşnda 1331 yılmda 

ölen eşinden önce bağlanan ve bilalıara mutenıe

din ölümü üzerine kesilen şehit nıaa.Jının yeniden 
bağlanmasını is!.emektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığıoru cevabi yazısında : 

Maıa.-ı bağbnmıasına {}83S olmak üzere dosyasınida yarpılan inc<::lcmeleııde eŞinin şe h iden öldüğü

n ün tevsik ~d il medfiği gibi; şube kayıtları ve mıııhalli Mal Müdürlüğünden sorularaik eskiden bağ
lanmış mıaa-ıa tesadüf edilmccliği ve aynı mcvzU!dıa Danışıtaya. ıı.çıla:n davanın da reddedildiği 

bi.ldirilmclctodir. 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yuka.rd& ' özeti a.çıkla.na.n dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasına. ' ma.baJ. gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3377/3377 - ı~ . 6 . 1962 

HAlıtL TURıAN 

Cemaller Köyünde Eğfutmoen 

GE RED E 

Karar N o. Karar tarihi 

1777 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Eğitmenlerin 1962 yılı Ocak ve Şu
bat aylarına ait ücretlerinin verilmediğinden §ikô.
yetcidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığın\n cevabi yazısında : 
Dil~çin:in tabılıinin yerine getirildiği blld~rilmeit

Mdir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.~ıkla.nan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet

kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzeıiliyen 140 sa.yılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olına.sı hasebiyle komisyonumuzca ·bir işlem · yapılmıı.sına 
ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.t verildi 

3W8/3408 - 10 . 4 1962 

HAICKI AŞKIN 

17 Eylül .mahall~ Çi.ftçıiJ.er so'kaık No : 29 

Karar NG. Karar tarihi 

177S 6. 4. 1~7 

rr p ttzc: ;tc &'GC ı ' m:aze-ıe:: ---=: •e ..... - =- r ·· ıo, 1 -

(Dilek.çi : Belediyece el lc01ıan 5 000 Mi lik 
arsa.çınm ne istinılak ne de parasının verilmediğin
den şikayetçi . ) 

lçLıleri Baikanlığının cevaıbi yauımdıı. : 
5 000 M2 lik arsanın Verem Savaş Derneği 

d·ispanscr yeri ruarıak tamremının satm:ılın!dığı V'e <li'le'kçinin '}ikayerti kalma·dığı b'il'dirilmekted'ir. 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti- a.~ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nm düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. 

maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karu tarihi 

1779 5 . ~ . 1967 



' 

-3-
(Di.lckçcnin tarih ve Ne. 8\1 ile saJUbUriıı adı, adresi n dilekQC öuıtiy}e komisyon karım) 

3-HS/ 3418 - lG 4 . 1962 

DURSUN öZD:E1f1R 

IIatıipkışla ~\:Öyiindc Karpuzlu 

ÇtNE 

(Dilek çi : Sahibi bııulndııklnrı köy yaylaZarına 
orman idaresince el konulmasından şikaye tçidir.) 

Tarım Bakınlığı~un cevabi yazısında : İşin 
mruhkcmeyc intıkal ettiği ve hak sahiple.rin'in hak
ları tcJsl"im ediLdiği bildil'ilmekttXlir. 

Gereği düştinüldü : Dilekç.inin yukarda. özeti açıklanan dilekçeliııde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.rına. müra.cıı.a.tı gerektirdiği cihetle komhyonumtu ~ma.lannı dü · 
zenliyen 140 sa.yılı Kanunun 5 nci maddesine a.it ~lerden olması hasebiyle komisyonuınu.zca. bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine, oy birliğiyle karar verildi 

3443/ 3443 - 17 . 4 . 1967 

R.ASt:\T DtY AR 

Rum clihisar Ahmetağa sok!llk No : 3 

Karar No. Karar tarihi 

1780 5 . 4 . 1967 

(Yııgoslavya'da terk ettiği taşımnaz mallarından 
dolayı 5597, 7050 sayılı kanunlarla onaylanmış bıt
lmıan Protokol ve andlaşma gereğince tazminat 
tesbit ed1"lmesinı: istemektedir. 

İSTLANBUL M·alh-e Baıkanlığının ccva.bi ya·zı.sınıda : 
Di1ckçinin 5597, 7050 sayılı IGanunlar hill.{üm

lcrindcn faydalanamıyacağına takdir ve tevzi Koruiis)"'nunc'll karar verilmiş oluuğu bildir'ilme'k
todir. 

Gereği dü§ünüldü : DUekçUerln yukarda öletl açıkl&nım dilekçetdııde li.kı isteği Ugili ve 1etkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonuınuz; çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.iı işlerden olma& hasebiyle komisyonum~ca. bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle kara.r verildi 

3963/ 3963 - 5 6 . 1962 

SADULLAH YAI1'MA."N" 

Eı·lbasan köyünde 

teslim ooilmiş olduğu b'ild.irilmekte<lar. 

Karar No. .Karar tarihi 

1781 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : K endisinin aslc.er olmasından isti
fade edilerek _ arazilerine , müdahale ve tecevvüz 
edildiğinden miişteki). 

tc;işleri Bakanlığının ccvnbi ya.z1sında : 
Dilelkçinin t ecaNÜz odilcn arazisinin ikendisine 

· Gereği düşünüldü : Dllek~ yulta.rda özeti R.Ç1klanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı orga.nlarına mür&cıı.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çs.lışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine &it işlerden olınası hasebiyle komisyonuınuzca. bir 
~Iem yapılmasma mahal görülmed.iğine oy birlitf.yle kara.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

- ' 
1 • • 17R2 6 . 4 . 1967 
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(Dil ekçenin tar ih ve No. su ile sahibinin ad ı , ııclrcsi ve dilckcc özetiyle komisyon kararı) 

39G-I:j3%4 - 5 . 6 . 1962 

SüLEY:'IlA~ öZKAYA ve N t7..AMETT1N 
ŞEXOC.:UC 

Camin Nahiycs.inde 

ERZiNCAN 

(Dilelcçi : Orman 1Jletme Müdürürnün yol 
suzluklarıııdan ş ildıye t çidir-) 

Tarım Bakanlığı nın ccvabi yazısında : 
İş l emin m.aha ll cn tef tiş ve t ah'ki'k cttirilip ih-

ıbarların asılsız olduğu t esbit ediJx:lıiği bild~ril-

m cktedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vala 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. 

3972;:3:J72 - 30-1.9/.:>0±9 - ..5 G . 1962 

DURA:\' DEV:ECt 

Çırı:ır mahallesinele 

Karar N o. Karar tarihi 

1783 5 . 4 . 1967 

(Tahrirat katibi ve !If eteoroloji m emU?·undan 
şikaye tçilidir.) 

lçiş l c ri ıB al'(anlı ğının covı~l!b i ywzıısında : 
BESN1 :H.<ır iiki memur hakk ı nıda y::ı,pıl an ooruşıturma 

sonucu fiill er swb iıdo lmadığınua n haklarında mu
amele thyinine nıa'ha l olmad ı ğ ına karar ve rildiği ımkli.r ilmektcdir. 

G·ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~,la isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı drganlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem ya.pılzna;sına. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1784 5 . 4 . 1967 

- f!9 !}j-8!18~ --:--+-.-·&- -~62- - -· - --- --- - --··- ----- - ·· ---(Bilelcçi- --:--&rnıtın l~letınesinr-ba-ğlı-- -K-ılıç Knıç 
· - ·· -· .. · Boğazi · 'bol ge· ·şefi .. ve ·1;ıuha[~za memurların dan 

FEYZ! KELE) şikaye tçi.) 
Köşk köyünde haikkal 

di r i lmcktnd~ r. 

GöLE 

Tarım Bakanlığının cova;bi yazısında : 
lddliaların ınüfC'bti ş l c rcc mahal.len t a;hkiJkat et 

tiril cr clk gay r i variıclıo lduğunun t csbi•t codi ldiğ'i b[l-

Gereği düşünüldü :· Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerinde görülmediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine · ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılm.a

sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ·verildi. 
Karar No. Ka.rar tarihi 

1785 5 . 4 . 1!}67 



(Dilckçenin tarih ve Na. su ilt:. sahibinin a:iı.- adııesi -· 'fe dilckçe özetiy1e komisyon• k&i!arı) 

4005/ 4005- 9408,19408 - ll . 9 . 1963 

· ALt AYıDINER 

Kaza mcrıkezi hal'kınıdan 

( Dilekçi : K endisine ait a·razile'ri?ıin sahte top-ıı 
ile başkalanna t eslim edildiğinden §ikayetçi) . 

tçişled Ba~mnlığı c<JV::thi y.:1.zısmda : 
151{) sayılı Kanuna _ göı·c Topra'k Tcv:lli K o-

YüKSEKOVA misyonunca topı·akısız çiftçiy.e verilen araziler-
ıdc-n bir 1.anc.sinıi-n . Aksoy a aidt?l-dugunun anlaşı

laral( ka:ydının onun üzerine çcvrilıcliği, .araıdan 10 sene geçtiği, · 1\IC:tığı .iıda ri ve kazai yaııgı davala-
rınl!l da red'dedil miş ıbulun-dunğ .bi1diriCmckwdir. -. · ., 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan d.ilekçesindir vakı ·iste-ği· ilgi.li ve yet
kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılınasma 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4010/ 4010 - ll . 5 . 1962 

HiALlıT SA!BARKAN 

Ankara Caddesi N o : 182 

Kiaı•tal - 1ST ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

ı 7~6 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Muhtelif hizmetle rinin biTleştiriler·ek 

emekli aylığı bağlarımasını is temektedir.) 

'f . C. Emekli Sandığı Genel ~Iüıdürlüğünün 
cevabi yazısında. : 
Mıil'li Eml<lü mübadil h c"labı ca63indcn üc-

rdt alma1c suretiyl e geçen hizmetle r i 5434 sayılı 

Kanunnn geJç i.ci 65 nCJi m'aıddt"SiTJide sayılan hizmetlcı•den bulunmadığınıdan borçlanma taıhakku
ku dışında ıbırakıl!dığı, ·aynı hizmetl erin 545 sayılı Kanuna gö rıe bo rçlandırab ilnı es i iç:in bu ·kanu
_nun y;a~yLmınıda hizmette ıbulunması gereldiği cihet l~ ; druha önceden emek!~ ye ay!'l'lan clild~çiye 

uyıgulanama•dığı, 14 yıl 5 ay 3 günlü'k hizmetiyle ma~Ulcn tQpta.ı~ fidemey~t<abi t.uttu1duğu hildiril· 
m~tooir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklana~ dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı Örganlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tfırilıi 

ı 78i 5 . 4 . 1967 
·' . . ~ 

• # 
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(Dilekçeain tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilek9e özetiyle komisyon karım) 

4010/ 4019 - 13 . 6 . 1962 

ö~IER LüTFü öGüT 

Hkıöğreıtmen okulu 1r.~hizmetle!' ~efi 

Akçadağ- MALATYA 

(Dilekçi : Malatya vilayetinde bir vazifeye 
tayinini istemektedir). 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda öıeti açıklanan dilekçesinde valo istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlan.na müracaa.tı e-ere~irdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına ma.ha.l görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4026/ 4:026 - 14 - 6 . 1962 

AIL\lET KUR'! 

Zol':tf.a Köyü muhtarı 
NUSAYBtN 

Karar N o. Karar tarihi 

1788 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : J{arakolda Jandarma Onbaşısı ta
rafından döğülmesinden miişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dllekçilerin yukarda öıeti ajıklanan dilakçesinde valo istekleri ilgili ve yetkili 
idari meİ'cie veya yargı orga.nlann.a. müra.ca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal14~alannı dü
:ıenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bl.r 
işlem yapılmasına ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4036/ 4036 - 16 . 6 . 1962 

HASA.N' Gö. üLLü ve ark.a·da.~ları 

Vcziııhan Cad. No : 44 Krusap Ahm-et 'c14~1e 

Karar No. Karar tarihi 

ı 789 5 - 4 . 1967 

(Dilekçi : Stylap ve heyelana müsait arazi şart
ları itibariyıe ı·ilayet için de bi1· diğer yerde toplu 
iskana tabi tututmaların-ı istemektedirler). 

l{jöy İşleri Baikıanlığınm ccV'aJbi yıazısında 

Çe!11bcl'l'1taş - tST k\TBUL Afctzocle kıimsclcı-in talepleri göz önıündc bulun-
ıdurularak o yer haYkından ijuı.nuncn boıprak ala

cak hak salhiplcnnin rızaısı dışmda bir muamele ~apılramıyaC'ağı bilıc1idl'U1ektodir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz ça.lı.şma.lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

17~0 5 . 4 . 1967 



- -7-- ·· 
. (Dilekçenin tarih ve No. su ile ııahibinin adı , adr..osi ve dilekçe özetiyle koıniııyon kararı) 

4050/4050. 15815/ 115815 . 1<5940/15940 

7 o 7 o 1965 

ART1N ENERT AN 

Veteriner Nuruosmanİye Çarşikapı Caıd. 
No: 21 

tSTANBUL 

reğince zamanaşıımı !bakımından t alebinin 

( Dilekçi : M alılliyet derecesinden maa.5 bağ

lanmasını istemektedir). 

Milli Saıvunma Balkanlığı ceva..b'i yazı'larınıda : 
Y.d. Veteriner yü•:zlba.'}ı olan dilekçiııin 19 senelıilk 

fiili ve itiıbari hizmetine ka.ı~ılık 5434 sayılı K.ıa

nunun 28/'b madıdesi gereğince 4258 lıira 12 ıkuruş 

tOP'tan odeme yapıhdığı Ye ye!T!den yapıtığı lmÜI'a
caatımn 3256 royı'lı Kanunun 4 ncü maıdıdesi ıge-

re c:l ~edildiği bildirilımdktedir . 

Gerefi düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organla.nna müra.ca.atı &rerektirdi&i cihetle komisyonumuz ça.l.ışma.larını dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iflem yapılmaınna maha.l &rörülmed.ii'ine oy biriiiiYle karar verildi. 

7108/7108 - 4053/4053 - 5270/ .5270 

28 o 3 . 1963 

FAZLI BAŞAK 

Karar N o. Karar tarihi 

1791 5 o 4 o 1967 

(Dilekçi : lş kazası sonucu vefat eden oğlu Ha
lil BG.§aktan dolayı daimi gelit· bağlanmasını is
temektedir.) 

Ece maıhaUes'inıde <)ar.dı köyü 
Ça'lışma Bakanlığının cevabi yazısında : 4772 

sayılı Kanun gereğince bağlanaca:k aylıık 20 lıiıo;a,

'dan .az olacağı için ınıüstabak ailesi eira·dma ve 
top-tan ödemeler ya1)ılıdığı fOOhlirilmekted.ir . 

Harımancık - BURSA 

dilakçiıyc 

Gereii düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili 'Ve yet
kili idari mercice yerine getirilmiş bulunduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı .Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yap:ıl.ma
sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karıır tarihi 

1792 5 o 4 o 1967 
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(Dilekçenin tarih ve .t-lo. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

GOSG/ 6986. 4056/ 40.:>6 - 18 . G . 1962 

ŞüKRü SARTICAYA 

( Dilekçi : K öy camilerine ima ın verilmesini is
temektedir) . 

~fuhtar Sarı Darı llt~öy i.i rl'de Devlet Bakanlığının ccv.abi yazısında : K öyle-
rıine im-a m hatip kad ı,os u ver ilmm ine dai r d il<! -

Binıbaş ı E ınin·bey - POSOF ğin diğe r ta lepler meyanında tetlük eclilcccği bil
diı·ilın:oktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışma.la.nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca. bir işlem yapılınasma mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. · 

4061/ 4061 . 18 . 6 . 1962 

~LEI-DlET ERDtKÇ ve aı·kaır1aş l ar ı 

Cağ ·ıboğlu Şert · f Efcrıld i .Sokak ~o : 36 

! STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1793 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Ce,niye t ve dc rnekle ı·de çalışanlam 

emeklilik ve sigorta durwnlrı r11ı ın hrızı ·rlan an E s
naf J(anunmıda birleş tirilmesi ist enilmektedir) . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ynkarda. özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği kanun teklifi 
veya tasarısma konu teşkil eylediği cihetle; komisyonumuz çalıştnalannı düzenliyen 140 sayılı 

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

4062/ 4062 . ıs . 6 

IIAS.lP iBASıMACI 

1962 

lyi Ahlak Dertıcğ'i llaıtkanı 

ULUKIŞ-LA 

Karar No. Karar tarihi 

ı 794 5 . 4 . ı967 

(Dilekçi : lyi Ahlak Derneğinin · faaliyetine 
nıaııi· olan Doktor ve Kaynıakam.dan şiktiyetçi. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekç.inin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahat görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tuihi 

ı 795 5 . 4 . 1967 



-9;..... 
(Dilekçenin trırih ve No. su ile sahibir in adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyan kararı ) 

4063/+063 . 18 . 6 . 1!!62 

BEKiR SfıRTÇlVt 

Doğmluk NaUdiyat Ticar C't Odası altı 

No : 1'0/ A 

AFYON 

(Dilekçi : iki ayrı icra mern1trluğwıda aleyhi
n.e açılan icra takiplerin.e süresinde itimzına rağ
men/ çimentolarına haciz kond1ığunu, mal beya
nı1ıda bulımmadığı gerekçesi'!JlC hapis cezasiyle 
mahkıim edilmt..~inden şikayetle ilgili memıırlar ile 
avukat Cevdet Ertuğrııl'un tecziyesini istemekte
tir.) 

Adalet Bakanlığının cc·Yabi yazısında : İcra ktl.tiıbi barıiliında gerdk1i tafdhatın mü~tek1yc ait 
2::> . ll . 196l günli.~ dilekçcyi saklaması sebdbiy le açıldığ ı , avukatın hareketlerinde ve 1 nci icra 
memuruna 'kıJJbıili izalc b'!r s uç tesıbit ocliJ.c.mediğ i b ildit lilmll.dcx:lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
Z!lnliyen 140 sayılı Ka.n~un 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
ı.şıem- ya.pılma.sma ma.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

• • •• • '1.. • • 

4068/ 4068 . 20 . 6 . 1962 

PEiıHIAı BA YS:A.L 

Vcıhbi Bey )bh. Sofa Ca'Cl. No : 83 

•· AYVALIK 

Karar No. Karar tnrihi 

1796 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Nafakasının yiikscltilmesi için gere
kenin yapılınasını istemektedir). 

.. Gereği dUşünüldü : Dilekçinin yuka.rda. özeti a.çıklana.n dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı gerektiİ'diği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı KanUııun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~~tn YS:pılmasına m~ görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4075/ 4075 . 20 6 ]962 

RA.SJM ATEŞ ve arkıa.daşlıarı 

Atınlüsar Nahıiyeti 

NtöDE 

Karar No. Karar tarihi 

1797 5 . 4 . 1967 . 

(Dilekçi : Yaylalarından zorla menedildiklerin
den §ikayetçilcı.) 

Gereği düşünüldü Dilekçini.n yukarda özeti a.çıklana.n dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari niercie veya ya.rgı orga.nlanna müra.ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen ~40 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hıiı görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

Karar No. Karar tarihi 

\ ~ . 
.. ... . ""· ~; . ; 1798 5 . 4 . 1967 
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(Dil9kçeniiı tarih ve No. su ile sıı.h.ibinin adı, adresi ve d~lekç-e ooetiyle komisyon ckar&n) 

4076/ 407,() - 21 . 6 . 1962 

SETiL\I SEVtİN 

27 ~{.ayıs 10oclkulu öğretmeni 

ADANA 

( Dilekçi : J[ıdeııı kaybın m telafisini istemekte
dir.) 

Milli Eği·tıim Bakanlığının ocvab:i yazısında : 
İlgili dilckçC!S'inde Zlllyı'f dereceli rapor a'laraık iki 
kııdeın d'O'Vresi 'kaytbmı 'ileri sürmdktc ise de; bu 

ıduramun hang;; maaşın terfi sürcısinc aidolduğu 

açıklanmrudan ge reğ i yapı l amıyac·ağı ve 'kendisi nıin halen emekli ol:duğu bi'lıd:irilrnektooir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde valo. istei'f iliili ve yetkili 
idari merc.ie müraca.a.tı ıserektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mıı.hal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

40 3/4083 - 23 . 6 . 1967 

HASA)i BUDAK 

Karaviran 'köyünde 

Karar No. · Karar tarihi 

1799 6 . 4ı • 1~67 

(Dilekçi : Gayrimenkullerine tecavüz ve mü
dahale edildiğinden kendisine baskı yapıldığından 

miişteki). 

ELAZiö- .tç'işleri Bakanlığının cevaıbi yazısında : Sö7Jii 
geçen gayri.menkullere ıtccavüz işiruin 5917 sayılı 

Kanunun şii:mulü dışmda olup I§ ın mahkemeye intrkal C'tltiği biı.düiLmdktC'd'ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumusca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4107/ 4107 - 26 . 6 . 1962 

RA:\I:AZA.: öZDEMİR ve ank<ıdaşları 

Kale mahallem 

DER1K 

didlmektddir. 

Karar No. Karar tarihi 

1800 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : !Tııbttbat fiyatlanrıa yapılan zanıdan 
şikayetçidirler.) 

Ticar t Bakanlığının cevabi yazısında : Top
rıalk Ofisince satmalmacak hububat fiyatlarının 

ıher yıl Ha·ziran ayında Ba.lmıılar Kurulunca tes
:bii od'iLdiğli cihe'tle yapı laca1{ işlem o lımadı ğı bil-

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihE>tle komisyonumuz ça.lışmn.larını 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 

1801 5 . 4 . 1967 
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(Dilek~enin tarih n No. n lle lahibinin adı, adreai n dilek~e özetiyle komisyon karan) 

4lü8/4108 - 26 . 6 . 1962 

RA..<:;AN TUGRUL 

JColareş kiöyü ınu~ta:rı 

(Dilekçi : Giineyik (Hars) köylüleri tarafından 
köylerine tecaviiz ve miidahalr. edildiğinden §i
kayetçi) . 

İçişleri Bakan1ığının covabi yarlıısında : Şika-

Kara·kale - MUŞ yet 'kıonusu :menada baralka loonulan yel'lc~inin 

rvalilil~e alınan kararın hudutları iç'inc sokulara·k 
in1az cıdibnesi hus usu olup ; diğer köy hallkın ın iLgisi ıbulunınaJdığı bi'lıdirilmekteıd:ir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yuk&rda. özeti açıklanan dilakçesinde vfi.kı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice yerine getirildiii cihetle komisyonumuz !Jalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iıılem yapılmasına 

ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle Ka.rar verildi. 

4141/4141 - 29 . 6 . 196~ 

M3DULLAII AY 

Karar No. Ka.rar tarihi 

180~ 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Eğitmen iken görevine son verildi
ğinden yerıiden bir iş verilmesini isteıııektedi1'). 

Meded ntıöyürılde Milli Eği tim Balkanlığının er.vaıbi yazısında 

ıTAVıAıS [Baş.ırııs ızlık do'layıs·iyle dıil ekçin:1n işin e son vc-
rlLdiğ'i VıC esasen 336 sayılı Kanunun geçici 2 nci 

maddesine ı~öre t~kr.ar ~örcve ahnamııyacağı bilıcliı•i1nu:ı'kteıdir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getiri,lnıesinin ka.nunen mümkün olamıyacağı belirtildiği cihetle komisyonu
muz çalişma.lanıiı düzenliyen 140 sayılı ~a.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4147/~147 - 2 . 7 . 1962 

T AlllR Çll'ı1ENL1 

Çi.ıftçilcıxl.en Hisarlıkaya •kıöyıünde 

Karar No. Kara r tarihi 

1804 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ilisaı·lıkaya l~öyii ile Çankaya ilçe
sin e bağlı H allaçlı köyü arasındaki tapulama sını
rının tesbitini ~temektedir). 

Devlet BaJkanlığının cavaıbi yazı'Sında: Vali-
POLATLI likçe sımr değiş'tJiribmesini gerektiren bir seıbep 

ıbuluu:madığı gerakçes'iyle Tapulama Müdürlüğün

cc yapılan iş l e.m'in uyıgun bulunduğu ·bildiııilmcktedir . 

qereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.Tda. özeti açıklanan dilakçesinde vfi.kı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz ça.lışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir işlem yapılmasına ma.hal görül
mediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1804 6 . 4 . 1967 
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(bilckçenin tarih Te No. su ile sahibinin 1 adı; adresi ve dilekçe özetiyJe komisyon karıı.rı ) 

4l·GG/ -!l GG - 3 7 . 1%2 

DOüA.\T öZKA~ 

Eğri Söğüt köyünde 

Pınaııbas ı . KA YSER! 

kıün olmadığı bihHrilmektodir. 

( Dilekçi : E skişehir llköğretmen. okulunun son 
sınıf öğrencisi iken 2 dersten belge aldığı tahsi
linin tamamıatılmasını ~·stenıektedir ). 

Milli Eğıiı tiım Brukanlığının wvahi ya.zrsında : 
~~I ovcut yönctmel'i:k hüküml er i kıaeşrsında beLge 
alanların yen j)eıi: iıınt'1hana sokulnıa'larının müm-

Gereği düşünüldü : Dilek9inin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde 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 yapılmasın2. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veı;Udi . 

4174/ 4174 . 4 7 . 1962 

ıMEID1:ET AKSU ve aı:ika·da·şlar ı 

Uzunöz köyü muhtarı 

Karar Ko. Karar tarihi 

1805 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi J{ üre Devlet O·rman 1şletmesi 

kez bölge şefi Cemalettin Bulgu'nun yolsuz 
reketlerinden !jikayet etmektedir). 

m er
ha-

T·anın Bakanlığının ccvabi yazrsınıda : Mıahal· 
KüRE lin'de yapılan sornşturmruda iıdJıiaları tcyidede-

. cek 'kafi delil elıde cıdil ·e nıediğ ~ bild'ir'ilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan: dilekçesiride wkı isteği ilgili ve· yetkili 

idari mercie veya.. yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle ko:m.iSyonumu.z çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle . koıiıi.syonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediği.ıuı oy . birliğiyle karar verildi: 

41Sı/4181 . 5 7 . 196.2 

HüSEYİN KILIÇ ve arkadaşlan 

Şa-mLar ıköyünde 

Beyşehir -KONYA 

Karar No. Karar Tarihi 

1806 5 . 4 . 1967 

/ Dilelcçi.._;._lJ.xazilerinin D-rnıan . 1daresı11e aidol
duğu iddiasiyle sık sık cez_aırındırıld?ldarını. ve ha
zine -arazisinde-n kendilerine verilmesini istemekte
dirler.) 

IG)'y !ş l eri Bal'x:a:nlığınm ccrvnılii Yta-zmınıda : Kö· 
,yün p otansiyeline uygun ve ihtiyaçlarına cevap 

verecek bir koopera'tif lnuıduk1arı taılr.dirde 6831 'Sayılı Orman Ka-nununun 13 ncü maddesiyl·e ay
rılan fondan ıwoperwtif l<ianaliylc ·dlişü~ fılyatlı kr~dJi ver'il eılı ile·ceği ve ikooperatif aıçılmaısına 
yaı•chm eıdileıb'iieceği bildirilmP.ktc:dir. · · · · · · 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda. özeti açıklanan qilekçelerinde v3.kı. istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercice gereği müracaat halinde yapılabileceği belirtildiği cihetle -komisyonumuz ça
lışrn~lanm düzenliyen 140 sayılı ;Kanunun 5 nci_.:maddesine işlerden olması hssebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar .. :·veril<lli .. :. 

Karar No. Karar tarihi 

1807 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon kararı) 

8457/8457- 4183/ 4183- 5 7 . 1962 

ML\IET GüNGöR 

Say köyünde 

'l'ıırsus - tÇEL 

yılında vefat ettiğ i b1ld'idlme'kt"cdir. 

( Dilckçi : Zilliyetiııd.e uzun u üddet kalan taş

lık tırazıyi imvı 13ttiği halde elinden alınmasından 
§ikriydçi. 

D evlet Ba:,anlığının ccv'lJbö yazısında : Di
l ct~n{inin tapuhnıa alcyıhinıdc a~tığ ı c15vnnın rcd

•dı ::ıJilip Yaı:gıtayca onandığı, kcndı' <:inin ele 1965 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerde!'. olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülniediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Sıtma Eı,aclika.<>yonu Sağlık Koru~·ucul:ırı 

Karar No. Karar tarihi 

18(13 5 . 4 . 1967 

( D ilekçiZer · 1962 yılındrıl. i 111a0:5 kadrolarının 

biran en•cl g.-jııderilmcsiııi istcıncktcdirler.) 

ZARA Sağlık ve Sooy:ıl Yaıx:lırıı Baı:canlığının ceva
•b i yazısınıda : Dil cfc~lcrin 1%7 yılında ödenme

miş üc r cltlcr'i '!.ıulunmaıdığı hn h uısusta yazışma ı l :madığı liil•Ji !'i'lmd<'ted ir. 

Gereği düşünüldii : Dilekgilerin yukarda özeti açıklanan dilekgelerinde vakı istekleri ile,ili ve 
yetkili idari mercie veya yargı organlarına müra caitı gerektirdiği cihet.le komifı~onumuz çalışma
larını düzenliyen ~40 sa.yılı Kanunun 5 nci madde~ine . ait işlerden olması hasebjyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4195/'f.l95-10129/1'012'9' :~5 · : ll. 1963 

IliASA.N T URHAN 

Faüh Tü ı besi okak No. : 5 

Karar No. Karar tarihi 

,. 
• • a ... . •-• 1809 5 . 4 . 1967 

( Dilckçi : tstoıı bul Tapzı frlarcsinhı suiistimal
l e riıı c liaı·§ı Anl.:ara Topıı Amir/ · ğiııiıı ı·ozifc. in
deki aliikası zl-ığı yüzünden haklrırmı kaybettiğin

de.ıı §iklıy tçid.it' .)-

Fat ih - tSTA~UL Devlet Ba.kanlığının cevabi yazısında : Dilek-
çini n teki'an mahiyetinde olup son dilck~csi 

üzer-ine ele, ma.h all'inıcl c müfc'tti"?C yaptırılan araştuıma s nucunda iıddiaısının vn ritlolınadığının an

'laşık1ığı ve 'kcyfiiyctin b'il' y.azı il c clil ctl(jç iyc ele lıiklidlcliği bclirtilmcMcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari merde veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1810 5 • 4 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve No. lll ile ao.hibinin adı, a.dresi Te dilekçe öutiyle komüıJ'f)n kararı) 

4199/ 4199 - 6 . 7 . 1962 

Al-DIET ÇOı..,IAKLI 

Qomoğlu Kornunıda Danzut kilyline bağlı 

Aşkale - ERZURUM 

tc bulunanlar için olup dilck~i bu taııiıhte 

işlc':TI k.alma·dığı bild'iı·ilmdktodir. 

(Dilekçi : Geçmiş hizmetleriyle emekli aylığı 

bağlanmasını istemektedir.) 

T. C. Emekri Sandığ1 Gen-el Mütdürlüğünün 

covaibi yazısında : 228 sayılı Kanunla hiızm et l erin 

lbirlcş'tlirilm<ıii !kanunun yaıyımı tarih'inıde hi.z.melfr 
e.mc'k1iyc ayrılmış o-Muğunıdan hııktkında yıapılaca~' 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda ö~ti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir işlem yapılmasına maha.l görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4212/ 4212 - 10 . 7 . 1962 

EŞREF AYDI~ 

Karar N o. Karar tarihi 

18l.t '5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : R evan muhacirleriııden olduğu ci

hetle mesken •Je arazi verilmesirıi istemektedir.) 

Yeni eaıclcle N•o : 12/ 10 Şafak terzi evi Eöy İşierli Ba1mnlığının rcvaıbi yruzrsında 

Dilei'Çin~n Reıvan muıhacirJ.el'iııdcn olıcluğu voe fa-

Iö-DIR lkat yurda .g.eliş ıtarih!ine na'Z'ar.an kanunla konu-
lan süre içinde mi.i.racaatla iskftn is'tcğindc bulun

manığından hafkkmcla .iskftn mPvzuatına göre yapılacaık işlem olın.a'Clığı ·bHd~r'i!mcktC'dlir. 

Gereği düşünüldü : Dile-kçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir ıişlem yapılmasına ma.ha.l görül
mediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

4228/4228 - 10 . 7 . 1962 

HANS MAlER 

" 

Bauuntcr netmen Bauıs te'lle kireh Bcrg 

Nıdıby P<>st Adlk.oien 

Kuar No. · Karıı-r tarihi 

1812 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Almanya'da Jlans .Maier [it"?nasın

da çalıştıktarım beli1·terek işverenin iş nıukavele

si hükümlerine aykırı hareket ettiğinden şikayet

çiZer.) 

B. ALMANYA 

DIŞ'iş'l c.ri Ba!kanhğının c·mı'abi y8/Zı.sıoda : Mü
mh başkoilf!IOlosluğuldan ~in taıhkik ettirücliği, 

flirma ale}'lhine anealk maıhalli iş ma;Mwsjne mü

racaat edilelbileceği ve _ maıal cf za:man aşıını do'layısiyle işin ncti.c'eısiz .kalaıcıığı lb'Hclirilmc~<'toclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği iigili ve yetkili 
idari mercice incelenerek zaman aşıınıııa. girdiği cihetle veya. ya.rgı orga.nla.nna müra.ca.a.tı gerek-



-ıs_. 

~çenin tarih Te No. 111 ile sahibinin adı, adresi ve di.lekçe özetiyle komisyon kararı) 

tirdiği cihetle koınisyonwnuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonwnuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
ka.ra.r verildi. 

4238/4238 - 11 o 7 o 1962 

öMER YILDIRIM 

Muhtar tııa'diyc köyü 

K8Jfl.r No. Karar tarihi 

1813 5 . 4 . 19S7 

(Dilekçi : J(öylerinin bulunduğu yerderı nakli 
ilej ](ocagöl sakinleri Rusya'ya gitmek üzere oldu
ğundan ilk talip olan kendilerine verilmediğinclen 
nıÜ§tekiler). 

MANYAS K öy İşleri Bakanhğının ceT"a.bi yazmında : 
47•53 -sayı h •Kanununun 41 nci mı:ıd·clcsrinc göre; 

önce Haz'ine araz18inin bulunduğu köydeki topraksız ve aız toprı:rklı ailelerin topra'klandırılnmm 

.gerefidiğinıden, K<>cwg{il ıköyündcki Hazine aııazi~,! nc, iı-şadiyc köyü lhal'kının toprııklan•Jmlmaık aure
, tiylc naki'l ve ıiskan eıdilmelcri mıümlk·ün o'lmaJdığı lbildiı"ilmcC{'tcd'ir . 

Gereği dü§ünüldü : Di:lekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari meroie veya. yargı organlarına. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonwnuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun O nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4249/4249 - 13 o 7 o 1~?2 

CE:\'I•AL AYDIN 

Saı2fip.şla \t:öyıünıde 
S1NOP 

Karar No. Karar tarihi 

1814 5 o 4 o 1967 

(Dilekçi : Süıop ili Türkeli ilçesi Sazlık köyü 
okıılu11a öğretmen tayini istenilmektedir ). 

:Milli Eğitim Ba.kanlığmın cevaJbi yazısında : 
öğreıtime ba.'5larııdığı bildirilınclttcıdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda özeti a~ıkla.nan dilakçesinde vô.kı isteği ilgili ve yet
kili ida.ri mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci IIU\ddesine a.it işlerden olması hasebiyle koınisyonwnuzca. bir işlem yapılmasına. 

Inahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

1815 5 o 4 o 1%7 



(Dilekçenin tarih ve No. bil ile sahibinin &dı , adre~~ıi ve dilek~e özetiyle ·komisyon k&ran ) 

4230/ 423D - 13 . 7 . 1962 
ö~IER KOÇ ve arkaıJa:şları 
Duımlupınar köyünı1rn 

Kurşunlu - ÇA1\1KI'RI 

( Dilekçi : S6verelc köylüleri tarafından arazile
ri?ı e t ecavüz ve köyleri halkına baskı yapıld?.Jın

dan rnü.:ıteki). 
!ç işlcrıi Bakanlığın ın cova!bi yazısmda : İki 

'kıöy araJSmda s'ilfuh'lı ça:tı.5ma olup ölcn·Jcr bulun
ıd·uğu, .mani todllılirJ.erin alımp rılaylaı·ın mruh'kcmc
yc intikal ct!t.iğ i biMirilmdktcıuir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5- nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4273/ 4273 - 17 . 7 . 1962 

AıBDUJ.;lu\H TAŞıKf)J' ve aır.ul!daşları 

Oı:man muıhafaza memuru 

Karıo.r N o. Karar tarilıi 

1816 :5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : .flarrın dı.şı aylık ücretli kadroda ça
~t§tıklarından nıaaşlı memnrwra tanınan hakiardanı 
istifade edemediideri cilıetlc kendilerine de aynı 

hukukun te~milini istemektedirleı). 
AYDIN T·arım Ba[;:anlığının c-cvaıbi ya.zısmda : Dil Cik-

çiler:in talepleri •kanun mevzuu olduğundan ha1{
larında yapılaca'k i1lcm bulunr.ıaıdığı ,bildıir'ilmekteıdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklana.n dilekçe&i.nde vakı isteği kanun 'teklifi 
veya tasansına konu t~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması ha.seb iyle komisyonumw:ca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1817 5 . 4 . 1967 

~---------·-------- ·-·--·- · - --·-·--·- .. ---- - ·-- --...:..:-- --· -· 
427'6/4276 - 17 . 7 

SALiH Y ALÇl)J' 

B azMpc köylinde 

1962 
( Dilekçi : J(ızkardeşini öldiü·enin Sü1·üç sorqıı 

halcimince tevkif edilmediğinden şikayetçidir.) 

Suruç- URFA Adalet Balkn nlığının covıııb i yazıısıılida : Elde 
mevcut ıdclillerc gıöre yapılan i~lcnücndc bıi.r usul
süızl i.ik gıörülmediği cihetle wrzifeliler b akinnda 

muame'lc ıfLyin'inıe mahal görülmecliği bli.lıdir'ilme1<todir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına. müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1818 {i . ·4 . 1967 
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4~97/4297 - 2l . 7 . 1961 

Aı l-l<DÜLKADiR O)L\ Y 
Cevizpınar maıhalcsindc 

Dcı·ik - ~LARDl:\T 

(Dilckçi : ]fardin'de (Sadık Ağa) vakfından 

inti[ cı hakkı a ylığ ının artırıbnası istenilınektedir). 

Dcwlcıt Ba~<anlığı ~cvrubi yazıısmda : 1ntifa 
ıhakkı saıhiplcı · inc gcrdkli zamların yapıLmış bu
lunduğu vakfa geli Pinin sonr.:ıclan aı'ltrrıış olması 

YC"ya eli" ilmClSİ halıinde buna paralel olarak da 
irıltifa. haO<la.nnın a.ı,tm1nıası ve cıkısiltil:mmi g~bi ıbit· sisteme c:cvaz vel'mediğinclcn zamıan zaman 
blitc;c kannnkıı·iyle ya.pılan z.ıınlanl an IYa. ka bıir zam yapılmasına imkan olmadığı b'ilclirlilnnekıte-

ıd ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4303/4303 - 23 . 7 . 1962 

AJBDULf1.A IT BHA YDJ~ 
Hal'k cwtliclC\Si :\To : 98 

Çcn.gdkıöy . tSTANBUL 

Karar No. Karar Tarihi 

1819 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 27 .Aiayıs tnkitabı11ı miitaakip sebep-
siz yere komisırlikten emekliye sevk edildiğini 

ma.ğduriyetinin önlemnesirıi istemektedir.) 

rİ<,: 'işlcri Baıkanlığınm ccvahi yaızıısmda : Aynı 
movzud•a .emekliliğirun iptali i<:in açt ığı davanın 

Danışta-y 5 nci Dairc:ffinin 20 . 1 . 1965 tar'i.hli 
nmmriylc rodıdcd'ilıdıiği b'i'ldiril.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 komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4304/ 4304 - 23 . 7 . 1962 

NURFJrT1:\T KAT1ABAŞ 
Çelebiler J1ı<llhallt"si Da.ınıgacı sokak Xo : 38 

Karar No. Karar tarihi 

1820 5 . 4 . 1967 

(D1'Zekçi Ö{'rt>,f·.,ı~n Dunnuş ö zçelik'ten şi/cô,-

yetçidir.) 

1SP ARTA Milli Eğitim B'a'kanlığının cevaıbi yaızısında : 
Disiplıin Kumlunun 2-! . ll 1962 sayılı ve 434 
ayılı 'ka!'ar\yle Durmuş özı:elıik'in okulda kalması 

llllaıhzuı·I'U g·öl'ülcrck başka dinıla atanıdığı hildil'ilnıaktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 
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Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha3ebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4311 /4311 - 23 . 7 . 19G2 

IlALlL FlLlZ ve arka(1 a~lıan 

N cı bi Hioca k.öyü halkı 

KOCAELt 

Karar No. Karar tarihi 

1 21 5 . 4 . 1967 

( JJ ilck.çi : ]( öylcı·i hndıul•" içinde kalan J(o
crıoğlıı J(akoğ/,ı mevkiini Ncbihoca köyü hudutları 
içindeki çak ılb e leni mevkiinin tapusıına uydurarak 
yegane meralarının ellerinden alındığından şika

yetçilcr.) 

lçişh·ri Baikan lı ğ ının ccv'abi yazı sında : Konu
nun idari ~şlcııı ol maıldan ~ıkı r adli mcrcıi c ıintik 

•al cıtm i ş bulunduğu cıihctlc ba~ka bir suret i hal 
kıal madığı bilJiı,ilnlCiktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

6'240/624:0 - 1() 92/ 10892 - 25 . lO . 1962 

C. NAZDI TA.HAOOLU 
_ Maız.har'bcy durağı l(jrusrıali Cad 67/ 4 

Göztrpc - 1 S'I\A~R L 

Karar No. Karar tarihi 

1822 5 . 4 . 1967 

( Dilckçi : Mustafi sayılarak açıkta kaldığı müd
dete ait günlerinin borçlanınale suretiyle emeklili
ğinde sayılmasını 1'.sternektedir) . 

Tarım Baka n lığın ın 0cvaıhi yazısında : Di
lek~ inin ycnıi bir görevr twyini halıinde 6 .ay zar
fıTlJ(.h müracaat ettiğin'de bor~1 anma işJ.eminin ya
pılacağ ı bıild'il'ilınrndedit-. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1823 5 . 4 . 1967 
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5820/ .>820 - 21 . J ~ . ] %2 

AH:'Ilı l•~T IIAı:\IDl BAIJl\.A~ 

Çifıtı:i )laiJ.an K·oruma DruirL•si Fa·hr i Ba§kam 

BAY! ;\ DIR 

( Dilek çi : ~·5 sene 14 giinlii k emekliliğe tabi 
hizmeti bıılwıduğu halde maa§ bağlanmadığından 

şikayefr;i ve emekli maaş tahsisini istemektedir.) 

'1' . C. Emekli andığı GenP~ Mü•dürlıüğünden 

alınan cevabıi yazı•cla : Yapılan incelemede dilek
çinin emekl:iliğe taıbi 18 sene ] O ay hizmeti bulun

ıcluğn cihe<tle ücre'tlerıindm kesilen ] 05 L, 75 lira 
m n kendıis i ne ia·de edil'd-iği rrıaaş tahsıis edilemi
yoceği bil'clirilnıc'ktcıdi.r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nin yukarda özeti açıkla.na.n dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonuınlUl ça.lışma.la.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma nıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6769/ 6769 - 7J~6/7J36 

8278/ 27 - JO . 6 . 1963 

RARR1 ım~t 7. 

:\Tuta5oğlu ma.];allesi Şekerpınar kad .. ı 
sdkıka No : 6 

YOZGAT 

Karar N o. Karar tarihi 

1 24 5 . 4 . 1967 

(Dilekr;i : Eski vazif esine iad(.sini istemektedir.) 

1 an m Baıkanlı ğının cova'b'i yazısın'dla : 1962 
yılm.da görov~nden istifaen ayrılan dilek'Ç(inin 
1960 - 1961 yıllarmda çalıştığı görcvin1deki me
ısai i nıden nıC"nınun kalınmaıdığmdan yerııidcn hlz
mate a lınamıyacağ1 bi 1d.irilmelldcıdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
· kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir .işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kıı.rar tarihi 

lı 25 5 . 4 . 1967 
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- 11724/ Jl72+ 

l3!J/ 139 - f5 . G . 1963 

BEHLÜL KO 'A 

KumluJ!mcak köy.ünclc 

Ta~l ı c:a.y- AORI 

( Dilr kçi : 1931 tc Hıısya'da n mııhacir olarak 

uclcn 8 han e rtoçmcne 1937 de iskaıı edilelikleri za
wan verilen arazilerinin 66 srıyılı T oprak J(omis
yonnncrı 1955 yılındrı elle rinden alınıp başkalarına 

rcrilmcsinden 111iişteki.) 

K öy l ~lrri Bakan lığının 0cvııh'i yaw;ıJllda: Di-
lc·k~inin iddia Pltiği hıl..'::itvıta drısyalaı· üzerinde 

yapılan in cclcnıC>tlc ruiiC'yr t~hsL-; <'rlilcn arıızilcrin wmlü clair<"s ill'cl c tcmBk w t(\c;;ril iJ·lcm lcrini 
yaptırmrudıklal'l ic:in GG nurnnralı Koınisyonra mutr'lbrr arl •<lrdilnı'İyrn i şlr.ınlcr srb(\hiylr arazil enin 
aynı köy{lc ba;kalarına vc:· i!diği; aynı nıcvztı{l •a a~ılnn clfwnhı ın da alcyhıtc nd icclc n'ip ltcsinl cş

tiği bndiri~mck t rdir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkilıi. 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8307 /8.)07 - 1 . G . 1!)6:3 

CR~ftr_J KORJOLAZ 
D evlet IImıtan "sj iaşc m cın unı 

Karar No. Karar tarihi 

1 2G 5 . 4 . 1967 

( Dilek çi : J1 ss u bay okıılıındo. 2 yıl sınırta ka
lan oğlımdan dolayı talebedilen trızıninatm affını 

istemektedir). 

Gereği düşiınüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifini 
gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

8635/ 635 - 4 . 7 . 1963 

ALAE'l''J'1~ TA LAZ 
Söğlit Sokak Ilaynıman H an ;\o : R 

Karar No. Karar tarilli 

] 827 6 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Görevine 1 derece a5ağıdan tayi
ninin ıısulsiiz yapıldığından 5ikayet etmektedir), 

Oalat:ı - tS'J'A .. '\'D"C'L J c:işlcı·i Bal\'anlığının crnıbi yazısında : Yapı-

lan ta,\· in işl emi nin kanuna uygun olduğu bildiril
ın rkt r.cl i ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm 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 

ı 28 5 ' 4 ' 1967 
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86{6/ 8646 - 5 . 7 . 1963 

ŞEVKET ALh.AÇ 
Oğhmyuısnf kiiyünıtle 

R efah iıye - GRZl~ \..'l 

(Dilckçi : Askerliği S1rasındo anzalandığı cı

dctle nıoliil mOO§ı bağlamlması nı istem ektedir). 

il lilll Savuııııı ıa Bafl<anlığı:1 ın cevrubi yaızısmda: 
~~o n ı· ap r ta rihirıden ~üba re IL 3 yıl içinde mü
raca::ıt ctıııcnı ij bulunduğu c!hrtle 54-34 sayı1ı 

l<Jınekli San:c1ı t; ı Kanununun 61 nci ma·cMesi gere
ğinec maaş b ,ığlananı ıya,cağı hiJıc1irilnı-ektedü. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8747/8747 - 12 . 7 . 1%:3 

Dr. ERC01U~I\'l' ORÇU:.J 
Çiftr; i C8id. 24/~ 

Bomom - 1Z:~I1R 

Karar No. Karar tarihi 

] 2!) 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Dr. Sıfatını iktisrıtıettiği halde maa
şının bir iist deı·c ceye çıl.-ar,lm(lsına dair kanun 
hii.kmiiniiıı nyryulamnodığından nıü.şteki). 

Eğe Ünıive l's itcısi R ektıörlüğü eevab:i yazısınıda: 
1Lk defn meınnriyet meslekine girecekle1'C tahsil 
ıclumıııuna gö:-t' veril en maa~an dofidJo rası bu

lunanl aı·a bir i.i ~st clC'n:lC'C' v,..,.;ıi'C'C'ğ1 3656 say ılı Kamıının 3 ncii ma,t1t1 os i hü'kıııünıtl cn bulunduğ·a. 

cihetlc; memur iken doktora yapanlara bu lıaklcı n v rilnıeıs'inin m-ü.nıkıün olam ıyacağı b1Wil'il
m~kLedıiı·o 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle 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. 

8751/ 875 1 - 9706/ 9706 

12172/ 12172 - 29 o 7 1964 
iffiA.i\'[JJ-' öGETJ 
Ali Sod:u köyiindc 

SARIKAMIŞ 

Karar No. Karar tarihi 

1R3{) 5 . 4 . Hl67 

(Dilekçi : AilQsine ait yanan evinden dolayı 

yardım yapılmasını istemektcdir) o 

l ma r ve :l:ıska n Bakanhğmın ce'Vab'i yazısında 
7269 sa~·ılı Kıanundan faydalıa.n:ınııy,acağın ı miira
caıatı üzerine kendisine ıdu~·unılduğu hildıirilmok

tcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vMa isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malarını dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8780/ 8780 - 16 . 7 . 1963 

.AJBDüL~fEotT ALT Aıı.'J 
Yen ice KasaJbasınıcla 

lNEOölı 

K arar No. Karar tarihi 

183 l 15 . 4 . 19G7 

(Dilekçi : Vataııi hizmet te .··tibinden maaş tah
sisini istemekt eJir) 

~1illl Savunma Ba\kanl ı ğınl'ı covrubi yazısm

ıdfa: Dil ekıç i nin ~bmz cıtJt'i ğ i b c lg-cl c ı·c ıgÖI'C sav·aş

lanüa ·cmısa!Jinc naızaran üstiin ve fcvfkalftde ba
şan gootcl'd'iğin e dair harb tarihh•ı•ine gr<;c n kay-

ıd ı bulunmaldığı ıciıhot'le vaJtan i hi zmet te.ı·t i ıbiml.eıı ma;:ı;ş •bağlıanam ıyac:ığı l!~ilr!ir ilın c·ktNl ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçjnin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği özel kanım 

teklifini gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanımım 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

9445/ 9445 ~ 1+ . 9 . 1963 

RAlT ŞUR.l)(J) I 

H alk 'Cad. Girif.hcn Asım Eıdkak 3/4 

Ü'sküıdar - 1STA~il3UT_j 

Karar No. Karar tarihi 

188::! 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 42 sayılı J(antıntın amir 
rağmen haksız yere emekliye sevkinden 
dir) . 

hiikrnüne 
müştl:ki-

İç.işleni Baıkanlığının ccwailı i yazıı mda : Yapı
lan işlcınJin yeı·inde ol duğu, ·cınckliliğ in.in Danış

rtayca da iptaıl edildiği haldıe göıxıvine alm-aanadığı 

1bi1di rli l m elktc;ili r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.n.in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunım 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonl1muzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

183::l 5 . 4 . 1967 
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9568/ '9568- 12835/128~5 - 14 . ll . ] 964 

YUSUF Cl..\TOöZ 
T. C. Zi raat Bankaısı Vozne :\Iuteıned i 

(Dilckçi : 1942 - 1944 yıllarında Toprak Mah
sulleri Ofisinde geçen hizmctlen"ııin emeklilik hiz
metinden sayılmadığından miLştekidir.) 

GERIIDE Emek'li Sanıdığı Genel :\Iüd i.irlüğünün cevatbi 

ıyaz ı sınıcla : '11opm~<: :\Iaıh:sulleı·i Ofisi ArııiJ.ar vv 
nııi.~bflJyn.a mcnıuı·u olıarak gc-ı;en ·hizmetinin bir 

kwdwY'a 'iLstıinade"t.nıNTiği cihctle /ho ı~ ·] n rudırı lanın'llığı bibdirilmekto-dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vak:ı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip 5434 Rayılı Kanunun 61 nci maddesinin ll fıkrası uygulandığı anlaşıl

dığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler
den olması hasebiyle kornisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

9815/9'815 - 4 . 3 . 1~64 

OS~[AN 1Tn~LAÇ ın ı:ııUnı ıdn.J:ırı 

Sel'O ;:\fi'hinıo M. N. O. Cuınayliye Z. P. 
Okal iya Sltipısua 

Karar No. Karar tarihi 

1834 G . 4 . 1967 

(Dilekçi : K endi ve ailesi fradıııın serbest göç
men olarak yurda Yugoslavya'dan gelmeleri için 
n.kmba.sı tarafından vesika göııderildiği halde tJs
kiip J(oıısoloslı.ğnııca vize verilmediğini, vizenin 
sağlanınasım istemektedir.) 

YUGOSLAVYA Dış 1 şl('ı'"İ RaOmnlığının ccv:ıbi yazısınJd.a : D'i
lekç:ıi ıh al"kınxla ü ki.ip Konsolosluğuna ge.ı.•ekli 

taliına't veril'diğini ancak dilekç-inin ya1pılan dn.vctc ııağmen nwn olosluğa mi.i!'acaat ettnıeıd1ği hil
ld i r ilm&tcıclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vak:ı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

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

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13115/ 113115- ll t53/ J H53 - 1!) 3 . 1964 

ŞüKRü O üNER 
Y cniha!)'aıt i lllw'kul -öğretmeni 

Karar No. Karar tarihi 

1 35 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : J( ad ro tahsisi sU1·etiyle geçmiş yıllam 
ait haklannırı intibalmı icrasiyle yerine getiril
mesini i temektedir.) 

Aı"\TKA.RA }fil'li Eği'tıim Balkanlığının cevaıbi yazısında : 
Ger,:m.iş yıllara a.i't kaıdt'O 1ıa~tlanm bcık'liyen öğ

retınıen aile•d'inin rfazla lı ğı yüzünden ve Danıştay 

karıa.rlarını da tar~h ıra;sıııa göre linfaız edcıb'ilmcık ınecıbUI'iyctiyle ıdiM{çinin taleb'inıin yerıine geti

rilamediği ıbilıdir'ilmckteıdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı dü· 
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzc;ı bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1,:3372/13372 - 16 . ı . 1965 

H ULUS1 GüV.EN 

H atay Caıcl c~i Deniz Ap. Xıo : GOS/ 4 Kat : 1 

1.ZSUR 

Karar No. Kara r tarihi 

1 3G :i . 4 . J !.JG7 

( Dihkr;i : Eski intibaklan nın yapılarak emek
li mrınşııı ın diizd tilmesini istemekledir.) 

Ulaşrt ı nınn nnlkaııl ı ğı ııın C C \'~I' !ıi ynz ı s ınıda : Oi
J el{(;:~n'in •clurı.ı munun 'taı~h i!h oc1ihl iği cih ctlc ıba~ka

ca yapıl acıak iş·J em kal'm ·a:tlı ğ ı lı' iltliril ııwktNl ir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçin:in yuka.rda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8/ 10 - 26 . 10 . 1965 

:\IT..;RYEM AKYOL 
ıİ·~tanbu l Ca•dlLbsi Kahn l <' ı' c1urnğ ı Zrnl a li 

Bo~mk •No : 7 

Karar No. Karar tarim 

1837 5 . Y: . 19{)7 

( Dilekçi : J(ur·tuhıJ saı •a§ı malii.llcr·indcn eşi 

Ilii.seyin Aleyol çalışamaz dıırıww geldiğiuclen va
tani hizmet tertibinden maa.J tahsisini istemekte
dir). 

ANKARA Milli 'Savunma Balkanı iı ğ Lnın ccv:.ııb'İ ya;zısında : 

Tal cıbinin olumlu 1mrşılarııam ı yacağı ve eşin e ımı-

lfıliyet maaşının rbağ l anamıyarağı fb i • J ıcliı Jj],mcktediir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenerek yerinde görülmemiş ise de ayııı hakkın verilmesi bir kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
med.üğne oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1838 5 . 4 . 1967 
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1G7:3/J.tcfl- :2~. :ı. 1%!i 

~a 1'1Z - lC..:\ YS EH.l 

( Ditckr;itcr : .1 razi t11fc pfı ,·i11i11 tc ı·:::i( baştandığı 

zaınını 1ıazarrı atınarağı lı usltsı1 nda Dilckr;c l i.omis
!JOI1'1 i1Ca J . :! . 19fi3 tarih ı·ı 179 say1 itr 1.-aror 

ı·erifnıcs i n e rağme n lı{rt!L i oprıı l,sı: ç-iftç i oturak 
kc11difc rili [' !JI ,. ı·uit ın r di,ijindı ıı 111 ii .~ trkirlirtcr.) 

K ii .\· · ı ~ 1 rı· i Bnlka n 1 ı ğ'ın ın l' r \'n hi yn zıNııHl a 

Plıi'ınlı .Jı.i ı· •dnğ· ıtıııı yapılıı w:ı yn krwl aı- g"l'I'Cik li <:a l ı. nın la ı· ılll'nın ı rttiğiıııl <•ıı •ş i ııı · lil iık t ıpr:ıfnsız ı:il't

<:İyr nraız i ' \'l' l'İiııı'iyt' <'rğ' i; :ııı<·a 1 \ · ıııalıalll ]Ja zi ıw ara,ziı-:iıı ı l l' n ııııılıta <: ,,·nıtn ndn 'jl:ıı-n lk i ı·n yH Yl'riiP
bilr<·(' ğl i cıJiı<•tll' ıln ı yolu tır:ıııı:ılar ı g-ı·ı·pkrl'eğ· i :lı il d iı·i ln ı ddrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçileı-in yukarda özeti açı1::lanan dilek~ilerinde vakı istekleri ilgili ve yet
kili idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

169!) / ı 80G - ;~1) . J . ı !){) (i 

FAHP.ı l Nl'l-~ŞAlJP 

Br~İn<'İ Dn ı·nk ı ;p\··r ııt Sokak \' ,ı : !1-1 

Yr niııı nılı aJl.•- .\~K.ARA 

:\I illl ~nYıı:ııııa Bııka. ıılı ğ' ı ıı ııı (·p,·ıı hi ~-mm:ıııda 

Karar No. Karar tarihi 

ı tı: :!) :ı . 4. 1967 

(Dilrk r; i : Eski yeni emekli farkmı katdıran 

yeni bir leadiil ka 11ıoıınııw biran cn•cl çı kanla

mk bu giin emekli otan bir asisuba ydau a'ja,i.)ı zam
lariyle birl ikt e G61 linı c nı rk /i maa.sı ataıı l>i r Tii.m
gcnNalin lwkl:• ll/ 11 .I 'CIIi cmcl:li nisbetine yiikscltil
ııı csini ist cnı ckiı dir.) 

Bu hıı sust.a lllC'Ycnt n~1a.IC't.sizl iklrı·i brı-t.n nı f cdc
t>ok h ir kmmn tm;arısıııııı ha.zıl'!anınakta oldnğLı bü 
dirilnıckt0dir. 

Gereği düşünüldü : Dilel{çinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı istcğ·i kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1 !)fi ı ;zı .n - 2rı . 7 . ı flfı ıi 

l]jA:\'L\fDURDll 

:\\ıı·i:a~m:ın i.vr :lf<•dn•s<• oda.sıııd ; ı \" o : Rj i:J 

Karar No. Karar tarihi 

ı ~-10 !i . -1 . ] 967 

(Dil c k çi : 1 ıJi b cı/mn ı · e te da ı·i ua7nlınaması ne
ticesi hasfa11cdc oğluıınıı ötiimiinc sebebiyet ı•ereu

l c rdc ıı ıwii .~ trki !'e 2 200 lira oı·ı1kat 1icreti alcırak 
işle rini yiiriitı, .· iycn rn·ukat Turgut Karalı-aş Jıak 

lıındcı ta/;i/)(1( icı·asın ı is lcmcktcclir.) 

Ad<Hi ot B::ıiiGtn lı ğıııııı oovalıi yazısıııda : Dilek

QLnıi!l oğlunun ülii ıniiıı c soiH'l'}iy e1 wrınnk'trn snnı'k ddkborlm hakkınıda tnkipsizlik kararı n ri lip 
itiııar, ü z.c ı·iıır ağıı· e rz.:ı ııı :ı. lı k<•nH•si knrııı· i~· lc kr inl c., tiği, diğer ısuç faill e rinin AI Kaınıni ylr nffa 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, ad resi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

uğrfl,dığı ve avukat Turıgut Kaı·aıkaş hakk ın <la ıda Avukıatlı~{ Kanununun 49 ncu maddesi ~gcteğince 
tak~baıt icrasma "izin veril nıcısinc I üz u m giiı·ü I nı ediği ılJiklıirıiLmektedit. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. 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 komis-yonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

196:3/2162 - 2.> . 7 . UHW 

~IERZCKA ( '.\ fC\R..\J{.~L\Z 

Tekel Gene l }1·1. ·~f alızenıe ,\lım !=:\nrh<\si 
{l alk~i:bosn 

Karar No. Karar tarihi 

1841 ·5 . 4 . 1967 

(V azi[ e yerinde keyfi sebeplerle çalış1na imkan
larının selb edildiği, kasden cezalandırılıp, nakiUer 
yapıldığı, her ~ekilde görevinde huzursuz edildiği 

cihetle şikaye t mevzıılarının tahkikiyle layilc bir 
göreve naklini istemektedir. 

t~TAXBl'L Gi.iım1:1üık ıvı; 'l.'elkcl Bakanlığının cevaıbi yazısın-
ıdıa : DiLekçinin rurruir ve aı'lm•daşlal'iyle g cçimsiz

liği ve m(\sneıtsiz ş~l<iiy<>tler\ İ i t'iya.t1Pdi rı e n , giil"cvine M.yin ıoc1Hdiğ i her y erde ıdaima ·geç ıge"len vıeya 

hi~ gelmıryen bi ı· memur .rı !ın ra 1~ kC'mli·. in•clen i.; lifaJ<1e cdil!mtiyea 1bir •kim• e ·olımaısı seb~biıyl'e mıüıta

acldit ker·elcr •cliı.<ı~plin cr:z1lı:ır i_vl r. 'tC'cziyCl<;inr rağmen rsHlıh ı mrüınıkün •o'lrnaıclığı eihetle ve kıul
}ıOl-.nzhill< ;di.işüncC'Isiylc Ank:ırrı'<ln:k i rsteıtli ğı i .göreve verilemiyoceği ibndıiı'iLmekloclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. 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 görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1 

705/ 746 - 23 ~ . 19G3 

Aıi,t YILY[AZ 
'l' ::ııbalch a n r malıal'lN· i 'I'ekke 'tJkak I\'" o : 17 

\ ı ~~~L, !~TUR 

Karar No. Karar ta ri hi 

1842 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : r'ıımhuriyet Savcm ve t era Memu
rıınwı yolsuzluklarından şikaydçi.) 

Aldalet Ba'kanlığının cevabi. yazısında : 11 ri 
sürülen iıdd'iıalal'ln hiç lbini:sinin t.'llha•l(fkuk etme
ıdiği c~heHe vazif,elıil er haıklkında t3ıyıini rmuamele
ye malhal ıolmtı.dığına 1mrar ve rildiği ıbildil'il

me<ktcıd ir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğıi. ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

733/774 - 17 ' 9 . 1963 

BEUZA T CAıl'l'~·EV ·ER 

2203 Solkak N•> : 1 12 

Bngrı.zıic:i - 1Z~I1R 

Karar No. Karar tarihi 

1843 5 . 4 . 1967 

(Dilek.çi : Profesyonel fntbulcu olarak l zmir 
Ege Spor J[ulübiinde bir maçta aynarken yarala
nıp sakat kaldığ1. halde maa§ ve tazminatlaı·ının 

ilgililerce ödenmediği cihetle sefalete rluçar oldu
ğundan mii§te!ci.) 

D CIVlct IBaka.nlığı {!OV\alb~ yazıısında : Dilekçi
n in prıofC'syonl'l ·fu'tıl)o'l ,cu ıolıduğu v ısigı rta lı bu

hwduğu li<;'in profesyonel rut\ ol yüne'tmeliğinin 38 nci ına'<lıı.lesinc ıgöre sigıoı,t.a:dan tazminat tale
bin•Jc !buluna .l.ıilC'crğ· i ve ·aynı yöııd:mcliğıin 39 ncu ma·d'cl :i <grreğincc ıde 1mlubün.ün s ıthıhi iba!kım 

ve t:odav.isini yapitıımıakla nıüke·lld •olduğu, 1\xılkiıye transfer alacağı il c .hak ettiği ·aylıkları vıarsa, 

yıönetmeliğin 41 ı~ci ma·uı clcsi.nr og·öre :ku'l>iil.Jüniin ıbunları tda öde:mıiyc ımedb1ır olduğu ıbilıdiı·ilme~de 

ve bunların dışınıdıa Fu·~bol F0ılcra'Syonnnca yapılacak :])iı· 'işl em •olmaıdığı hildirilmckıte'C1ir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

913/ 954: - 14 ı . ] 964-

AIBD ULLAH ?.ÜJ-r'rü 

BÜiyü·k ''I'or'bop 1nşaat Mültraaıhıhic1i 

Karar No. Karar tarihi 

1844 5 . 4 . 1967 

..{ Dilekçi : S emirkent ilkokulu miita.ahhidi ol
dıı,iju halde okııldan alacağ1 kalan 153 000 liralık 

inşaat bedelinin senelerdir kendisine ödenmediğin
den miiştekid1>. _ 1 

SE~lR.IillN'r Mil'li Eği1ti·ın Bakan lı ğının rev·albi yazısın'da : 

Iıspa.ı·ta valili~ınc vcrile.n Eml'irl" ıdii·P.k<,:inin alacıa

ğının •Od'enme ·inin istenildiğ:i YC valiliğin 27 . 7 .. 1964 gün Ye iıışaıaıt bölümü 71 5.0/6093 sayılı ya
·zıısiıyl ~ mültaa'hlıiıdin ~)aJhıis 'kıonusu alacağının 1965 yılırı!L1an rt~baren .bıü!tçe iımık nnl::ı.rma göre en çok 
üç yı nda -öden-mesi için gerek li 'ied<bcirJer'in a'ldırı lacağının- .rovapla ndm'1dığı bil 'diı·ilmek<ted'ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde vakı isteği komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göziilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka.ı·ar No. Karar tarihi 

ı 1;, 5 . 4 . 1967 
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(Dilek~enin tarih ve No. ııu ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2618/ -1,2826 - H . :3 . 1 !}() 1 

liASA~ HM·Diı\ ~ 

Altındağ Pil Pvn<' :\!a,Jı. X o : ll ~ 

( Dilekçi : L1 skerliğinde kaybettiği sağ elinden 
dola.yı ıııaluliye t maaşı istemektedir.) 

AXK.ARA İçıi ·I cd 'Ba'kanlığınm covaıbi yazısınıda : Ken-
d ini .ask erl~ten kurtanmalk kaıst iy1e yaptığı yara
larmadan dolayı 5434 sayılı Kanuna ıgörc maaş 

lbağ l anamıyacağı ıtııi1dlil'i'Lmckıtccli r. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelenip kanuna aykırı görüldüğü ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

28:3-1/+:32 1 :-ı - 1 ,j . :3 . 1 !}6 1 

~{'LgY:\[A:\' .AYDT~ 

Karar No. Karar tarihı 

:1!846 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Geç terfi ettirı7ml3sinden mü.Jtekidi1·.) 

:\f rııkr"z Köpri.iıba~ı Okulu Başöğ: !· rt nı rn i 

(l (':\H'ŞA~ g l\filli Eğiltim iBakanlığının 0evijibi yruzısıntla : 
ıHa:kkınıda 6721 sruyılı ıK•anuna göre yrupılan 'i§le
l'Trin yerin'Cle oJJuğu .bi1dıirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

21 +3/Y-3244- J3 . :-ı . ] !)6 ] 

OHıiL\..~ TURG T 
~oğukOnıyu I~I aıh . ~10 : 242 

Karar No. Karıır tarihi 

ı 47 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Günahsız ve sebepsiz yere bakanlık 

emrine alınarak mağdur edildiğini, görevine iade
sini· 1'stemektedir.) 

Kii~k - AYDl;\; 'J~anm Bakanlığmın ccvaıbi yazısırılda : Fırısat 
ıdıüştükçc görovi sırasırılda her türlü us u1LSii.z iş

lemlerle mcnıfaat sağl•aıdığı, içkiye miiıptela oldu
ğu cihetlr !bakanlık Prmi nc alınd ı ğ ı n" IJU sebeplerle yeniden rgörcv veri1emiyeceğ'i bilıdiril ımcil.r

'taclıiı·. 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir !işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

18·<1S .S . 4 . 1967 
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2946/43627 - 24 . 3 . ı·96ı 

TEYimK GüLA Y 
Manita'turacı Osman Gülay eliyle GcyikLi 
lkıöyıül1'de 

Şalpa:za rı - TRABW. 

(Dilekçi : K endilerine ve1·ill'n arazilerin bila
hare ellerinden alınmasından müştcki.) 

İmaı· ve 1 kun Balkıanlığının c-evaıb'i yazısınld·a : 
Yapılan işlcml cı•ıdc 'kanuna aykmlık <lmadığının 
yaıpılan tc1Jkilkaıtl'a anlaşrldığı bilüirilnıekıtedlir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunıuz bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

295-6/43672 - 25 . 3 . ı9&1 

ŞERF)F GüVEN 

Tüccar Kulülbü ISemitin'de Sem'kcı· Aıp . 

Kıa:t : ı, No : ız 

Karar No. Karar tarihi 

ı 4:9 5 . 4 . ı967 

(Dilelcçi : Diyarbakır Vak1[lar Müdürü Süley
man Avşar'ın 10 senedir h-ileli planlarla vakfa ait 
arsa ve akaa1·ları ucuz bedellerle kendisine ve eşine 
malederek a.partmanlar inşasmdan ve şahsına yap
t?.ğı fenalılclarclan miişteki.) 

D1YARBAKIH, Devl eıt Haıkanlığının ovaıb i y.azı mda : Dildk-
<,ı'inin !bütün ~ikıayct mevzularının .müfcttişe tah

loik etJtirilıdiği , Jtanız'iım edilen f cz'lekcnlin DamRtaıra tovıdi edilıdiği ve Danışiayca isnadlara men'i 
mu.hakeme 'VC !ilde.mi 'ta~dp ka•·.a ı-ları ;veriJıdiğ'i savcıhkoo ıda aynı :ka.ral'a :iştira'k ediJ.diği ıbildiı,il

mektedir. 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Devletçe bük
idari mercie veya yargı organlannca incelenip karara vanldığı cihetle komisyonumuz çalışmalarım 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2972/31513 - 25 . 3 . 1961 

.AJRET ERDOö iN 

Mola I{Jöyünıclc 

Karar No. Karar tarihi 

ısso 6 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Aske6. hizmti sıras111da vır nöbetçi ta
rafından kazal.'n v1ırulamk (;ldııriilen Y d. Subay 
oğlu Abdullah Erdoğan'dan dolayı aylık bağlamna
sını i t emektedi"' .) 

I AY. ERt Maliye iJ3 akanlığmın ıceva:b: yazı-sında : 5434 
ısaıy1lı T. C. Emekli nıdığı Kanununun 72 nci 

maıc1idıasiyl~; ölen ıi t'il'a:kçiJeı'.iı: ölıü.m tarih'inde muh'ta« ve 6.) yaşını ıdıoklmnıuş bulunan 'babala
rına, ölüm 'tarihinıden i/tibaren rn ço1c bir yıl iç inıdc yazı ;i~e andığa müracıaa,t ,etmek şarltiyle mü
ııa.caıat tarihini. tıaılcibeden ay başından itibar n aylık bağlanacağı ' "c muhtaç baıba'lardan 
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geçimini sağlıyamıyacaık derecede mallıl ·olanlar ya~ kıyd ı konulm;:ı• c lı ğ ı ·lı a l :c}e; dilek
çinin zamaıııı.cla samlı l<"ça 1<rnclisintlen istenen mfdCıliyct •ve muhtarltk ıbö l ge·lei'İni ıgönd Tmc
ıdiği; 9 yıl ·onra rgönder i Lcliğ' i ı·apor ve ibelgeler J.c üı·enin geç mi~ o]ıduğu ciıhctk anC:lı~<ça ıbaş'kaca 

yapılacak 1mnıın i işlem ıka 1ım ;;,d ı ğı ıbiklidlmcıktC'dir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~lEHLiKA C'Eı TGiZ 
DS! - 2 Bölge .\f<iicl. Proje -İi<ş.ae:t 

B rn·nova . 1ZM1R 

K arar No. Karar tarihi 

1851 15 • 4 . 1967 

(Dilekçi : 1952 - 1954 yıll:m için namına fu
zülen mülga esnaf veı·gisi salınmı!J olmasından 

müştekidir.) 

:;\lali~·c Ba1wnlığının cc\;alıi yazı sınclıa : Gerek 
tıaıhıakıkuk ve get·cıksc tahsil bakımıından u ygulanan 
i lemlerdc kanuna aykırı bir eihet bulunmadığı 

b~ldi riJ.m okted.i r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanuna uygun görüldüğücihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğintı oy birliğiyle karar verildi. 

2994/ 43854 - 2 . 3 . 1961 

V.AlllP AL 
Nurctlti n :Ma!h. Ataıtütk a:d. No : 7•5 

DüZ E 

Karaır No. Karar tarihi 

1 52 ı5 . 4 . 1'967 

(Dilekçi : !(endi gayrimenkulüne tecaviiz ede
t·ek bina inşa eden komşusundan müşteki.) 

lmae ıve l sldl.n (J3alkanlığının ceıval.Yi ya.zısırılda 

!ddianın gayrivaridolduğu fenni ölçülerle teca
vüı2'lün ryrupılmadı ğının ıa nlaşı ldığı bih1ir'ilmd-.ıteıdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1 58 ı5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adı·esi ve dilckçc özetiyle komisyon kararı) 

3004/ 43865 - 28 . 3 . 1961 

HiA.Tt ·E GöKMFJN 
ı 7 E'y'lül MaJh. Faıb r'i'k!a Scxkaık ~o : 8 

BANDIR..I1A. 

(Dilckçi : ;ı!iiteı•effa eşine Raltkesir öğ1·etmen
le1·i ve J{ iiltiir .ll il nt esipleri birildirıne Derneğince 

öderımiyen 1 500 lirasının kewlisine ödenmesini 
istemektedi1). 

Gereği düşünüldü : Dilekçin:in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaa.tı gerektirdiği . cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5' nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

3008/ 43883 - z_q . 3 . ı96ı 

RAYRt ERSAN 

ı 9 Mayıs tM·alh. 

Karar No. Karar tarihi 

1854 5 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Ereğli kömür i~letnıesince kömür 
kuyıısundan çtkarılıp evi civarına yığılan pislik
lerin yağmurdan kaymasiyle yıkdan evi yerine ye
nisinin yapılmasını, zararının teminini istemek
tedir.) 

Kıozlu- ·ZO~GULDAK anaıyi IBa \anlığmın covaıbi yazı mda ; Sür<'-
si. ıiçinde hru~m'!.t 'tayin <!iderek ta7llllinıat ıdav.a: ı aı;

madığı için açtığı idfuvıaların rC',ddcclildiğindcn başkaca yapıl3Jca k işlem 1'a lımadı ğı bildil'ilm<'Jrtedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetltili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
lenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

33ıı8/44655 ~ 11 . 4 . J.96ı 

RAG :UP ERiKAN 
Beylenbey'i. Küplücıe RenÇber .Sdkak N o : ı2 

Karar N o. Karar tarihi 

ı8fi5 5 . 4 . ı967 

(Dilek çi : .Adi ma.Uil olarak ikraıniyesiz emekli
ye sevk edildiilinden miişteki olvp ve vazife malıi
W statiisiine 1'thalini istemektedir.) 

1ST.A.i\TBUL iç'işlcrli Bakanlığının CC'Wılbi yazısında : Has-
talığının ve ııaporlarınm <Vazife ma1ı1llüğü sltatü
üne alınması i~jn wrakıruıı T. C. Emek'li anıdığı 

intikal etıtiri1diği ıbiMiri1mc1rtedir. 

Gereği düşüünldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gereken mercie ulaştırıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

ı 56 5 . 4 . ı967 
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332~/44518 - 8 . 4 . J9GJ 

NUSRET'l'lN 'E.KlRCFE 
Kı·zılay )[aıh. 113 Sdka'k Ko : 2 l 

ERZl~CA.N 

(Dil ek çi : 1 §ine son ı•erildiği göreviue iadesini 
istemektedir). 

:.\I illi avunma Bakanlığının ccvabi yıazısında: 

ks'kcr1 LisDdc llrunıduı-ac ı oları <lilolti<:in'in P . 109 
'ta'limatının 24. ma<lıd ine uyaıı dumınu sobobiyle 
i şine son • vcı·i[ı(~iği ıbi hliı,ilımckte-d i r. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice jncelenip yerinele görülmediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine r>y birliğiyle karar verildi. 

6597/51 49 - 27 . 7 . ]961 

:IJ '~Lı\!L KULI\UDA Y 

Lal eli Alkısaray rucl.cle's i ~ıo : 4 Kat 3 

Kara'r No. Karar tarihi 

1857 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : !ıl. B . J{omitesince yapılacak Af Ka
nununa bir madde eklenerel: If azine a.lacağı ola
rcık askeri hizmeti sebebiyle keudisine zimrnet çı

kanlan ve halen ödemekten aci<. olduğu 6 000 lira
nın affını iste,nektedir.} 

1 TA:.TBUL Milli Savunma Baıkanlığımn cevabi yazısında : 
27 J[ayıs .in1<iil ılbından sonra ç ı'kanlan 113, lr34 ve 
218 'Say ılı Af \kan u nlarınıda D evlet .alıaca'klarınm 

affına 1daıir •bi r hirklim ·Jmluıunruclığı gibi, V ekillctçc ,de ıclüşünül.mediği bu tal'ihe ıkrudar !da borc-un 
'ödenmiş olacağı lbi'Jıd"ıı-ilmdlctooir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı geerktirdiği gibi ·kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği elliet
le komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle komiııyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5593/ 5>1 39 - 27 . 7 . 1961 

S.A1M HOŞGöR 

Lise İngıiliı:ooc öğre'tmcni 

S1VAS 

:emir 'Verıme ye'tkiı inin 1\faJzyc Balkanlığına 

Karar o. Karar tarihi 

ı f>8 5 . •4 . 1967 

(Dilekçi : II azine alacağı okııl masrafı para 
hiç olmazscı faiz ı-e mahkeme mas·rafının Af ka
n1ınlarına konularak bir madde ile kaldırılması is
istenilmektedi1·.) 

Milli ,Savunma ıBaflmnlığının cevab i yazıısınlda 

ıBorcun dı ırrdaki kı mm tah-si.l c:clilmcımesi içıin 

ıaidolchığu bilclin:iJmekttcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü 



. 
33 

(Dilekçmııin ta.mh ve No. su ıiJ.e sıiliibinin s.dı, adresi ve dilekçe özetiyle ıkom.isyon kaT'an) 

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

5705/52191 - ı . 8 . 1961 

O MAN YILDIZ 
Ceza evinıde 

Karar N o. Karar tarihi 

1859 ıs . 4 . 1967 

( Dilekçi : Bir kişiyi yaralamak ve diğerini öl
dürmek suçundan yapılan nıuhakemesinde ağır 

tahrikin nazara alınmadığından müştekidir.) 

GİREUN Adalet Baıkanlığının C'evabi y;azısıruda : Hü-
kümlü hakıkında Giresun Ağır Ceza Maıhkemesin
de yapılan ryargılama neticesi verilen ırnaJıkı1mi

yetin Temyiz edilmiyerek kesiııleştiği bild·irilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3013/20914 - 3012/ 20194 - 26 . 9 . 1960 

OSMAN NURt GENÇTüRK 
Taya[cadın Malı. ürıün Soıkak N o : 120/ 3 

BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

1860 5 . 4 . 1967 

(Dilelcçi : Re'sen emekliye sevk edilmesinden 
miişteki ve yerıiden göı·eve alınmasını istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yaz ı sında : Aynı 
movzucla Danı~tay'd.a aç tığı ıclivanın rıeddodildiği 

lbiklirilmelktedir 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

J 61 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçeniın tarfih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekç-e özetiyle kClm.İsyon ikararı) 

3497/ 8876 - ll . 10 . 1960 

Z!Y A ER 1YES 
Hashooa ·Maıh. ] 1 O Sokak N o : 19 

.AJCHlSAR 

( Dilekçi M üktesap haklarının göz önüne alına

rak iadei memuriyet ettirilrnesir11. istemektedir. ) 

Sağlık ve Sosyal Yardtm Ralkanlığının cevabi 
yazısınıda : 1957 de re'sen emekliye sevk edUen 
dilekçinin Darnştaya dava .agınadığı tbi1dirilmek
ıtedir. 

Gereği d~ünilldü : Dilekçiniıı yukarda. özeti a.çıklana.n dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili
idari mercie veya yargı orga.nlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz· çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
iflem ya.pılıruı.sına. ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3942/223 2 - 19 ' 10 . 1!)60 

ıAJDIET IJ3ATMAZ ve ıarkada.~ları 

Adliye Emdkli Ba.ş'katibi 

Karar N o. Karar tarihi 

1862 ı5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1'erfi hakkı verilmeden emekliye 
sevkinden mutazarrır olduğu, düzeltilmesi ıçın 

ilgili mercı1erden tetkikini ve yeniden göreve baş

ıatılmasını istemektedir.) 

ACIPAY.AM Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Yaşı-
nın ilerlemesi sebebiyle görevini yapamadığından 

adiiye müfettişlevinin teklifi ile yetersizlilkten emekliye sevk edildiği bildirilnı elctedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organla.rııuı. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom:isyonumuzca bir 
işlem ya.pılmaınna, mahaJ e-örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8965/ 96!) - J 6 . 2 ' 1960 

M. YAŞAR StP AH! 
lD 1. 25 S·ondaj Şb. Başmülhendisliği 
Malcini t yardımcısı 

Sandıklı - AF'YON 

Karar No. Karar tarilıi 

1863 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi Emekli keseneklerinin iadesini iste-
mektedir.) 

Matiye Ba:Jmnlığmın cevabi ymısmda : Kese
nciklerinin 8 . 7 . 1960 tarihli Ndcınc emri ile Af-
' yıon Ziraat Barı/kaısı vaısıtasiylc a•dresirre göndcrı:il-

1diği -bilıdirilmcıkteıdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari :mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı. 
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(Dilıekçenin ta.:rili v-e No. su ille salllbinin adı, adresi ve di:lekç.e özetiyle ık.omisyo'n ikar.arı) 

Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca: bir işlem · yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

87·66/ 8766 . 2 . 2 . 1960 

MAHMUT KESICiN 
Bal at Ayan OaJ. Nıo : 14 

!STtANBUL 

Karar N o. Ka~ ar tar~ 

1864 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Babasını öldüren lcatı"llerin yakalan
masını istemektedir.) 

' İçişleri Baıkanbğımn cevabi yazısında 
lerin ıarandığı yakalandJğında bildirileceği 

rilmektedir. 

Katil
bildi-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işl(>m yapılmasına ma
hal görülmedigina oy birliğiyle karar verildi. 

9381/9381 - 19 . 3 . 1960 

ZENN1!P TURGAY 
Çalanaık Malı. Sinler So. Turgay Çık. No : 4 

Karar No Karar tarihi 

186(' 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : MalUlerı emekli iken vefat eden e.§i
nin emekli maaşının kendisine 11e çocuklarına bağ
lanabilmesiııi istemektedir.) 

GAZİANTEP Maliye IBak.anlığınm ıceva:bi yazTsınld.a : u74.1 
~ayıh Kanunun 1 nci maddes'i11E> .göre 5 sene hiz
ımeti ıolarnk erneikiiye malU.liyeti ıse~eboi·yle sevk 

edilenler.e hayatı boyunca ımaıı:ış 'bağlanamıyacağı rve llıu aylığın vefatı ılıalinde dul ve yetimlerine 
int:ıikal eıttirilemiyeccği biı.dirilmc'ktcdir . 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ait bulunduğu ve kanun mevzuu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapü
masma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1866 5 . 4 . 1967 
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(Dil<ekçenıiın ta:r!ih ve No. su -ile sah'ibinin .adı, . adresi ve dilelrç.e özetiyle ·lwmisyon. kararı ) 

9500/9500 - 9686/9686 - 25 . 4 . 1960 

tSl\WL TOPRAK 
Orman Başmüdürlüğü i~fiihcndi<>i 

.AN'l'ALYA 

işleminde ıdilekıçiye matuf .bir ılıaksızlık 

leıhine anandığı bildirilmokteolir. 

(Dilekçi : V ergi Cezası olarak istenen meblağ 

hususundaki işlem Danıştayca iptal edildiği halde 
Istanbul Defterdarlığınca bu ilô-mırı tetkik edilme
nıesinden müştekidir.) 

~faliye lBa'kanl ığının ·cevabi yazıısınlda : Şir

lkc't na,mına taı~h~dilen v;ergiler ıdc ve tahaJkkuk 
ıbulunma,dığı işlemıin .Danıştaıyca da Maliye Bakanlığı 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va~ isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sa.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birli ğiyle karar verildi. 

9708/9708 - 1788/1788 

7290/ 7290 - 16146/ 16146 - 26 . 4 . 1960 
ALl RIZA GCRSOY 
Karşıya:kıa 370 ıSoka'k No :8 

ADANA 

Karar N o. Karar t arihi 

1867 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Emekliliğinin ref'i ile PTT de yerıi. 

den gö1·ev verilmesini istemektedir.) 
Ulaştırıma Baıkanhğının cevaJbi yallısında : 

SicH ve Sağ lı k durumları i·tib::ı.riylc i dareye 
:faydalı ·olamıyacaık durumıda ol anlardan c:mckli
lilk süreleeini ikmal edenler me~·anmda 47 kişiden 
n)iri olanak 1953 yılında emekliye sevk adHd.iği, 

ıtelkrar ·göreve alınmasına imkan ıolmrudığı lbildi
·r'ilmcktodiir. 

Gereği dü~i.inüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerinde görülmediği cihetle komisyonumuz çalışmalanru düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun E nci madesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

9773/ 9773 - 13 . 6 . 1960 

ABDULLAH TAU 
İıstiklal Malı. AdaLar ıSokalk N o : 28 

ESK.tŞEiillR 

Karar No. Karar tarihi 

1868 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : I stifa eden Sb. ve Astsubaylara 'tek
mr o1·dııda ,görev verilmesinin sağlanması isterıil

mektedir.) 

Milli Savunma Balkıanlığının cevabi yazısında 
1076 sayılı Kanunun 16 nci maddesine göre gere
ğinin yapılamıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka da özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun tadilini 
gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
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(Dilek~ tam.Iı vıe No. su riıl~ sa.blihinin adı, adresi ve ıdilck~ e öutiylr .lwmi yon ıka ı·a rı ) 

ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi 

9791 / 979 1 - 1099,1627--1- - 6 o 8 o 1960 

NIHAT ÇAKIR CAI_,l 
Yenice 1~faıh. Postanr n~aı·şı'S ı No ::n 

AI_,AŞEH1R 

ı '69 5 o 4 o l967 

( nil ek çi : 1'ap11 !(adasi ro Mahke ıııesini11 bölge

l e ı·i~tde çah~tmhnn.sı isteuilmektedir·.) 

Adalet ,J3al,8nlığının cmraıbi yaz mda : C'a
'kırali !k.ö'J'iine ait amzi •ka!da.st!'o davalarının Ala
şohir mı.kimlel'ince rüy.et edilmesinin ağlandığı 

Ibi klir.:] m ClktCı<:li ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.ln isteği ilgili ve yet
kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı 

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

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8974/ 9205 - 2 . 3 . 1956 

V AKKA...<:; KOCAKUR.T 
Snvn.rlı " ahiyr i Atmalı Kaealaı· llc •Ötyiinıdr 

Beısni - ADIY A ~1 A:'>J 

Karar No. Karar tarihi 

1870 5 o 4 o 1967 

(D ilekçi : Jliitaadd~t kerı·c le r 1"hbar e ttiği 18 as

ker fimrisirıi?ı yakalat1lmadığı11daıı nıiişteki.) 

)fiili Savunma Baıkanlığının ccvaJbi yazısmıda : 

yalmlanaımıyanlaı·ın 'takibooilmrkıt€ ıolduğu 'bil·di 
ı ·i 1 nı C'ltte'di r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesınde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i§lem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ilaşl]mn 

Bolu 

Scnatöl'ii 

S. Uzunhaasnoğlu 

Ba·'jkan V. Sözcü 

Gi.imü ane Adıl1!na 

Mi.ll ctvekili ıSonaıtörü 

N. Akagiin lıf . Y. lıi ete 

(Dilekçe Sayısı : 122) 

Karar No. Karar tarihi 

ı 71 5 o 4 o 1967 

Sözcü 
İzmıir 

Milletvekili 

O. Z. Efeoğln 



• 



DÖ N EM : 2 TOPLANTI : 2 

• B. M. M. -
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYONU 
DIVAN I 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- ......: Sayı : 25 ..--

Tevzi tariki 

12 . 6 . 1967 Pazartesi 

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

ı467/ı549 - ı2 . 5 . ı966 

(S. No. ı) 

ENVER KANT ARCI 

Sanayi Bölgesi 6 ncı cad. No. : 5ı 

ı 527/l608 - ı2 . 5 . 1966 
(S. No. 2) 

KAYSERt 

!SMAiL KARAKIT~IÇ ve arkada§ı 

Sanayi Bölgesi ı nci cad. No: 42 

1526/1607 - ı2 . 4 . ı966 
(S. No. 3) 

• tBRAHtU NEVŞEHtRLt 
Sanayi Bölgesi 3 ncü sokak No: 20 

1525/1606 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 4) 

ALt RIZA KOŞOK 
Sanayi Bölgesi ı nci sokak No: 34 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

(Dilekçiler : 1 . 3 . J965 tarihinde yürürlüğe 
giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar ![anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilOt bölge olm·ak Kayse
ri'de bii.tiin işyer"lerinde uygulam1iaya başlanacağı 
cihetıe, bu tatbikatvı-ı sanayii engelliyeceği, işsizliği 
art1racağı işçi kalitesini dii.şiiı·eceği, fiya.t art1şlaı·ı 

husuıe getireceğinden bu husu.sun uygulanmasının 
durdurulması istenilınektedir.) 



(Dilekçenin tarih ve No. su iJe. sahibinin a~ı, adresi ve dilekçt>. özetiyle komisyon kararı) 

ı524/ı605 - 12 . 5 . ı966 
(S. No. 5) 

MEHMET GtLABUR 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak Nq: 67 

1523/ıG04 - 12 . 5 . ı966 
(S. No. 6) 

1\i:AY.SERt 

AHMET ve MEHMET KARAKOŞ 
Sanayi Bölgesi ı nci sokok No: 58 

1522/ 1603 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 7) 

HASAN LA YIKBAŞ 
S:ınayi Çarşısı 3 ncü sokak No: 33 

1521/ 1602 - 12 . 5 . ı966 
(S. No. 8) 

l\IEJ-IMET AıKCAKOYUN 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokok No: 32 

1520/]601 - 12 . 5 . 1966 
(~. No. 9 ) 

MEIIMET SALKUMALIOölıU 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. 2 nci sokok No : 26 

1519/ 1600 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 10) 

l\IUSTAF A ÇET1NÇAÖLAR 
Sanayi Bölgesi 2 nci cad. No: 36 

1518/ 1599 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. ll ) 

AI,t BüYüKYOSMA 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. 3 ncü sokak No: ı 

KAYSERt 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarih i nd(' v iir ii rliiğe 
giren 506 srıyılı Sosyal Sigortn.lar J(anıııııı icabı; 
1 . 5 . 1966 dan ı'tibaren pilot bölge olarak J{ayso
ri'do biitiin ı~!J!JCrleı·inde ııygulanmaya başlanacağı 

cihotle, hu tatbikatın sanayii ongolliycceği, işsizli.ıji 
' aı-tıraccığı işçi kalitesini diişiiı·cceği, fiyat artışları 

.: · · Jıusule ge tiı·i.ceğinden bn hususıın ııygulaıımasınm 
dıırduı·ulması istenilmektedir.) 

» 

» 

» 

» 
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(Dilck~enin tarih ve No. su ile aahibinin adı , adresi vt dllek~e özetiyle komisyon kararı) 

].')17/ 1598- ]2. 5 . 1966 

(8. No. 12) 

1\fPSA n' tERAH tJI BOZBEY 

Sanayi Dölgesi 2 nci cad. L sokak No: 21 

1555/ 1636 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 13) 

AIDIE'I' KARA~\1BK\IER 
Snnnyi Böig si 7. cad. No: 24 

1554/ 1635 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. ·14) 

l\I(TSTAFA KIRAZ 
Sanayi Bölgesi 26. sokak No: 12 

1353/ 1634 - 12 5 . 1966 
(S. No. 15 ) 

DPRAN DiKi tOOLU 
Sanayi Bölgesi 26. sokak No: ll 

1552/ 1633 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 16 ) 

BEKIR BiÇ'ER 
Sanayi Bölgesi 24. sokak No: 5 

1551/ 1632 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 17 ) 

KAZBI SOLAK 
Sanayi Bölgesi 18. sokak No: 6 

lfi50/ 163l . 12 . 5 . 1966 
(S. o. 18 ) 

OSl\IAN VARSOY 
Sanayi Bölgesi 24. sokak No: 19 

KAYSERt 

• 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERİ 

KAYSERt 

KAYSERt 

( DilekçiZer : 1 . 3 . 1965 tarih1"nde yürürlüğe 

giren 506 sayııı Sosyal Sigortalar !(anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J(aysc
ri'de bii.tiin işyerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, b1t tatbikatın sanayii engelliyeceği, i.Jsizliği 
artıracağı i§çi kalitesini dü§iireceği, fiyat artışları 

husule getireceğinden bu hususun uygulanmasının 
durdurulması istenilmeldedir.) 

.. 
• 

.. . 

') 



1 
') '_, r '' <( . ._ • 

(Dilekçooin tarih ve :No. "su ile sahihihin adı, adı·csi ve dilakçe özetiyle komisyon kararı) . ..... ·- ... . ........ - .- . .., 

1540/ 1630 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 19) 

MEHMET SFSAL 
Sanayi Bölgesi 4.· cad. No:-35 

1548/ 1629 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 20) 

. ( 

l\IUST AF A AKTEPE 
Sanayi Bölgesi 7. cad. No: 40 

1547/ 1628 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 21) 

... 

AHMET KURTYEMEZ 
Sanayi Bölgesi 22. sokak No: 19 

1546/ 1627 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 22) 

. .'üKRü KlRtK 
Sanayi Bölgesi 20. sokak No: 21 

1545/1626 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 23) 

HüSEYiN öZEVCt 
Sanayi Bölgesi 20. sokak No: 10 

1544/1625 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 24) 

HACI MUSTAFA EHVEN 
Sanayi Bölgesi 3. cad. No: 30 

1543/ 1624 • 12 . 5 . 1966 
(S. No. 25) 

NUR! l\1EŞ1NC!G!L 
Sanayi Bölgesi 22. sokak No: 10 

... 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAY ERt 

(Dilekçı"le r : 1 . 3 . 1965 tarilıindr yiirürliiğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kaıııınn icabıj 
1 . 5 . 1966 dan itı"baren pilot bölge olarak Il.ayse-
1'i.'de biitüıı .ı·§yerlc1·incle uygulanmaya ba§lanaca,ijı 
cihetlc, bu tatb1"katın sanayii cnge ll:"ycrcği, i§si.? li.ği 

artıracağı i§çi kal1"tcsini diişiirc ccği, fiyat artışları 

lıusuze· " (Jetireceğinden bıı lııısusıın ııygıılaıımasınııı 

· durdurulması istenilmckfedir.) 

• 

» 

» 

» 

» 
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(Dile kçenin tarih ve N c. su ilc sahibinj.n~ a!lı, ,a~tcsi ;y~ .d.i}~çe. Ö;ı~t_iıl~ Jpmi&yon k.ııı:nrı) 
~ - ,.,.J.i.! __ __ f .. ,_. - • .# ... ""&: ~ 

1.)4::!/ 1623 - 1~ . 5 . 1966 
(S. Ko. :!6) 

'-· ' .. --~ ~-( D-izekÇiler ~- 1 ~-3--:T!Tt$5 ra·r.ıliinde yüriirlilğe 

giren 506 say1lı Sosyal 
1 
Sigortalar· Kanunu icabı; 

RECEP TEKELİ0(1LU 
Sanayi Bölgesi 20. sokak No : 6 

KAYSERİ 

1341/162~ - 12 . 5 . 1066 
(S. No. 27) 

IL\ YRETTjN ATG\:ELEK 
Sanayi Bölgesi 22 nci sokak K o: 28 

KAYSERt 

l.i40/16~1 - 12 . 5 . 1966 
(S. Ko. 28) 

U EIIMET l.IEŞ1NC101L 
Sanayi Bölgesi 22 nci sokak No: 10 

1539/ 1620 - 12 . 5 . 1966 
(S. ·o. 29 ) 

:MEMiŞ KBBABCI 
3 ncü sokak No: 6 

KAYSERt 

l"ğur Ticarethanesi Bak11· \ 'C Kalay lşleri 

1~38/1GJ() - 12 . 5 . 1966 
(S. Ko. 30) 

HASAN YlOtT 
San::ı~-i Bölg0si 2 nci sokak No: 9 

1537/ 1618 - 12 5 . 966 
(S. No. 31) 

ALi BOZGEL 
Snmıyi Bülg0si Bakırcı 

1536/ 1617 - 12 5 . 1966 
(S. ~ o. 32) 

USMAN KEŞOGLU 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSEli 

Sanayi Bölgesi Birinci soltak No: 28 

KAYSERt 

· 1 . 5 . 1966 dan itiöaren pilot bölge olarak J{aysc
ri'de bütün i§yeı·lerinde uygulaninaya başlanacağı 
cilıctle,.. bu. tatVikatuı _s.aııpyii eng.elliyeceği, işS'izliği 

artıracağı i§ç:i kalitesini düşiireceği, fiyat art_ışları 

lmsule g t.ireceğinden bu hususun uygulanmasının 
· · durclurulmQ,Sı i'stcnilmektedir.) 

i. 

~~ ~ .. ... .. · .... 

• ... t-. ": 

-. 
' -

.. 
'. 

..- ... ,.. 
' ' 

» .• ,..,;. .• 

\ ..... .,._ ~·' ... 



- 6 -
(Dilekçenin tarih Ve No . .u ile llhibiDiıı adı, adresi ve diJ.ekçe öczatiyle k omisyon ıkararı) 

] 535/J 616 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 33) 

ı 'Ei\IAL SAMURL U 
Sanayi Dölgesi Bakırcı Çarşısı 2 nci sokak 
No: 54 

J 534/1615 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 34) 

F E YZ P LLAH DAYtMOOLU 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 46 

1533/1614 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 35) 

YeKSE L E RHAN 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokak No: 70 

J 532/ 1613 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 36) 

KAZHf Y APIŞOOLU 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 53 

] 531/1612 - 12 . 5 . ] !J66 
( . No. 37 ) 

HALiL KODAN 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. 2 nci sokak No: 17 

1530/1611 - 12 . 5 . 1966 
( . No. 38) 

II. OSMAN l LUOK 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokak No: 42 

1529/ 1610 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 39) 

MUS'l'AF A. ÇAKIROöLU 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 7 

KAYSERt 

KAYSERt 

~AYSEIU 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarihindr.: yürürlüğe 

giren 506 sayılı Sosya.l Sigoı·talar ](anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J(ayse
ri'de bütün i§yerle1·inde uygulanınaya başlanacağı 
cihetle, bu tatbikatın sanayii engclliye ccği, iJsizliği 

artıracağı işçi kalitesini diişiireceği, [1'yat art 1şları 

husule getireceğinden bu hususun uygulanmasının 

d1ırdurulrııası istenilmektedir .) 



(Dild:~cııin \tarih ve No. su ile sahibinin adı, adra.si va . <lil~kçe özetiyle kom.lsyon kararı) 
-· ~ ' ~ 

1J28/ l60D - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 40) 

IIACT AlDrET ARSLANTAŞ 
Sanayi 6 ncı cad. No: 12 

1566/ 1647 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 41) 

BEKlR KOKUR 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokak No: 43 

1565/ l 6-1-6 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 42) 

WTIAIIi:M öZTOPRAK 
Balam Yapım E Yi N: 12 

1564/164~ - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 43) 

MuSTAFA TE1\'N1K 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: '51 

1563/ 1644 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 44 ) 

ö:\mR. BAKUUCA YNAK 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 3 
Bakırc ı 

1562/ 1643 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 45) 

NECATtKöKER 
Sanayi Çnrşısı 3 ncü sokak No: 31 

1561/ 1642 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 46) 

ÖMER A VNi El\IEKL! 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokal~ No: 4!:1 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERi 

- -- -." .- -(ıJı:l~ kçile'i : ı · . 3 . 1~65 tm·ilıinde yürürlüğe 
. ı. .giren 506 sayılı Sosyal Sigoı·talar ](anunu icabıj 

1 . 5 . 1966 dan ı"tibaren pilot bölge olarak J(ayse
ı·i'de bütün i.şye ı·le ·rinde uygulanınaya ba.5lanacağı 

cihctle, bu tatbileatın sanayii engelliyeceği, işsizliği 
adımcağı ı·§çi kalitesini diişiiı·eceği, fiyat artışları 

hus1ılc - getir_eceğ,indcn bıı hususıın uygulanmasının 

durdurulma.sı istenilmektediı·.) 

» 

. ' ' . 

» 



- 'lt --- ts -

(Di.lekçeriin tAriılı ve No. it U~ iahibit'.lm lru., adresi ve di.1ekçe özetiyle komisyon kararı) 

1560/1641 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 47) 

:\IEIIMET BOYO'KPOYRAZ 

Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 43 

1559/ 1640- 12 . 5 . 1966 
rs. No. 48) 

1\IUST AF A SA(tLAM 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 10 

1558/ 1639 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 49 ) 

AII:JfE T YOLLU 

1557/ 1638 - 12 . 5 . 1966 
(~. No. 50) 

SADIK 1NQ1I,Lt 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 26 ncı sokal{ No: ıo 

1556/1637 - ı2 . 5 . ] 966 
(S. No. 51) 

JIORlN YESAYAN 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 14 

1485/ı566 - 12 . 5 . ı966 
(S. No. 52) 

KAYSERt 

1IUST AF A ve ABDUl,JJAH BUZKAN 
Sanayi Bölgesi ı nci Sokal{ No: 33 

1484/1565 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 53) 

MEH IET ÖZP AÇACI 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. ı nci sokak No: 38 

KAYSERt 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarihinde yiiriirliiğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar l{anıınıı icab?,-
1 . 5 . 1966 dan 1"tibaren pilot bölge olarak J(ayse
r·i'de bütün işyerlerinde ııygıılanmaya ba§lanacağı 
cilıetıe, bıı tatbikatın sanayii engelliycceği, i.Jsizliği 
artıracağı 1Şçi kalitesini diişiireccği, [1"yat art?şları 

husııle getireceğinden bıı lııısıısıııı ııygıılanmasınm 

durdurulması istenilmektcdir.) 

» » 

» 

» 



(Dilch:çcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekcc özetiyle komisyon kararı) 

ı483/ı564 - ı~ . 5 . ı966 
(S. No. 54) 

i\IUSTAF A ö(' ALAN 

Sanayi Bölgesi ı nci sokak No: 17 

ı482/1563 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 55) 

AIDIET Cil\1 ve :ırkadaijı 

Sanayi Bölgesi 1 nci cad. No: 72 

]481/ 1562 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 56) 

MEHMET IŞI 
Sanayi Bölgesi 3 ncü sokak No: 42 

] 480/ 1561 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 57) 

YUSUF UZrNOK 

K-A~S:ERt · 

KAYSERt 

KAYSERt 

Albalor Balnın Ticarethanesi No: 4 

ı479/1560 - ı2 . 5 . 1966 
(S. No. 58) 

RE 1Zl Gü AL 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 40 

1478/ 1559 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 5!> ) 

ALt RIZA öZTEıKiN 
Sanayi 1 nci sokak No: 6 

1477/ 1558 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 60) 

TEVFiK Y 1RM1D01 Z 
Sanayi Bakırcılar No: 30 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe 

giren 506 say1lı Sosyal Sigortalar !{anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J(ayse
ri'de biitiin işyerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, bu tatbilcatı'n samayii engeıliyeceği, i§ izliği 
artımcağı işçi kalitesini diişii.receği, fiyat artışları 

Jıusule getireceğinden bu hususun uygulanmasının 
durdurulması istenilmektedir.) 

·• 



(Dilekçenin tarih ve No. su ile. sahillinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karaı·ı) 

ı476/ı557 - ı2 . 5 . ı966 
(S. No. 6ı) 

:\IUSTAFA YALNTZ, OS?ıiAN CIKLAKOÇ 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. ı nci spkak No: ll 

J475jı556 - ı2 . 5 . 1966 
(S. No. 62) 

TIAL1T BAI IRT AŞ 
Sanayi Bölgesi ı nci sokak No: 66 

1474/1555 - ı2 . 5 . ı966 
(S. No. 63) 

CE:\<1AL HOŞYöRE 

KAYSERİ ... 

KAYSERİ 

Sanayi Bölgesi ı nci sokak ı nci cad. No: 41 

1473/ 1554 - ]2 . 5 . 1966 
(S. ~o. 64) 

YA8AR BEKL! 
Sanayi Bölgesi ı nci sokak No: 54 

1472/1553 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 65) 

BEKIR ERDT.TR 
Sanayi Bölgesi ı nci sokak No: 22 

1471/1552 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 66) 

AK1F B TJUT 
Sanayi Bölgesi 5 nci cad. No: 55 

147o;ıssı - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 67) 

1\IUST AF A P ASLI 

KAYSERİ 

KAYSERI 

KAYSERI 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: ı3 
KA SERl 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarihinde yiirürliiğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar /(anunu icabıj 
1 . 5 . 1966 dan 1:t1:bareıı pilot bölge olarak J(aysc
ri'de biitiin i:mederinde uygulanına,ya başlanacağı 
cilıetle, bn tatbikatm sanayii eııgelliyeccği, i'jsd1'ği 
artıracağı 1'şçi kalitesini diişiireccği, fiyat art1~lan 

husule ge tireceğinden bıt hususun ııygulaııınasının 
rlurdıırulnıas'l istenilmektedir.) 

» » 

» 

» 



..:.. ll -
(Dilckçenin tarih ,.c No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1469/1701 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 68) 

MEHMET ŞARKIŞLA 

Sanayi Bölgesi 4 ncü cad. No: 36 

1468/ 1550 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 69) 

l\IUST AF A UYUŞMA 
Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 3 

1509/ 1590 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 70) 

l\IEIIl\IBT NALCI 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 25 

1508/ 1589 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 71) 

ALt AIIlSO ALI 
Sanayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 54 

1507/ 158 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 72) 

SüLKYl\IAı TE::\IlZ 
Sanayi Bölgesi 6 ncı cad. No: !)6 

1506/ 1587 . 12 . ] 966 
(S. No. 73) 

MUSTAFA KöŞGER 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERi 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 31 

1505/ 1586 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 74) 

IlASAN F lDANER 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 15 

KAYSERt 

(DilekçiZer : 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar !(anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J(ayse
ri'de biitiin işyerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, bu tatbikatın sanayii engelliyeceği, işsizliği 
artıracağı işçi kalitesini düşüreceği, fiyat m·tışları 

hıısule getireceğinden bu husustın uygulanmasının 
durdurulması istenilnıektedir.) 



~ 12 -
(Dilekçenin tarih ve No. ~ ilc ·sahibin~ adı, adre~i ve dilckçc özetiyle konllsyon kararı) 

1504/ 1585 - 12 . 5 . 1966 
(S. yo. 75 ) 

{)1ıtER BOZTOPRAK 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokal<: No: 35 

1503/ 1584 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 76 ) 

OS~fAN El\IEKT AR 
Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 30 

1502/ 1583 - 12 . 5 . 1966 
(S. -o. 77) 

ABDULI.ıAII öZCAN 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 28 

1501/ L582 - 12 . 5 . Ul66 
(S. )';o. 7 ) 

IlA YDAR B~\ YRfu\1 
Sanayi Bölge i 5 nci cadde. No: 59 

1500,11581 12 . 5 . 1966 
(S. No. 79 

AIUlET B.\ YSAij 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 17 

1499/ 1580 12 . 5 . Hl66 
(S. No. 80) 

:i\fEIUIET ICISKANÇ 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 18 

1498/1579 12 . 5 . 1966 
(S. o. 81) 

OSMAN DUR 
Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 3 

KAYSERt 

KAYSERt 

( Dilekçileı· : 1 . 3 . 1965 tarilıı'nde yiiriirlitğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Iüwııııu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J(ayse-
1'i'de biitim işyerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, btt tatbikatın sanay~i engclliycccği, işsdiği 

artıracağı işçi kalitesini diişiircceği, fiyat artışları 

Jıusule getireceğinden bu hususun uygH/anınasının 
durduru~ması ist~nilmektedir . ) 

-· -- .J. 



13 -
(Dilrkçenin tı:ı.rih ve 1'\o. su ile sahibinin adı, 'aa si ve dilH<ç'e· özetiyle komisyon karan) 

1479/ 1578 12 . 5 . 1966 
(S. No. 82) 

ZEKERtY A USTA 

Sanııyi Bölgesi ~G ncı sokak No: 23 

1496/ 1577 12 . 5 . 1966 
(S. No. 83) 

TEVFİK öZGöNüL 

KAYSE-Rf 

Sanııyi Dölgesi 3 ncü cacl. No: 2~/ A. 

1495/ J 576 12 . 5 . 1966 
(S. No. 84) 

l\lEIIMBT Ç'EV1RMECt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 10 

140-!/1575 12 . 5 . 1966 
(S. No. 85) 

l\I.AN1K DEl\ltR 

KAYSERt 

Sanııyi Bölgesi 24 ncü sokak No: 27 

1493/ 1574 12 . 5 . 1966 
(S. No. 86) 

MEHMET KAŞAG-ICI 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 17 

1492/ 1573 12 . 5 . 1966 
(S. No. 87) 

tBRAHt:iVI VEZtROGI;U 
Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 15 

] 491/ 1572 12 . 5 . 1966 
(S. No. 88) 

AGOP ÇALINDI 

KAYSERt 

KAYSERi 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 27 

KAYSERt 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarilı1'rıdc yiiı·iirliiğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigotfalar llanunn icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren p1'lot bölge olarak Kayse
ri'de bütün 1'şyerlerinde uygulanmaya başlanacarjı 
cihetıe, bıı tatbikatm sa'iıayiı· e'lige lliyeceği, i§sizliği 
artıracağı 1'şçi kalitesini di iş iireceği, fiyat art1şları 

husule getireceğ~nden bıı htısııswı ııygulanmasınm 

dnrdurulm:ası ·istenilın ektedir.) 

· ~· 

» 

» 



- - 14 ~ 
(Dilekçenin tnrih ve No. su ile sahibir in adı, adresi ve d.ilekçe özetiyle komisycn kararı) 

1490/ 1571 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 89) 

113RAIIt}'[ öZKARA 

Sanayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 81 

1489/ 1570 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 90) 

MEHMET G( LYUVA 
Sanayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 79 

1488/ 1569 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 91) 

KAYSE~t 

KAYSERt 

Uluba.slar Bakır ve Dölrum Atölyesi Sanayi 
Böl. 1 nci sokak No: 39/27 

1487/ 156 -2 12 5 . 1966 
(S. No. 92) 

:\IGST AFA E::\IEKLtoöL 

KAYSERt 

ve Oğullar anayi Bölgesi 6 ncı cad. 
No: 40/ 42 

14 6/ 1567 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 93) 

MUSTAFA ETÇtL 
Sanayi Bölgesi 3 ncü ead. No: 89 

1614/ 1695 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 94) 

tBRAITtM BOSTAN .r 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 37 

KAYSERt 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tariMnde yii.rii.ı·lüğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar J(anıınıı icabı; 
1 . 5 . 1966 dan ı'tibarcn pilot bölge olarak J(aysc
ı·i'de bütün işye ı-lerinde tıygıılanmaya başlanacağı 

cihetle, bu tatbikatın sanayii engclliyeceği, işsizliği 
artıracağı işçi kalitesini düşiireceği, fiyat artışları 

hıısııle ge tireceğinden bu hususun uygulanmasının 
durdurulması istenilmektedir.) 

, 



-;;;.... 15 ~ 
(Dilck~cnin tarih ve N o. su İlt sahibinin aiı. adresf ·ve' dilek çe . Gzetiyle' komisyon kararı) 

~------------------------~~~~~~=~---------------------------------------
1615/1696 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 95) · 

HAl\fDi ICAHABAŞ 

Sanayi Bölgesi 25 nci sokak No: 12 

· KAYSERİ 

1616/ 1697 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 96) 

RE CEP HAZiNEDAR 
Sanayi Bölgesi 22 nci sokak No: 23 

KAYSERt 

1617/ 1698 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 97 ) 

METI1VIET PE.7.1K 
Sanayi Bölgesi 22 nci sokak No : 36 

KAYSERt 

1618/ 1699 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 98) 

l\ILTAI\tl\1ER EJDER 
Sanayi Bölgesi. 24 ncü sokak No: 12 

KAYSERt 

1619/ 1700 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 99 ) 

ADE1\I K üÇü K TALASLI 
Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 24 

KAYSERt 

1660/ 1771 • 21 . 5 . 1966 
(S. No. 100) 

MEIIMET YII.JDIZ 
Cumhuriyet ınah. Öngen sokal{ No: 16 

1516/ 1597 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 101 ) 

ALt MEHMET SAGLA.l\I 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 36 

SöKE 

KAYSERt 

(Dilckçile ı· : 1 . 3 . 1965 taı·ihi?ıde yürürlüğe 

giren 506 sayılı Sosyal S1'gortalar ](anunu icabıj 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olaı·ak J(ayse
ri'de bütün ?·§ye-rlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, bu tatbikatın sanayii engelliyeceği, iş&izliği 

artıracağı 1'şçi kalitesini dii.şiiı·eceği, j?"yat art?şları 

' husule getiı·eceğinden bıı hususun uyg-ulaıınıasmırı 
.. · durdur-ulması ist'enilmektedir.) 

. :. ... , . 

. :. 

» 

, » 



..,_ 1& = 
(Dilekçenm ta.rih ve No. m ileahib.inin"&<lı, adresi ve dilekçe özetiyle konüsyon ~cararı) 

1515/ 1596 - 12 . 5 . 1966 
( . No. 102) 

UUS'l'AF A SöNMEZ 

Sanayi 6 ncı cad. N o: 2Z 

1514/ 1595 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 103) 

HALtL KOZKAN 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 1 nci sokak No : 50 

1513/ 159-1 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 104) 

HASAN UöUR 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. No: 3 Bakırcı 

1512/ 1593 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 105) 

SüLEYMAN TELTELEC! 

KAYSERt 

Güler Mobilya Atölyesi Sanayi Bölgesi 1 nci 
sokak No: 107 

1511/ 1592 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 106) 

ALt RIZA ESMERAY 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 12 

1510/1591 . 12 . 5 . 1966 
(S. No. 107) 

MUSTAFA KAFA 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 19 

1567/ 1648 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 108) 

EM:tN AHMET BYNtHAN 

KAYSERt 

Üçel Kardeşler Bakır ve Kalay Ticarethanesi 
Sanayi Bölgesi 3 ncü sokak No: ll 

KAYSERt 

( DilekçiZer : 1 . 3 . 196'5 ta rilıinde yürürlüğe 

giren 506 say1lı Sosyal Sigortalar ![anunu icabı,· 

1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J{ayse-
1'i'de bütün i.Jyerlerinde nygulanma.ya başlanacağı 

cihetle, bu tatbikat1.n sanayii engclliyeceği, i.ısizliği 
artıracağı işçi kalitesini diişüreceği, fiyat arhşlan 
husule getireceğinden bn hıısıısun uygulanmasının 

durdurulması istenilıııektedir.) 

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

1568/ 16-!9 - 1:2 . 5 . 1966 
(S. No. 109) 

HAMDt l S:\L\iL KORTf'NCO 

Sanayi Bölgesi 2 ııci sokak No: 56 

1569/ 1650 - 1:2 . 5 . 1966 
(S. No. llO ) 

DURAN öZTOP 
Sanayi Bölgesi 2 nci sokak No: 6fl 

] 570/ 1651 - 1~ . 5 . 1966 
(S. No. J ll ) 

KAYSERİ 

KAYSERt 

NECATİ 1\NLÜ, 1S~1ET 1' NLü 
Sanayi Bölgesi Jmren J_,okantası No: 31 

1571/ 1652 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. JJ2 ) 

KAYSERt 

AI-ll\IET YURDAKUJ-1 ye arkadaşı 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokak No: ] 5 

1572/] 653 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. Jl3 ) 

MEill\IET P1YAS 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 14 ncü sokak No: 48 

1573/ 1654 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. ll4 ) 

SALiH ERlNÇ 
Bınniyet Bakır 

J 574/ 1655 - 1:2 . 5 . 1966 
(S. No. 115) 

MUSTAFA SöZüt Yi 

KAYSERİ 

KAYSERi 

Sanayi Bölgesi Bakırcılar 1 nci sokak No: 16 
KAYSERt 

( DilekçiZer : 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sı:g01·talar J{anıınu icabıj 

1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak ]{a.yse
ri'de bii t iin ı:Jyerlm·inde uygulanmaya ba.şlanacağı 
cihetle, bu tatuikatın sanayii cngc lliyeceği, işsizliği 

artuacağı. işçi kalitesini diişiiı·eceği, fiyat aı·tışları 

lıusııle ge tireceğinden b1t hususun 1ıygıılanmasının 
d urdurulııı ası istenilm ektedir.) 

» » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » » » 
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(Dilekçenin tarih ve No. su il:e aah.ibinin adı, adresi ve dilekç-e özetiyle komisyon kararı ) 

] fi75 / 1656 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 116) 

AITl\1ET GOLHAN 

Balur Yapım Evi 1 nci sokak No: 4 

1576/ 1657 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 117) 

AHMET ERiVUŞ 
Sanayi Bölgesi 2 nci cad. No: 19 

1577/ 1658 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 118) 

KAYSERt 

KAYSERt 

EMLN KARA AÖJJAR ve arkadaşı 
Sanayi Bölgesi 1 nci sokak No: 30 

1578/1659 - ] 2 . 5 . 1966 
(S. No. 119) 

Y AIIY A SOLABAŞ 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 33 

] 57!) / 1660 - 12 . 5 . ] 966 
(S. No. 120) 

MUSTAFA SOYBAliÇE St 
anayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 85 

1580/ 1661 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 121 ) 

KAYSERt 

KAYSERt 

SEYF1.JLLAH A YRJKCtGtL 
Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 14 

] 581/1662 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 122) 

AHMET SOLABAŞ 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 31 

'KAYSERİ 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tm'ih1'nde yiirüdüğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar !(anunu icabı,-
1 . 5 . 1966 dan üibaren pilot bölge olarak Kayse
ri'de bütün işyerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, bıı tatbikatın sanayii engelliyeceği, iJsizliği 
artıracağı 1'şçi kalitesini diişiiı·eceği, fiyat artışları 

husule getireceğinden bu hususun uygulanmasının 
duı·durulrnası istenilmektedir.) 

» 

» 

» 
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(Dilekçenin tarih ve No. ~ll ile ısahibinin adı, ıı.dre:si ve dilekçe öıı;~tiyle kuruisyon kararı ) 

1582/ 1663 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 123) 

MAHMUT üNLüHIZARCI 

Sanayi Bölgesi 22 nci sokak No: 8 

1583/ 1664 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 124) 

HACI MUSTAFA tNtŞ 
Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 8 

1584/ 1665 - ]2 . 5 . 1966 
(S. No. 125) 

ALt tNtŞ 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 18 

1585/ 1666 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 126) 

MAHMUT TETlJK 
Sanayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 77 

1586/ 1667 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 127) 

MEHMET ETL1KÇt 
Sanayi Bölgesi 22 nci ~okak No: 2 

] 587/ 1668 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 128) 

Ö".MER SEÇMELER 

KAYSERt 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 20 nci sokak No: 24 

1588/ 1669 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 129) 

KAD1R SOYSERtN 
Sanayi Bölgesi 22 nci sokak No: 3 

KAYSERt 

KAYSERt 

( DilekçiLer : 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar !(anunu icabı; 

1 . 5 . 1966 dan itiba1·en pilot bölge olarak Kayse
?·i'de bütün ı~yerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cüıe tıe, bu tatbikatın sanayii enge lliyeceği, i§sizliği 

artıı-acağı işçi kalitesini düşüreceği, fiyat artışları 

lıusule geıtireceğinden bu hususun uygulanmasının 

du1·dnı-ulması istentlmektedir .) 

» 

» 

» 

» » » 

» » 

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

1589/ 1670 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 130 ) 

R,\JIAZAN TT NÇ 

Sanayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 15 

] 590/1671 - ] 2 . 5 . 1966 
(S. I o. 131 ) 

1lrST AF A KELEK 

KAYSEIU 

Sanayi Bölgesi 22 nci sokak No: 12 

1591 / 1672 - 12 . 5 . 1966 
(S. 'o. 132) 

HAMD1 TEM!Z 
Sanayi Bölgesi 6 ncı rad. No: 96 

1592/ 1673 - u . 5 . 1966 
(S. No. 133 ) 

AHMET ABAI~I 

KAYSERt 

KAYSERİ 

Sanayi Bölgrsi Demir Doğraına Atölyesi 
26 ncı sokak No: 28 

KAYSERt 

1593/ 167-! - ] 2 . 5 . ] !)66 

( . o. 134) 

::'IH'STAFA TOPARLAK 
Sanay-i Bölgesi 26 ncı sokak No: 38 

1504/167;') - 12 . 5 . 1!)66 
(S. No. 135 ) 

ASDI BAf~CIOGL{ 
Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 7 

KAYSERt 

KAYSERt 

( DilekçiZer : 1 . 3 . 1965 tarihinde y ii ri i l'liiiJe 
giren 506 sayılı Sosyal Sigo1·talar J(anıınıı icabıj 
1 . 5 . 1966 dan 1'tibaı·en pilot bölge olarak J(ay se
?'i'de bütiin işyNlerinde uygıtlanmnya başlanacağ·ı 

cihetle, bıı tatbikatın sanayii engelliyeceği., işsizliği 

artıracağı işçi kalitesini diişiirercği, [?'yat artı.~ları 

hıısııle gPtireceğinden bu hususıın nygulanınasının 
durdurulması istenilınektedi?·.) 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » » » 
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(Dilekt:<ınıin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve diJekçe özetiyle komisyon kaı-an) 

15!15/1676 - ] 2 . 5 . 1!)66 
(S. ro. 136) 

1Bl\AITll\I CEN lK 

S:ın:ı~' i Bölg<'si Demircilc-r Çaı-şısı 26 ncı 

sokak No: 5 

ı !iflG/ 1677 - ] ~ . 5 . 1966 
(S. o. 137 ) 

FARlTK ÇUIIADAROöL 

KAYSERt 

Sanııyi Bölgesi 26 ncı sokak No : 13 

1597/ 167 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 138) 

öl\rBR SOF'l OCLU 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 14 

ı :'598/ 1679 - 12 . 5 . 1!)66 
(S. o. 139 ) 

AL l DrR 
Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 2 

1599/ 1680 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 140) 

M(TS'l'AF A ö?.KEŞKEK 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi :H ncü sokak No: ll 

1600/ 1681 - 12 . 5 . 1966 
(S. o. 141 ) 

RWN ÇiÇEK 
Sanay i Bölgesi 6 ncı cad. No: 100 

1601/ tG 2 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 142) 

KADJR KlLECt 

KAYSERt 

lAYSERt 

Sanay i Bölgesi 24 ncü sokalc No: 8 

KAYSBRt 

( Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürliiğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar ](anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren JJı'lot bölge olarak Kayse-
1·i'de bütün işyerlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, bn tatbikatın sanayii engelliyeceği, işsizliği 
aı·tu·acağı işçi kalitesini diişiireceği, fiyat art ı.:ı ları 

lıusule glfttireceğinden bu hususun ııygulanmasının 
durdurulması istenilmektedir.) 

» » » » 

» » 

» » 

» 

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

1602/ J 683 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 143) 

ŞABAN iŞLERTEPE 

Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 16 

1603/ 1684 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 144) 

AHMET USTA 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 23 

1604/ 1685 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 145) 

SELAHATTt öZBAYRAK 
Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 4 

1605/ 1686 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 146 ) 

IIACI TAŞÇIOöLU 

KAYSERt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 1 nci sokaka No: 68 Bakırcı 

] 606/1687 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 147 ) 

MUSTAFA ATEŞ 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 2 nci cad. 2 nci sokak No : 60 

1607 / 1688 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 148) 

ALt KAMBERLt 

KAYSERt 

Sanayi Bölgesi 26 nm sokak No : 30 

1608/1689 - 12 . 5 . 1966 
(S. No. 149) 

M STAFA BOZTAŞ 
Sanayi Bölgesi 3 ncü cad. No: 47 

KAYSERt 

KAYSERt 

( Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe 

giren 506 S11f!1ılı Sosyal Sigortalar /{anunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak J(ayse-
1-i'de biitiin 1'şy erlerinde uygulanmaya başlanacağı 
cihetle, bu tatbikatın sanayii engelliyeceği, işsizliği 
aı-t1racağı 1'şçi kalitesini diişiireceği, fiyat a1·tışları 

hnsule g~tireceğinden bn hıısuS?m uygulanmasının 
durdurulması istenilmektcdir.) 

» 

» 

» » 

» » » 
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(DüJekç.oo.in tarih ve No. su ile salıibinin adı, adres i ve ·dilckçe iizetiyle komisyon kar·arı) 

] 609,11690 - 12 . 5 . 1966 
(S. o. 150) 

M:URA T BAHŞt 

Sanayi Bölgesi ~.ı ncü sokak No: 8 

1610/ l 691 - 12 o 5 o 1966 
(S. No. 151) 

AHM:BT TBLCt 
Sanayi Bölgesi 26 ncı sokak No: 6 

] 611/ l 692 - 12 o 5 o 1966 
(S. No. 152) 

KAYSERt 

KAYSERt 

HA YRl~TTiN FtKlRLtER 
Sanayi Bölgesi sokak No: 26 No: 25 

] 612/ 1693 - 12 o 5 o 1966 
(S. No. 153) 

KAYSERt 

Yi KSBL KüÇüK TALASLI 
Sanayi Bölgesi 24 ncü sokak No: 35 

161 3/ 1694 - 12 o 5 o 1966 
(S. No. 154) 

IIOSEYi HOROZ 

KAYSERİ 

Sanayi Bölg i 22 nci sokak No: 14 

KAYSERİ 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1965 tarilı 1'nde yiirüdüğe 

r;iren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Hanunu icabı; 
1 . 5 . 1966 dan itibaren pilot bölge olarak Kayse
ı·i'de bütün işyerlerinde uygul.anmaya başlarıaca.ğı 

cihetle, bu tatbikatın sanayii engelliyeceği, i.Jsizliği 

artıracağı i§çi kalitesini dii.şüreceği, fiyat artışları 

lıusule g~tireceği1ıden b1ı hususun uygulanma ımn 
durdıırulması istenilmektedit·.) 

» 

» » 

Ça lışına Bakanlığının cevabi yazısında : 506 sayı lı Kanuna göre; işvcrenlere çırak olarak çalıştı
rıl anların bir sanat öğrenmek veya meslek sahibi olmak amacı ile ilgili olmıyarak i tilısalin meyda
na gelmesine matuf mesai sarf ettiideri yani tamamen bir i şçi niteliğ:ini haiz oldukları tesbit edildiği 

takdirde, bu kimselcrin, sigartah sayı l ması v binnetice mezkı1r kanun hükümleri~e tabi tutul
ması gerekeceği cihetlc; diJekçilerin bu kanunun uygulanmasının durdurulması kanun mevzuu ol
duğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç~lerin yukarda özeti açıklanan dilekçeterinde valn istekleri ilgili ve 
yetkili idari mercice incelenerek kanun mevzuu olduğu anlaşıldığı cihetle komisyonumuz çalışına
lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde ::. \:ıe ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

Kara'r No. Karar tarihi 

1872 5 o 4 . 1967 
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(Dilekçc.nin tarih ve No. su ile sa.h.ibinin adı, adresi ve clilckçe özetiyl e koınisyon lmı·arı) 

ı !')577 1 j 5577 - 5 . 6 . ] %6 
(S. No. 1fi5) 

IBHAII 1~1 ('ELiK 

Cl rrrkondu sakin lerinden 

Okmrydanı- Şif}li -18'l'A:\"13UL 

1.)6 14j ı:>614- ı:>. fi . 1!16.) 
(S. Ko. 156) 

l S:\IAJ L A K.1' A~ 
Orerkondu sakinlr ı-ind rn 

1 :ıG ı :J/1:>6 13 - 1;) . 6 . 1 !)6.) 

( 8 .• ·o. 157 ) 

i%ZI~T Kl LI(' 
( lrcc-koıırlu sakinleeind c-n 

Okıneyelanı- ~ i ~l i- L '1'A:"\B 'L 

ı ."i6 1 :2/ L .i6 ı 2 - 1 !'i . 6 . 1965 
(S. No. 15 ) 

zr-:an rşn 

< ırcekon<lu sakinl erinden 

Oknwydanı- Şi'jli- i. 'TAXBUL 

106 1 1 /1561ı - 15 . 6 . 1965 
(S. No. J59 ) 

FA%ITı BUTJPT 
(l c' rckoııdu sakinlcrindrn 

Okmeydanı - Ş if.! li - 1. 'T ANBUL 

15610/ 15610 - 15 . 6 . ]!)6;) 

(S. ro. 160) 

NAznr Kö E 
nccelwnd.u sakinkrinclen 

Okmeydanı- Şişl i- 1STA~BUT.J 

15609/ 15609 - 15 . 6 . 1965 
( . No. 161) 

~IE IT ER tr 
Oc ekondu akinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - t 'l'ANBUL 

(Dilckçiler : Aynı m caldcki dilekçel riyle; Olc
nıeydanma inşa ettikleri gecekondulrmn Jtrnal'ut 
8eı · ki t'e adamları tarafındmı efd ediliıı parselie
nerek satılınak ı-e haksız mcnfaat sağlamak maksa
diyle belccliyrye vôJcı ihbarlan 'ii zerine miikcrr!'ren 
yıktınlmasından mii~tekil r ve lııı arazinin kendilr
rinr parscllenip tahsisini islcıncktedirler.) 

» » » » 

» » 

» » » » 

» » » » 
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(Dilek~ on in tai'ih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve di,lekçe özetiyle komisyon ık ara n) 

1560R/ 15608 - 1 f> 6 . 1965 
(S. No. 162) 

SEFER KAYA 

Oecekoııdu s:ıkinleı·inden 

Okmeyd:ını - Şişli -1ST A~Bl'T1 

l 5607 / 1G607 - 1::5 . G . 1 !16G 
(S. No. 163) 

IIANEF l TORK 
(J ccekondu s:ıkinlcrinden 

Okmeydanı- Şişli- 1~ ' ı'ANBUL 

ı G606/ l 5606 - ı G . G . 1065 
(S. No. 16-~ ) 

OS~IAN POYRAZ 
< lccckondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şiı:ıli -1~TA1\BUL 

Jf>605/ 15605 - 15 . 6 . 1065 
(S. No. 165 ) 

POLAT DAK 
C: ecekondu sakinlerinden 

Okmeyclmn- Şişli- 1. TANBUL 

15604-/ 15604- 1:1 . 6 . 1965 
(S. o. 166) 

KB:MA L P 1 Ş KiN 
(-lccckondn sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -1STANI3l'L 

15603/ 15603 - 15 . 6 . ] 96:1 
(S. No. 167) 

VELi ARDlÇ 
G0c0kondn sakirıJcrindcn 

Okın0ydanı- Şişl i -1STA 1BU1ı 

15602/ 15602 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 168) 

l\ft~NiR BUT AK 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -1~1' ANHUL 

(Dilckçileı· : Aynı mealdeki dilekçeleriylej Ok
meydanına iıı~a cttikleı·i gecekond11larm Arnavut 
8erki ve adamlan taı-afmdan elde edilip parselie
nerek satı/mak ı·e haksız mcrıfaat sağlamak maksa
diyle belediyeyc ı·ükı ihbarları iize·rine miikerrercn 
yıktınlmasından miiştckiler ve lmarazinin keııdil e

rinc paı·sellcnip tahsisini istemektedirlcr,) 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» 

» » » 
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(Diloekçenm tal'ih V'e No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15601/ 15601 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 169 ) 

KEMAL KAH.A:KUR'l' 

Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- İSTANBUL 

15600/ 15600 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 170) 

BAKi ÖZEN 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - :ISTANBlTL 

15599/ 15599 - 15 . 6 1065 
(S. No. 171) 

CEMlL ÇAKMAK 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli -İSTANBUL 

15598/] 5598 - 15 . 6 . ı 965 
(S. No. 172) 

CEMlTı Y ALÇI:t\TKA YA 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- 1STAKI3UL 

]5597/ 15597 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 173) 

YI L~1AZ YASAK 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli -İSTANBUL 

15596/ 15596 - J 5 . 6 . 1965 
(S. No. 174) 

ölHBR KAYA 
Gec<.'konclu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli - İSTANBUL 

15595/ 15595 - 15 . 6 . ] 965 
(S. No. 175) 

1I1BEY öKSüZ 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli - İSTANBUL 

(Dilekçiler : Aynı mealdeki dilckçeleriyle; Ok
meydanına inşa ettikleri gecekonduların Aı-navıd 

Şevki ve adamlaı-ı tarafından elde edilip pa·rselle
nerek satılmak ve haksız menfaat sağlamak maksa
diyle belediyeye vôkı ihba?'laı-ı üzerine miikerr·eren 
yıktırılmasından müştekileı- ve bıı arazinin kendile
ı·ine parscllen·ip tahsisini isteınektedirleı·.) 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » » » 

» » » » 



- 27 -
(iDi~ taırlih ve No. su iJ.ıe sahibinin adı, ::ıclresi ve ı di.l ekç e özetiyle koıniısyon ~m1·an ) 

15594/ 15594 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 176) 

MEHMET KüBA 

Gecekontlu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - İSTANBUL 

] 5593/ 15593 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 1 77) 

ALt ÇALIŞKAN 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - 1S'l' ANBUIJ 

] 5592/ 15592 - 15 . 6 . 1!:!65 
(S. No. 178) 

OSMAN GüLEN 
Gecekondu sa kinlerinden 

Okmcydaın- Şişli- 1STANBUIJ 

15S9l / 15591 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 179) 

MUSTAFA D ALAN 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şiş li -İSTANBUL 

15642/ 15642 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 180) 

OSMAN AKAY 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli -İSTANBUL 

15641 / 15641 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 181) 

SADIK YASAN 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- İSTANBUL 

15640/ 15640 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 182) 

MUSTAFA DANA 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - 1STAKBUL 
1 

(Dilckçiler : Aynı mealdeki dilekçeleriylej Ok
meydanına inşa ettikleri gecekonduların A1-navut 
Şevki ve adamları tarafından elde edilip parselie
nerek salılmak ve haksız rnenfaat sağlamak maksa
diyle belediyeye vakı ihbarlan ii zerine mükerreren 
yıkhnlınasından miiştekiler ve bıı arazinin kendile
rine 1Jar-scllenip tahsisini istemektedirler.) 

» » » » 

» » » 

» » » » 

» » » » 

» » » 

» » » » 



- 28 -

( Dilrkı:cruin ta.T'ih ,-e No. ı>'ll ilc sahibinin adı, adresi ve ıdilckc:c özetiyle .komisyon 1bmı n) 

15639 / ] 5639 - 15 6 . 1965 
(S. Ko. 183 ) 

SALiii ATAÇ 

f:rcrlmnclu sakinler1ndcn 

Okın rydanı- Şişli- İ~TA:\'DUlJ 

ı 5638/ 1 G63R - 1 G . 6 . Hl65 
( 8. No. 18-:1: ) 

YCSCF DiKTAŞ 
(: eeckonrlu sakinlerinden 

Oknıry(lanı - Şi~ li - İST A\l'DUL 

15637/15637 - 15 . 6 . Hl6!i 
(S. l\."o. ı R:J) 

II.ASA~ DR;\IfR1'100Ll . 
( lccl'koııdu f.lakinlcı·inden 

] 5(i36/ ı !i636 - ı 5 . 6 . 1 !)6;) 

(8. 7o. 1RG) 

S('LEL\fAX DL'\IA~Lf 
Uccckond n sa kinlcrindcn 

Okmeydanı- Şi!'jli- tSTANBlTl; 

15635/ 15635 - 15 . 6 . 1065 

(S. ~o. 187) 

.ı\IUSTAFA DUMANLl 
Uecckondu sa kinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -1~'T'ANBUL 

ı G63-!/ 1563..t - 15 . 6 . 196G 
(S. No. 188) 

;\lt'ST AF A .ı\IRYDA~CI 
n cekondu sakin lerinden 

Okmrydanı- Şişli- i S'l'ANBU f; 

15633/ 15633 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 189) 

IlASAN AKBULUT 
nccekonclu sakinJcrinden 

Okmeydanı- Şişli -İSTANBU l , 

( DilekçiZer : ilynı ıııcaldeki dilekçclcriyll'; Ok
mc yelanma iıı~a ettikleri gccc l;ondııların .1 nıa ~·td 

Şet•ki ve ada111ları tarafmdmt elele ecli/?'p parselle
nrrek satılınak t•e hal;sız m cııfaat sağlu.ınak maksa
diyle b elediyeye vdkı ihbarları ii zerine 111 iikeı·ı·cren 

Jpk l ınlmasından mii§fckilcr ve lm arazinin kendile
ri ne pa rsellenip tahsisini iste ın ektcclirl er.) 

» » » » 

» » 

» 

» 

» 

» 



- 29-
(Dil,ekç.ooiın tarih ve No. su ile sahibinin adı, .dl'L'Si \'C 'uilcb;e özetiyle komi yon ikaı·arı) 

] 563~/1563:2 - 15 . 6 . ı 965 
(S. No. 190) 

AHMET ŞENGöR 

Gcct'kondu saldıılerinden 

Okıucy<laııı- Şiijli -iSTANBUL 

JG631 / 1GG31 - 15 . G . 1965 
(S. No. l!H ) 

SC~LEYl\fAN AKW!N 
0ceckondu snkinlcrinden 

Okıncyd:ım- Şişli -iSTANBUL 

15()30/ 15630 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 1 92) 

ŞCKRO TUTAR 
Cceckonclu sakinlerinden 

Okn1Pyll<ını - t\işli - tSTANDUL 

1 5G:!fl/ l5629 - 1 G . 6 . J !)65 
(S. No. 193 ) 

NAZDf ORAKÇl 
Occ<.'kondu sakinlcrincl<'n 

Okın<'yd:ıııı- Şüıli -İSTANBUL 

15628/15628 - 15 . 6 . 1965 
(S.No. 194: ) 

SABHJ KA TIJ AK~'l 
Oceckondu sakinlcrind<.'n 

Okmcy<laııı- Şi~li -1S'l'AN13UL 

15627/ 15627 - ] 5 . 6 . 1965 
(S. 1 o. 195 ) 

RIZ.A BAL YEl\IEZ 

Occckoııdu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -iSTANBUL 

] 5626/ 15626 - ] 5 . 6 . ] 965 
(S. No. 196 ) 

HüSEYiN KAPT_ıAN 
Gcc<.'kondu sakinlerinden 

Okmcydam- Şişli -lSTANBUfJ 

( Dilekçi/er : Aynı nıealdel.·i dilekçeleriyle; Ok
meydmıına 1'nşa ettikleri gcccko.ndıdfrrın .tlrnavut 

Şe~Jki ııe adaııılan. tarafından elde edilip parselTe
n erek salılmak ve haks?Z menfaat sağlamak malesa
diyle belediycye vôkı ihbarlan ii.zcrine miikerreren 
yıktırılmasmdan milştekiler ı•e b1ı arazinin kendile

rine parselle1ıip tahsisini istcınekt edirlcr.) 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 



- 30 ._ 

(D'ilekçerııin ta.riilı. ve No. su i:le sahlbinin adı, adı·es i ve ıdil ek~c özetiyl e k omi yon ~mı·arı) 

1 56~5/l 5625 - 15 o 6 o ] 965 
( . No. 197) 

ALt ALTlPARMAK 

ı rcekonclu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- İSTANBUL 

15624/ l 5624 - 15 o 6 o 1!165 
(S . No. 198) 

S( LTAN ORMANCI 
Oe<'ekondu sakinlerinden 

Okmeycla m - Şişli -İSTANBUL 

15623/ 15623 - ] 5 o 6 o 1965 
(S. No. 199 ) 

EUtNB BALCI 
Grcrkondn sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - 1ST ANnlJ L 

1 !>622/ 15622 - 15 o 6 o 1965 
(S. No. 200 ) 

MUSTAFA DOoAN 
Gecekondu sakinlerinden 

OkmPydanı- Şi ş li- ı. TA TB rj 

1 5621/ 15621 - 15 o 6 o 1965 
(S. No. 201 ) 

N l RETTtN KORKMAZ 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şiş li - İSTANBUL 

15620/ 15620 - 15 o 6 o 1965 
(S. No. 202 ) 

YPS( F TÜRK1YIEN 
Oec<'kondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- İSTANBUL 

15619/ 15619 - 15 o 6 o 1965 
(S . No. 203 ) 

fA'KB LE JNGER 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şiş li -İSTANBUL 

( DilekçiZer : Aynı rnealdeki dilekçeleriylej Ok
meydanına inşcı ettikleri gecekonduların Aı-navut 

Şevki ve adamları tarafından elde edilip parselle
nerek satılmak ve haksız menfaat sağlamak maksa
diyle belediyeye vakı ihbarlan üzeı-ine ıniik erreren 
yıktırılmasından mii.ştekiler ve bu arazinin kendile
rine parselle ııip tahsisini ı"stemektedirler.) 

» 

» 



- 31-
(Dilekçenin tadh ve No. su ile aa.hibinin &cL , adresi ve dilekçe öıetiyle komisyon karaM) 

] 5618/ 15618 . 15 . 6 . 1965 
(S. No. 204) 

TURAN ÇlFTÇİ 

Gecekondu salünlerinden 

Okmeydanı - Şişli -İST A~BUL 

] 56] 7/ 15617 . 15 . 6 . 1965 
(S. No. 205) 

AYŞE KAPLAN 
Gecekondu salcinlerinden 

Okmeydanı- Şifıli -iSTANBUL 

156 1615616. 15 . 6 . 1965 
(S. No. 206) 

ABDULT1AII DAK 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- İ~TANHUL 

15615/ 15615 . ] 5 . 6 . 1965 
(S. No. 207) 

NiYAZi GENÇ 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli - tS'l'ANBUlJ 

15679/ ] 5679 . 15 . 6 . 1965 
(S. No. 208) 

'!'URAN öKSüZ 
Gecekondu sa_l{inlerinden 

Okmeydanı- Şişli- tSTAI\BUL 

15678/ ] 5678 . 15 . 6 . 1965 
(S. No. 209) 

IWSBYiN ORAKÇI 
Grrekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli - tSTA BUL 

15677/ 15677 . 15 . 6 . 1965 
(S. No. 210) 

SABAHATT İN Gül\fRüKÇü 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişl i -İSTANBUL 

(Dilekçileı· : Aynı mealdeki dilekçeleriyle; Ok
meydanına inşa ettikleri gecekondıılar·m Arnavut 
Şevki ve adamları tarafından elde edilip parselie
nerek sat1lmak ııe haksız mcnfaat sağlamak maksa
diyle belediyeye vrikı ihbarları üzerine miikerreren 
yıkt11·ılmasından ıniiştekiler ve bu arazinin kendile
rine parseUenip tahsisini 1'steınektedirler.) 

» 

» 

» 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

1 
1 



-32-
(Dilekl}onin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve clilekçe öze tiyle komi.iyon kararı) 

] 5676/ 15676 - ] 5 . 6 . 1965 
(S . No. ~ll ) 

1BRAIIll\[ DOK 

Gecckonclu sakinlerinden 

Oluneydaııı - Şi fll i - LS 'I' A,\TBUL 

15673/ 15675- 15 . 6 . 1!165 
rs. No. 21 2) 

DURSl'~ MADEN 
Uec<'lcondu sakinlerinden 

Okmeydan ı - Şi 'l li -iSTANBUL 

15674/ 15674 - ] 5 . 6 . 196fi 
(S. No. 213) 

ZlYA GüLEN 
Oecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -1STAWBUL 

1 5673/ 15673 - 15 . 6 . 1 !16G 
( S. No. 214) 

ALlAKSÖZ 
<: rcekondu sakinl erinden 

Okmeydan ı - Şişli -1S1' . .:\"~f3UL 

15672/ 15672 - ] 5 . 6 . 1965 
(S. No. 215) 

E SA'l' CELBB 
< 1-eeekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şifi li -İN'l'ANBUL 

15671/ 15671 - 13 . 6 . ] !)65 
(S. No. 216 ) 

AJ~AET'l'iN SAKAL'l'U'l' 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Ş i § li - JSTANBUL 

15670/ 15670 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 217 ) 

AHMB'l' DEMiRCi 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -1STANBUI; 

( Dilekçiler : .1iynı m ealdeki dilekçeleriyle_- Ok

meydanuırı irı§a ettikleri geccl.:ondıılrırın Jtrnavıd 

Şevki ve adamlcırı taraf'ından elde cdil1.]J lJarselle

n('rck satılıncık t•e haksız ın enfaat sağlamak maksa

diyle b elcdı'ycye vakı iJı/;arları Üzerine ıniikeıTeı-en 
yılctırılmasınclan miiştekiler ve lnı arazinin kendile

rine parsellenip tahsisini 1'stcmektediı-ler.) 

» » » » 

» » » » 

» » )) » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 



- 33 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

1566!)/ 15669- 15 o 6 o 1965 
(S. No. 218) 

ül\lEH ŞBNGüN 

Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- iSTANBUL 

15668/ 15668 - J 5 o 6 . 1965 
(S. No. 219) 

ABDUTJIJAll OHAKÇT 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli- tS'r A I3UL 

15667/ 15667 - 15 . 6 . Hl65 
(S. No. 220} 
ö.!\fER CF.:TıEB 

necekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -1STANI3Ulı 

15666/ 15666 - 15 . 6 o 1!)65 
(S. No. 221) 

IIA YRL HAlıKAH (ALKAN) 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -İSTANBUL 

\5665/ 15665 - ] 5 o 6 o 1965 
(S. No. 222) 

OSMAN AKYILDlZ 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şi~li - İSTANBUL 

15664/ 15664 - 15 o 6 o 1965 
(S. No. 223) 

sm;r.YMAN DBM1RC10<1LU 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şişli- tSTANBUlı 

15663/ 15663 - 15 . 6 o 1965 
(S. No. 224) 

FERAH KARATAY 
-Geeekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli -ISTANBUL 

(Dilekçile1· : Aynı mealdeki dilekçeleriylcj Ok
meydanma irışa ettikleri gecekondı~larm A_rnavut 
Şevki ve adamları tarafından elde edilip parselTe
nerek salılmak ve haks1.z menfaat sağlamak maksa
diyle belediycye vfıkı üıbarları üzerine miikerreren 
y1ktırılmasından miiştekiler ve bu arazinin kendile
rine parseılenip tahsisini istemektedirlcr.) 

» 

» » 

» » 

» » » » 

» » • 



-34-
(Dilckçenirı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

ı 5662/ı 5662 - ] 5 . 6 . ı 965 
(S. No. 225) 

TL\ Şli\I KAYA 

C:N•ekondu sakinlerinden 

Okmeydanı - Şi~li -t~ ANBUL 

15661/15661 - ı 5 . 6 . 1965 
(S. No. 226) 

AJTi\II~T DONDURMACI 
Gecekondu salönlerinden 

Okmeydanı- Şişli- İSTANBUL 

15660/15660 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 227) 

1RFAN ÖRTÜLÜ 
Oceckorıdu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişli-tSTANBUL 

15659/15659 - 15 . 6 . ı 965 
(S. No. 228) 

ALt F.NnlN 
0-ecekondu sakinlerinden 

Okmeydanı- Şişl i -!STANBUL 

15658/1565 ı 5 . 6 . 1965 
(S. No. 229) 

KURBAN KARA 
Gecekondu sakinlerinden 

Okmrydanı- Şişli -İSTANBUL 

15657/15657 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 230) 

ŞüKRü ŞAHİN 
• 

necckondu sakin1erinden 

Okmeydanı- Şişli- tSTANBUL 

15656/15656 .. 15 . 6 . ] 965 
(S. No. 231) 

BKREM CENG lZ 
Okmeydanı gecekondu sakinleri 

Şişli - iSTANBUL 

( DilekçiZer : Aynı mealdeki dilekçeleriyle,· Ok
meydanına inşa ettikleri gecekondulann Arnavut 
Şevki ve adamları tarafından elde edilip parselle
nerek satılmak ve haksız menfaat sağlamak maksa
diyle belerliyPye vakı ihbarları iizeı·ine miikerrcren 
yıktırılmasından milştekiler ve bu a·razinin kendile
rine parsellenip tahsisini isternektedi?·ler.) 

» » 

» 

»· 



- 35 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

15655/15655 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 232) 

Br~ KIR AKOVA 

Gecekondu saki-ı'llPı'inden 

Şişli - tS'l'ANBUJJ 

] 565-l/15654 - 15 . 6 1%5 
(S. No. 233) 

.i\IlKTAT ERYJOtT 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - L TANBUL 

15653/ 15653 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 234) 

ATJ1 AI YILDIZ 
Gecekondu sakinlerinden 

Ş işi i - 1ST A B l lL 

15652 - 15652 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 235) 

AHMET C1NIKL100LU 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - ISTANBl TJ 

15651/15651 - 15 . 6 1965 
(S. No. 236) 

EM:AT1 KJ7,GIN 
Gecekondu salünleri 

Şişli - l~TANBl TL 

15650/ ı !>650 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 237) 

CEl\fAT1 NA AR 
Oeeckondu sakinlerinden 

Şişli - LSTANBl.lL 

15649/15649 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 238) 

ALt GELBÇ 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - ISTANBUl.) 

( DilekçiZer : Aynı mealdeki dilekçeleriyle; Ok
meydan ma iıı§a ettikleri gecekonduların Arnavut 
Şevki ve adamları tarafmdan elde edilip pm·selle
nerek satılınale ve haks1z menfaal sağlamale maksa
diyle bclcdiycye ı•akı ihbarlan üzerine miilcerreren 
yıktırılmasmdan müştckiler ve bu arazinin kendile
rine parsellcm"p tahsisini 1:Stemekted1"rlcr.) 

» » » » 

» » 

» » 

» » 

» 

» » » 



- 36 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile ııahibinin adı, adreBi ve dilekçe özetiyle koı:ni8yon kararı) 

15648/15648 - ] 5 . 6 . 1965 
(S. No. 239) 

ITIKME'l' ERfHJN 

Occckondu sakinlerinden 

Şişli - İSTANBUL 

1 5647j ı 5647 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 240) 

H OSEYiN KARANFJ L 
Gecekondu sakinlcrinucn 

Şişli - ISTANBUL 

ı 5646/ 156-1-6 - 15 . 6 . 1965 
(S. No. 241) 

1\U<.:IIM l~T KASAP 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - JS'l'ANBUL 

15645/ ı 564!i - 15 . 6 . 196!i 
(S. No. 242) 

MEHMET AHYO 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - İSTANBUL 

15644/ 15644 - ı !) . 6 . 1965 
(S. No. 243) 

DURSUN KARAMAN 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - İSTANBUL 

15643/ 15643 - 15 . 6 . ] 965 
(S. No. 244) 

OSMAN GICl 
Gecekondu sakinlerinden 

Şişli - ISTANBUIJ 

( DilekçiZer : Aynı mealcleki clilekçeleriyleJ· Ok
mr yrlrınwrı inşa ettikleri gecekonduların Arnavut 
Şevki ı•e adamlan tarafmdrın elde edili p parselle
n erek satılınale ve haksız m cnfaat sağlamak maksa
diyle IJ pfrdiy ry e ııakı ihbarları üzerine miilccr-reren 
yık.tınlmasmd~n miişt e kile ı· ve bıı arazinin kendile
rine parsellenizJ tahsı"sini iste nıekt eclirle r.) 

» » » 

» » » » 

» » )) 

» » » » 

» » » » 

İçişleri Bakanlığı eevabi yazısında :Keyfiyeti n İstanbul Valiliğince in celetildiği , gecekonduların 
sahipli arazi iizerine 6188 sayı lı Kanunun 28 nci maddesi uyarınca muaınel eye konulması gereken 
iş l erden olduğu ve 6188 sayılı Kanunun ncşrindf' n sonra in şa veya inşaya teşe bbüs ettikl eri için 
yıktırlıdığı bu kanun hükümleri dışında yapılacak i ıı l cm olmadığı bildirilmektedir. 



- 37 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekviierin yukarda özeti açıklanan dilekçelerinde vakı ~Jteği ilgili ve yet
ltili idari mercie veya yargı organlarına ınüracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komiıJyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatöı·ü 
S. U zunhasanoğlu 

Başkan V. 
Günıii ~aıı e iliilletvekil i 

N . ll kagiin 

Sözeü 
Adana Senatörü 

111. Y. lifete 

(Dilekçe sayısı : 244) 

Karar No. Karar tarihi 

1873 5 o 4 o 1967 

Sözcü 
İ7.mie :Mill etvekili 

O. Z. Efeoğlu 



• 



DÖNEM: 2 TOPLANTI : 2 

• • M. M • 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞK ANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- --«: Sayı : 26 ..--

Tevzi ta.ri1ıi 

16 . 6 . 1967 Cuma 

(Dilekçcı>tin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve d.ilekçe özetiyle komisyon karaı·ı) 

808/ 808 - 9 . 12 . 1961 

EDİP ÜNAL ERZAN 

Avukat 

r Dilekçi : Bursa Ceza II akimi olup 195G yılıncia 
göriilen lüzum üzt'-rine ernekliye sevk edildiğinden 
nıüştekidir.) 

Yüksek Hakimler Kurulunun ce\'abi :vnzıların-

BUR A da : Bursa eza Hakimliğinden emekli, Abdullah 
Edip Ünal Erzt'n'e ait açık \'C ~izli sici~ l cri alınrlı

ğım ve ad ı gcr.f'nin rc'l'>cn f'mckliyc sevk tasarrufunun iptaline Danıştay Beşi'nci Dairesince 11.2.1964 
t arih ve 1%3/3796- 19G-lj575 sayı ilc kara.r Ycrildiği bi1ldirilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti. açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1027/ 1027, 7646/ 7646 - 10 . 5. 1963 

MUSTAFA TUG 

1\faliye Vergi Dairesi Atlı Tahsildarı 

Karar No. Karar tarihi 

1874 5 . 4 . 1%7 

(Dilekçi : Hanisa lllerkez Ticaret ı·e Sanayi 
Odasında iicretıi olarale geçen hizmetin borçtandı
rılmak suretiyle emekliye tabi hizmetleriyle birleş
tirilmesinin terninini taleb etrıı ektedir.) 

AKHISAR Mali'ye Bakanlığının cevabi yazısında : Ti<'arct 
ve Sanayi Ortasında odacı olarak ge~en hizmctin ;n 

borçland ırıl masını taleb ttiği, ancak arnlan hizmetinin 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi şiimnlli 
d ı~ınd:.ı. bulunm ası sebebiyle bor~landırılamıyacağının 10 . 10 . 1962 taı1h ve 710/98 -20 sayıl ı ~·an 
ilc kendi ine duyuruldnğu, ilgilinin Ticaret ve Sa nayi Oclasmda.ki göreve Hiyini Ticaret Bakanlığın

ca yapılmamış olduğundan T. C. Emekli San(tığı Kanunu hükümlerin e göre bu hizmetinin borçlan
dırıhna~ına imkan bulunamadığı bi1di'rilmi şti'r . 

Gereği düşüni.ildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna. müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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(Dilckçcnin tarih ve ~o. su ilc sahibinin ndı, :ulr-esi ve dilck<:c özetiyle komisyon karım) 

zcnliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i<jlcrden olma 1ı hJ.:;ebiyle komisyonumuz::a bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli.Jiylo kar:ı.r ver.ilcli. 

103G/ 105G . 18. 12. 19G1 

lllDIR LÜLE 

Ilttkim l\Iuavini 

Karar No. Karar tarihi 

1875 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : JJ{ıkim 1 ik görevini ifa sırasında aldı
{}~ in:;ıbati cc:a!ann özel af yolıı ilc kaldınlnıasını 
talcbctm ~Ucdir.) 

Adalet B:ıkanlığının cc\·abi y[!zılarmda : Per-
ÇAYKARA tck Sorgu TEkimliği ve Brfcl ek JUkim Yardımcı-

lığı g0rcvlcrindc bulunduğu ve bu son görevde 
iken istifa ederek 22 . 3 . 1%4 tarihinde giircvin lcn a~-rıldığı, muhtelif tarihlerde aldığı ilızıbati 

cozalar ve tcvbih cezası uygulandığı \'C süresinde itiraz cclilmcdiğ:nden sözü edilen cezanın dahi 
kcsinleşti·ği ve mesleki ilc ilgisini kesmiş bulunmasından yükselmesinin söz konusu olmadığı, bildi
rilm ;ştir. 

Gereği dü'!ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti agıklanan clilekçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vey:ı. yargı organlarına müraca:ı.tı ge :ektirdiği cihctle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerdcn olma;ı ha:ebiyle komisyonumuz::a bir 

işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliJiylc karar verildi. 
Karar No. Kıırnr tnrihi 

1876 5 . 4 . 1967 

-------------------------------------------------------------
10:3G/ 10GG · 18 . 12 . 1961 

ALİ İHSAN DÜ. "DAR 

(Yüksek l\fühcnrlis) 
PTT C:cncl Müdiirlüği.i Teknik İ!)lc r Dai
resi Başkanlığı Telsizler Grupu Başmühen
disliği B ürosunda 

ANKAR 

(Dilekçi : Yüksek mii.hcndis olup Istanbul Rad
yosu Miidiirliiğiinde 1 250 lira ücretli teknisiyen
li{jiıdc «J cneratör 1ınıırını» iken görevinelen uzak· 
laşt ırılmasınd an nı iişt ekidir.) 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığmın ccYabi yn.zı. 

larında : Aclı geçen 27 1\1ayıs İnkılftbım takibc
den glinlcrdc ! stanbul Kumandanlığına verdiği 
31 . 5 . Hl60 tarihli dilekçc ilc istifııcn ~örcvin-

den ayrıldığı \ 'C sonradan mi.ilga Basın · Yayın Ye 

Turizm 111\idiirlüğünc gönderdiği, dilck~c ilc yeniden i~ tnlchindc hulnndn~u \'C fakat o tarihte kad
ro imktmsızlıkları dolayısiyle isteğinin yerine gctirilcmcdiği, bildiTilmcktcdir. 

Gcrcğ·i dü:ıünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilckçesinde vfi.ln isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlarına müra::aatı gc rok~irdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliycn 140 ~ayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzc:ı. bir 
~lem yapılma3ma mahal görülmediğine oy birliğiyle lmrar veril~i. 

K:ırnı· Ko. K:ır:ır t:ırihi 

1877 5 . 4 . 1967 
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2338/~338, 10G8/10G8, 
2232/2~32 - 30 . l . Hl62 

P !R! YARDIM CI 

Tapu Sicil Katibi' 

GÖLE 

(Dilekçi : Eleşkirt Tapu Sicil Memuru iken 
4 . G. 19GO tarihinde sebe!}siz olarak gö1·evine son 
verildiğind.en, sonrada tekrar bir göreve tayininin 
sakınca göriilrııedi.qinden, lı! enıw·in lnzıbat l{omis
yomınun kararı ile tenzile n Iğdır Ta!Ju Sicil K~ 
tipliği görevine atandığından mü,stekidir.) 

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün cevabi yazılarmda : Adı geçcnin Ağn 
Vali'liğinin 13 . 5 . l!JGO gün YC 1/407 sayılı yazısı ilc gürevine son verildiği, Göle Tapu s:cil Katip-

liğine naklen tayininin ise, Iğdır Tapu D:!ircsini teftiş eden kontrolürlerin gösterdi'ği lüznm üzeri-
• 113 valilikçe yapıldığı, ilgili, Tapu Ye Kadastro Gen::ıl Müdürlüğünün 29 . 3 . 1963 tarihli onayı ile 

Doğubayazıt Tapu S:eil Katipliği görevine atanmış ve 23 . 1 . 19G4 tarihinde isteği üzerine Taş

lıı:ay Tapu Sicil ~iemurluğuna ta.yin edilmiş, aynı v:ı.zifede 28 . 10 . 196-t tarihinde 300 liradan iki 

üc;t dcreec Yerilerek 40:> liraya terfi ettirilcliği Genel 1\llidlirlüğün 28 . 4 . 1966 tarihli onayı ile 
Muş Tapu S:cil 1\Inhafız Muavinliği görevine atandığmı halen bu vazifeele ı:alıştığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r::ıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle koınisyonumuzca lıir işlem yapılmasma mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1069/1069 - lG. 12 . 1961 

1\I. OS~fAN ÖZTÜRK 

Kumkapı 1\i'Şancası Turakeş sokak No. 1!) 

!STA1'<13UL 

Karar Ko. Karar tarihi 

1878 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Oğretnı en olup okulların açılması 
sıraları1ıia ihtar alnıahsızın ani olarak görevinden 
ıızaklaştmldığından rıı iiştekidir.) 

1\Hlli Eğitim Bakanlığının cevabİ yazısında : 
G273 sayılı Kanun ~ıktığı tarihte yeniden mesieke 
alınmak Ye sözü edilen kanunun hükümlerinden 

faydalanclmlmak üzere müracaat ettiği, durumunun Bakanlık Müdürler Komisyonuna intikal ctti
rildiği, Müdürler Komoisyonunca ba~arısız, ehliyetsiz ve idaresizliği sebebiyle mesleke alınmasının 
uygun görülmediği ve durumun kendisine duyurulduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti t\';ıkln.n:ı.n dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olmaı;ı hasebiyle ltomisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1879 5 . 4 . 1967 
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1073/1073 - 19. 12. 1!)61 

1S~I AlL ÇE:\IBBRCİ 

C,umhnriyet mahallesi Kaı·O'alı sokak Ko. 5 

BAFRA 

(D i lf'kçi : Tap ulu ara'ö ı:l eriııin elinden rılındıfjın

dan mii.~lekirlir.) 

B:ı!')lıakanlık Tapu ve K ada>;tro Genel l\lüclür-

I üğ'ünün r evabi yazı sında : 1278 t nl'ihini taı~ıy:ın 

tap n ka~·d ıııa istinaden talebetti o· i i ıı ı i kal işlemi-

nin yapılmasında tapu idaresince ikra;:ı gerckrn 
ilnıiilıabeı'İn, köy ihtiyar h.·ıuı.ılımea ta.<;dik edilmediğinden ibaret olduğu, hildirilnı c l ~tc clir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrcJa özeti açı dan::ı.n dilekçesinde v5.lo iste[ti il:Jili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müraca:ıtı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ç::ı.l.ı')nuı.Iar:ını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle hoınirycınıunuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1 OR8/1 OS3, 33~7 / 3327 - 6 . 3 : 1962 

~IEll~IET KARABEKiR 

Yanrzla:r ma:lıalicsi Gül gcç i'di No. 8 

GAI':İAi\TEP 

Karar No. K arar tarihi 

1880 5 . 4 . 19G7 

(Dilek çi : Va.toni hizmet tertibin den nıi'IOJ l>ağ

lanıııasını i.~ t emokt cdir.) 

Milli Ranmma Bakanlığım n r r Yıılı i ~·ıızılnrın

cb : Yul'<hın kurtuluşuna nit snnf)lnl'<la rımallrri
W' ı:;;) ı·r c:ok ii 'l tün ve f<~\'lmltt ,le lı! znıAtlC'!'dA lnılıın

clııl~lan \·csi lwlaı·la \'C Unrlı T arihi kn.nt':ırı ilc 
sabit olanlara. hususi bir kanunla bağlanmakta o];m lm terti pten maa.5 i~in dilekı_:inin istenen şartları 
Juüz 'Olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özsti al]ıkln.::ıan dilekçcsinde valo istcı?'i komisyonumuz 
çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde:::ıine ait işlerden olması hasebiyle koınis

yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedis·ine oy birliğiyle karar verildi. 

1087/1087 - 19 . 12 . 1961 

NUSRET ÇtR!KA 

PTT Tclgraf Yaya Dağıtıcısı 494!) S. No. 

ANKARA 

1881 5 . 4 . 19G7 

(D i lel•r,:i : Vazife malıilü lı ak l•ının verilmi'sini 
ist ('11! oJof f'd ir.) 

l laııtırma Bakanlığının ccvabi ~·azılnrınr1a : 

A ılı grr:rnin PTT Dağıtıcısı 27 . 7 . Fl..f.fl tarihin

d :-ı ,·ıızi fc esnasında sakatJanelı ğın a ve vazife mi\ hi-
I ii a<lcl i·nr. dair dosvasında Ye krndif'inin w nr. de 

hcı· hangi Mrinin mi.i.racaatı ve ihban mcYcudolmacl ı.·'ı. hiiYlr Jıir kaz~ olmns<::a 5..J.3.J. sın·ıl ı Ka ı rınnn 
74 ncü. maddesiırıe göre btr yıl içinde lıfıdisenin T. C.~Emridi Sandığına vcy~ si.izii gC'c:eı~ i~lrtıneyc ilı 
bar edilmediği bildirilmiştir. 

~ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo isteği il,g'ili ve yetkili 
idan mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü· 
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zenliyen 140 sa.y:lı Ka.p.unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisy.o'numuica bir 
i~lem ya.pılm:1sına. mahal görl.Umediğ·inc oy birliğiyle karar verildi. 

1089/108::J - 19. 12. 1961 

~ ICST AF A TEK!N 

KOCAELİ 

Karar No. Karar tarihi 

1882 5 . 4 . 1967 

(Dil ekçi : Feride Dağ'ı zorla kaçırınaktan sanık 
olal'ak 7wU.-nı.rla l nebolu Ağır Ceza Malıkemesind_e_ 
ar; 1lan k arn ıı dtıvasmm duı·U.Jması sırasında arlı - ge-· 
çen mağdııre yerine Feı-ide Göı·gülü ismindeki ka
dını bulıındımnak sııı·etiyle nıemura karşı yalan 
beyanatta bulunduğundan şi_kayet etmektedir.) 

Acblrt l3 :ık:ınlığının ceYabi yazısında : Adı gcr:rııin dilcğ;nin İııebolu Cumhuriyet Sıcwcılığına in
tikal cttirildiğ·ini, duruşnia sırasında scrcl edilip Trınyi z bozma scLJebi olarak ileri sürülen iddianın 

\·ar~ıtayca -cb kabnlr . §:ıyan g-örülmi':vcrck ret w hliknılin tasdik c<1ilr1iğini, iddiayı müe~·yit ba§ka
c:ı. cl el il clc1r c<1il ın ediğinden Foride Görgül hak km dr. H . 7 . 1966 gün ve 1966 - 210 sa:-ı ilc taldp
sizlik bırarı verilip itiraz edilmeksizin kararın hsiııl cştiği, bildirilmiı_ıtir. 

G-ereği dii]iinüldii. : Dilek<}inin yulmrda özeti ,açıklanan dilekgesinde valn isteği .ilgili ve yetkili. 
idari rr.crcie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma:Iannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyönumlızca bir 
işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

1092/109:2 - 19. 12 . 1961 

Os:\1A~ C:ÜKGÖR 

B:ı.kkal Osman Ercner eliyle 

Şalaklı köyü · GÖRELE 

Karar No. Karar tarihi. 

1883 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : J(a.yseri Polis Okul ün un 2 nci · dö
nem öğren cilerinden ili cn hastalığına rıı ebrıi 1'rııti-. 

hana qircmcdiğinden Jıakkmm ve1·ilmesini istemek
tedir.) 

İ t:iF;lcri Bakanhğımn ceva;bi yazılarında : Adı 
grı:rnc 25 . 10 . Hl60 tarihinde (1 Kasım 1960) 

tan itilıarcn rnp;cl iıntihanına girmek üzere okulda hazır bulunması) imza karşılığında tebliğ edj)mif) 
Olduğu Jı a]ck, Riizii edilen O tarihte de imtiJuına gc-Jnwınİf), SOnradan sına'V yerine gelenh~r Otobüs 
kazaqı gcc:ircli i!;i ni iddia ctmif) ise de 1nına dair rcRın\ hir vcRaika ibraz edcm'emiş olduğunu, sınav yö
nr! ın rliı~i nin ~~6 ncı rna:cldcsindc, eng-eli dcYam öğ"Cil{'İnin rng-cli kalktıktan sonra; ~ma-vı yapılan, 

şcklin c1 eki sarahati sebebiyle, adı gcı:cnin yenielen imtilıana tabi tutulmasına imkan göriilcmcmelüe 
öldnğn bildiriln\iı:ıtir. 

Gereği düşünüld:i : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkill 
idn.ri morcie veyv. yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-

z ,nliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar Tarihi 

1884 5 . 4 . 1967 
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1506/l 506 - 4 . ı . 1962 

RAHMİYE ZOUEL ve arkl!.daşı 

Teklee mahallesi I-Ia.5mct sokak No. 21 

(Dilekçilcr : Kendilerine lıarikzede sıfatiyle 

verilen hisscsinin tescil muamelesindeki yanlışlığın 
ıslahını talebctmektcdir.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvabi yazısmda : Tes-
TRABZON cil işinde Yulrua getirilen hatamil hükmcn tashihi 

için Uaı~inccc Faik Odaba.~ı aleyhine dava a~ıldığı 
vo davanın mahkemece rcddcdilerek bu hükmün Tcmyiz Mahkemesince de onanclığı, bu itib rla adı 
gc<:cn aile hakkında iskfm mevzuatı muvacchesindo vo idareten yapılacak her hangi bir muamele ol
madığı bildirilmektedir. 

G:ıreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekgesinde v~kı iste~ komisyonumuz 
ça.lışma.lannı düz;nHyen 140 sa.:-rıJ.ı Kanunun 5 nci maido1ino ai~. i~lerden olmas1 hasebiyle konıis

yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kar:ır verildi. 

1509/1509 - 4. ı. ] !)62 

CEVRİYE YILMAZ 

Yıldırım mahallesi Çamurlu sokak No. 18 

LÜLEBURGAZ 

Karar No. Karar tarihi 

1885 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Miiteve ffa e~i Salim Yılmaz'ı 

21 . 12 . 1.957 tarihinde 6435 sayılı /{anun gere
ğince belediye emrine alındığını, 6 aylık siire so
nıınrla emekliye sevk dildiğini, 60 ya~ını doldur
ma.iı!jınrlan aylık bağlanmadığı gibi vefat ettiği 

15 . 10 . 1961 tarihine kadar cla bir göreve tayin 
edilmiyerek mağdur edildiğini iddia etmektedir.) 

Maliye Bakanlığının ccvabi yazısmda : Adı ge\çmin emekiilikle ilgili hizmeti 20 yıldan fazla, 25 
yıldan noksan olduğundan 5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununun 88 nci maddesi gereğince 
keseneklerinin iade cdilmcyip 15 . 10 . 1961 tari h inde vefatı üzerine 20 yıl 6 ay hizmetine ve 600 
liTa görev aylığına nazaran mütcvcffaya bağlanması icabeden 243 liranın % 50 sine tekabül eden 

121,50 liranın ölüm tarihini takibeden ayb~şı ol :ı n 1.11.1961 tari lı i nden itibaren eşine dul aylı ğı 

bağlandığı ve bilahara 669 sayılı Kanun gereğince 1.3.1966 tarihinden itibaren 250 liraya yüksel
tilmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a'tıklanan vakı iste8'i idari mercice yerine geti
rilmiş olduğundan Komisyonuınuzca bir i:lem ya pılm.asma mahal görülmediğine o:r birliğiyle ka.
ra.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

188G 5 . 4 . 1967 
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ı532/1532 - 8 . ı . 1DG2 

LÜTFI GENÇ 
l\fimar Sinan Belediyesi Başşoförü 

KAYSERİ 

(Dilekçi : lifimarsinan Beledi~tesi Başşoförü 

Lı"ıtfi Genç'in, bu yer B elediye Ba~kanı ve arka
da.J!arının yolsuzluklarından nıü~tekidir.) 

İçişleri B:1kanlığının ceYabi yazısında : Bcledi
yeye satınd ınan kamvonun ':·1DO sayılı Kanunun 
hükümleri dairesinde ilfın etmemP-k suretiyle bcle

rlivcyi zarara uğratmakla vazifcyi sıüistimal etmek suçundan dolayı sanıkiara lüzumu muhakcmc 
kararı verildiği YC muhukcmclcrinin Kayseri 2 nci Asliye Ceza 1\Iahkcmcsinde yapılmasına karar ve
rild iği, 

G :;rcği düşünüldü : Dilekginiıı yukarda özeti n.::ıklanan. dilek~esinde v~.kı iste~i komisyonumuz 
çalışmalarını düz)nliyen 140 sa.:;ılı Kanunun 5 nci ma:ldc:Jinc ai~ işlerden olma·n hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme diğine o:r birliğiyle karar verildi. 

ı537 / 1587 - D . ı . ı962 

lıEl\fAN ÜNSAL 

Doğancılar Namıkpaşa sokak No. 28 

Üsküclar - İSTANBUL 

Karar N o. Karar tarihi 

1887 5 . 4 . 1967 

(Dil ekçi : Ka:nııı yararı gözetilrniyerek !ıl. J(e
malpa.Ja B elediyesince Bursa ~osesi üzerinde bulu
nan 2 760 lı! 2 lik bsmının istinılak edilınek sure
tiyle nı iilhiyet hakkına tecavüz edildiğinden müş

tekiiir.) 

İçişleri B:ıkanlığının ccvabi yazılarmda : Müştckinin istimlaıt bedelini tamamen n.ldığı ve belc
diye ilc aralarında hiçbir ihtilafın kalmadığı ; bH dirilmcktcdir. 

fkreği düşünü1dü : Dilekçinin yulmrda özet : ·v~ıldann.n dilekçesiride vakı isteği ilgili ve yetki11 

;t)ıı.ri mercie veya yargı organlarına müracaatı f!P .. ~'ll:t.irniıri cihetle komisyonumuz çalışınalarını n;\ • 
.. .,:ııliven 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine pi' ;slerchm olmn.:n ha.sebi:vle komisyonumuzr.~ hi .. 
'§lem yapılmasına mn.hal görül.mediğine oy birJ' _tiyle karar verildi. 

~590/1590 - D . 1 . 1962 

.JSMAN SARAÇ 
~ıbdurrahmanağa mahallesi Fcslikcn s0kaJ.t 
:-J'o. 22 

ERZURD1Yi' 

'Li:ldirilmcktcdir. 

Karar No. Karar tarihi 

ı888 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Er;;urn:n Ağır Bakını Tamir Fabri
kasın:la çalışırken ya.5 haddi dolayısiyle çıkarıldığı, 

"22 yılrlan frı::la hizmeti olduğıı halde emekli aylığı 
ba:Jlaıımadığında~ nıii~tekidir. 

:Maliye ll .;.kanlığının ccvabi yazılarn:"la : Adı 
g:)Çcnin ayiık bc,ğlanması talebinin yerine getiril
memesinde kanuna aykırı bir cihet görült.mediği 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti --ıçıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet:Hli 
i1ari mercie veya yargı organlarına müracaatı gı . ·~ktırdiği cihetle komısyonumuz çalışmalarını a-; . 
. -.enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai 1 .şlerden olması nasebiyle konusyonumuzca bu· 

~:eın yapılmasına mahal görülmediğine oy birl ğiyle karar verildi. 
Karar Ko. Karar tarihi 

1889 5 . 4 . 1967 
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1601/1601 - 9 . 1 . 19G2 

SIURI COŞKL~ 

Hiikiimct bina.'!l arkasında dava takipçisi 

:mnzuııuM' 

(Dilek çi : E rzıırunı B elediyesince göı·e vine son 
verildiğinden nıiişt ekidir.) 

İ çi~leri Bakanlığının ecvabi yazılarmda : Adı 
gcr:en~n i şi ne son verilm<.'si iddia ettiği gibi ftmiri
ni·n ka.'!dı üzerine olmayı p kadrosunun kaldırılm a-
smdan il eri geldiğini, Jıasıl olan kanaatc göre de 

b<'lc'l iyc camiasında çalışmasının ınahzurlu görüldüğü, Erzurum Valiliğinin yazısından anla.~ıldığı, 

bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçini.tı. yuka.rd.a. özeti açıklanan dilekçesinde vaJa isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müta.caa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
z:mliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına malılll görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

160 /1608 - ıo . ı . 1962 

KE}1AL BRAT ve arkadruıları 

Y cşiltepc köyünde 

Kımı.r No. Kaı·ar tarihi 

ı890 5 . 4 . ı967 

( DilekçiZer : TT azi n(' ye ait arazi üz erinele yap
tıkları gecekonduların yıktınlarcık kendilerinin 
dışarıya atılclıklarından şikayet ctnıekteclirler.) 

İçişl eri Bakanlığının ceYabi yaz ıl arında : Ye-
MALATYA şi'ltepe köyiinde kain olnp adı g<'~cnler tarafından 

izinsiz olarak inşa edilrn gecekonduların yıktml
madığı ve a:nca:k hfı.zı şahıslara aidolan gecekonduların arsalarının ifraz edilmek suretiyle 2490 sa
yılı Kanım hükümleri dairesinde kendilerine satış yapıldığ ı , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. orga.nla.rtna müra.ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci m.a.ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

3ıOlj3101 , 1641 / 1641 - ll. ı. 1962 

B!DEN Ö?:EN 

Ycnim:ıhallede No. 6 

Knrar No. Karaı· tarihi 

189ı 5 . 4 . ı967 

(D ilekçi : K öy bürosn katibi iken, görevine 
haksız ve sebepsiz iJi?ıc son verildiğinden miiş t cki

clir.) 

İGişle'ri Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı 
AKŞEH1R geçen köy katibinin görevini kötüye lmllnnd ığını 

ve bu sebeple Kadıhan köy bürosu Iditipliğine nak
ledildiğini, görevine aHcsini getirmediğinden onları görmek üzere köy makamından İ7.in almadan 

sık, sık görrvini tericle Akşehir' gidip vaktinde gelmemesi üzerine vazifesine son vcrilfliıği, adı ge
çen memur Danıştay Başkanlığı nezdinde dha açmış ise de rcddolunduğu bildirilmcktcdi,r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yıı.rgı orga.nlanna. müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmala.nnı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal g-örülmediğ·ine oy birli ğiyle karar verildi. 

1658/1658 - 13 . 1 . 19G:2 

:ıtAznr Ye PtRnEvs BABrş 

Sel ınanıp:ık caddesi ·o. GS 

Üsküclar - İST AKBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1892 5 . 4 . 1967 

(Diıekçi : Nazım Taşer isminde ilkok1tla (100) 
metreden yakın mesafede bulıman lokantasından 

kadelıle içki satmas-ına izin verildiği halde mevzuat 
yöniinden böyle bir mahzm· olınmııasma rağmen 

kendi Zakantasında kadehle bira sat1-5ına izin veril
mediğinden şikayet etmektedir.) 

1ı: iş l rri Baka nlı ğ·ıııın crYahi )-az ıl arında Kazım Bahuş ilc karısı FirdcYs Babnş'ıın i•ddia ettik-
leri gi bi l-azım Ta~ar·a l okantasınclan kadehlc iç:ki satabilmcsi iç:in ıncYzuata aykırı olarak ruhsat 
wrilcl iğ i lı ıı ıı n nıııt1ali olmıclukt an sonra ruhsatının iptal cdi•ldi'ği ve ilgililer hakkında tahkikat yapıl
dığı, bildirilmcl,t r clir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mn.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

J GG-!/166-l - 13 . 1 . 1()62 

HA YR!Y Pı A W ' l1 -TAŞ 

9170 S. Ko. lu YC 11 . 1. l!JG2 giinlü tel sahibi 

Karar No. Karar tarihi 

1893 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : llfenerııen Hnknk Ilakimi Jlikm ct 
Türkmen'in görevini kötiiye kullan dığından m iiş

tekidir.) 

Adalet Balaıınlığımn cevabi yazılarında : Şika-
!Z:MİR yet konuları hakkında daha öncq Balmnlık tarafm-

clan gcrcğinc tev<'ssiil edilmiş YC kcyfiy t dil kç:iye 
t ebliğ edilmiş oltln~1u nclan 45 sayılı Kanunun 43/1 nci maddesi gereğince yenielen inceleme YC soruş

_tnrına yapılmasına lüzum olmadığına kara1' verildiği• , bildirilmektedir. 

Gereği dü1ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge-rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zonliyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına m:ıhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1894 5 . 4 . 1967 
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167f)j1675 - 13 . ı . 1962 

MEHMET POLAT ve arkadaşlan 

Çelik köyünde 

Gölba§ı - ADIYAMAN 

1963 tarihinde yapılan mahalli scı;imlerde adı 

bildirilmiştir. 

( DilekçiZer : Oğretmenden alınm·alc II acı Do
ğan'a 'IJerilen muhtarlık görevinin, tekrar öğretme
ne veyahut ihtiyar meclisi üyelerine veı·ilrııesini is
tenılıktedirler.) 

İçişleri Bakanlığının ccvabi yazılannda : Di
lckçe veri ldikten birbuçuk sene sonra 17 Ilaziran 

gcçenin yeniden köy muhtarlığma seçilmiş olduğu 

G~reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği bakaniıkça 

yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1682/1682 - 13 . ı . 1962 

ŞEVKİ DEMİRTAŞ ve NİYAZİ DEMİRTAŞ 

Yenişehir Bahçelievler mahallesi No. 22 

BİNGÖL 

Karar No. Karar tarihi 

1895 5 . 4 . 1967 

(D ilekçi : Vakıflarına ait Ekinözii., Ilabap, 
Gökçcdal, II abap Ozereği ve diğer iiç köy ii n 4753 
sayılı kanım hükiimlerine göre istimZak edilip muh
taç çiftçilere clağıtıldığı, istimZak değer bedel ii.ze
ı·inden yapılmadığı gibi Vakıflar Bankasınca veri
len faizelen rle elleı·ine % 1,5 nisbetinde bir para 

t · ~ · cl ~cl olclu~·ları 1 alb , · cı·~ bankalar % 6,5 faiz ödediklerinden bedel serbest 
geç ıgın en mag ur ,. ve ı Ut.:ı ıger . . 7 • • • ·ı 1 ·z 1 da 
b k ıd ~ t kd· d d h f d t · d 'l . ıstımJaT. beclelı ı e ya ta ıvı veya ıut 276 nu-
ıı·a ·ı ıgı a · ır e a a ay a emın e ece,;, erı, . . . . • 

_, T.( • del . ~. l t bul, Ankara ve Dıyarbakır gıbı vılayet merkezle-
marıuı ı · anunun 12 ncı rııa esı geregınce s an 
rinde akaar satınalması istenilmektedir.) 

Devlet Bakanlığının ccvabi yazılannda : Adı gcr,cn mütcvcllilcr Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
do müracaatta bulunarak sözü edilen bed"llc, Vakıflar B::ınkasmdan (B) gnıpu hisse senedi alın

masım talebettiklerini talepler muamclcye konu\ muş ve Vakıflar Kanununun 6 ncı maddesi hi.ik-

müne gör<.' a~-n bir hükmi şahsiycti haiz bu Yalıfların istimluk bedelleri hal{kında Diyarbakır Va
kıflar :Müdürlüği' • lcn bilgi istendiği ve alınacak cevaba göre bu husustaki işlemin ilanal edileceği, 
bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektird:ği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ~yle karar verildi. 

Karar No Karar tarihi 

1896 5 . 4 . 1967 
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1687/ 1687 - 13 . 1 . 1!l62 

YUSUF ARTilC 

Armutlu köyünde 

Patnos - AÖRI 

(D:Zekçi : Sıddık Türk'ün öldiirülmesiy!e ilgili 
ve lıfıı.ı Ağır Ceza Mahkem esinde bulunan dava 
dosyası ile kaı·deşi Adil Artık'ın öldürülmesiyle il
gili .tğrı Ağır Ceza lıfahkenıesindeki dosyasının 

tetl;ikini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının ccvabi yazılarmda : Şi ka yctçi Ymıuf Artık'ın üst dereceli hakem tarafın

dan alınan 5 . 7 . 1966 günlü ifade 1 . 3 . 1962 g:.inlü şikrtyct dilekçesinin tarafından gönderil
mcdiğini ve şikayet gcr~ck kimlik gösterilerek yapılm:ı.dığı cihctlc 45 sayılı Kanunun 43/ 2 nci mad
desi gereğince soruşturmaya yer olmadığına karar Yeriimiş Lulundnğu, bildirilm:ştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçlnin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra~aatı ge ro~irdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü-

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

1694:/ 1694: - 16 . 1 . 1962 

ARtF ERGUN 

Mühendis, Defterdar yoltuşu No. 33/5 

Karar No. Karar tariru 

1897 5 . 4 . 1967 

(Dlikeçi : Istanbul B elediyesi Fen l sleri Mü
dürl ii.cJiiniin usulsüz işlemlerinden m ;iştekidir.) 

t ı;işlcr i B:ıkanlığının ccvabi yazılarında : B ele-

diye personelinin lüzum ve ihtiyaç halinde bele-
Tophane - lST ANBUL dirc teşkilatındaki nakilleri müdürlükleri n teklifi 

ve B:ışkanlığın onayı ilc yapılmakta olduğundan 

adı gcı:cnc usulsüz bir işlem yapılmadığı, kendi arzusu ilc işini terk ettikten sonra kaydı kapatıldığı 
bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müra~aatı gcr:ıktirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyb karar verildL 

1735/1735 - ]6 .1.1962 

KAZ IM KÖKKAYA ve arkadaşları 

lıiadcn kiiylcrinden 

Hclaldı - SİNOP 

Karar No. Karar tarihi 

1898 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Ilaberleri olmadan Ayancık ilçe
sine bağlanmalarıııdan şikayet etmektedirler.) 

!ı:işlcri Bakanlığının ccYabi yazılannda : Di
lckı:cdc isimleri bulunan şahısların müştcki bulun
dukları, imzaların sahte olarak atıldığı, Ayancık 

ilı:csinc ~cı:mcktcn köylülerin çok memnun olduk-
ları, bildirilmch.'iedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle konıisyonumuz ça.lışmalannı 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. 

177.)/ 1775 - lG. 1 . 1062 

FtRGZ.\X C\Tn.\XOULü 

Kc~·ktılıat nıalwllcsi Şan sokak Ko. 2 

Karar No. Karar tarihi 

1899 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ankara'da Gcnt:lik Pa rkı JIJildürii 
iken son ı•eril en görevine tekrar iade eelilmesini is
temektedir.) 

KAYSERİ 

İçi'şlcri Bakanlığının cevabi y:ı:ı:ılarıncla : Adı 
gcçcnin 36G6 sayılı Kanunun]!) ncu nıacltl csinc gö
re istihdam edildiği na:ı::ırı itibara alınarak ya:ı:ifc

siıır son Ycrilıliği haz ı sebeplerle kendisinin yeniden işe alınma dileğinin isaf cdilcıncdi·ği, bildiril
mişt ir. 

Gcre~·i düJi.i:ıüldi.i. Dilel{çinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercic veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü .. 
ie'!lliyen HO saYılı Kanunun 5 nci maddesine ait. işlerden ölması hasebiyle komisyonumuzca bir. 
i~lenı yapılı'!lasm:ı mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1830/ 18:>0 - 19 . ı . 196~ 

BER.\ TtYE KAYACAN 

DD ~- İf)lct mc ~Id. memurlarmdan 
Semaha l Y azgan ya n ında 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1900 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Eşi Arif J(ayacan Devlet Demirvol
ları 1 nci Işletme M·iirliirlii.ğiinde rnrrnnr iken, va
zife sıı-a,sında ve 'L'azifeclen nıiitcı •e llit bir mlıatsız
lık seb ebiyle uzun zanıan mcfltu: dw·uınrla kala
rak 8. 8. 1960 tarihinele vefat ettiğini, eşinin va
zife mô,lii.lü sayılmasını isternektcdir.) 

r1a1t ırmn. n :ıkıın lı ibnın crvabi ynzı•1armda il gilinin müptela olduğu fdı; hastalığı nızifcclen 

doğınn. olınadığıııdnn hakkıııda yazifc kazası mali'ı!iyet muamcelsiııin tatbiki'ne ve bu hususta baş

kaca muamele yapılmasına inıkfm görülmcdiği bildirilmiştir. 

Gereğ·i dti.~ünüldi.i. : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği 'ilgili ve yetkili 
idari nıercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahııJ görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1901 5 . 4 . 1967 
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2170/2170 - 27. 1. 1962 

İLYAS KOÇ 

Darboğaz köyünd<' 

SELİM 

(Dilckçi : llatani hizmet tertibinden nırıa§ bağ

lanmasını istemektedir.) 

~tilli Sanınma BakanlıÇ,ının revahi yazı ında : 
Yurdun kurtuluısuna ait saYa~lar<la rıw:;allcriııc 

nazaran ı;ok üstün ve fc\'lwladc lıiznı r : lrl'(k lm
lundnklan vcı:;ikalarla ve harh tarihi kayıtlari~·Ic 

sabit olanlara hnsusi bir kanunla bağlanmakta ol an bu tertipten maaş i<:in adı gc~cnin istrıH'n ııitt
lan haiz olmadı ğı, biluirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v5.lo isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cibetle komisyonumuz çal~malarmı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
bul görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2172/2172 - 27 . 1. 1962 

IIASA T KAVCAN 

Paşulı Okulunda Eğitmen 

Fethiye - :MUGLA 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
yerine getirilmiı olduğıından komisyonumuzca 
liğiyle karar verildi. 

2176/2176 - 27 . 1 . 1962 

AlDrET KOLAY 

Kopcullu mah:ıllcsr 

Karar No. Karar tarihi 

1902 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Eğitmen olup mcııııır ı·c hi::m"tlilc
rin faydalandığı % 20 za.mdaıı faudalanınarlığın

dan mii§fckidir.) 

l\l illi Eği't im Bakan lığın ın crYahi :vazıc;ınrla : 
Eğitıncnl<'Tin 1. 10. 1!163 tarihinele 300 liraya 
<:ıkm·ı l an aylıkları % 33 zamlı olarak öclcw1iği bil
dirilmiştir. 

a.çıklanan. dilakçesinde v~,lo fstcfi·i idar l mercice 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy bir-

Kıırar Xo. Karar tarihi 

1903 5 . 4 . 1967 

(Dil cl.' çi : Dcreli Salı§ .1! açja::asınrlan IT akkari 

lll a(ja zası tczoôh i a rltr/ma lıarcıralısız ol ar ak tiiyin 

edileliğinden miiştc!.-iclir.) 

DEVEL! 
Sana~·i Bakanlığının cc,·abi ~-azısında : Adı ge

ı:cn tayin eelilen yere git me k hıtcmcmrsindcn 

1 . 5 . 1961 tarihinde iıs ııkdinin fcshcdildiğ-i, hi
l~Lhara , yrnidcn bir gö ı·cve tayin talebine binacn İ<>kenılrrnn l\Iağaza.<n trzg-ilhtarlığ-ın:ı. tfı~·ini yapı

larak. 7 . 2 . 1962 tarihinde göreYe başladı ğı, 13 . 3 . 1962 tarihli dikk<:csiyle i<:tifa ettiği, hi1-

dirilmiştir. 
Gereği dt1şünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaJn isteği i gili ve yetkili_ 

ida.ri mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça ı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koırtisyonumuzca bir 

İ§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiy e karar verildi. 
Ka ı·ar No. Kaı·ar tarihi 

1904 5· : 4 . 1967 
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2ı77j2ı77 - 27. ı. ı!J62 

lVIEHMET UŞAK 

Eski Yağ Pazarında No. 27 

UŞAK 

25 000 lira tutannda inşaat kredisi ikramiyesi ni 

(Dil ek<) : Emlak /{redi Bankası U5ak Şube

sin~le 165 N o. küçiik cari hesabına 25 000 lira ik-
1·amiye kazandığı halde kendisine veı·ilmeyişinden 
m iiştekidir.) 

!mar ve İskiın Bakanlığının ccvabi yaz1sında : 
B::ı.nkanın 4 . 3 . ı958 tarihli ikramiye keşidesinde 
kazanan adı gc~cn bu paranın nakden tediyesini 

istediği·ni; bu ikramiyc bir nakit ikramiyc'>i olmayıp in ş::ı.at kred isi ikramiycsi bulunmakta ve krcdi
n:n, ikraza kalbin :n de banka usulleri dairesinde y~pılacağı nıczkfır keşidcyc ait notcree ta.Sdikli 
zabıtla kayıtlı bulunmakta olduğu, eliğer taraftan banka usullerine göre isabet tarilı!nclcn it ibaren 
üç sene içerisinde kullanılınıyan ikramiye haicları dt'. iptal ed ilmektc olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a:ıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
.zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait Herden olmaıı h::ı.sebiyle koınl:;yonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g5rülmcdiğine oy birliğiyle karar verildi. 

2ı78/~ı78 - 27 . ı . ı962 

SA!T YALÇİN 

Yeni ilçe merkezinde 

Karar No. Karar tarihi 

ı905 5 . 4 . ı967 

(D ilekçi : II azineye ait oturm,ıkta olduğu, ev
de yine oturrııakl1ğına m iisaade edilmesini istemek
tedir.) 

PAZARCIK 
l\Ialiyc Bakanlığının ecvabl yazıSlnda : Adı ge

çcnin icarla oturduğu belcdiyeyc ait evin Maliye
C:} memur konutu yapılmak üzere satınalındığını 

adı ge<:eni.n işgalinclcki evi tahliye ettiği, bilclirilm :ı:ıtir. 

Q -,:-oği düşüniildii. : Dilekı:inin ~arda Ö3oti :ı::ıklanan dilekı;esinde v3kı iste~ komisyonumuz 
ça.h~ma1annı d:.iz;nliyen 140 sıı::-rılı Kanunun 5 nci ma1d81ine ai.~. i~lerden olma<ıı hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem ya:::nlma3ma m::ı.hal görülmc :Hğlne 07 birliğiyle karar verildi. 

2185/2ı85 - 30 . ı . 1962 

SABİT KA YMAZ 

Karar N o. Karar tarihi 

1906 5 . 4 . 1967 

(D ilckçi : Topraksız bulunup, toprak salıibi ya
pılnıxsını talcb e tnıeldcclir.) 

Keskin köyünde Köy 1~1er i Bakanlığının ccvabi yazı sında : 
B :kiııehir de faali yette bulunan 2 No: lu Toprak 

ESKİŞEHİR Komisyonu 1966 yılında köy Envanter Etüdü iş-
leriyle gürevli bulunınaktı:!. olduğu, planlı clağıtım 

yapılabilmesi için gereldi çalışmalar tamaınlamncay['. kadar arazi tevzi cdilmcmclcte olduğu, ancak 
Hazineye ait arazi Maliy.cce şimdilik kiraya verilmektc olduğundan ilgiliye bu yolda tebligat yapıl
dığı bildirilmiştir. 

Gareği düşünüldü : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekcesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasa.rısma. konu teşkil eyled.iği cihetle komisyonu~uz çall§m~lannı düzenliyen 140 sayılı Ka.-
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nunnn 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasobiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2187/2187 - 30. ı . 1962 

IIA YRİYE ÖZER 

Hıdırbaba mahallesi Ölü Top. Üst. Hüsnü 
Özer eşi 

Karar No. Karar tarihi 

1907 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Kocası müteveffa Topçu V stteğmen 
Il iisnii Ozer'in hizmet m iiddetinin 5·134 sayılı !{a
nun hiikiimlerine göre itibari hizmet süresi ile bir
likte 20 sene 9 ay 23 giin olduğundan bahisle ken
disine maaş ba.ğlanması isteminden ibarettir.) 

Bozdoğan - AYDIN Milli Savunma Bakanlığı mn cevabi yazısında : 
Adı ge<;en Bakanlık aleyhine H Haziran 1965 ta

rihli dilekçe ilc Damştay Başkanlığına a<;mış olduğu davası da reddedildiği, bildirilmektedir. 

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 kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veri!di. 

2193/ 21!)3 - 30 . ı . 1962 
IIA1\11T Yİ01T ve arkadaşları 
E3naf Dernekleri Birliği Başkanı 

SUNGURLU 

Karar No. .Karar tarihi 

1908 5 . 4 . 1961 

( DilekçiZer : I lçelerinde yaşı küçiik ki:ııseler
den sanat üğrenm~k rııal,·sadiyle sanatharla.r yanın
da çalışan ve bu çalı.Jmaları km·şılığında ücret al
mıyan veya çol~ ciiz'i bir harclık alan çırall.ıarın 

verni dai1·esince vergilendirdiği iddia edilerek, bu 
gibiler adına salınan vergilerin kaldırılması ta-
lebo71ın maktadu·.) 

Mal iye B:.ıknlığının cevabi yazısında : Dilck<;c sahipleri·nden 18 yaşını bitirmemi·ş olan ticari 
kazan<;ları götürü usulde tesbit edilen mükellefler yanında <;alıştıkları takdirde bu yerlerden aldık-

l arı ücretler dolayısiyle Gelir Vergisine tabi tutulamıyacağı, adı ge~en talebi yerine getirilmiş bulun
duğu, bildirilmiştir. 

Garoği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ıY;ıldanan dilekgesinde v~Ja isteip. idari mercice 
Y3rıne f:ptirilmiş olduğundan komi~yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine r:r bir
liğ!yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1909 5 . 4 . 1967 
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~ l!JGj:WJG, 3068/ 3068 - 24 . 3 . 1962 

IIA:\T lT 1:(' A~ 

Yuk:ll'l Uahip Efendi mahallesi Türbe yolu 
sokak Ko. 71 

(Dilekçi : Oğlnnun asl;crde (jliimii dolayısiyle 

kendisine maa§ bağlanması nı is t cın c l.- t crl ir . ) 

T. C. EınPkli Snn clı ğ ı (: pnc·l l\T ii diil'lii ği iniin ce
vabi yaz ı s ın cla : Dıınıınn [i 13-l say ılı Kamınıın 

72 nci maddesine uygun olmıyan aclı gc~cnc oğ-

ERZURUM lundan dolayı yctirn a.vlı ğ ı tahsisine imkan görü
l cmcrniş olduğu , bildiril ın :1-5ı ir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekginin yukarda. özeti açıklanan dilekçesindc va n inteği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı organlarına müı:acaatı gerektirdiği cihetle komisyonwnuz çalış'm::ılıı.nnı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir1iğiyle karar verildi. 

~ 108/21!)8 - 30. 1.1962 

~WII!TTfN KÖKTEN 

Garajlar Tamay Tatlıcısı No. 65 

Etlik - AI\1"\:ARA 

Karar No. Karnr tarihi 

1910 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : J{(iy ö,r}rrlmeninin l;cırısınm ırzma 

geçtiğinden ın i işi ekidir.) 

Milll Eğitim Bakanlığının cc,·ahi yazısında : 
Durum ilgili mlilik~c tahkik cttirilmiıs Ye tahki
kat ı;onucıın <1 a, adı grr:cn iiğ rr! mr n suı:snz olduğu, 
bildirilmi~tir. 

Ge eği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~.l.n is~e~i lmmisyonumuz 
calısmalarını düzenlivan 140 savılı Kanunun 5 nci maddesine ait i"lerden olma·ıı ha-::ebivle komis-
_J _. • • - ... 

yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2199/2199 - 30. ı. 1962 

. TRCTıLAH DK\'I1R 

Aydınoğlu mahall esi Kahvcci İlyas eliyle 

ATÇA 

l~r:ı r ;\n. Knr:ıı· Tnı·ilı i 

1911 G . 4 . 1967 

(Dilekçi : 16 ya§ındaki yeğeni, !Janmı Ala
kuş'un loagırılmasınclan m ii!)tckiclir.) 

Aoalct Bakanlığının ce,·alıi ~·az ı sında : Arzusu 
hilfıfına sakat bir kim<;eylc edcncliri lınrk istenilen 
19..J.f> doğumlu mağdnrc IIanım'ın rı zasiylc Ali De
mir ilc birlikte kaı:tığı YC yapılan soruşturma so

nunda allkoymak ve ırza geçmek stıçundan adı geçen sanık hakkında o ~·cr Asli~·<' Ceza .r i n.hkemcsin
dc açılan kamu davasının suç 218 sayılı Kanunun şümuli.inc girdiğinden di.i şiirülnı csi nc karar Ycril
diği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünülüdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı üıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle lwmisyonumuz çalışınalarını dü
~enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma3ı hasebiyle Iwmisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahaL görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar • To . Karar tarihi 

1912 5 . 4 . 1967 
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2201/2201, 2312/2312, 
2-1-!2/ 2-t-12 - 8 . 2 . 1!)62 

A. EDİP lTL ·ç 

Çinilicami IIaınaın sokak No. 17 

( D ilekçi : l snadolunan bir S1l Çtan dola!Jı T c :cl 
Genel llliidürliiğii.nce işine son verildiği, arll'i hata
ya kurban olduğu anla§ılarak (nıalıl.-ıinıiyrtinin 

ref'i ile) kaydı ile beraet ettiğini ve görevine iade
sini istemekt edir.) 

ÜsJ...-üclar - !STANBUL Gümrük ve Tekel Bakanlığının c eYa bi yamnn-
da : Adı ge<:en tekrar bir vazifeye til~-jninde bi'l' 

sakınc a. göı·ülmecliğindcn aynı şube mennn·luğuna 2 . 12 . 1965 tarihinde atanmış bulmırluğu, bil
dirilmektedir. 

Gereği dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği idn.ri mercice 
yerine getirilmiş olması hasabiyle komisyonuınuzca. bir i§lem 1apılmasma mahal görilimediği e oy 
birliğiyle karar verildi. 

2202,12202 . 30 . ı . 1962 

A. IIA YDAR ÇELİK ve arkadaşları 

Hasırh mahall esi Kn nılu sokak No. 2 

DJYARBAKIR 

Karar No. Karar tarihi 

1913 5 . 4 . l!l67 

( DileleçiZer : S enelerce içi1ıde barınclığmın ı• e 
t elılil.-e yüzünden L icc B elediye Ba.5kanlığmca yrrp
tırılnıasına 1.ı e bakımına miisaade edilmiyen binrı

laı-ın istimTak edilmediği gibi binaların maliyet 
fiyatlarmda da her hangi bir indirim yapılmarlı

ğından nıiiştekidir.) 

tınar vc t ·kün Bakanlığının ccvabi yazısında : 6610 sayılı Kanun hükümlerine göre yaptırılan 
konutların maliyet l~dellcri nclcn ele % 50 ;re kadar bir indiri'm yapılması mümkün olabileceği, bil
dirilm ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalaıı.nı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmerliğine oy birliğiyle. karar verildi. 

2203/2203, 2951/2951 - 19 . 2 . 1962 

ŞEVKİ TAŞIR 

Karar No. Karar tarihi 

1914 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : ziyaret maksadiyle B ulgaristan'a 
gitmek iizere pasaport talebinde bulıınınal.:tadır.) 

Kazlıçcşmc Eski Telsizler X o. 93 Sokak No. 7 İçi-ş! ri Bakanl~1ğımn cevabi yazısmda : Ach 
geçen 1957 tarihind ki Bulgaristan'a gitmek ta-

1STA ~BUL lebi 56 ~ sayılı Pasaport K anununun 2~ nci mad-
desine istinaden dileği Bakaıılık~a ]938 tarilıin

~e reddoluncluğu, 1962 yılmda kendisi'ne yapılan bu t ebligattan sonra yeniden pasaportın ilgili 
her hangi bir müracaatı vfLkı olmadığı, bidirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müraca.atı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i?lcrden olm::m h::ı.:>ebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mah::ı.l görülmediğine oy birli}iylc karar verildi. 

2218/2218 - 30 ' ı . 1962 

IliDIR ÇELİK Ye arkadaşları 

Dclıge köyünden 
Çcmi!}kczck - TuNCELİ 

Karar No. Karar tarihi 

1915 5 . 4 . 1967 

(D ilckçilcr : N akl c tabi cshasan olduklannı, 

5098 sa.yılı J(anunla serbest kalmaları sebebiyle, 
e3ki yerleri olan Delıac köyii.ne dünd iik lcrini ve 
kanun~ si i re içerisinele vakı is kan talepleri üzerine, 
! skan yolu ilc cv in:a yardımı ve 25 dönüm de ara-

zi verildiğini, a!tni dıınwda olan !( alıraman Battal ve II asan Batfal'ın Delı~e kÖ?Iiinde iskanları 
sağlawlığı halde, Il asan Battat'ın ll ozat ilçesine girlerek to:>raksı.z oldıtğıınu ve isk.ôn hakkından 

faydalanama-lığını icleZia ettiklerini) II o zat ilçesin ~n B czavııt köy ii nde ikinci defa is kan cd ili~ 1 000 

lira ve i nsa yardımı alelığını ve bu durum ~ı Tııncc !·: il ma-ka:nına bilelirilmesi iizer·ine Çemişkezelc 

ilpsinde aiı gc~: ~n ailc:1e verilen gayrimenkııllcrin istirda,z~ yapılmasına mğrncn tekrar aynı yerle
rin ll asan oğlıı Kalıraman Battal ve ailesi efra'lına tahsis cclilm!;sinin kan n n ve m evzuata ay kın bıı

lıınclıığunu ifade ve be!1anla haksız yapılan muam elenin düzeltilnıcsini ihbar ·etmektedirler.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvr.bi :vn:ı:ısıncla : Adı g c;cnlcı·c İsktm kanunları muYacchcsindc yapı
lan muameleele bir usu lsüzlük bulunmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği dü~iinüldii : Dilekçinin yukarda özeti a:ııdamın dilakçesinde vakı isteği il~li ve yetkili 
ida-ri mercie veyo. yargı organlarına müracaatı gcr:ıktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ic;Iorden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ~·iyle karar verildi. 

2210/2219, 4074/407-! - 20 . G . 1962 

A. 1\DİL 'J'FLGAU 

Kazlıı:cşınc Telsiz Malı . 80 Sokak No. 23 

Zeytinburnu - !STANBUL 

K:ır:ır No. Kıırıır t:ırihi 

l!JlG 5 . 4 . 1967 

(D ~lckçi : Eski hizmetlerinin ihyasını isteınelc

fc -li .... ) 

l\faliyc B:ılmnlığın ccv:ı.hi yaz ısında : Ad ı gc
J""1 1 . 2 . 1%7 t nri·Jıincl c JGimiir S~tııı YC Tcv:ı:i i 

1\fticsscscsindc ikinci defa cmckliliklc il()'ili bir gö
reve haşladığında, 7350 sayılı Kanım hükümlerine 
g·irc kıym"tlcrinin ihyasını istcmiıı ise de, kanunda 

tfıyi n olunan bir yıllık miiddcii gcı:miıı olcluğnndmı: borı:lanclırılmasının miimkiin · olmadığı, ancak 
83 sayılı Kanuna göre z~manında müracaat cimesi iizcrinc 10 yıl 8 ay lG günlük hizmetinin ihya edil
diği bildiri'lmi. tir. 

Goreği düşünüldü : Dilekı::inin. ?Uka'!'d;>. Ö3Cti açıklanan_dilekçesinde vakı isteğ·i il ~ili ve yetltili 
ko"ll.i~yonumu..c. çalı~malanru. düzenl;7en 140 sayııl K ... ,.,untı-.ı. 5 ne". Tl'laddcsinP. ı:ı: ... i." l'~rdon olına<n hı.

sebiylo komisyonumu.zca bir i~lem yapılmasma mıha.l g3rülm::ıdiğine o:r birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karnr tarihi 

1917 5 . 4 . 1967 
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(Dilok~cnin tarih YC No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçc özetiyle komisyon kararı) 

224ı/2241 30 . ı . ı9G2 

M. EMİN 'l'ÜRK.AN 

G. Zh. Tugay Muhasebe Memuru 

Kandilli - ERZURUM 

2242/ 2242 - 2 . ı . 1962 

SABRİ AKl'UZ 

6. Zh. Tugay Muhasebe Memuru 

Kandilli ERZURUM 

2243/ 2243 - 2 . ı . 1962 

SÜLEYMAN YILMAZ 

6. Zh. Tugay Muhasebe Memuru 

Kandilli - ERZURUM 
• 

224:4/2244 - 2 . ı 1!)62 

TURGUT BİLGETÜRK 

G. Zh. Tugay Iluhasebe Memuru 

Kandilli - ERZURUM 

2245/2245 - 2 . ı . ı962 

ALİ AYDIN 

6. Zh. Tugay 1\:Iuhascbecisr 

Kandilli - ERZURUM 

2246/2246 - 2 . ı . 1962 

IIİKMET KIZILIRMAK 

6. Zh. Tugay Muhasebcci'liği Vezncdarı 

Kaneliili - ERZURUM 

(D ilekçiler : 4455 savılı J{anunun tatbikatının 
devamına bazı giyecek e~yalarının Silahlı J[ uvvet
lerde vazife gören muhasebe teskilatındaki memur
ları verilmesine ve bunların almakta oldukları ta
yın bedellerinin artırılmasını istemektedir.) · 

~Flll SaV1.mma Bakanlığının ccvabi yazısında ·18 Temmuz 1963 gün ve 275 sayılı Kanunla 4455 
sa~rılı Ka:nunnn tatbi'katı sağlımmış, verilmesi ger~ken giyecek eşyaların hak sahibine verİ'lıneye 
baı}l nnrlı~ı. aclı gcc,:cnlerin almakta oldukları tayın bedelleri için yeterli olacağı düşünülmekte oldu

ğu, bildirilmektedir. 
Goreği. di.işünüldü : Dilekı;ilerin :-rukarda özeti ~gıklanan dilekçelerinde vakı istekleri ilgili Vfl 

yc':.kiF idari me.rcie vf'yıo'. yargı orı;anlanna müracn.::ı.tla~ garektirdiği ellietle komiııyonumuz ça· 
lışmalanru. düz·:ınliyen 140 s9.:-rılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo· 
numuzc~ bir i§lem yapılmasma mahal görülmedi ğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi ____ / ____ _ 
1918 5 . 4 . 1967 
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(Dilck~C"!ıiıı tarih ve ?\o. su ilc sal il1inin adı, adrrsi ve dilckçe özetiyle komisynn k:ırrm) 

2241/~:247 - 2 . ı . 1962 

())fER Ö. -En, 

Ortı:r ::\fah .• ·o. 2 

(Dilck(i : Ji'inik.e llr;e Jandarınn BirliçJiwl(' g:i-

1·evli iken emekli edildiiJini tc/;aiit marı~1 ba!Jlan
masın ı islerıv;ldcclir.) 

KO('AHlıi fr::~ıcri Bakanlığının ccvab1 yazı~ıııda : Adı gc-
f;<'nin 1GS:3 say ı lı K~nnnun 13 ncli ın:ıchk i hlikınü

nr g"ir'' lı iznıctinin 13 seneden fazla. oldıı~·u c;1ıc1 10 cmr!J i ay! ı ğı bağlama. i~t cğ i i st', keıı 1i ·ini !m k:ı
nnnnn ın<'r'i:·rti tarihinde cmekli~-c srÜ:<'<lilmryip :i !8 ~ sayılı Kanumm yüri.irlliğc girm(";i1u1cn son
ra <'nırldiyc scd;:edildiğindcn G-13-:1: sayılı Kanııınııı lıiikiiııılcrinc tabi olduğu bil<lirilıncktcilir. 

Ge;cğ·i dü~ünüldü: Dilekçinin yuk.::- l.ı. 0~cti U.]ıld :ın::ın dilckçesinde v5.kı i:ıtefri il_eill ve yetlölı 
idari mcrcie veya y::ı.rgı organlarına ı:;ü:·ac:ı:tt.ı rrc~·ektirdiği cilıetle kornisyonumı:z ça.ll~mahrmı dü
zen iyon 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i )erden olr.ı:ısı hasebiyle komi3yomı!1ıu:::ca Lü· i ] 
lcm yap::J.masın::ı. maha.l görülmediğ·lne oy bü·Lfylo lmr::ır verildi. 

ADlWLL.\JI YifıDI7. ve Arkadaşları 

Başıncrle Kliyünf1c 

Kamr Ko. K:ır:ll' tnri!ıi 

1919 5 . 4 . 1967 

(Dil ekçiler : /(endilerine Towah Tcı· · i J[oınis

yonıı tara[ınclan verilen arazil eri ıll iinir Yasar is
minrl('l<i şahıs tarafından gası> sureliyle cllcrinrlcn 
alınrlı!Jınrlan Jildıyct etmektedirler.) 

1r:il'ilrri Bakanlığınm ccnıh'i yazı"ıııd:.ı. : .\rl ı g"i'-

ı::·niC'l'C' 1!).)7 yılında !56 Ko:lu Toprak [\:üın:syo-

nı'ıırn clağıtılını~ olan arazil<'rin lı·ık ~·nlıiplr·riıır tc,sli ın edilmiş olduğu, hil fi.harn. yfıkı ı:ıüı1ahalc 

ii:t":·iıı.' hir kısım arazilrı·in icm nırı .mnı nıırif<'1 i::Jr :·c niJcn ıni.i<;tc hl i.Ji:lcrinc t eslim c lilrli[ı;i, ancak 
hak <;alıip1rı·iııin :)!)17 sayılı K:1ıııın1 giirc İ'1 :l'lil .\·a:)ılıınk üzere ayrı ayrı mürncaatta bulunluk r : ı 

t;ıhLrdr k:ınnııi gr'rrğinc t cYe'lsiil edi! rc:~i, lıilclirilnırl.tcdi r. 

Gereği düsiLrıüldi.i. : Dilckçinin yukı.rC:a (;:::~ti a'?ı ~la.nan dilakçesinde vakı istcğ·i ilg-ili ve yetkili 
idn.ri r.ıcrcie veya yargı organlarına müra~n:ı.':ı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalı!}malannı di.i.
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuıc;ı bir 
i'jlem yapılmasına mahal görülmediğine oy tirliğiyle karar verildi. 

220G/223G - 2 . 1 . 1962 

:\lEIDIET KESEK ve Arkadasları 

llar3~ Köylüleri 

PÜLÜ~TÜR 

Karaı· • To. Karar tarihi 

1920 5 . 4 . ] 967 

( DilekçiZer : Nakle tabi e5lıastan oldw/unu, 5098 
sayılı Kanımla serbest llalmrısı 'iizcriııc rniireltcp 

ırri olan Yenişehir i lçesine lskii.ıı yolıı ilr:. ı•cnkn 
gaı;rimcnkııllerini satarak esl.-i yeri olan P iiliimii r 

! :':esin-'n II arsi K öyüne düııd iiğiinii, garıJte sattı

r/ı ara.zilerin 4 rnisline rılwrılan tarla beclellcrine, 

sr.tıo r:rıtı ı'"~~ . rl 7 1 . ,. . l ldırılrııa.mıı talebetmektedir.) ' -s • ı.,..,rın rn parasının a ı:ııp · n_ıı. ını; : rı 

Köy t~Ieri Ba1{anlığının cevabİ yazısıııda : Adı '""~en hakkında bir i~lem yapılmasına iml:fm olm:ı
d.ığı ve. kcy,fiyctin kendisine de bu suretle tchli~i lnr;mu Tunceli: Valiliğine yazılm1ş YC ilgiliye de 
tcl5fiğ edilmiş olduğu, bildirilmektedir. 
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(Dile kçcııin tarih \·e N c. su ilc sahilıinin n <.lı, ::ıul'esi Ye dilü~..: e özet iyle komi~y?n karıı.rı) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda Ö3eti . açıldanan dilekgesinde ~lp._ isteği ilgili ve :YE}1~li 
idari mcrcie veya yargı organlarına müracaatı gerektird:ğ·i cihetle komisyonumuz ça~m?-laı:ıııqiü
zenliyan 140 s::ı.yı2 ı Kanunun 5 nci m::ı.ddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumttzca. bir 
işlem y::ı.pılmJ.sına mn.hal görülmediğ·ine oy birliğ·iylc karar verildi. . 

2237/2257 - 2 . ı . ı962 

IL\S_~N BA~ESKt n arlmdaşları 

Çarşıda Bakkul 

ARAPKİR 

Karar No. Karar tnrilıi 

1921 5 . 4 . 1%7 

( D ı:z ek çiZer : J( azanç V ergisi zamanında c.uz.ı 

mi!.-tarda alınmalda bulnnwı Veı·rzileri ?-ahi ver~ 
mckte zorlnh çektiklerini, bu vcı·ginin kalclırılma

siylc rahatladı.klannı, ancak lm defa da namlanna 

r;"itiirii ıısııldc daha vii ksek V ergiler salındır/mı ve 
lm yii.:dcn mağdur dunıma cliistiiklerini bildirerek 

rcrgilcr-iııin tıdil bir hal tarz ına bajlanıııasını tal r:bclnıek t cdirlu.) 

1\Lnliye Bakanlığ-ının ccvabi yazısınıla : Giitiirü mml c tabi ınükdlcflerin de bunların mcnsübo1-
cbklm·ı ıncslcld tcşckküllerin, mesleki t eşekküller :ı·oksa Ticaret Ye Sanayi Odaları, o da yoksa, . bel~· 

eliyelerin mi.italftası alınmak suretiyle tft:vin olnnınakta , ithal edi ldikleri dereeeleTi uyguı;ı bul:uıı

ını~·anlar, kaza merciierinde itiraz haklanı lmllnn :thilmclctc olduğunu, Vergi matrahlarının ~·iikscl{ 
Ye i'ttlil olın;~clığım giircn mükellefler d rlcrlcrse grrrck usulü srçebileceklcrinr bu usulü tcr.cih edefi
ler i ı:in bir adaletsizlik bahis konusu olmadığı, bildirilmiştir . 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarılll dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonu:ı:riuzca. bi:r 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2259/ 22G9 - 2 . ı . 1962 

Cl;;l\L\L lŞTLDAK 

Gülctcpc Kahiyesinde 

MUG LA 

Karar No. Karar tariliS 

1922 5 . 4 . 1067 

(Dil cl;çi : Nahiye Miirl iirliiğündc hadenıc ola

mh çalı!]ı rk !'n sebepsiz görevinden tızakl-a~~tırıldı

gından ıniistekid ir.) 

l r:işlcri Bakanlığınm cevabi yaz.ısmda :· Adı ı.;J
r:en Muğla Valiliğince görülen lüzum sebehi:dc. RÔ
rc ,·iıı 13.7.1960 ta:ri'hinde son verildigi, bildiril 
mektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti a7ıklana.n dilakçesinde vakı istekleri.ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü

.?Emliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iglerdcn olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yp.pılmasına mahal görülmediğine oy birliJiyle kn.rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

19"23 5 . 4 . 196'7 
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(Dilekı;c.n.in tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adı-esi ve dilckçc özetiyle komisyon ıkaı-arı) 

2262/2262 - 2 . ı . 1962 

AIJ1 KARAGÖZ 

'Yenimahalle Çay Sokak No: 60 

(Dilekçi : Yunanistan rııuhaciri olup bataklık 

göl halinde bulunan bir mahalli imar ve kavak ye
tiştiı·diğini bu yerin elinden alınmak istendiğin

den ıııiiJtekidir.) 

Muradiyc - MANİSA Köy 1ş;cri Bakanlığımn cevabİ yazısında : Adı 
geçen ilc ailesi efradına iskun hakkı olurak tcvzi 

ve tahsis edilmiş olan (10080) M2 lik arazinin 16.1.1963 tarihinde tapuca namlarına tescil edilmiş ol
duğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a2ıklanan dilekgesinde vr.kı isteği il_:-ili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğundan veya koruisyonumuzca bir i~lem yapılmasma mahal g;>
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2264/2264, 5954/5954, 25000/25000 
4937/4937 - 4 . ı . 1963 

EYÜPSABR1LEVENTER 

Paşabayın Malı. 3. Eylül Sokak No: 54 

BANDIRMA 

Karar K o. Karar tarihi 

1924 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Vatani hizrııet tertibinden maas bağ
lanmasını istemektedir.) 

Milli Savtmma Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Adı geçen 133 lira zamlar hariç emekli nylığı al
dığı ve menkul ve gayrimenkul malının bulnnma
dığı, dilakçesinde yeterli. askeri bi.lgilerİ'n bulunma
yışı sebebiyle ara§tırmanın yapılamadığı bildiril-
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçellin yukarda özeti a:;ıklanan dilekgesinde v~kı iste~ kanun teklifi 
veya tasansma konu tc~kil eylediği komisyon um uz çalışmalanın düzenliyen 140 sa.::nlı Kanunun 
5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö
rülmcdiğine oy birliğiyle karar verildi. 

2267/2267 - 31 . ı . 1962 

Sivas Rafik Kazasına. bağlı İpsilc Nahiycsi' 
Ermenis Köyü Muhtarı ve Diğer Muhtar-

lıklar Rafik - s tv AS 

K:ırnr No. Knr:ır tarihi 

1925 5 . 4 . 1967 

( Dilekçill'r : J{ öylerinrlen .rw:en ?!Olun güzer
gahının deği!)tirilmesini isterııekt edirler.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Si
vas - Zara yolunun gerek Kuzey ve gerekse Doğu 
yönlerindeki devamı üzerinde uzun etütler yapıl 

mış, bu arada Oeminbeli'nrlen gc~cn bir güzerguh
ta: da C}alışlldığı, ancak giizcrgah hususunda henüz kesin bir karar verilmemiş olduğu, bildirilmek
tedİT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmaJa.nm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma.cıma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1926 5 . 4 . 1967 
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(Dilck~cnin tarih ve No. su ilc sahibinin ıHlı, :ı.ılrcsi ve dilckcc özetiyle komisyon kararı) 

2286/2286 - 2 . 1 . 1962 

T AHS'İN KÜP CÜ Ye ALİ KARGIN 

Pancar Çifteisi 

(D ilekçiler : Pancar [iyatlarının d·iğer bölge 
fiyatları gibi alınmasını istemel.: tedirler.) 

S::ı.nayr B::ı.kanbğının cevabi yazısmda : 1964 -
1965 :vıllar:ı pancar mahsulü i~in bütün alım mer-

NİKSAR kezlerine şümi l olmak üzere tck fiyat sisteminin uy
gulandığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan clilekçe!>inde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mii.racaatı gerektirdiği cihetle komisy~numuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesint'l ait i~lerden olma1ı hasebiyle komlsyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2930/2930, 2290/2290 - 20 . 3 . 1962 

İLYAS MUSLU 

10 Tcm. Mah. Kara Fatma Sokak No: 33 

Karar No. Karar tarihi 

1927 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : ZonJuldak eski V eteriner U üdürü 
Re5at Ozanalp'dan nıii!]t ekidir.) 

Tarım Bak;ınlığının cevabi yazısında : Adı ge
<:cnin şikayet konuları müfettiş ın::.rifetiylc malıal-

ZONGULDAK lcn tctkik edildiği iddia konularında herhangi bir 
suç unsurunun bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge i·ektirdlği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komlsyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ~yle karar verEdi. 

2292/2292 - 2 . 2 . 1963 

DURSUN GÜNEY 

Sirkcci, Samsun - Çorum Otelinde 

Karar No. Karar tal'ihi 

1928 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ulıır - Kale yolunun lcı!Jın kapalı 

kalmasın ~lan :ııii5~ekiclir. 

B:ıyın rlırlık B:ıkanlığının ccvabi yazısında : 
Erzurum'da Kale isimli bir İlçe veya Bucak olma-

İSTANBUL dığı, Dilckçcdc söz konusu U!ur - Kale yolunun 
Olur - Göle olması ihtimali düşünüldüğü, Olur'u 

Devlet yoluna bağlıyan Olur - (Oltu - Göle) ayıı"lmı yolu imldln bulundukca kar mücadelesi yapı
lan yollar arasında olduğu, Olur ll~csi köylerinden çalışmak isteyen vatn.ndaşların, İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun mıntıkadaki şube Ycya biirolarına baş vurınaları gcrckme~tc olduğu bildiri·lıniştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilek!_!inin yukarda özeti a::ıklanan dilekgesinde v~.kı isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komll'yonumll3 çalı~malahnı 

düzenliyen 140 sa.yılı Kanunun 5 nci maddesine ai~ işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1929 5 . 4 . 1967 
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(Dilckc:enin tarih ve :t\o. ım ile sahibinin adı, adresi ve dilckc:e özetiyle komisyon karan) 

2203/22!)3, 71-10/7140 - ı . 4 . ı963 

ZEKt GÜRÇAY 

(C. K. l\I. P. İlçe Başkanr) 

Ceza Evinde 

CİDE 

( Dilekçi : T eknik istasyonlarına ı· c meyvcı [i
danlarına sabotaj yapanlar ve bıınlan imha· etmek 
isteyenler hakkında ~ih1yet e rağm ('n IJCrel:en tah
kikatı yapmadan ve srıhitleri dinlem eden tal;ipsiz
lik kararı ı·e1"nıek sıırctiyle snçlnları himaye etme
si suretiyle lıakinı ve savcılardan miistekiclir.) 

Adalet Bakanlığının eenbi yazısında : Şika
yet konusu hususlan teyiteden hiçbir delil elde edilmediği gibi yapılan bilcümle muamclrlerdc, 
hazırlık tahkilmtı safhasında veri len kararlarda h.ınamayı müstclzim usul ve kanun hükümlerine uy
ınıya.ıı biı· cihct YC yolsuzluk bul~nmadığı, bildirilmektedir. 

ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vald isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihfıtle komisyonumuz çalışmalannı dü · 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerd~n olması hasebiyle komisyonumuzea. bir 
işlem yapılmasma malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

2203/2205 - 2 . ı . ıo62 

Dl1l":\Il"Ş ERD1L YC arkadaşlan 

O ı1 :ı. Köyele Karahan lı Bucağına bağ h 

Karar No. Karar tarih i 

1930 5 . 4 . 1967 

(Dilekçile1' : J(öylerinde çifteiyi topraklandır
ma J(anıınunun uygnlanıııasmı talebetmel.:tedü·
ler.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 
Kozaklı - EVŞEHlR geçen köyele 1065 yılında Nevşehir 3!) No: ln Top-

rak Komisyonunca c;:i'ftciyi topraklanduma Kanu
nu tiyg-nlanarak 1069 parselele 26733,500 dönüm arazi kadastral sistemle ölc;:ülüp 95 parsel 28!i7 dö
nüm arazi hazine adına tescil cdi·Jmiş ve 962,250 dönüm de orta malı mera tahsis edilmiş olclnğu, 

toprak dağıtımınm planlı bir şekilde yapılabilmesi içi n gerelur çalışmalara devam edilmektc oldu
ğu . bil<lirilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde. vakı isteği ilgili ve yetkili 
id:ıri nıercie veya yargı organla.nna. müra.ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~le:n yn.pılmasm:ı. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3031/30.31 - 23 . 3 . 1062 

ŞERlFE IIURŞUK 

Yazı Mahallesi 

OSMAN H 

Karar No. Karar tarihi 

1931 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Osmancık Asliye !Tıık11k Mahkeme
sindeki davasının neticelen:nenıesinclen nıiişteki

dir .} 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazılarında : Müş
tekinin Hukuk Usulü 1\'Iuhakemct ri Kanunu dai-
resinde davasınm sonuçland ı rılması Yerilen karar

lara karşı kanun yoUanna başvurması lazımgeldiğinden 45 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesi gere
ğineo SO:rtl§turma yapilmasma yer olmadı~ına karar verildi~i, bildirilmektedir. 



-25-
(Dilekçcnin tarih ve No. :on ile sahibinin adı, adresi ve dilekı,:e özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya. yargı organlarına müraca:ı.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

30~~/3002 - 27 . 3 . 1062 

AlDJET nn~PS İ ALPATA 

DC'ğl'rıncnönti -:\Ialıallrsi Ünlcn Sokak Ko: 7 

Karar :No. Karar tarihi 

1932 5 . 4 . 1967 

( Dilelcçi : Vatan i hizmet tertibinden maa,s iste
mektedir. 

DENİZLİ Milli Savunma Ba:kanlığırun cevabi yaZlsında : 
Adı rcc:cn hakkmda vakı yazışınalar sonunda : İb

r az cclilrn lstiklftl mndal.nı <ı ı ilc terhis belgesinin tetkikinde sözü edilenin subay olma~·ıp <;:anış ol
duğu, kanun YC mcYzuat muYacclıcsinclc yardım yapılmasına mahal olmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vil.la iste@ kanun teklifi 
veya tasansına kon ı te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait. i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

43:.ıı;-ı3:n - :2G . 7 . 19G2 

RJZA F.RD0 (1 ı\l • Ye arkadaşları 

Adiiye Odn cı ları 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

1933 5 . 4 . 1967 

( Dilekçiler : Adliyede nıiistahdem oldnklanm, 
miilw.~irler gibi kendilerine ele tazminat verilmesi
ni ist emelıteclirleı·.) 

Adnlet Bakanlığının cevabi yazısında : 60 S~
yılı Kanun muvacchesinde yapılacak bir işlem ol· 
madığı, bildirilmektedir. 

Gereğ·i dü~i.inüldi.i : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~,kı isteği kanun t eklif' 
voy::ı. tasarısına konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
numm 5 nci mn.ddedne ait isierden olmac;ı hasebiyle kotnisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal e-öriilnıediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1934 5 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin auı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan ) 

4338/ 4338 - 26 . 7 . 1962 

MEHMET GÜL 

30. P. A. 3. 131. Er 

( Dilelcçi : Vatanı hizmetini yaptığını 6 aylık 
kıta hizmlltinden. son~·a tekrar maden ocaklarında 
gört<ı' verilmesini istemektedir.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar B-ıkanlığının ccva-
SARIKAMIŞ bi yazısında : Adı gcçcnin bulunduğu yıldan bu-

y:.ı.na ı:oktan terhis edilmiş ve cr işçilerle ilgili ll ll 
sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı Kammda 27.2.1!l62 tarih, 33 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaluınlmış olma.<;ı sebebiyle bu konuda yapılacak bi:r muamele bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin 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 komisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasma mahal . görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

4396/4396 - 7 . 8 . 1962 

II. NECDET UZUNTAŞ 

1532 Sokak No: 15 

1ZM1R 

Karar No. Kara r tarihi 

1935 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : ! zmir Yiiksek . Ekonomi ve Ticaret 
Okulu nıeztınu olduğunu, l zmi·r Ticaret Odası Etüd 
Servisincle çalıştığını, beJJan eden ve ya~ me~1ve ve 
sebze mevzuıı ile il~ili olarak modern istihsal me
todları standardizasyon ambalajlama ve rakiplerle 
miicwiele hıısusunda yeti~nıesini sağlamak maksa

diyle llaliforniya tJniversitesinde lılarketing mevzuunda ihtısas yapmak üzere kendisine imkan te
min edilmesini talep etmektedir.) . 

Ticaret Bakanlığının ccvabi yazısında : Yabancı mcmlckctlcrc gönderilccek memurlar hakkında

ki 4480 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «Umumi \'C mülhak bütc;:c ile idare edilen dairclcrc ve 
vilayet hususi idareleri teşkilatma mensup memur lara .sözü edilen !mn un gereğince en az iki yıl ba-

şarı ilc çalışmış olanlardan bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak üzere yabancı mcmlckctlere yol
lanmaları ilgili vekilliklcrcc uygun göriilen le re, mümkün olabildiği, . halbuki dilckçc sahibi umumi 
veya muhtelif bütçe ilc idare edilen dairclcrc ve vilayet hususi idarclcri· tcşki.Jtttına mensup bi r me
mur olmadığı bildirilmişti·r. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aQıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı organlanna müraca.atı getirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasma mahal börülmediğine oy birlij'iyle kara.r verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1936 5 . 4 . 1967 
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(Dil<'k· <:cn i ıı tarih V<' No. !'U ilc snhihinin :ı<lı. llllı·csi ve dilckçe iizctiyle koı"Risyon kararı ) 

4687/4687, 12123/12123 - 13 . 7 . 1964 

GALİP ULAŞ 

Emeleli Tümgeneral 
Kızıltaş Sokak, Müzeyyen Alınca Ap. Kn.t 4 

(Dilekçi : Emekli Tiim1eneral olup 5434 sayı
lı T. C. Emekli Sandığı J{anununım 41 nci madde
sinin tiidilini istemektedir.) 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin ccvabi 
yazılarında «Devlet Memurları Kanunuı» nun ge-

Aksaray - İSTANBUL tird iği hükümler dolayısiyle, T. C. Emekli Sandı-
ğı Kanununda hazı değ:şiklik yapılmasına zaruret 

olduğu ancak bu değişiklikten sonradır ki, 1950 elen sonra emekli olanlarla, 42 sayılı Kanuna göre 
emekli olan subaylar arasındaki ayrılık kaldırılabilcccği, bildirilmektedir. 

Goreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a::ıklana!'. dilekı;esinde vp,kı iste?i kanun tasansı
na konu teşkil E'ylediği cihetle, komiıı:yonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo numuzca bir işlem yapılmasına malıal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

9610/9610, 11802/11802, 12857/12857 
14584/14584 - 19 . 4 . 1965 

FAZIL SENİR 

Divanyolu Ersoy Han Kat 1. No. 4 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1937 5 . 4 . 1957 

(Dile1 çi : Mti.Uil ve rııuhta:- olduğundan ve 19 
yaşındaki nıliUiliyetinin 27 sene sonra ili.~1in ve tes
bitine imkan obıaiığıwlan bahisıe 1340 senesin-
de, 'cefat eden babası J(ıdemli Yiizba~ı Abdii.lvehap 
( 317 - 109) tan evvelce bağlanıpta ya.s ha.ddinden 
dolayı 1936 senesinde kesilen yetirıı rııaa.~ının tek
mr bağlanmasım istemektedir.) 

Milli Sr.vunma Bakanlığının cevabi yazısmna: Adı ge<;enin 1962 yılmda alm1ş olduğu raporla
rında belirtilen maluliyetinin babasının ölümü tarihinde veya 19 yru;ım ihTial ederek maaşının kesil

d iği, Devlet Şurasına ac::mış olduğu daYasının daredeledilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçe::.inde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yar g1 organlıı.nnn müracaatı gerektirdiği cihetlo k ':" misyonumuz çalışmalıı.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde; ine ait işlerden olmas,. 'n.scbiylo komisyonumuzca bir 
işlem ya.pılmasma mahal görülmediğine oy birli ğıylo karar verildi. 

K:ırn r ?\o. Karar tal'ihi 

1938 5 . 4 . 1967 
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(Dilekı:enin tarih Ye ~o . su il<' sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyl<.> komisyon kııı·:ın) 

10213/1021~ - ~0 . 11 . 1DG3 

18.\L\İL DÜ~D"CR 

Karatıcniz Cad . .Jiüftülıamam Sokak Ko. 9 

Fatih - 1STA..\Bt:L 

( Dilekr.;i : lstanbııl T eknik Cnil'asitcsi Tebıo
loji /( iirsiisü hazı rlama atclyrsı: !JC[i olara!; r.;alış 

mcıkta iken, Emekli , 'andığınrı lıorr:laıwwk S1 tretiy
le emeklilik hanunlarından islifade elmrk istediy
se de kırk yaşından sonra memuriyete iııtisap et
tiğinden fayclalanamadığından ın i iş/ el~idir.) 

T. C. Eınrkli S1ııılığı C:rncl ~Iütlürlüğünün ceva.hi yazılarında : Yaş haddinden emekliye ayrıl
mı~ lıııhınanlard:m fiili hizmet süresi 20 yıl Ye da ha fazla olan iştirak~ il ere emekli aylığı bnğlan

m'lkta olup arlı ~eı:enin emeklilil:te ımıteher fii11 hizmet senesi 14 yıl 7 aydan ibaret oldnğn gibi 
tcnliat~ı hnlıın clnğn Ye rnırkli~-c a~'rıl<lığı tarihte mer'i olan hükümlere göı·e de hizmrt sü ı·cs i ba
hi<:ı konusu olmaksızın trvıliatc:ılara aylık bağlamak mümkün bulunmadığııı:dan kendisin ancak top
tnn öd rmc yapıldığı hildiı·ilmclrtrdir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sa~nlı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karıı.r verildi. 

2n/ 2G8 - ı . 12 . J!JG.""> 

(L\LİP BRDAL 

Ka r::ııyal:n ~Tah. ('ümlekı_:i Sokak Ko. 127 

Kn rnr • -o. Karar tarihi 

193!) 5 . 4 . 1967 

(D ilekçi : Giillıane Jtsl.- eri: 1'ıp Akademisince 
işçi olarak çrılı.5anıaz 5cklinde ı•crilen ı·apor üzerine 

işindeıı r ıkarıldığından mii.stek id ir.) 

:!\fiili Savunma Bakanlığının ccYabi yazasmda 
Çubnk - AKKAR.A a) Milli Savunma Bakanlı~ı İfi ~·rrlcrindc ~a-

lışan işçiler sosyal ~iin'nlik yiiniindrn 3575 sayılı 

J""amınıın tc•.; iq rttiği ,\::ıkrrl 'Fabrikalar Tekaüt ve ) fuav not an:dığı ilc il gilcndirilmf'ktr olduğu, 
n ncak GOG sn:nlı Sigortalar Kanununun ön gördüğü ınrslck hasta:lı ldarına 3575 sayılı Kumında yer 
ver i lmiş olduğu, 

lı ) t'i ' '<' t' (' ll \·cki.lincc ıw:ının 3QQq sayılı 1 ::ı Kanununun verdiği yetkiye istinaden Pıhlıi scb ptcn 
113 lıağ ıtı f<'slıcclilmiş \'C' aynı kıınnnun ön g(irdüğü kıdem tazminatı iş~iyc ödendiği•, 

Atlı grr:rn rlıınıımın isc iş kazasına girmeyip bfı.z ı şartl arın tahakkuku il c yalnız 506 sayılı kap
samına giren meslrk hastalığı sayılabi lcceği, 

Anr1k ilgilinin 13 Byliil 10()8 tarihinde Gülhane /1skcri Tıp Akademisi nden nldı~ı görevını ya
p1rn 1:: ı·aronma nır's nrt trfi ı<İ 1 rclen k tti p hastalığmın tık alı olan kanal izasyon aı:ınasın clan il eri gel
diğiııi ('al ı~nıa Balmnlığı Yiiksrk Sağiık Kumlu n ezdinde is bat etmesi gereki i ği hildiı·ilmi~t ir. 

Gereği dü~üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan di1ekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice kadrosuzluk yüzünden yerine getirilemiyeceğ'i bildirildiği cihetle komisyonumuz ça
lı~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyo
numuzea bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı-ar No. Karar tarihi 

1940 5 . 4 . 1967 
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(Dilck~eniıı tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon karar ı ) 

4·!9/ 431 - 17 . 12 . 1965 

LÜ'l'FÜ EVREN 
Döıt,rol , Yaprak Sokak No. 5/2 

Küçükesat - A N1CARA 

( D ilekçi : Siyasetle i~tigal ettiği gerehçesiyle 
görevine son verildiğini ve bir yıl mahkemelerde 
uğraştıktan sonra iadei mcmııriyet ettiğinelen bah
sile mıılıahemesinin devamı ettiği bir yıllık sürenin 
fiilı hizmetin e ilaı-esini istemektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı ge
çen si~'asetlo iştigalindcn dolayı memuriyetten ayrıldiğ.ı 9.2.1950 tarihinden, viı.zife~'e ba..slauığı 22.2. 

1951 t arihine kadar ma.aş almadan ve hizmet ifa etmeden açılrta ge~en sürenin emeldihk fiili hiz
met süresine eklenmesi11e imkan görülememiş ve Damştay Başkanlığı nezdinde a~tığı daYa da red
cleel ildiği bildiri'l mi'§ tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği bildirildiği cihetle ko
misyonumuz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

1032/ 1073 - 4 . 4 . 1964 

BA YRAl\1 KABACA, NAZl\fİ ÜZÜMCÜ 

Sarıyar Kö~·iinde 

Kemer - FETHİYE 

Ka. rıı.ı· X o. E:a ra.r tarihi 

101:1 5 . 4 . 1067 

( Dilekçiler : Eskiden b eı'i ta sarnı.flan altmda 
bı~ınnan Delicelik salıaları ıslah ederek malısiil

da.r hale getirclil.:lerini, !: ;.?ıırli ist: Orman I dare
since bu yerlerin tcıhdit sınırları ir;erisine alındt

ğını etrafının t el çitle çeı•rileı·ek ai')nç:a. ndırılm(ı-

ya baJladıklarmı belirterek a.l}açlanclınna i§inin 
dıırd1ırulara.k ınağduriyctlerinin giderilmesini i[ teınektedirle1·.) 

Tarım Bakanlığmın cevabi yazısında : Adı geç ' n yerin tahdit sınırlnrı i~erisindc kaldığı, orman 
sayı l an yerlerden olduğu mahkeınesini'11 henüz ncticelenmcdiği ve ağa~! andırılınasına bağlanmadığı, 

dilckçi'nin aCh ge~en araziyi' sürüp ekınesille ve ın ahsulü alınasına t cşkilfıtça ınani olunmadığı bildi
rilmiştir. 

Gereği düşünüldÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle kom.isyonu:muz çalışmalarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebjyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka.rı:ıı- No. Karrtr t arihi 

1942 5 . 4 . 1967 
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(Dil<'k~enin Larilı YC No. su ile salıibir i'n ııdı, aclr·esi Ye dilekçe 0z<'tiyle komisycın kararı) 

1039/1080 - 4 . 4 . 1964 

HASAN TOPAL 

Bağeleşen Köyünde 

(Dilekçi Orman Bakını Memurlarından nıüş

tekidir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek-
ARDAHAN çcch iddia edilen hususlar, mahallcn tctkik cttiril-

diği ve neticede ihbarın bir isnattan ibaret oldu
ğu, sorumlu bir memurun bulunmadığı bildiri'lm ektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 2.1ıklanan dilekgesinde v~,kı. isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı or~anlarına müracaatı g:ıraktirdiği cihetle komüıyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 r .ci maddesine ai. •, işlerden olmac:;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma!:ıal görülmediğine c:r birliğiyle karar verildi. 

1079/1120 • 28 . 4 . 1964 

MİHRİYE KARAKAYA 

Eski Üzülmez, Direk Servisinde İşçi· 

Karnr No. Knrar tarihi 

1943 5 . 4 . 1967 

(D ile k çi : Yol kesmek, zorla ırza geçmekten sa
nık Bayranı Aksoy ve arkada.$larının cezalandırıl
masını istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazılarında : Zorla 
ZONGULDAK kaciın kaçırmak ve ırza gc~mek su<:larından sanık-

lar Bayram Aksoy, Kadir Kocacr, Salahattİn Kan
demir ve arkadaşlan haklarında Çaycuma Sorgu IIftkimli ·ğinde Kamu dftvası açıldığını ve muay
yen ikametgah sahibi bulunmayan di·lekc;;iye ncti ccnin tebliğine imkan hasıl olmadığı bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r.::ıklanan dilekı;esinde v~.kı. iste~ komisyonumuz 
çalı.,malannı düzenliyen 140 sa.:rılı Kanunun 5 ne;. m'lddesine ait işlerden olması hasebivle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1092/ 1133, 1G238j1G238 - 9 . 5 . 1!JG4 

SIDDIK GEVİZ 

ICtuuçeşme Kırbaç Sokak No. 42 

Kıırıır 1\o. Kıırnr tarilıi 

1944 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Tiiberkiloz hastalığına tutulduğıı

nu, tedavisinin ve gereken yardımın yapılmasını 

taleb etmektedir.) 

~a~lık ve Sosyal: Yardım I3akanhğının ceva~ 

Arnavutköy - İSTANBUL h~ yazılarında : Gereğin1n yanılması· hususunda; 
İstanbul Valiliğine yazı· yazıldığı, bildirilmi§tir. 

Gereği- dü~ünüldii : Di1ekçinin yukarda özeti r. ~ık1anan dilakçesinde v~.la isteği il?"ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı or~anlarına müracaatı g)r~ktirdiği ciho~.ıe komü•:ronumu.~ çalı~malannı 
düzenliyen 140 sa."7llı Kanunun 5 nci maddesine ai. ~ iıılerden olma'3ı hasebjvl komisvonumuzca bir 
işlem yapılmasına· mahal görülmediğine o:r birliğiyl; karar verildi. • . 

Karar No. Karar tarihi 

1945 5 . 4 . 1967 
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1035/ 1136 - 28 . 5 . 1964 

MElll\1ET ANT 

Ceza evinde 

KARS 

(Dilekçi : Makamında tahkir ve hürriyetini 
tahrlit ettiği ileri sürülen Kars C. Savcı Yardım
cısı Umuı· Tam ur ile o yer Ceza II akimi Nevzat 
I{arainıer hakkında ~ikayet etmektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazılarında : C. 
Savcı yardımcısı hakkında muamele tayinine ma

hal görilimediği gibi diğer taraftan müştekinin hakimlc ilgili şikayeti Yüksek Ilakimler Kuruluna 
int ikal cttirilmiş ve sözü eelilen kurul 2 nci bölüm B:ışkanlığınca yapılan inceleme sonunda, şikayet 
konusu husus haicimin yargı yetkisine ve t~kclir bulunmadığmdan 45 sayılı Kanunun 43/2 nci 
maddesi uyarınca hftlcim haldnncla soruşturmaya yer olmadığına karar verildiği, sonucunun müşte
kiyc tcbl i ·ğ olunduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekı::inin yukarda özeti aJıklanan dilekgesinde v1'..kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarv or~anlarına mürac:ı.atı g.:;rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 

düzenliyen 140 s3.yılı Kanunun 5 v.ci maddesine ai.~ i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma!ı.al görülmediğine C'7' birli ğiyle karar verildi. 

1130/ 1171 - 16 . 7 . 1964 

İBRAII!l\1 ETEl\1 ÜSTÜ .ER 

Ilükümct Caddesinele 

MARDİN 

K:trnr No. Karar tnri'hi 

1946 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Tiirk Ceza Kanununun 339 .. 340, 
210 ncı marldelerini nıiiker1·eren ihlô.l eden eski lllar
din Valisi B ekir Suphi, eski B elediye Başkanın

elan B ekir ııphi, Fen Jlle:ntını Tur~ut ve Stt0 or
takları hakkında kanuni takibat icrasınt, yıkfırma 
emrinin infazı şantiye ve ilavelerinin yıktırılnıa-

sını istemektedir.) 

!mar ve tsktın Bakanlığının cevabi yazısında 1c::iş1cr1 Bakanlığının 14 . 5 . 1966 ı:riin M. 1. 
Gen. M. 7294 sayılı ya7.ısıyla intikal eden yazılar YO dil ckc::c ve eklcri incclcndi ğinnc: şikRYCt ko
nusu şantiye binalarma hatal ı olarak rı.ıh<:at Yeren F c!l l\femunı Turgut Özel 'in l\Hilki~rc 1\füfettiş-

li'ğ:ncc yapılan koVlışturma sonunda ikmal suc;u i·l c m1.hkcmeyc verildiği YC c::ıkan Af Kanunu dolar 
yısi,vlc dos~·asının muamdcdm kaldırıldığım, hal C'~. adli kaztı. :"--oluvla halli gereken bu nizalı du
rumda her hangi· bir işlem bulunmadığını, şikayet !mmmı şantiye binasının halen üzerinde bulun

duğu arsanın ilazineye ait olduğunu Ye yapılan t e>caxüzün mcn'i i~in Hazin~yi t emc:il eden mahkc
m-:ıler tarafınrlan dava açılması icabettiğin i, bu sc 1 ı~nlr ırcırckli işlem yapılmale üzere durumun Def
terdarlık Milli Emlak Şefliğine bild i·riJdiği, ac;ıkl r.nmaktadır. 

Gereği dü]üni.ilclii : Dilekr:i.nin :-ruka't'da özeti :.ı.-;ıldan:ı.ıı. dilekçesinde v~.ln istc;:ti il '2'ili ve y:;tkili 
ide.ri mercie vr77a yargı or~anlarına müracaatı. g;r"\ltt.irdiği cih~~le komi":"onumtı.3 r.alı~malanm 
dil.zenliyen 140 s~:711ı Kanunun 5 ı:ı~i maddes;ne r.i~ i~lerden olma'1ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma!.ıal g3rülmcdiği.n.c C'7' birliğ'yle karar verilii. 

K:ırm· No. Karar tıırihi 

1947 5 . 4 . 1967 
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1132/ 1173 - 16 . 7 . 1964 

ŞEFlKE BAKIR 

Çengilli Köyünde 

KAGIZMAN 

(Dilekçi : lrzına gcçmiyc trscbbiis ctmcl:tcn sa
nık Abdullah Yıldız'ın cczalaıulınlmosını talcbet

m cktedir.) 

Adalet Bakanlığının revabi· ~-az ılarmcla : Delil 
yokluğundan ötürü ~i kftyct kon mu takipsizi ik ka
rarı ittihaz olundnğu hildiı·ilınc•ktccl i r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v~ln isteğ·i il~·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle ko:nic~ronumuz ça!ışmalarııu 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko;:nisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1147/1188 - 24 . 8 . 1964 

YL:::iGF AYKURT 

:\Ialınüdürlüğünde Vergi Tahsil Memuru 

D!GOR 

Karar No. Karar tarihi. 

1948 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : lnhilrıl eden J(ars Drflerdarlığı. 1'ah
silat Serı•isi f)efliğine kendisi lise ııw;unn oldıır]ıı 

halde llfaliyeye sonı-adan iııtisrıberlcn bir lise me
znnıınıın tayin edildiğinden balıisle bv haksızlı

ğının gidel"ilınesini isiemcl.:tcrlir.) 

l\Ialiyc Bakanlığının cevabİ yazısında : Valiliğin işarına nazaran, ttiyİn \'C nnkil İl)lrı·iııc1e kann
na aykırı.- bir cilıet görülmcd iği, bildirilmektedir. 

Gnrcği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vi\ln isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı or~anlarına müraca ı:ıtı gerektirdiği ellietle komisyon um u,~ çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1155/1196 - 24 . 8 . 1!)64 

Ö~IER TOSL'"N Ye arkadaşlan 

sınaekmek Gıda Dağıtımı Ambarında ·çalı

ı:ıanlar narnma 

Kaı-nr No. Karnı· tarihi 

1949 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : l 5çilerin 8 saatten fazla çalıştırıldı
ğından nıii5tekidir.) 

Çalışma Bakanlığının ccYabi yazılarmda : Adı 

ge<:rnin iş yerine girdikl<'rİ tarihten 17 . 7 . lfJG3 
tarihine kadar glinrlc 8 saatlik mcsai~·c tabi iken 

ZONGULDAK -146 sayılı iı:ıyrri tamimi ik ~ünlük c:alıısma saatle-
rinin 12 saate yiiksrltildiğini, hıı dmumun 

5 . 9 . 1964 tarihine kadar devam etti ·ğini· bu tarihten sonra günlük nı0sainin 1ckra.r 8 saate indi
ğini ve halen de 8 saat üzerine çalışmakta olduklarını, söz konnsu 4 saatlik fazla m0sailcr ic:iıı rle 
dava açılıp ve kazanıldığını ancak mahkeme kararı işvcrencc Tcmyiz edildiğinden neticenin bekle
nildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını 
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düzenliyen 140 sayılı K::ı.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1 J:i!l/1 J:!.j - H . 3 . 1966 

JL\LlL lDHAHl l\1: 

1\ :ı l ::ıc; .\p. Foto Kız1lırmak No. 197 eliyle 

Yenişehir - A ~KARA 

lCR -ııar No. Ka ı-:ıı· tıırilıi 

1950 5 . 4 . 1967 

( T CDD. !~/etmesi Genel lllüdiirlüğii 7 1ı ci 1~
letme Ccr lılii[ettişlcrindcn iken, adi malıil olarak 
emekliye .~evkedildiğinden mii.ştekidir.) 

ffillfjtırma :Sakanlı~mn ce"'rabi ;vazıSlnda : Adı 
gcçene mevzuat hükümleri tamamen uygulanmıli 

oldıığımd :ııı hakkında yapılacak bir işlem olmadığı hilclir:ilınişti r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komit~yonumuz çalışmalarını 

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

1171 / 1212 - 3 . 9 . 1964 

EP.DB-:'ır1YE GÖK 

IIa.niye :\l ah. 

Karar No. Karar tarihi 

1961 5 -:- 4 . 1967 

( Dilekçi : ](endilerine miras kalan tarlalar ma 
hissedarları tarafından t ecaviiz edildiğinden mii§
fckidir.) 

İçişl eri Bakanlığının ccvabi yazısında : l\fü~-
Karataş - TUZLA tekinin dilekçesine ekli tapu kayıt suretlerinde be-

lirtildiği Ye~hile mcvzuubahis gayrimenkul mm-isi 
ll aeı llmtlıinı Ağmı ııı iken, ın eecancn Ye nzası ilc İsmail ve Hasan'a verdiği, bunun hilafı hakikat 
oldıığıııııı ir1dia et tik le ri takdirde mahkcnwye da ,-a açmalarının li'ızııngeldiği, bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organ1anna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilıi 

19~2 5 . 4 . 1967 
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123!Jj 12 o - 14 . 12 . 1964 

E~VER MESUT KABASAKAL 

H 1 Uarmisch Part. Burgrain 
l..ıa lınewicsstr. ] 7 

DEUTSCHT..ıAND 

rck olml balı<:esr ic;ine dahil edilmiş olduğu, 

( Dilekçi : Devlet yolu üzerindeki babadan 
kalma ailesinin geçimini temin eden kahvehanesi
nin trafiğ e rnani gerekcesiyle Emniyetce kapatıl

dığından miiştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge

çene ait şikayet konıum kahvehanenin Nazilli Er
kek Öğretmen Okulu tarafından i timlak edile

bi'ldi rilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde viikı isteği komisyonumuz 

çalışmalanın düzenliY.en 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1242/ 1232 - 27 . 3 . 1966 

İS~IET BABADAÖ 

lnee.sn Kö.viinde 

Susur- KARS 

Karar No. Karar tarihi 

19~ ıs . 4 . 1967 

(Dilekçi : Diyarbakır - Dicle Ilköğretmen Oku
lu son sınıf parasız yatılı öğrencisi iken hırs1zlık 

suçtından dolayı ili§ik kesme cezasiyle tecziye edil
diğinden miiştekidiı·.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Aclı gcçene DiyarbakıT İl Üst Disiplin Kurulu ta

l'afından tetkik edilen ve hi'ç bir okulda okumak imkanı vermiyen «Kovma» cezası Bakanlık Disip-

lin Komrsyonunca ağır göriilerek 27 . ıo . ı964 giin ve 404 ı - 395 sayılı karariy le öğretmen okul
larından başka okullarda öğrenime devam etmesi ni sağlıyan «ilişik kesme» cezasına çevrildiği bil-
dirilnıi~tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

1243/1284 - 14 . 12 . ı964 

AZ!ZE AKSÜl\IER 

Yıllıı'lnı Beyazıt Lisesi karşısında Sosyal 
m~ kenler K. Kapı 3/ A B. Kat. 4, No. 7 

Karar No. Karar tarihi 

1954 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : llfeıozifon 5 nci Ana Jet Vs 1(./lığı 

141 Filoda görevli iken, 8 . 12 . 1958 tarihinde 
şehit olan Teğmen Servet tıksürnek ye.tirnl.erine 
şehit tazminatı az ödend1'ğinden şikayet etmekte
dir.) 

ANKARA Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetle ı·i Ko-
mutanlığmın cevabİ yaz1lannda; şehit olan Tğm. 

Servet İlksüın k'in dul ve yettmlerine 7500 li'ramn 2500 lirasım annesi Bahriye'ye ve geriye kalan 
5000 lira da eşi Suat İlksümek'c ödendi'ğini ı9 . ı . J 963 tarihinde yayınlanan ı44 sayılı uçuş hiz
metleri Tazminat Kanununa göre şchitlere ödenecek nazminat miktarı 20.000 liraya iblağ edildiğin
den ll . 7 . 1963 tarihli onayla 12.500 lira tr hakkuk ettirilmiş ve ıs . 9 . 1963 gün ve veraset 
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ilamma istinaden ekli olarak gönderHen birlik yazısına göre ödeme yapıld1ğı, bu konu ile ilgİli, ad
li, idari ve askeri yargı yerlerince daha önce veril miş bir karar olmamakla dilekçe komisyonundan 
da geçmiş bir muamele olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı 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. 

1372/1413, 1353/1394 
1244/1285 - 21 . 12 . 1964 

MEHMET Y AZI CI 

Osmaniye Malı. Cami Caddesi No. 20 

Bakırköy - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1955 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Emniyet Müdürlüğünde Polis me
muru iken, sebepsiz vazifesindmı uzaklaştınlma
sından miiştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarmda : Adı 
geçen polis memuru sıhhi durumundan dolayı soY
kcdildiği Haydarpaşa Nümune Hastanesi Sağlık 

Kurulunca muayenesİnın yapılması sonunda sağ 
el 4. parma.lrta «asyomiyclit fi'stülize süpüre» teşhis edildiğinden· polislik görevini :rapamıyacağma 
dair rapor üzerin-e 1 . 12 . 1964 tarihinden itibaren almakta olduğu 700 li1·a maaş üzerinden 402 
lira emekli· maaşı tahsis edilmiş olduğu, sağ el ve yüzük parmağmdan vazifcde yaralanmış olduğu 

beya.nla tazminat verilmesi husuusnda Damştay 'a açtığı davamn da reddediirliği Ye bu red kararı

mn iptali hnsusunda yeniden ~tığı dava üzerine gereken savunma yapılnuş ise de henüz hakkında 
bir karar verilmedrği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği ilgili ve yet
kili 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

1293/1334 - 8 . 2 . 1965 

lLY AS TÜRIG{AN 

Karar No. Karar tarihi 

1956 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Sııltanahmet'te bıılunan m·sasırıdmı 

istifade edemed~ğinden miiştekidir.) 

Canlnn"taran Mah. Yenialebıyık Cad. No. 13 Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında : 
Halihazırda adı· geçen Sultanahmet'te Cankurta-

Sultanahmet - İSTANBUL ran Mahallesi, Karacehennem Sokağmda bulunan 
64 ada ve 25 parsel sayılı arsasına inşaat yaptml

maması diye bir konu bulunmamalrta olduğu, bildirilmiŞtir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı 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. 

Karar No. Kare r tarihi 

1957 5 . 4 . 1967 
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1:30-l/ 1345 - 8 . 2 . 1965 

AL l YILDIZ 

Ticaret Hane n rkasında 1thalftt YC İlını-

rat Tüccarı 

(Dilekçi : Mersin I hracatçı Birlikleri Prrsnn r·

li hakkında ihbar ve şikayet etmektedir.) 

Ticaret Bakanlığmm ceYabi yazılarında : 1·:,·
velee aym mealde ve muhtelif tarihlerde ya pılan 

müracaatlar üzeeine durumun Bakan lık :Miil'<'tti~-

ADAN A leri'ne iııecletirilmiş, ihbar ve fjikayct ko ını 1 arın ı ıı 
ınüeerrct iddialara dayandığı, bi Illiı-il nı ckted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ltili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumıız çalışmala

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

1311 / 1352 - 13 . 2 . 1965 

:\[CHAT TrNCAY 

K:.ırar No. Knrıı :· tarihi 

1958 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Gümrük ve Tekel Bakanlığın ın .-1ııa

yasa'ya aykırı t1ıttmııındaıı miişt ekidir.) 

Xcratibey Cad. Gayret Han, Kat. 1 Gümrük ve Tekel Bakanlığmın cevabi yıı z ıl: ı-

rında : Eski muayene memurlarındmı olnp giir('-
Galata - !STAKBUL vini kötüye lrull andığm ı , memuri.vetteıı ilınH; edil-

diğini, ilgili hakkındaki bu kararın boznlınası i ~in 

Danı!?lay'a dava aı;tığını ve aleyhinde tasdik edi1 diğini, muhtelif tarihlerde hakkındaki kararın 

kaluın l arak tekrar memuriyete iade edilmesini t n lebettiğini ve bu isteklerinin kanunen yerine ge. 
t irilmesine imkfın olmadığı, 1120 sayılı Kanunun değiştirilmesi veya kaldırılması hnsns n ise Ba

kalınça şimdilik düşünilimernekte olduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~mala
ıı.nı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesjne ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

t31 SJ1356 - 13 . 2 . 1965 

VJ<:Lt MEYDAN 

PTT. Abdurrahim'den Aros Yolüstü 
Köyünde 

KRı·ar No. Kıırar hıı·ihi 

1959 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1953 tarihi1ıdc J(ore'de yaralannıası 

sebebiyıe miüüliyet maaşı bağlanmaasım talebet
mektedir. ) 

Milli Sanınma Bakanlığının c vabi yazılarııı-

HINIS da : Adı geçen, 5434 sayılı Kanunmı kabulünd C'n 
sonra yaralanmış olması sebebiyle müracaatını 

Bmekli Sandığı Genel Müdürlüğüııe yapması gerektiği, ancak dilekçesinden anla§ıldığına göre bu 
Genel Müdürlüğe müracaat eden müracaatcıya dıınımunun uygun olmaması sebebiyle maaş bağla
namadığı bildirilmiştir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müraca.atı gerektirdiği cihetle 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. 

ı ~ tG/ 1357 - ın . 3 . 1965 

ER DO(L\X ERBENLİ 

Dı·. }fiihendi. ·, l\Iiihendisler Odası 

XI. enel Kuntlu Başkanı 

Yenişehir - ANKARA 

Karar No. Ka.rar ta.rihi 

1960 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 657 sayılı Kanunun B nci maddesi
nin tadili ve bu kanuna geçici bir madde ekl-enme
si suretiyle harp oku.lundan mezun Harita Sını
fı Subaylara, hiç bir kayıt ve şarta tabi tııtuıma
dan harita mühendisi unvamnın. verilmesinden 
mii.ştekidir.) 

Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin cevabi yazılarında : Sözü edilen kanun tasarıSJndan dai
renin mah1ınatı buluıunadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yet
lüli idari mercie veya yargı organlarına 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. 

132-1/ 1365 - 3 . 3 . 1965 

AID1ET YARDIM CI 

Lise Öğretmeni 

Xarar No. Xarar tarihi 

1961 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : K nunsuz ve yersiz ve §alui 
ruflara daha tazıa taJıammiiı edemiyerek 
emekliye çıkanl,nıasını istemektedir.) 

ta.!ar
tekrar 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarında 
DeYeli: - KA YSER1 Mardin Lisesi eslci EdebiySJt Gurupu Öğretme-

ni (Emekli Jandarına Binbaşısı) Ahmet Yardım
emın d cı·s dağı1. ımı yüzünden Lise Müdürünü ölümle tehdidettiğinden Develi Lisesine nakli yapıl-

d ığını , hn ~'erde görc,·c başladıktan sonra isteği üzerine emekliye sevkedÜdiğine, kendisinin emekli~ 
lik i şl eminin t ekcmınülünü beklemeden işini 3 . 1 . 1965 günü bırakıp Develiden ayrıldığı bildiril-
miştir. -

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
ltili idari mercie veya yargı organlanna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala
rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 15 nci maddesine ait işlerden olma.sı h&sebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

~ar No. X&rar tarihi 

ı~ 5 . •. 1967 
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132 / 1369 - 3 . 3 . 1965 

EDL"BEKJR Y ARDDfCIEL 

Pazarcık Köyünde 

( Dilekçi : Pazarcık hııdıtt tabıırumm garnizo
na aldığı üç k1ta tapıılıı arazisinin istimZakini ve
ya.hut icaren tııtıılmasını i,stemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi' yazılarm-
DİGüR da : Adı geçenin de dahil bulunduğu Köy thtiyar 

Heyet i marifetiy le malıaHinde yapılan etüt neti
cesi dilekçede iddia edilen yerin her hangi bir şah ısla ilgi i bulunmadığı ve arazinin Hazineye aid
olduğu tesbit edildiği, 1938 y-ılından beri Hudut Taburunun işgalinde bulunduğu söz konusu arazi 
hakk-ında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala
nnı düz~nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1330/1371 - 3 . 3 . 1965 

NEZATIAT ÜSTÜN 

Acıbadem, Yıldız Bald{al, Şemibey Sokak 
No. 15/5 

Karar No. Karar tarihi 

1968 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : 1 ş isteyen veya emekli kocasından 
maa§ almasını sağlamak amaciyle bir kanun deği
şikliği yapılmasını talebetmektedir.) 

Milli Savuruna Bakanhğınm cevabi yazıların-
Kadıköy - İSTANBUL da : Adı geçenc geçen sene kabul edilen 662 sayılı 

Kanunla maaş bağlanabileceği düşilnülmektedir. 

Bunnn için gerekli: inceleme yapılmak üzere dilekçinin Bakanlığa başvurması istenmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıldanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala-

rını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1368/1405 - 26 . 4 . 1966 

ZEKİ TAŞBAŞ 

i'van okak No. 16/11 

Yenimahalle - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

1964 ~ . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1963 tarihinde geçe1·li olarak Leva
zım Y arbaylığından emekliye sevleedil mi~ bıılıın.

dıığıınu ve 42 sayılı ]{anıınıın çift ik1-amiye veril
mesine ait maddesinden istifade ettirilmemesinden 
müştekidir.) 

Milli avunma. Bakanlığının ccvabi yaz-ılarında : Adı geçen 42 sayılı Kanunurl geçici 1 nci mad
desi'ne gör her ne kadar 20 Ağustos 1960 tarihin kadar emekliye ayrılma talebinde bulunmuş ise 
de, kanunun yürürlüğe gi'rdiği tarihten beş yıl zar:fında kurumlarınca resen emekliye sevkedilen-
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!ere geçici 2 nci madde gereğince iki senelik aylık tutan ikramiye verilir : Adı geı;en Milli Savun
ma Bakanlrğmca rcsen emeldiye aynlmasma lüzuın görülmemiş ve kendisi yeni biı· dilek<;c ile müra
caat ederek emcldiliğini istediğirrden, a~'nı kanun un birinci maddesine göre emekliye sevkedildiği

nr; yapılan işlernde kanuııen aykırılık buhınmarlığı, bu konu ile ilgili olarak adli, idari v~ askeri 
yargı yerlerince daha önco verilmiş bir karar vNii'lek<;e komi'syonumuzdaıı ge<;miş bir muamelenin 
olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organıanna müraca~tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmala
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde nine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapıiniasma mahal görülınediğine oy birliğiyle k_arar verildi. 

1371/1412 - 21 . 4 . 1965 

EMAij ÇETİNBAŞ 

Fcncryolu, H atboyu Sokak No. 10/ 1 Yonca 
Ap. No. 10/ 1 D/ 1 

Kadrköy İST ANBt L 

Karar No. Karar tarihi 

1966 5 . 4 . 1964 

(Dilekçi : 15 T emmuz 1961 y1lında Yııgoslav

ya'da ihtisas yapt1ğı sırada Il elikopter kazası ne
ticesinde şehit olan J eolog, Edinç Çetinba.J'a ait 
tcı·ckcnin Yııgoslavya makamlan tarafından Yıı

goslavya'daki Tiirk Elçiliği-ne teslim edildiği ha-lde 
bııgii.ııe kadar yıırda getiı-ilrnenıiş ve teslinı edil
nıeıni§ oldıığıında1ı mii§tekidir.) 

Dışişleri Bakanlığının cevabi yazılarmda 1%~ senesinin Nisan ayı i<;inde vnri l erhıe teslinı 

olunmak üzere Belgrad Büyükelçiliğimizce Adalet Bakanlığı adına yurda gönderildiği ve keyfiyet 

adı geçene duyııruldu~, di~er taraftan miiteveff amn nakdi terekesinin Bakanlık adına Türkiye'ye 
transferi ıile varislel'ine intikal hususundaki işlemler henüz sonuçlanmamış bulunduğunu, Belgrad Bü-

yükolçiHk Sigorta Şirketi tarafından miiteveffanı ı anne ve babası adına 7-50.000 Dinar olıirak Yu
goslav Milli Bankasına ceman 1.500.000 Din ar 'ın transferi hususunda Yugoslav Hariciyc nezareti 
nezdinde yazılı 'Ve şifahi bir ~ok müracaatlarda bıılnnm1ışsa da henüz bir netice elde olunanıamış bu 
konuda çalışmalara devam edildiği bildirihnişti'r. 

Gereği flüşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müraca-:ı.tı gerektirdiği cihetle komiııyonumuz çalışınala
rmı düzenliyen 140 sayılı Kanun n 5 nci madtle sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılınasm~ ma hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kaı·rıı· Tarihi 

1966 5 . 4 1 1967 
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1374/1415 • 21 . 4 . 1965 

VEZ!R B1f_;G1N 

PTT. DağıtıClSı Ülkü. Maıhaıllesinde 

St!RT 

( Dilekçi : P. T. T. l~letmesi Genel JJ iidii rlii
ğü Beşiri M er·kezi yaya dağıt1cısı olup, ya~ had
dinden emekliye sevkedildiğinden miişt e kidir.) / 

ffiaştırma Bakanlığının ccvabi yazılnnnrla : 
Adı geçen yaş haddini ikmal etmiş bulunın a.<ıı , 

emekliye sevk işlemine itirazla iptali için a~tığı 

dava Danıştayca reddedilmiş bulunduğu, bu konu ilc ilgili olarak adli, askeri yargı ~'erlrrince da 
ha önce verilmiş bir karar ve komisyonumuzdan geçmiş bi'r muamele bulunmadığı bildirilmiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komis:ronumu.z çalışmala

nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz
ca bir işlem yapılma.sına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1375/1416 - 21 . 4 . 1965 

TEVFİK TUNATAŞ 

l\1ıheı1ar Caddesi No. 60 

Fatih - İSTANBUL 

K&ra.r N o. Ka.ra.r tarihi 

1967 5 . 4 . Hl67 

(Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maa.s bağ

lanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının ecvabi :vazısıncl a : 
Yurd~n kurtuluşuna ait sa,~a§lnrda emsallerine 
nazaran çok iistün ve fe-vkaladc hizmetlerde bulun
duklan vesikalar ve Harp Tarihi kayıtlariy le sabit 

olanlara bususi bir kanunla bağlanmakta olan 
haiz. olmadığı bildirilnıektediT. 

bu tertipten maa\'} için adı ge~enin istenen şartları 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yuka.rda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklüi 
veya. ta.sansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumıu çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca. bir i§lem yapılmasılı.a ma
hal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

1377/1418 - 21 . 4 . 1965 

HALİL 1BRAHİM OZAN ve Arkadaşları 

Çalışkan Köyünden 

AKDAGMADENl 

dilerin-in de mahkemeye verildiğini ı'leri riirerek 

Karar No. Karar ta.rihi 

1968 5 . 4 . ] 9G7 

(Dilekçiler : Köyle·rinin Orman harici bi1· köy 
olduğu ve bu sebeple ycıkacak ihtiyaçlarınm Or
man Idaresince kar~ıları:nadığı ve 30 - 40 senc
den b eı-i tasarruf ve zil.yetlikleı-i altmda bulıın 

dm·dukltırı tarlaların Orman memurları taraf m
dan orma.ndan açılma tarla olarak tesbit ve k ıı

mağduriyetıerinin önlenmesi istenilnıektecli-r.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yaz1larında : Mahallinde yaptıı'llan incelemeler sonucunda; dil ' ln~i 
lerin 30 - 40 seneden beri tasa-rrı.ıfları altında bulundurduklannı iddi·a ettikleri arazilerin Akdağ
madem Onnan İşletme Müdürlüğünün Merkez B ölgesinin Çiğdemli - Şebnik serilerinin 9 ve 10 nu-
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maralı havzaları dahilinde bulunduğu, mevzuubahis sahaların bozuk meşe baltahğı evsafında iken 
300 hanelik köyden 60 şahsın tecavüzü ile 3 ila 7 yıldan beri tarla yapmak gayesiyle ormanların 

sökülerek tarla haline geti:rildi·ği , Devlet Ormanlarının bu 60 şahıs tarafından devamlı olarak sökül
mesinden köy muhtarı ve köydeki diğer halkın şikayetçi oldukları, ormanla alakası olmayan ara
zilerdeki çalışmalara Orman İdaresinin hiç bir müdahalede bulunmadığı ancak ağaç kesrnek veya 
-tarla açmak gayesiyle Devlet Ormanlarına vakı m üdahal'eleri önlemek maksadiyle gereken köyün 
6831 sayılı Kanunun 31 nci maddesi şumulüne girmest sebebiyle istekte bulunan köylülere 1/10 ta

rife ile yakacak odun verildiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçilcri.n yukarda özeti açıklanan dilakçelerinde valo. isteği kanun teklifi 
veya tasansma. konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmala.nnı düzenliyen 140 sayılı K~ 
nun un 5 nci maddesine a.it ~lerden olması hasebiyle komlıyonumuzca bir işlem yapılmasına ma

' hal -görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

ı 778/1910 - 18 . 6 . 1966 

SAİME ERCAN 

Atik Mahallesi, Çeşme Sokak No. 22 

Karar No. Karar tarilli 

1969 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Görev esnasında hastalanıp ölen ko

casından muhtaç durumundan dolayı miUZ§ bağ

lanmasını istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabİ yazısınd_a : Polis 
Ortahisar - ÜRGÜP Memuru Halil Ercan, sağlık durumundan ötürü 

uzun süre İstirahat almış 21 . 9 . 1954 tarihinde 
Kayseri Memleket H astanesine tedavis~ için gönderilmiş iki ay kadar yattıktan sonra hastaneec 
12 . ll . 1954 tarihinden itibaren 6 ay İstirahat verilerek taburcu edilmi$ ve İstirahat sırasmda 

·eceliyle vefat ettiği, fiili hizmet zammı da dahil poliste geçen hizmet müddeti 15 seneden az o1duğn 
için dul ve yeÜmlerine 5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin B fıkrası gereğince maaş tahsis 

edilmcyip mezkur Kanunun 82 nci maddesi muvacehesinde , T. C .. Emekli Sandığı Müdürlüğünce ta
hakkuk ettirilen ceman 3116 lira 55 kuruş toptan ödemelerini'ı1 1246 lira 62 kuruşu eşi Saime, 623 
Hra 31 kuruşu kızı Hamiyct'e 623 lira 31 kuruşta annesi Naciye Ercan'a Ürgüp Mal Müdürlüğün
den ödenerek alakaları kesildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan di1ekçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari pıercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektırdiği cihetle· komisyonumuz çalışmal~ 
nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olma;sı hasebiyle komisyonumuz,. 

•ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1970 5 . 4 . 1967 
1 
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1400/ 1441 - 4 . 6 . 1965 

HASAN ÖZTüRKER ve Arkadaşları 

8skiciler Derneği Başkanı 

İZMİR 

(Dilekçiler : Eskiciler De1·neği adinil kiraya 
verilen Faik Ener Parkındaki Belediyeye ait stant" 
ların bulunduğu sahanın kira bedelini zamanında 
ödemedikZerinden haklarında açılan alacak ve tah
liye davası belediye lehine karara bağlanamk mez 
lc1ır kararın Y argıtayca da onandığından milşte-

kidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : fzmir Belediyesince yapılan işleniln usül ve zam~na uy
gun olduğu ve dükkanlara da yapılan tahliyenin yargıtayca onanan ilamına miisteniden icra mari-

fetiyle yapıld1ğı, han ın orta okul inşaatı sahası na dahil bulunduğundan, belediyoce yJktmlmasi 
olayının mevzuata aylan bnlunmadığımn t ebarüz ettiri'ldiği, stantlan yJktınlan esiciciler esmt.fma 

tahsis edilmek üzere Tepecikte belediyeye ait tamiratı mütemadiye servisinin bulunduğu sahaya bc
lediyece ilk parti olarak inşa ettirilmiş olan 66 dillekan 25 . 4 . 1966 tarihinde talepleri huzurunda 

kur 'a çekilmek suretiyle kendilerine tahsis edildiği, ikinci parti dükkanların da inşaat ırun ilanali 
müteakip yine cskici'ler esnafına tahsisleri yapıl mak iizere ihal e edi ldiği , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala
rım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuz.. 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1448/1489 - 23 . 9 . 1965 
NİYAZİ GüRBUZ 
Sunuilah Malı. 13 Sokak No. 2 

BANDIRMA 

Karar No. Karar tarihi 

1971 5 . 4 . 1967" . . 

(Dilekçi : 1964 senesinde vukubulan hareketi · 
arzd.a evinin oturulmayaoak derecede hasar gör
müş olduğunu, yardımın yapılmadığı71dcın mü§te
lcidir.) 

!mar ve !skan Bakanlığının cevabi yazısında : 
Ad1 geçe.ne ait konutun ise a.z hasarlı olduğu, bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dile~çinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Komisyonu
muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunu n 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasabiyle . 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1972 5 . 4 . 1967" 
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1906/ 12306 - 14 . 7 . 1966 

ERCÜMENT TÜMER 

J<jmniyet Telsiz İstasyon Şefi 

DENİZLİ 

(Dilekçi : Amatör Telsiz Kanunu Tasansına 

b3.zı ilaveler yapılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle; komisyonumuz çalışma.la.rını düzenliyen 140 sayılı 

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

Başkan 

Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 

Gümüşba:nc Mi'lletvekili 

N . Aka,gün 

Söz cü 

Adana Senatörü 

M. Y . Mete 

(Dilekçe Sayısı : 127) 

Karar No. Karar tarihi 

1973 5 . 4 . 1967 

Söz cü 

lzmir. Milletvekili! 

O. Z . Efeoğlu 





DÖNEM : 2 TOPLANTI: 2 

• B. M. M • 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

~ Sayı: 27 ... 

21 . 6 . 1967 Çarşamba 

(Dilekçcrrıı~n taııih vıe No. su •İ.l'e saJ-ı:'ibin:in adı, a:dı·esi ve rdi:lekçe özetiyle '1wmiısyon ıkm•arı) 

1753/1753-16.1.1962 
MEHMET PlRTLTI 

(Dilekçi : Halkapmar köyünün Ingiliz Köprü
sii ha.rabeleri mevkiinde bulunan ve üzen1ıdeki ya-

Mehmetler köyünde bani zeytinleı·i imar ve ihya ederek kendisine ve-
T1RE ı·ilnıPsini istemektedi1·.) 

Köy İşleri Bakanlığmm cevabi ya.zısmda : Tah-
ıninen 15 dönüm kadar bir yerin Hazine ile hiçbir 

alakası bulunmayıp orman mcflıuınuna giren yer lerden olduğu, bu itibarla; 6831 sayılı Orman Ka
nununa muhalefet ederek, orman sahasına tecayüz ettiğinden dolayı adı geçen aleyhine açılan dava 
neticesinde, ilgili mahkemece verilen 12 . 3. 196~ gün ve 962/ 46 sayılı ilftm Yargıtay 3 ncü Ceza 
dairesince ta·sclik rclileı·ck hüküm krsiniC'şmiş olduğu ha:lde ; aynı arazi'ye 1963 ve 1964 yıllarmda 
adı geı::en tarafmdan yapı'htn 2. ve 3 ncü tecavüz lcl'i karşısında yenid n dava: açılarak bu hususta 
mahkemece veri'! en ve Ya1·gıta.y 7. Cı:<za Dairesin cc taselik edilmek kesinleşen hükümlere göre de 
bu saha:mn 3573 sayı'lı Yahanİ ağaı;larm ıslahı ve aşılanması haldundaki Kanuna girmeyip, 6831 
sayılı Kanuna göre mütaHla edilen yeri'erden olduğu tebeyyün etmiş bulunduğu, bi'l'dirilmcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iı.>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1767/ 1767 - 16 .1.1962 
AZİZ ÜSTÜNDAG 
Hakbili' ı· Köyünde· M:uhtar 

Karadere - KEM:AJI 

Karar No Karar tarihi 

1974 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : J[enıalı iLçesi 61 nunıaralı Topı·ak 

Teıızi Komisyonu tarafından 1955 - 1956 yılında 
kendilerine tevzi edilen arazilerden yüksek k?y
metle vm·gi alı1ımak su1·etiyle borçlandırıldıkların-
dan miiştekidir . ) 

İçi şl·rri Dak:ınlı<ğımn cevabi ya7-ısında Adıge~en köyde 1955 - 1956 yıllarında muhtaç çiftçi-
lere 61 Nurnaralı 'l'opra:k Komi yonu tarafından tcvzi edilen arazilerin 1937 yılmda Hazine adına 
ta:hriri yapılaraıle tamammm Hakbilir (Pckcr:iç) köyündeki mükelleflere dağıtılclığı· , 1961 yıhnda 
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( Dikılc~onin tıı..rih ve No. su ilc saJıibin'İn adı, 'l cl resi \'C .cl il e k~c ii,zetiylc ·ko m isyonı:za mn) 

yüı·üı·lüğr gir<'n :-lOD sayılı Kannııa güre J!)--1-2 yılıntlan evvel trHlil ve tahl'i'e yolu ile tesbit edilen 
arazi lnynırtlcı·inr ür: misli zam yapılmak sun·tiyle vergi kıymetlerinin yükseltilmiş oldnğu ve ida
recc yapılacak bir i'llcın lmhınnıadığı. bilclil'ilnıüıtiı· . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i;teğ'i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i. cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmedie·in3 o~r birliğiyle karar verildi. 

] 813/ 1818, 2201/2~!)1, 
58H/ fi814 - 20.12. J!J62 

ALİ GÜLER 
Fmılıkh ~tchusan caı1desi ı 'o. 108 

Karaı· No. Kaı·aı· tarihi 

]!)75 5 . 4 . 1067 

(Dilck('i : Emiııönii JJasır I skelesindeki i:5inden 
çıkrınlrlığmdan nıiiştcl.:idir.) 

· !c:işl~ri Dakmılığmın crYabi yazısında : Adı ge
~"nin Ilasır iskelesi Ilamal Bölüğünde r,alışmakta 
iken, dc\·anılı gr~iın'iizlik ve huzursuzluk yarattığı, 
csnafla da iş ilı1ili\fı ~ıkarttığınc1an clcYamlı yapı

lan şikft~Ttlcr yüziiııdcn. Jimnallar \'ardım Dcrne
grnın IT m·siyrt Di 1·::ınının 6 . 1~ . 1!)6 1 tarihli ka ra1·ı il o görevine son verildiği, bildiril miştir. 

Cereği c11di.nülc~ii. : Dile1;:qi:ııh yu1n,.• 1 ::ı özeti 1.cıklanan dilekçesinde vakı :inteği ilgili ve yetldli 
id:.ı.ri mcrcic vey!t yargı cı·g'1.nla.rma r:ıürac::ı:ıtı ge .. ~kt'.rd;ğ'J. cihetlo lwrrisyonumv..z ~:ı.lı~mal::ırır.ı dü
zenliyen 140 sayılı Kauunun 5 nci maddesine ait ic;ler m o1m:ı,c;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2085 /~085 - 25 . 1 . 1 !)62 

ALt KAZAN 
Kumbah<;esi malıallesi 

J30DRC\I 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

1976 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Bir edi k arsa verilmesini istem ekte
dir.) 

İmaı· w İskfın Bakanlığının cevabi yazısında : 
Muğl::ı. ValiliP:ince yaptırılan tctkikat neticesinde, 
«Adı gcr:c-n l)ahsa bir arsa tahsisi ~·apıldığına dair 
hir kayda raslanamadığı gibi krndisine helediye 

ga~TinıPnknllcrinc1rn hcdrl ~-:ir. olat·:ı.k c1· arsnsı vcı·ilınr,iııc dr inıkDn r,öriilnwı1iiti». lıildirilmi~tir. 

Gereği dü~ünüldü : D'lekçinln y-u.karda özeti 811 • :ı;n.an c.i.ilekçeslııdc vJ.kı -~ teğf ilglli ve yetkili 
idari mercie veya yarP,'l org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sa:rılı Kanunun 5 nci maddesine ait ir;lerden olmacıl hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1977 5 . 4 . 1967 
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(Dildk~oniın tM'ih Ye No. su d le sahibinin adı, acll'esi \ 'C di1ek~c özetiyle 'ko mi yon kara ı·ı) 

2 1 ~8/~1~8 - ~.) . ı . 1!)6~ 

:MElıiK"\IDTET w· ar. 
Pı·fu C<Hl. Yenice Oteli Salıibi 

DlYARBA KIR 

( Dilcl.·çilcr : Caddenin genı~~letilmek amaciyle 
19.59 yılmda ütimlfik edilerek y1ld1rıldığı ı•e istinı

lôlo lıcdcllcrüün ödcnmcdiğinden mii§tekidir.) 
l c:i~kri Bakanlığının ceYahi ~·azısmda :Adı anı

lan ca<l<lcnin g-cnif')let ilıııck aınaciyle 1959 yılında 
istimli1k cdilcı·ek ~rıktırıltlığı . ahiplerine istimluk 

brdc•ll crinin t:ıınaııırn ödendiği, istimlılk sehebi~·le tlükkfınlan ~·ılnlan if') salıipiNinin ayrıca belcdiye
c1C'n ar. :ı. i strğ· i n <I r lıulnnnı:ı<lıklaı·ı i~ ,.c sa natl:ırını i tl am c i c: in cluı·uııı la n na uygun yC'rlerdc dükkftnlar 
temin Nlrı·rk c::ılı~nı:ıl:ırına clC'vaın cttiklcri hihliı·il nıişti ı· . 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçelerinde vakı isteği idari mercice 
yerine getir ilni } olması hesabiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2 1 50/~ 1 G0,2~.J.D/:2~4D- 2 . 1 . 1%2 

1BRAUI}[ AKL 
Kurudere köyü Öz l\Irzr:ısıııdıı. 

Dicle - DlYARBAKlR 

Karar No. Karar tarihi 

1978 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Dı'yarbakıı· Dicle ilçesi J(unıdere kö
yiine bağlı Öz mcra,mıda asayi§e miicssir olayların
dmı miiştckidir.) 

h:i!')lrr·i Bakanlığının revabi y:ızısıncla :Adı ge
çrn üz ııırrasıncla ikilnırt rtıııekte ikrn Zülfü Balcı 
t :ırafınclan kı zımn kn~ırıl(bğı Ye kızın babasının 

is t cııırtl iğiııcl rn iki aik :ı ı ·:ısıııdn grçimsizlik zuhnr C'clip tbrahiın Akın'm Öz ınrı·asın ı terk edip Diyar
bakır l\frrkrz i lc::csiııin 1ngicr köyüne nald i hane edip hal en orncla oturduğu ve halen Üz ıner·a

sınclan hi c::lıir tapulu arnzisinin mevrndolınadığı, tapu kayıtl arından anlaşıldığı bildh,ilıncktecl i r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilg-.:.li ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
med.\rine oy birliğiyle karar verildi. 

2260/2260 - 2 . 1 . 1 !)6~ 

El;İP KARAC:ÖZ 

Karar No. Karar tarihi 

1979 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Askerlik görevini J(ore'de yaparken 
eefat eden oğlu Nazını Karagöz'den kendisine ye
tim ayl1,ijı bağlanmasını talcbeimektedir.) 

l\Ialiyc Bakanlı ğının cevabi yazısında : 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci mad
de i ile i ştiral;; c_:il crin \)lümü tarihind dul YC' muh

tacolan anal arın aylık bağlanması kabul edilmiş olduğu, ancak adı geçen oğlunun nfatı tarihinde 
evli bulundu/bmdan oğlundan kendisine aylık bağ l anmaması uretiyle T. C. Emekli Sandığınca ya
pılan incelemede kanuna a;darı bir cihet görülmcdiği bildirilmektedir. 

ÖDEl\flŞ 

Badcmyenin Emirli köyünde 

Gereği düşünüldü : Dilekçiıtin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo. İıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı 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. 

2647/264:7, 2294/2294 - ı. 2. 1!)62 

KAMiL KARAKAYA 
Yenidoğan mahallesi 51/1 sokak No. 6 

Kal'lar No. Kaıra.r tariihi 

ı980 5 . 4 . 1967 

(Dilelcçi : lsianbıü Bakırköy B ez Fabrikasında 
işçi olarak çalı.ıırken bir iftira ile Balmumcu'ya 
diiştii/jiinii ve göı·evindcn çıkarıldığını ve eski gö
ı·cvine dönmesini tal ebctnıektedir.) 

Zeytinburnu - İSTANBUL Sanayi Bakanlığının cevabi ya:ıasında : Adı ge
c:enin halen Manisa Pa.muklu Mensucat A. Ş. de 

~alışma.kta olduğu naklini tal ebettiği ifiyerinde du rumuna uygun münlıal bir yer bulunmadığı, bildi-
rilmifitir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalı~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2619/2619 - 17. 2 .1962 
M. ALİ 'l'UXÇ 

E'lzşili İlkolnılu Öğretmeni 
Döşcmc~ltı - AXTAINA 

2621/2621 - 17 . 2 . ] 962 
LÜTFİYE ÖZN"OY AN 
Valiele Çeşmesi Maçka Meyclanı No. 38 

. Beşiktaş - İRTA:t\TBUL 

Karar No. Karar tarihi 

1981 5 . 4 . ı967 

(Dif ekc.ilcr: l!kolml öğretmeni olnp tcıfi eitiril
ınrnırsinrlPn mii.~fekirlir.) 

Milli "Eği1im Bakanlı ğının cevabi yazılarmda: 

6273 numaralı Kanunun uygulanmasından doğan 
aksakl ıld aı·ın tazminat h ari~, 657 numaralı Devlet 
M<'mı.ırları Kanununun grtirdiği lıükümlcre göre 
telafi edileceği kanısında bulunulduğu, bildirilmiş

tir . 

Gereği dü~ünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma • mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

2'623/ 2623 - ı 7 . 2 . 1962 

AHMET KAM!L GÜVENÇ 
Tavşanlı Poslnsı Gazetesi sahibic 

TAVŞANLI 

leme J(unımları» tarafından farklı şekilde 
sını istemektedir.) 

Karar No. Karar tarihi 

1982 5 . 4 . ı967 

(Dilekçi : 6733 sayıli. ve 29 . 11 . 1960 tarihli 
143 sa,yılı kan111ılarla bazı maddeleri değiştirilen 

5680 sayılı. Basın K anununun, mevlmtelerin yazı 
isTerini idare eden sorumlu ın'iidiirl erinde arana,n . ' 
nitPlikleri oiistrrcn 5 nci maddesi ile 6733 sayılı 

Kanunun .11eçici 1 nci maddesinin «ll Basın Denet
ııygıılmulığını ve durumun incelenmesini ve açıklanma-
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(Dildkçonin tarih ve No. su il>e salübirrin adı, adresi n di.lekc:e ii·zetiyle konıisyonl]uıı·an) 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığıııın eevabi yazısı nda : Her hangi bir kimsenin her hangi bir mev
kutenin sorumlu müdürlüğüne getirilip gctirilrıni~·eccği hususu o mevkutcnin :va~'ınlandığı yerin en 
büyük mülkiye fnı:ıirliğinee ineeleneceği Ye karara bağlanacağı, anlaşmazlık halinde İçişleri Bakan
lığına müracaat edilmesi gerektiği, bildi·rilmekte<.lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ::nteği 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. 

2625/2625 - ] 7 . 2 . ] !JG5 

JIOSY<jYjN KARAKOÇ 

Karar No. Karar tarihi 

1983 5 . 4 . 1967 

(Vı:Tcl.-çi : Tf'D. İ'iletmcsi (,'enel Jiiidiirliiğii iş

çilcri11deıı iken görcı•ine son t•crildiğindcn ıniişte

kidir.) 
Ula~tırnıa Bakan lı ğın ın c eva hi yazısında : Adı 

gec,:rn bahseelilen Genel Müdi.irlüğün İzmir İşlet

mesiıHlc 1 nci sını E 'işc:i iken, 23 . 1 . 1967 tarihinele 
idari lüzuma binarn knydı kapatılmış olduğu, enırkliyc tabi hizmeti 2:) scneyi doldurmadığı için 
4222 say ılı Kanıınun J7 nci nındelesi g-ereğince kendisine emekli nınaşı hağ·Jannımnna imkrın görülme
diği ve Snndıkta topl:ınnn kesenelderin 2~l0-l- sayılı Kanunun 4- n'Cü maddesi gereğince kendisine öde
nerek San dı k la ilişiğinin krsihliği, lıildirilnıüıti ı·. 

Şenıikler G22J sokak No: G4 

Karşıyaka - jz::\IiR 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı iateği 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2630/2630 - 17 . 2 . J 962 

HACİ SAO 
Çolak mnhallesin cle 

KcferJiz - Pö'l'ORdE 

Kaı·ar N o. Karar tarihi 

1984 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Geçirdiği ı·ş kazas1 sebebiyle bağlanan 
gelı:rin cnıtınlmasına ı•e iş ı•erilmesini istemektediı') 

('alı..nıa Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 
grçcne hiı· iş temini hususunda yapılan çalışmalar 
sonurn, dilekc:esinin şubeye gönderiJdiği üç: ay ka
daı· bir süre sonra bilclirilecrği, i stanbul 'da Ali 

Oru() Bakır İmııliltı işyerinde çalışınnkta iken geı;:irdiği iş kazası sebebi~·le 90 60 nıi'ilfıli~·et tesbit 
edilcı·ek bu nisbet üzerinden heı· Ü<: ayda bir peşinen ödenmek üzere bağlanan J 62 lira tutarmc1aki 
geliri 1 . 3 . 1065 tnrihincle yürülüğe g-iren 50G snyılı Sosyal Sigortalar Kanununun 17 nci mad
desi gereğince artırılat·ak 312 lira~·a yüks<'ltilmiş olduğu. hild.irilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin uykarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i idari mercice 
yer~ne getiiiiimiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verldi. 

Karar N o. Karar tarihi 

1985 5 . 4 . 1967 
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(Dil~kçenıin tarih V€ No. su üe sahibinin aıdı, adresi ve di.lekçe ö.zetiylc 'kom.iısyon kararı) 

6876/ 6876, 2631/2631 - 7 . 2 . 1962 

ATIMRT ARTKAN 
Eski Eğitm en Sığırcılı köyünde 

Uzunköprü - ED!HNE 

( Dilekçi : Eğitmen olup göre vinde n uzakla§tırıl
masından m iiştekidir.) 

l\Iilli Eğitim Bakanlığının ccvabi yazılannda : 
«Adı geçen kendi isteği il e ayr1lmarnış olup, Disip
lin Kurulu kararı ilc görevinden uzaklaştmlmı ş 

olduğundan yeniden ınesl cke alınmasına imkan 
o l madığı » bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıi.n yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı kteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cih'Ctle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işl()m yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2634/ 2634 - 17 . 2 . 1962 

1SMAtL YILDIHIM 
Anıtçılar köyünde 

Mazgirt - TUNCELı 

Karar No. Karar t a rihi 

1986 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Askeı-lik hizmetini eksik yaptığı bnh
sile tekr·ar askere alındığından müştekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
5673 sayılı Kanuna istinaden, eksik hizmeti o lllu ğu 

tesbit edilen adı geçen, ger-i kalan hizmetn i ikmal 
etmek üzere, 8 Nisan 1064 tarilı-ind e 2. Kor. Kh. 

emrine sevk edi l diği ve yükümlü askerlik görevi ni tamamlıyarak, 28 Eylül 1964 tarihinde terhis 
edil erek, ihtiyata nakledildiği, bildirilmektedir. -

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~.:;teği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yarg'l 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 birliğiyle karar verildi. 

2645/2645 - 18 . 2. 1962 

ALt ve CELAL DAL 
H ertev köyünde 

PASİNLEH 

Karar No. Karar tarihi 

1987 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiıer : T opraks1,z bulunduğunu toprak-
landırılmasını talebetmektedir.) • 

Köy !şl eri Bakanlı ğının cevabi yazısında : Top
rale dağltırom ın planlı bir şekilde yapüabil m esi 
için gerekli çalışmal ara devam edilmekte olduğu, 
drlckçüerin topraklandmlmalan şimdilik mümkün 
olamadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. ta.sansına konu teşkil eyled.iği cihetle komiııyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komiııyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1988 5 . 4 . 1967 
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(DiLCikçenin tal'ih ye No. su ile sah.ibinin adı, adresi ve 11ilckç:e Ü:wtiyle 'komisyon ıkararı) 

2648/2648 - 18 . 2 . 1962 

SUPHİ AKTÜRK 
Anafartalar cadllesi Jlatnniye Çıkınazı No. 73-! 

!Zl\IlR 

( Dilekçi : ~uz ı mu ııa.zPnesi yerinde olmadığı 

zaınaıılarda. (Teda.vii.lde bulunan bazı paralarm de
,ğiştirilrncsi iktiza ederken) paralama değiştircme
diğinden 1Jaralarının Merkez Banka.smca değişti
rilmesini istemektedir.) 

Maliye Bakanlığınm ccvHbi yazısında : Adı g<'r:en kinu;c tarafından seri ve sıra ı;ı,umaraları bil
diril<'n 500 ve 1 000 liralık hankınotlarm, z<ımana~ıını sürdeı·ini daldurarak 25 Nisan 1956 tarihin
de kı~'mctlerini tamamen li::aybcttiklrri, anlaşıldığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı.çıklanan dilekçesinde valo 5ı}teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge~ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma1annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2651/2651 - 18. 2. 1962 

OSMAN KÖSE 
C alnı. köyü nde 

Toı·ııl - GÜMÜŞANE 

Karar No. Karar t:ırilıi 

1989 5 . 4 . 1967 

(Dil ek(i : Duruınıwa ııygnn bi'f ı:şte çaltştırıl

masını isteıncldcdir.) 

Çalışma Bakanlığının cevahi yazılarında : Adı 
g<'ı:ene bir iş temini hususunda ~-apılan ı:alıı:ımalar 

sonurn, dilek<:csinin şulıe~·e göndcı·ilcliği tarihten 
üç ay kadar bir süre sonra ceYap Yerileceği bildi-
rilmiştir. 

Gereğ·i. düşünüldü : Dilekçinin yu!mrda özeti agıklanan dilekgesinde valo ~ıteği ilgili ve yetkiJi 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihotle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

2653/2653 - 18 . 2 . 1962 

HÜSEYİN ÖZEL 
Eıneldi PTT memurlarmdan 

Deınirci - l\fAN!SA 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

Hl90 5 . 4 . 1967 

(Dilekr;i : Ölen oğlundan kendisine aylık bağ
lanmasını talcbefmckteclir·.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazılarında : Eski
ı:ıchir .Jet Eğitim Filo Kmnandanhğı Jet l\1akinisti 
iken 7 . 8 . 1960 taribinde ölen oğlu Yaşar Özel'in 
Sandığa eelbedilen tahsis belgelerine ~öre; 1 sene 

5 ay hizmetine Ye 350 lira aylığıııa karşılık babasına 252,65 lira toptan ödeme yapılmı§tır. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vô.kı İıJteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı. organlarına müraca::ı.tı 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 N o. Karar tarihi 

1991 5 . 4 . 1967 
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(Dil-6kçooiın taıl'ili ve No. su 'Üe salıibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle 'lwmisyon kararı) 

2655/2655 - 19 . 2 . 1962 

HÜRMÜS YILGÖR 
Fehrfeld - Strasse 28 

Bremen - ALMANYA 

(Dilek çi : Oğlıınıın yıırt dışında tedavisi ıçın 

verilen hizmet dövizlerinin kesilmesinden ve nok
san verilmesinden müştekidir·.) 

Maliye BakanJığmın cevabi yazısında : Şinasi 

Yılgör ve Hürınüs Yılgör'ün gerek hastane rapor-
larmda ve gerekse konsolosluğumuzea tasdik edil

miş belgelerinde hastaya rcfakat etti'ğine dair bir sarahat bulunmaması s~bebiyle refakata ait i ·aşe, 

ibatc, ve zaruri masraflar karşılığı olarak sonradan tahakkuk ettirdiideri DM. 8.890 lık dövizin 
tahsisi ile transferine imican bulunamadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin'in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iıJteği ilgili ve yetkili 
ida.ri mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2668/ 2668 - 19 . 2 . 1962 

KEREM CANBOLAT 
Bayazıt mahallesinden 

ERCİŞ 

Karar No. Karar tarihi 

1992 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Erciş ilçesinde bıılıınan Erdinç ailesi 
tar-afından halka baskı, gayrimenkule tecavüz ve 
nıenıurlara iftira edilmek sıt?· etiylc eski ağalıklan
nın devam etti1·diklerinden miiştekidir.) 

kım olduğu ve kendilsine bir tertip yapılmadığı, 
bildi ri'l miştir. 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazılarmda : Di
lekçC' de isi'ınleri geçen kimsererin ilgililerinin ya
dilekçe üslubunun da kendi yazr şekline uymadığı, 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2670/ 2670 - 19 . 2 . 1962 

MEHMET SAİT ÇİFTÇİ 
Şişli Meydam Halaskargazi ca:ddesi No. 342 

İSTANBUL 

geldiği. ve ilgililerin bir kusuru bulunmadığ1 
ril:m.iştir. 

Karar No. Karıır tarihi 

1993 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Yurt dışına çıkışlarında sakınca bıı

lıınan kimselerin yalnız ad ve soyadı değil tam 
künyelerinin çıkış kapılanna bildi1·ilmesini iste
mektedir.) 

İçişleri. Bakanlığının cevabi yazllarında : «Ba
his konusu olayın isim bcnzerli'ği sebebiyle vukua 

gibi kanunsuz bir .muamele de mevcudolmad1ğı» bildi-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~Jteği 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar Tarihi 

1994 5 . 4 . 1967 
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(Di1alcçemıin taıı1iıh "\"e No. su 'ile sahibinin adı, adresi ve diJekçe özetiyle kom.iısyon ıkaı~an) 

2672/2672 - 9 o 2 o 1962 

BAYRAM ATICI ve arkadaşları 
Kelhasan köyünde 

CİHANBEYL! 

(Dilekçilet· : ](endi köyleri ile Turanlar köyü 
hudutları içerisinde mevcut H azi1ıeye ait arazi?ıin 
evvelce tesbit edilip bir kısmının dağıtılmış oldu
ğunıı, iki köy m·asında mevcut sınır ihtilô,fı yüzün
den bir miktar arazinin dağıtım dışı bırakıldığını 
ve bu arazinin 300 haneden ibaret kendi köylerin

deki fakiı· çiftçileı·e kimya verilmesi geı·ekirken, 70 haneli Turanlar köyiiniin muhtaç durumda ol
mıyan çiftçilerine kiraya verildiğini öğrendiklerini, ıııezkur aı·azinin kendi köyleı·i çiftçilerine kiraya 
veı·ilmesi için lllaliye Bakanlığına da miiracaat etmiş bulıınduklaı-ı halde, isteklerinin bir neticeye 
bağlanmadı.ğından şikayet etmektedider.) 

Maliye Bakanlrğmın cevabi yazılarıonda : Hazineye ait toprakların mevzuata uygun şekilde 
topra:ksız fakir çiftçilere kiraya verillmek smetiy le i'dare edilmesine de'Vam edildiği, bildiı'ilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı g•erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2676/2676 - 19 . 2 o 1962 

KEl\1AI1 YILMAZ ve arkadaşları 

SiVT'ice - ELAZW. 

Karar No. Karar tarihi 

1995 5 o 4 . 1967 

(Dilekçiler : ilçelerinde ortaokul açılmasını is
temektedirler.) 

1\flim Eğitim Bakanlığmın ccvabi yazılarında : 
Elazığ Sivrice !ilçesinde mahalli gayretlerle bir 
ortaokul binası yapılmakta olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşnilldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Bakaniıkça ye
rine getiı:ıilm.iş olduğundan konıisyonumuzca başka bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi. 

2679/2679 - 20 . 2 o 1962 

ASKER KARAKUŞ 
Eski Demirkapı köyünde 

GöLE 

Karar No. Karar tarihi 

1996 5 . 4 . 1967 

· ( Dilekçi : Ziraat Bankasından kTedi verilınesiııi 
talebetmektedir.) 

'l'arını Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı ge
çenin T. C. Ziraat Bankasına vadesi geçen hesap
laruan borçlu bulunduğ.u, girıişilen icrai takibattan 
müspet bir netice alınamadığı ve bu itibarla kredi 
talebinin y rine getirilcmediği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin'in yukarda özeti açıklanan dilakÇesinde vakı !Jteği 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

1997 5 . 4 . 1967 



~6H6/2686 - ~1 . 2 . 1962 

ALt RTZA KCRT ye ark:ıda~lan 

Halktan 

Yenice - TARSUS 

- 10-

(Dilrkçi/rr : 'l'ral..tôr taksit siirclcrinin uzat1l

mamıın istcmeldcdirlcr.) 

Tarını P.nkanlığmııı eevabi yazısınrla : Çiftçi
nin uzun vfır1c ilc kolay ve ucuz tı'a ktöe sahibi ola
lıilıııesi ic:in halen uygul11nmah:ta olan 4 - 5 yıllık 
viidc süı·esinin 10 yıla çıkaı:1lmasına iınh:fın olına

ılığı. lıilrlieilmel<teclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçeslnde v5.ln ~1teği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yarrrı orga"'1anY'a rıii:rac1atı G'C,.,-:!rtirdiği. ~ihetle komisyonumuz ç::ılı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma-:ldesine ait i~lerdı:n olması hasebiyle kombyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2690/2690 - 21 . 2 . ] %2 

FATJ.IA GöNEN 
Altay m:ıhallcsi Fıratl sokak No: 18 

Tt'IWUTLU 

Karar .No. Karar t:ırihi 

] 998 5 . 4 . 1967 

(Dilrloçi : Komsiulc emekli oldn/dan sonra ev-
lenmesi hasebiyle 2.1JQ.f sn.ı;1lı Kanunun :21 nci ııwd

desi mucil>ince dııl cşlerinc maaş bağlanamıyacağı 

tarafına bildirildiğini yard11lılaşınadan verilen pa
msmı, alrımadı.iJından ?n'iiştcl<1'dir.) 

Ulnştırına Bakanlığının ervnhi yazısında 1\rlı r~rr:rııc kanun ııınva(•Plıcsindc nWD) hağlanamadı-

ğı, ancak ıııczküı· (kıwl ).[üdiiı·lük L:r:ileri Eııırl,]i :-.\ııııılığ'ı ü~tirakr:ileı·ini ve hunl:ı.rı1an olanların dul 

ve yctimlcı·i hDkkıncla 54:14 snyılı Kamııı lılikünılrritıiıı tatlıikiııi temin maksadiyle kanun t cldil'i 
yapıldığı ve ~Taliye ICoıııisyoııuııda bnluııı1uğıımı, sii·ôi grr:cn tns:ın kanıınlw:tığı tnluliı·dc dilckçe 

sahibinin ve cınsallcı-in1 iıı mağduriyetlcı·i öııleıııni~ olacağı, müü~ ''cffaııın y:ınlınıla'jınn p:ırDsı olan 
2 3-W liranın 9 . 8 . 1951 tatihirırl kendisine \idcııınif] olüuğu yapılan yazı.~nıarlaıı tclwyyün ettiği, 

bildirilmi~tie. 

Gc.reği. dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti '1Çt2dı:>,nan dil!:!kgc::;:nde v~ıln isteih ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı ge•·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2702/2702 - 22 . 2 . 1962 

İBRAHiM LORT 
Havuzkapı caddesi No. J0/ 11 
Kahveci Rüstem eliyle 

1STA~13UL 

Karar No. Karar tarihi 

1999 5 . 4 . 19G7 

(Dilekçi : Köylerindeki vakı olan topmk kay

rna,çı dnlayısi.ı;l e evlerinin bulunduğıı yeı·in değiş

tirilmesini isi e nı ek t('(lir.) 
!mar ve t ski\ n Bakanlığının ccvabi yazısında : 

Adı ge~cn yerde yapılan jeolojik inceleme sonu
cunda' söz konusu kişinin konutunun yer kayması
na maruz olmadığı, tesbit edildiğinden kendisine 

yardım yapılmasına imkan görülememi'ş olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği dii§üni.üdü : Dilekçinin yukarda özeti. c.çıklanan dilakçesinde vakı hteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna müracaatı geı·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malarını dü-
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(Dilıekçeınin ta.rih ve No. su il-e sahibin:iın adı, rıclı·csi ve dilckçe öz0tiylr komiı:;yon ı:nıı·an) 

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

2703;'2703 - 22 . 2 . 1962 

HALİT ŞATIR 
Namıldwmal mahallesi 2 nci cadde 16/4 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2000 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ankara'da Nanııkkeınal mahallesin
deki konnilardan birinde oturduğunu, evden çıka
nlınanıaimıı talebetmektcdiı·.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çrn işgalindclri konutu 13 . 1 . 1963 tarihinde tah
liye cttiğinden, yapılacak bir muamele kalmadığı, 
bildirilmiştir. 

Gereği düşii.nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal g·örülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

2718/2718 - 23 . 2 . 1962 

FISTIKLI KÖYÜ İIIT1YAR IIEYETİ 
Muhtar 

Gemlik - BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

2001 5 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Köylerine bir eb e tayini yapılınasını 
istemektedir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazısında : Bursa Gemlik ilçesi Armutlu bucağı 
Belediyesi büçtlerine ebe kadrosu koymadıkların-

dan buraya. bir belediye ebesi tayini mümkün ola
madığı, ancak 1962 yılmda bu bucağın en yah'"ln köyü bulunan Fıstıklı köyündeki ebesini hem ken
di ve hem de Armntlu'nun ihti:va.cım karşılamak üzere mm·akkaten Yazifelcndirilmi::ı, fakat bilahara 

, Armutlu'y::ı. ebe tayinini mütaakıp Fıstıklı grup el)('sinin bu bucak ile ilgisi tamamen kesildiğini, 

yeni bir ebc ti\yini ~·apılmıŞ fakat o da 20. ll. 1965 tarihinde v-efat etmiş olduğundan bu bucak ha
len chesiz bulunmakta olup ilk inıkfında bir ebc ta~·ini ic:in not alındığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği Bakaniıkça ye
rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca baş lraca yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi. 

2719/ 2719 - 29 . 2 . 1967 

İSMAİL ÖNER 
109 sayı ve 21. 2. 1962 günlü tel sahibi 

Karar N o. Karar tarihi 

2002 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Devlet Demi·ryollarında sürveya.ıı 

olarak enıelcliye a.yı-ılrnış bulmıduğı.ı halde, aradan 
8 a.y geçtiği halde emekli maa._5ını alamad?ğından 

miiştekidir. ) 

SU~URLUK Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında. : Adı 
geçcnin erneidi aylığı 279 sayılı Kanun zamlarİyle 

bil'liktc 336,82 liraya yükselmiş olduğu, bu aylıkl n ı·ının her üç aylık devrelerde Susurluk İstasyonu 
vasıtasiylo kendisine öderunekte olduğu, bildirilmiştir. 
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(Dileıkçeınin taırlili ve No. su :ile sahibmin adı, adresi ve dilckçe özetiyle komi-syon ılmmn) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kurumunca 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

2724/2724, 3869/3869 - 29 . 5 . 1962 

ALİ ŞAHİN 

Türk Ticaret Bankası A. Ş . Rize şubesinde 
Fehmi Sönmez eliyle 

RiZE 

esscsede kalması ınahzurlu görüldüğünden 

Karar N o. Karar taı·ilıi 

2003 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Trabzon Niimııne Ilastaııesinde rnüs
tahdcm işçi olarak çabşnwkta iken ıısulsuz olarak 
işine son verildiğinden rniiştekidir.) 

İçişlcr·i Bakanlığının ccvabi yazı sında : «Adı ge
çenin, hastanedeki bir hırsı zlıktan dolayı mahke
meye sevk edil di ği ve her ne kadar delil kifayet
sizliği, yüzünden beraet etmiş ~sc de, bu mü-

işine son verildiği», bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iıJteği 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 birliğiyle karar verildi. 

2730/ 2730 - 24 . 2 . 1962 

MUHiTTiN SöNMEZ 
Eski belediye Baııkatibi 

Karar No. Karar tarihi 

2004 5 . 4 . 1967 

(Dilelcçi : Gölköy kaymakamı görevini kötüye 
kullandığından mii.ştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazJSmda : «Adı ge
çen Ordu Ağır Cezasmda devam eden mahkcmesi-

GÖIJKÖY nin uzaması neticesinde, memuriyete iad0si için 
knymakaınlığa vfıkı müracatlerinden müspet netice 

alamadığından kaymakama duyduğu iğbimı: neti e0si olarak bu şekilde ulu orta şikfıyetlercle bulun
duğu ve iddia ettiği hususların varidol mad ı ğı », hildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : J)ilekçinin 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 lwmisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karıı,r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2005 5 . 4 . 1967 
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(Di1e'kç:enin taıı•ih ye No. su ile sa.hlbinin adı, adresi ve ·cli.lekç:e özetiyle komisyon ik.ararı) 

2732/ 2732 - 24 . 2 . 1962 

öl\IER LüTFi 1\IUTJ.JUER 
Mecidiyc mahallesi l\1ecdiye sokak Io: 2 

KüTAHYA 

(Dilekçi : 6273 sayılı Kanım ge1·eğince terfiinin 
sağlanmad1ğmdan miiştekidir.) 

1\tilli Eğitim Bakanlığınm cevabi yazılarında : 
«6273 nuınat'alı Kanunun uygulanmasından doğan 

aksaklıkl arm tazminat hariç, 657 numaralı Dev
lrt l\Iemurları Kanununun getirdiği hükümlere gö-
ı·e telafi edileceği kanısında bulunulduğu, bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonunıuzca 

bir işlem yapılmasına mahal görülmed.:ğine oy birliğiyle karar verildi. 

2736/~736 - 24 . 2 . 196~ 

El\11N G( NGöR 

Karar No. Karar tarihi 

2006 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Siü't Emniyet kadrosunda Polis Me
murıı 1'ken, Siı·as Emniyet llfüdiirii Kamil Ilurıni 
tarafından kasden 1961 yılı tezkiye varakasını dol
dunnadığından miiştekidi·r.) 

1çiş1cri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
ç:en.in dilekç:esinin bir benzerini Bakanlığa da ver 
mesi üzerine m iifettiş vasıtasiyle gerekli tahkikat 

yaptırılnıış ve tezkiye varakasının bir zühul eseri Emniyet l\[üdürii indi mütalaasına göre düzenlen
diği anlaşı larak maa.~ ve kadro yLi.ksclmeleri her hangi hir aksaklığa mahal kalmadan normal süre 
zarfında yapıltlığı, bihlirilnıişl:ir. 

E mniyet Müdii.t'lüğii.nde Bezirci Karakolun
da Polis Memuru Sicil Yaka No: 93/ 1-!136 

SiVAS 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmed...:,ğine oy birliğiyle karar verildi. 

2739/2739 - 24 . 2 . 1962 
1 EMAL ŞAHİN ve· arkada lan 
Hamidiye köyünde 

Bolvadİn . AFYON 

Karar No. Karar tarihi 

2007 5 . 4 . 1967 

(Dilckçilcr : Topraksız olup toprale sahı'bi ediı
nıel cl'ini istemektedirle1·.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazıl arında : 
Toprak dağıtımının planlı bir şekilde yapılabilmesi' 
için gereldi ç:allşmalara devam edilmekte olduğu, 

bu itibarla dilekçilerin topraldandırılmaları şimdi

lik mümkün bulunmadıği, bildirilmiştir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 

veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka,. 
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2008 5 . 4 . 1967 
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(Dilıokç:cmin taı11ih ve No. su 'ile sahibinin adı, rıtln:si ve ıclilckç:c (;,z0tiyl c komisyon .kar·arı) 

27-t0/2740 - 2-! o ~o 1962 

SAh.\IIı\TTİN AYDEMlR 
Kd. Yzb. 61. P. A. 3. Bl. K. 

(Dilc/;r:i : EıncUili!.-tc gcç·cn siireye ait Temmuz , 
A_ijııslos, Eyliil 1961 ayları, maaş, çocuk zarnmı, 

tayın br!rleli, hizmet eri tazminatmın tanı olarale 
ı · c rilııusin i istrıııcl; {('dir.) 

KIRJKKALE l\Iilli Sanınma Bakanlığmın cevahi yazı sında : 
Arlı g-r~rn ic:in Say ı ştay kararı gereği nce hizmet 

dışı geçen süre için her hangi bir ödeme :vapılam:ı mak tn oldnğu bildirilmektedir. 
Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :\1teği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlaryna müracaatı ge,.ektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olma<ıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2744/2744: - 24 o 2 . ] 962 

l\IRTil\18T ('Al\f 
Bınniyet ::\'füdii.rlü ğüncle BPzi ı·ci Karakolunda 
No. 107/ 16259 yaka No. ln 

SİVAS 

Karaı· No. Karar tarihi 

2009 5 o 4 o 1967 

(Dilrkçi : sı·ı·as Emniyet Jlliiilürliiğii kadı·osıl,n

da Polis JJ!ernıım olup Eıııniyet llfiidii:rii IUıınil 

Jfnrrni ta rafından 1961 yılı t ezlciye vaı·aka,sının 

bozııldu,ijıından nıüştelcidir.) 

İ c: işl cl'i Bakanlı ğının ccvabi yazısında : Adı ge
çrnin dilek~l:'sinin hir benzeri Bakanlığa da Yeril-
mesi üzeı-ine müfcHiş Yasıta;;;iylr• gereldi tahkikat 

yaptırılrlığını tezkiyP Yarnkasının hir ziihnl P<;PI'i Bınni.wt l\fü<liiriiııiin indi mütalaasına göre dü
zcnlrncliği anlaşılmış ,.e kac1ro yiik~rlt ilmrlcı-i lırr hangi hiı· aksaklığa ınahal verilmeden normal sü
resind<' yapıldığı, hildirilmiştil'. 

Gereği. düııünüldi.i : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vô.kı iı:ıteği. ilgiili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiğ·i. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı K,anunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2802/2802 - 7 o 3 o 1962 

KEMAL YAÖIZOULU 
İnkılap mahallesi Bağlar caddesi No. 21 

B ERGA fA 

Kal'ar No. Karar tariht 

2010 5 o 4 o ] 967 

(Dilckçi : Bcrr;anıa Belediyesinin kanıına ay
km , kl'y[i ı~c kayırma hareketlerinden ıııiiştekidir.) 

!çişl rr i Bakanlığının cevabi yazısmda . Adı ge
ç:rnin 1 . 8 . 1961 tarihinele belediye memur ve 
miistahclemlcri Tiizü ği.ini.in 21 nci maddesine tev-
fikan namzet olarak 300 li:ra aylık ücretle tayin 

edildiğini; bilalıara itfaiye ve :fen memurlannın raporları gereğince ehil olmadı ğı ve kendisinden 
istifade edilemiyeceği anla.cıılmış, Tüzüğün 21 nci maddesinin 2 nci beneline tevfikan işine son ve
rilmiş olduğu, diğer iddia ettiği hususların kanuni yollardan yapıldığı ,.e yapılan muamelelerde yol
suzluk bulunmadığı, bildirilmiştir. 
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(Dild<~rııin tarih w Xo sn ilr .;nlıilıinin :'·1\ ıJLli'C'S i \'C clilekı_:c özettiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti c.çıkb.nan dilekçesinde vala :i1teği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı. organlarına müracaatı ge~·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb(yle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

28..J.8/2R.J-3 - 16 . 3 . 1%2 

AinmT AKGPL 
!stcısyon cad. Kastamonu Otelinde 

KARABC K 

Karar No. Karar tarihi 

2011 5 ' 4 ' 1967 

(TJ;lck(·i : 21 senelik hizmet soııımda meslek 

1ıastahr/mn ıığrıya ra k çalışamaz dıınwıa diişerek 

uuılıll kalmasına. ı·ağmf'n durıwıunıın iyi incelenme
nıcsindcn dolayı ii<; ayda 68 lira oilıi riizi bir malii
liyel maaşı bağlanma.mıdan miiştekidü·.) 

~'al ı~mn lkıkaıılığ'ının <'C'Ynlıi y:ızır.;ıııd:ı : ~i;..tor ta lıııın hast:ılı;~ı·ıııı Kunınwa meslek hastalığı ola
rak lmhnl Nlilınrsi iiz.r ı·iııc r( 10 ıni'ılfıliy<'t <l<'rrr<' s·i iiz<•ı"inı1<'n .J-772 sayı1ı Kanunun ınua<l<l<>l 27 nci 

ma<l(lrsi grrrğiıırr 2 . 12 . 1!);)8 t:ıl'ilıiııdrıı h:ı~l:ıııııırık YC' lırr ür: ayda bir prşiıı alarak ödenmek 

i.i zrrr, Gf\.10 linı l!rlir lı:ı~:lannııfJ lnıltııı<lnihı adı ~<'~rııin lıili'ıh·ıra hastalığıııın art1ığı iddiası ile 
Knı·nııııın Aıık:na ITastmırsiıı<lrıı trıııiıı rtnıifj ol<ln~·n rnpoı· iiıel'iııc nıfılfı]jy('t d<·ı·rcrs.i : 36 ya artırıl
ını~. 1 . 3 . ]!)(ir) t arilıiıHlr yiiı·ürlii~r giren !)06 s:ıyıh ~osy:ıl ~igortalar Knıınıınnun ~rc:iei 17 nci 
mncl<lrsi ~rreğiıwr 1143 knt snyısııı:ı o;i1!'C !)!) Tl. grliı·i 1 . 1 . 1066 tarihiııdrn itibaren 351 TL ye 
yül<srltilmif! olchığ'n, hj](lirilnırl<trtlir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiniri yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari ınercice 
yer)ne getirilmiş olmas hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2Sn/~87~, 4S:i6 j 4;):i(), 

5G..J.~j!)G-~~ - 18 . 8 . 1 ~lG:! 

Yl'S l.F ZIYA KAYA 
Askerlik Şıılıesi SiYil Daktilo l\Iemuru 

Gh('JBOJ~Lt< 

Karar No. Karar t.ari}ıj 

2012 5 ' 4 . 1!)67 

(Dilrkr:i : .1Jill1. 8aı·un111a teşkilatmda sivil iic

rrtli 111nnur olarak [tÖr(l• yaptı,ijını 15 lira tôyin 

lırdrliııin Polis mcımtrlrm ile Giimriik llluhafaza 
mrmurlanna tanınan (165) lh·a tayın bedelinin 
JI illi Sa ı> un ma TeşkilGıtmda çalı§an sivil menmr ve 
iicrctlilcrinc de tanmmasın? ı'stcmcktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçin:in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu c~'!ıetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmed,!ğine oy birli
ğiyle karar veri di 

' Karar No. Karar tarihi 

2013 5 . 4 . 1967 
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(D:Hekçrnin tariılı ve No su ile sahibinin aıdı, ·ad resi ve dilekçe öz·etiyle komisyon karan) 

2881/ 2881 - 16 . 3 . 1962 

lVIEHMET ÇET.İNER 
T. C. Ziraat Bankası Ajaıisı Muavİ]li 

ULUBORLU 

( Dilckçi : Ziraat Bankası nıernu?"larından olup, 
barem dışı ve bar01n içi hizmetinin 23 seneyi dol
dıınnuş bıtlunchığunu, 5 sene 2 ay çalışma günleri
nin borçlandırılmadığından miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinlin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğ·u c)hetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedıi.ğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

2886/ 2886 - 13 . 3 . 1962 

SALİH TOKJ<"JR "e arkadaşları 
Mill'i Eğitim Bakanlığı Din Eğitim Druresi 
lVIüdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 

Maltepe - ANKARA 

Karar N o. Karar tarihi 

2014 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : tera ve t[Uis /{anununda memur
larının maa5ını.n ne olursa olsun 4 te bi?·inden faz
lası kesilın emesini, ücretli memurların ilaç parasın

dan malırum edilmemesi istenmektedvr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu c:lhetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

2911/2911 - 20 . 3 . 1962 

ALAETTiN ERGİNLİ 
Adana caddesi üzerinde Kahveei Şükrü 
Çetiner eliyle 

CEYHAN 

Karar No. Karar tarihi 

2015 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Fakir olup, hastalığının Işçi Sigor
taları /{urumu hastanesinde tedavisinin sağlanmOr 
sını istemektedir.) 

Çalışına Bakaıılığmın cevabi yazısında : Sosyal 
Sigortalar Kurumu Adana Şubesince, adı geçenin 
mümkün olduğu takdirde, gereken muayene ve te-
davisinin yapüroasım temin etmek üzere müracaat 

etmesi için adresine yazı yazıldığı ancak, adı geçenin bugüne kadar müracaatı bulunmadığı bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgiiii 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. 

K&rar NG. K&ru tıu-ihi 

2016 5 . 4 . 1967 
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(Dilckçcnin tariılı ve No su ilc sahib-inin ·adı, adresi ve dilekç-e ö~yle kaın1syon kara.n) 

2033/ 2933 - 20. 3 . 1962 

AIHıiET ÜZLET 

(Dilekçi : Beş-iktaş'ta Tranıvay caddesindeki 78 
numaralı dii.kkcin.da icrayı ticaret ederken. sebepsiz 
olamk diikktinın.ın. yıktırıldığından müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dük
kanınm önüne kaçak olarak yapılan barakanın 

olay tarihinde mer'i bulunan 6188 sayılı Kanunun 
28 nci maddesi hükmüne göre belediye encümeninco 15 . 4 . 1960 gün ve 3904/4229 sayı ile yıkıl
masına karar verildiği, kararın kendisine tebliğ edildiği ve kesi'nleşmesini mütaa.lop infaz edildiği, 
bildirilmektedir. · 

Köyiçi Mektep sokak 4/ A kulübede mu kim 

Beşiktaş - İSTANBUL 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde v8.kı bteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlarına. müra.caatı gerektirdiği oihetle komisyonumuZ ça.ııŞmaJ.a.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konüsyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov. birliğiyle karar verildi. 

2935/2935 . 20. 3 . 1962 

İSMAİL BA YINDIR 
Ulu Cami mahallesi' Kir sokak No. 28 

TAVŞANLI 

~rar ~G. X:anr te.rlhi 

2017 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığının 

kanunsuz işlemlerde bulunduğundan. müştekidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında: «14.3.1962 
günlü dilekçe üzerine yapılan inceleme'· sonunda; 
dilekçede yazılı iddiaların tavzihi ve delillerin 
tesbiti için yazılan tezkereye Kütahya Cumhuriyet 

Savcılığından verilen cevapta İsmail Bayındır adında kimse bulunmadığı anlruııla~ak tahkik imkanı 
hitsıl olmadığı bildirildiğinden 5 . 10 . 1966 tarihinde tasvibolunan mucipname ile dil'ekçenin mua
meleyo konulmasına mahal görülmediği~·, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinm yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına. mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.la.rını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun ts nci maddesine ait işlerden olması h.a.sebiyle komisyonumuzc& bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3035/ 3035 . 23. 3 . 1962 

HAMD! BABACAN 
Yıldız caddesi: Nurdanesi sokak No. 7 

Beşiktaş - !STANBUL 

Karar N o. !Urar tarihi 

2018 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : J{endisinden. tasarruf gayesiyle yar
dını smıdığın.a verilmiş bulunan. 100 liranın iade
sini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı geçenden 15 Ağustos 1966 gün 4046 - 10350 
sayıh yazı ile bilgi istendiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçf.nin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı i1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumwı çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma•ıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3015/3015 - 23. 3. 1962 

MEIDLET u"NALDI ve arkadaşları 

Kaı·ar No. Kara r· tal'ilıi 

2019 5 . 4 . 1967 

(D ilekçiler : 1961 yılında vul.-nbulan yangın
da n zamr giirdiiklerinrlen balısil e vergi borçların
dan muaf tıttıılmalarını i~ t rrn ek t edirler.) 

hliyo Bakanlığının cevahi yazısında : Ad1 
gcc:enlerin Ialiyeye borı;lu olmaclıklan, dilekc,:ede 
bah<ıcd il cn vergi borcunun Bina Vergisi ile ilgili 

olduğu, ancak yangından zarar gören esnafın Ver gi Usul Kanununun 115 nci maddesi gereğince 

vergi borı;larmın terkini iı;in Özel İdare Vergi Dairesince h r hangi birmüracaatında valn olmadığı,
bildirilmektedir. 

Esnaf Dcı·f\eklcri Başkanı 

Ş EB İNKARAllİSAR 

Gereği düşünüldü : Dilekçini.n yukarda özeti açıklana'1. dilekçesinde vakı :, teğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına · müracaatı gerektirdiği ellietle komi7onumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma~ı hasebiyle komiı:•yonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine C':' birliğiyle karar verildi. 

3090/3090 - 27 .·3 . 1962 

JIAKKI . KOÇER ve arkada.cılan 

Kale mahnllesin.ıc hasarzcdclcr 

GİRESUN 

Karar No. Karar tarihi 

2020 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Giresun Lirnanına ta.s alınmak 

iizere işletile n taşocağı atmı/arından evlerinüı ha,
sar gördiiğiinii, ve takdir alıınan ta:zminatın kendi
lerine ödenrııediğin"len şikayet etmektedirler.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabİ yaz1sında : 
Ta.cşo ~ı civarında bulunan 63 Yatandaşm evi 

atınılardan hasar göı·müıı ve hasar bedeli ölan 163 lll lira bankaya yatmldığı, bildirilmektedir. 
Gereği dü~ünüldü : ·nne.rçinin yukarda özeti a;ıklaT'.!tn. dilekgesinde v~Jn ist'eği idari mercice 

y~rine getirilmi~ olmac:ıı hasebiyle komisyo-numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
bi~liğ'iyle Karar verildi. 

3115/ J15 - 27.3 .196Z 

HAHAN TEK1N ve arkadaşları 
Erbasan köyünde 

BALA 

Karar No. Karar tarihi 

2021 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : 50 seneden beri zilyed bulunduğu 
ta.rlalarının ll azineye aidolduğıı iddia i yle sahte 
tapu tanzim edilmek suretiyle ellerinden alındığın
dan şihilyet etmektedirler.) 

fc:işlcri Bakanlığının cevabi yazısında : « ynı 

konu hakinn cvvclco yapılan ihbar üzerine, ilçe 
idare kurulunca meni muhak mc kararı verildii;,-1 vo mczkur karar il idare kurulunun 30 . 7 . 1966 
gün ve 244- 10895 saYJlı karariyle tasdik. edildiği», bildirilmiştir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasma mahat görülme diğine oy birliğiyle karar verildi. 

3121 / 8121 - 28 . 3 . 1962 

ŞABA T TELI...! ' 
lhtik köyünde 

ICemalı - ER.ZİNCAX 

Kaı·ar r\o. Kaı·ar tarihi 

2022 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Bozoğlak · köyü arazisine sulama su
yu temin edilmesini istemektedit·.) . 

Köy İşleri Bakanlığımn cevabi yazısında : 
( Bozoğlak köyü arazisine Mağnik ve Karakurum 
dcrelerden sulama suyu temin edildiği Mağnik de-
resi kaynak suyımun rezerve edilip arazi'ye isale 

edilmesi gerektiği, Karakurum deresinden de alın acak suyım adi' geçen dereden Akedük tesisi ilc 
geçirilmesinin icabcttiği, projelerin apl rkasyonu için lüzumlu malzemelerin nakline imktın verecek 
yolun olmaması, proje maliyetlerini yükselttiği, projelerin tatbikatı ancak mczkfır köy yolunun ya

pılmasından sonra ele alınab ileceğ i , bildirilıni . tir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ; :teği 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

31!)2/ 3 192 - 31 . 3 . ] 962 

F AZU1 Bl KC: ÖI1 ye arkadaşları 

Kurtuluş mnh. Yılmaz sokak No: 29 

LSl EN'DERUN 

Karar No. Karar tarihi 

2023 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : TCD. lskenderıın limanmda çalı§
makta ı'k en, yaş haddine itabi tutularak 1961 senesi 
sonlamıda emekliye sevk cdildiklerini, kanımi hak
larının 1'e1·ilmediğinden şikayet etmektedirler.) 

l aşbrma Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 
gcı,:rn l cdn kıdem tazminatlarının kendileı'ine öden
diği bildirilmi!}tir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı :i 1teği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organıanna müracaatı ge -:-ektirdi~. ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No Karar tarihi 

2024 5 . 4 . 1967 
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3216/3216 - 4 . 3 . 1962 

ZEK! DURSUN 
Gökftşık köyünde 

ÇAT 

(Dilekçi: Topraksız çiftçi oldııklaıTnı, topraklan
dırılmaları için 1961 yılında Bursa'dan yaptıkları 
müracaalıı cevap alaıııadıklarım bildirerek Bursa 
veya Ilazine arazisi bulunan her Jıa.ııgi bir· yerden 
toprakland1 rılııı alan m istemektedir.) 

Köy t ~ lcı'i. Bakanlığmın ccvabi yazısında :Tabii afetlerden zarar gören veya tabjj ftfctlere maruz 
bulunanlar haricindeki aileler'in başka. yerlere nakledilerek topraklandmlma.larına mevzuat müsait 
bulunmadı ğını ve halen yurdun hiçbir yeı'i.ndc arazi dağıtılınadığından dileklerinin yerine getiri l
mesine imkan görülmed'iği bildirilmi5tir . 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ;Jteği 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 birliğiyle karar verildi. 

3234/3234 - 4 . 3 . 1962 

S('LEYl\iAN l\iARANGOZ Yc arkadalşan 
Kızılçalar malı. 

Bozdoğan - !NEBOLU 

Karar No. Karar tarihi 

2025 5 . 4 . 1967 

(Dilekçüer : B elediyelerinin kanıınsıız teşkil 

edilmiş olduğundan milştekidir.) 

İçiş l eri Bakanlığının ceva.bi yazısında : Yazı

kent Belediye tcşkiH\.tının J !)58 yılında 1580 sayı h 
DclecUye Kanunu hükünıkrine uygun olaı·ak kurul
duğu, gayrikanuni kurulduğu yolundaki iddiala

rm varit bulunmadığı, Kızılçakır mevkiinin müstaki l köy haline gctirilnıesiniın coğrafi, idari, içti
mai, iktisadi , zirai ve kültürel yön lerd en iınlzansız bulunduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulqı.rda özeti açıklanan dilakçesinde vakı .i teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3237/ 3237 - 4 . 3 . 1962 

MUSTAFAKALYONCU 
Çaınlıtepc köyünde 

Pazar - HEMŞ!N 

Karar No. Karar tarihi 

2026 5 . 4 . 1967 

( Dilelcçi : T apu ile sahiboldnğH 01'manıııtn eli'l'l
den alınd1ğından miiştckidir.) 

Tarım Bakanlığının ccvabi yazısında : Dilelcçi 
ve varisierine aü; Kestane, Kayın, Kızılağaç ve 
Lftclin karı şığı ötüsü taşıyan taşınmaz mal, 4785 
sa.yılı Kanunun kapsamı içine girdiğincleıı. devlet

lcştiril miş olduğunu, 5658 sayılı yasa hükümlerine göre iade şartlarını da. taşımaıııakta olduğu, hak 
düşürücü süre içerisinele başvıırma yapılmadığmdan devletlc.~tirıne karşılığı ödenmesine imkan 
olmadığı , bildinilmcktedir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :~ :teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.cıebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kar ar tarihi 

2027 5 . 4 . 1967 
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32-10/ 3240 - 4 . 3 . 1962 

l BRAIIl .M YILMAZ ve arkadaşları 
Kangal il~csi emniyet mensupları 

(Dilekçiler : Sivas iline bağlı J(angal ilçesi em
niyet mensupları tarafından 31 . 3 . 1962 tarihin,. 
de kanun dtşı muameleye maruz bı1·akıl.d1klarından 
şikayet etmektedirler.) 

SİVAS İçişleri Bakanlığmın ce>·abi yazısında : Müşte
ki1crden Halil Karasu'nun Almanya'da, Yaşar 

Özer'in İstanbul 'da ve l\Iustafa Doğan 'ın ise askerde bulunmasından ifadeleri·nin alınmamış olduğu, 
talıkikatın ikınal olunarak gcrrği nin yapılacağı, bil diri'lmckterliT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birli ğiyle karar verildi. 

4339/4339 - 26. 7 . 1962 

AHMET ERBAŞ 
Iskalan köyünden 

BARTIN 

Karar N o. Karar tarihi 

2028 5 . 4 . 1967 

. (Dilekçi : Bartın Iskalan köyünde asayişe nıü
essir olaylardan müştekidir.) 

!~işleri Bakanlığınm cevabi yazılarında : cDi
lekçedo bahsi geçen adam öldürme, kadın kaçırma 
ve harman yakma olaylarının faillerinin mülkiye 
amirleri ve zabı ta tarafından himaye edil diği iddi

asının varidolınayıp bu gibi su~lularm yakalanıp adli merciiere teslim edildiği, halen müspet bir şi'

kayetin mevcudolmadığı ve asayişin gayet normal· olup eski mülki amir ve memurlan ile zabıtanın 
tamamen değişmiş olduğu», bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4363/ 4363 - ı . 8 . 1962 

MBDlHA BİLGİN 
M:a1·eşal Çalanak caddesi N o. 8 

İSKENDERUN 

Karar No. Karar tarihi 

2029 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Antakya B elediyesince istimZak edi
len evinin bedelinin verilmediğinden rııii.ştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının ('.evabi yazılarında : «1965 
yılında Antakya Belediyesince istiınlak edi1en ve 
bütçe imkfmsızhğı sebebiyle ödenemiyen evinin 
yıkt ı rılmadığı gibi tahliyesi cihetine de gidilmedi

gı , istimUı.k bedeli tamamımn ancak 15 . 12 . 1964 tarihinde adı geçene ödenerek ferağ muamelesinin 
i'kınal edi ldiği ve bu suretle şikayet konusunun ortadan kaldırı l dığı », bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. ..) 

Karar No. Karar tarihi 

2030 5 . 4 . 1967 
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(Di.lckçcnin tariıh ye ~o su ilc sahibinin :.ı ·rlı, a{1ı·eos i ve dilekı:e öz·ctiylc konı 'isyoıı karıırı) 

4374/4374 - 2. 8. 1962 

~IElL\fET SEVİ.l\1 
Gclcvd köyünde 

StL1VRt 

( Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden maa-,5 bağ
lanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığıııın ccvabi yazısında : 
«Yurclım kurtuluşuna ait sayaşlaı·da <>msall crinc 
nazaran ı:ok üstün YC fcvkalftdc lıizınctl crd c bn
luııduklan Ycsikalarla \ 'C lıarb tal'ilıi ka~'ı tları ilc 

sabit olanlara Jıusıı-;i bir l uıııııııla b:.ığlaıım::ıkt:ı olnn !m \f'rt:pt r ıı ın:ı ::ı ş i~ i n (lil<' k~rııiıı isltıı r ıı ~ ;ı rtlar ı 

haiz olnıaılı ğı». lıild i rilıııi~ t i ı · . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
h:ıl görülmediğine oy birliğiyle kıı.rar verildi. 

4380/ 4380 - 3 . 8 . 1962 

JIA~\TDJ SEZGlN 
Hükümet kaı-şısı 
Doktor Haydar Gürel eliy le 

BURSA 

Karar 1\o. Karar tarihi 

2031 5 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Giirsu B elediye zab ıta mcııııırlıığunca 

verilen zabıta cezasından müşte!.:idir.) 
İç i ş l eri Bakanlığının cevahi yazıl annda : «Adı 

geçone Oürsu Bclcd'iyc zabıta ın cınurl u ğnn<>a , za
bıta ta lim atnemesinin 61 nci nıaddesin<>, ayluı·ı 

hareketinelen dolay1 zabıt tanzim e dilmiş ve bel c-
diye encüıncn inin 13 . 8 . 1962 gi.in ve 82 sayılı 

knraı·ı il<> 40 lira para cezasiyl c t cc:r.iycsinc karnı· vcrilnı i~ ise de ınüştckinin lmı·ar al eyhine Bursa 
2 nci . ulh Ce:r.a 1\lahkcnıcsinde itirazda bulunmasına rağmen yapılan dil <>kçcdc bahis edilen oğlu 

Alpcı· Sezgin'c 5237 sayı lı Beleeliye Ocliı·lcd Kanununun 28 nci maclc1cs in c dayaııılaı·ak vc ı·ilcn beya
nın kaldmiması istenmiş ise de, adı g<>ç n h akkında tamim edilen zahıt vaı·akası, Zabıt Talimat
namesinin 61 nci maddesine aykırı hareketine binaen tutu lmuş ve bel eeliye cııcüıncnüıin 30.6. 1962 
gün ve 77 sayılı lmı·arı ile (25) lira para cc:r.as.iyl c tccziycsinc luı ı·ar veril miş ve tahsil cilı ctinc gidi l
mcdcn önce, adı geçcn.in bu suçu t ekrar iş lem iycccği kanaatine varıldığı cihctlc, cncümcnin 
1 . ll . 1963 tarih ve 110 sayı lı kararı il e eczanın terlun edildiğ i » bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : DilekçinJin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteğ· i idari mercice 
yer:i'le getirilmiş olması hasebiyle komisyonuınur.ca bir işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

44442/44442 - 14 . 8 . 1962 

1Sl\IA1L ORl 'OOLU ve ar. 
H oronk köyünde 

Karar Ko. Ka ra· t ar ihi 

2032 5 . ..j. • 1967 

(Dilekçiler : ]llıı-:'ım lforonk köy iindcki asayişe 
miicssir olaylardan !jildıyrt etıııekt ediı·. ) 

İç i ş l eri Bakan lı ğının cevabi yazıla ı·ında : «Di
lckçinin başlangı c ını kaps ıyan a nl amda, gerek 

MUŞ o tarihte ge rekse bugün i ı: in nsayi~c mi.i<>ssiı· ohıy-

l arın mcvcuclolmadığını, ancak bölgenin hususi
yctine göre oradaki aileler ve aşiretler arasında biizı Iı fıd i ler olmakta ise ele mülıiın bulunmadığını, 
6 · 8 · 1962 tarihinde İdris Kırmızı'ya ait içi ot dolu samanlıktan çıkan yan gm sebebiyle mÜ§tcld-



-23-
(Dilckçenin tariıh YC N" o su ilc sahibinin a·L1ı, adı-c.; i ve dilekçe öwtiylc komisyon <.arat"l) 

lcre ait nhır·da bulunan 18 büyük ba') hayvanın boğularak öldüğü, zamanın vctcı'~nr r <1 oktorUJıuıı 
vermiş olduğu rapordan anlaşılmış olup buna se ·)cbiyet veren Faik Gülcan ve arkadaşlarının vaka 
tarihinde yakalanarak :Hlalctc teslim CL1i1L1iklcd ve o tarihten bu yana taraflar arasında hiçbir gc
çimsizliğin VUkttJıuJıııac1ığt \'C her han gi bir hakarete maruz ka] ınadıklan :<> , b:Jdirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yukarda özeti açıklanan dilekçes.:.nde v:l.ln .; teği ilg.ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği oihetle komio:yonumuz ç::ı.lı:;ma annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma<;ı hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine o:r birliğiyle karar verildi. 

4497 / 44!J7 - 18 . 8 . 1!)62 

MELEK ÇIUIR 

ülkü mah. Necmettinoğlu 

SURT 

J"arar Xo. Karaı' taı ·ihi 

2033 5 o 4 . 1967 

(Dilel:çi :Siirt T ekel BaJıniidiiı·liiğii Sullırı Tıl z
lası hademe bclcç?'si iken, 5134 say1lı J(anumın 

6122 sayılı J(anunla dcği5i lô 1 nci maddesinin (B) 
[1kras·ı gereğince 1958 tarihinde emekliye sevk edil
diğini ve kendisine 1 400 z.i ra eeıııkli ihaıııiyesi il<3 
ayda 75,50 lira emekli ayl1ğı tahsis olıınduğundan 
?ııiiştekidir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının ccvnbi yazısında : Adı geı;cn Duyunu Umumiyede geçmiş 15 YJI
dan az maa!'ilı hizmetlerine karşı 3028 sayılı Kanunun ncşrinde vakı talebi üzerine tazminat almak 
suretiyle mezkfır hizmetlerini tasfiye ctnıjş ve son radan meriycte geeçn muhtelif kanunlara rağmen 
aldığı taznıinatı kanuni siiro i~crisinde ödemek suretiyle tasf.iye olunan hizmetlerini ihya etmemi'] 
olduğundan 788 sayılı Mcmmin Kanununun ıni.izeyycl maddesi ile 1877 saYJlı T. B. :M. :Meclisi tefsir 
kararı ınuvacchesinclc ~Jilli l\hicncl 1<' zamanmclan da istifadcs:ne imldn bulurunadığı ve 1 . 3 . 1966 
tarihinden itiharcn 6G!l sayılı Kanun gereğince aylığının 250 liraya yükseltilmiş olduğu, bildiril
miştir. 

Gereği dii~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılclanıo;n dilekgesinde valn isteği idari mercice 
yer'ı ıe getirllmiş olduğıından kom.isyonumuzca bir işlem yaplımasma mahal görülmediğine oy bir
J:iğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2034 5 o 4 . ] 967 

(Dilekçi : Göyniicek J. K. V. Ast. Sb. Başçv. 
Seyfettin Tıımn'ın görevini kötüye kullandığından 
miiştekidir.) 

4549/4549 - 22. 8. 1962 

MEHMET ÇELİK 
Kcrtme köyü 

Aclal t Bakanlığının cevabi yazısında : «Adı 
g ı;en J . J . Vekilinin orman yangınından döner
ken Kcrk köyüne uğradığı ve firarinin müşteki ta

rafından evinde saklandığı haberini alını~ olması sebebiyle, Köy İhtiyar Heyetini de birlikte alıp, 
ınüşteldnin kapısına giderek dışarı ı;ağırttığı ve aralarında çıkan miinakaşa üzerine arama yapmaksı
zın 'hadise mahallini terk ettiğ i, dö\'me ve bakaret iddiasmm tceyyücletmediği, Gözü ge~en J . K. V. 

Göynücck - Al\iASY A 

hakkmda muamele tayinine ınahal görülmemiş olduğu:., bildirilmektedir. · 



(Dilekçcnin tar~h ve No su ilc sahibinin adı , aldresi ve dilekçe özetiyle kom'isyon kara.ı'1) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :iı::.teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasina maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4560/ 4560 - 28. 8. 1962 

A. NAZIM DİKMEN 
Namnın (Çamhyayla) Çayırekirrliği' ma!hallesi• 

TARSUS 

Karıı.r No. Karar tarihi 

2035 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Devlet sınırları 6. Bölge .M üdür-lüğü
ne arazi istimlak edildiğini, bedelini alamadığm
dan müştekidir.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ccva
bi yazısında : Adı geçenin Tarsus Noterliğinden 

vergi 28 . 9 . 1961 gün ve 8919/1589 sayılı vcka
lctnamesine müsteniden Vekili Ali Ünal, 22 . ll 1962 tarihinde fera.ğ vererek tapusu alınmış ve 
istimlak bedeli katıjılığı olan ceman 8 998,95 Tl. sı dilekçe sahibinin vekiline tediyc edildiği, bi l diı·il

mcktedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 

yerine getirilmiş olduğundan konıisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. 

4689/4689 - ll . 9 . 1962 

Karar No. Karar tarihi 

2036 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Köyleri arazisinin tesbiti için teşkı1 
edilen heyet tarafından tanzim edilen evraklann 
saklandığından bahisle şikayet etmektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : «Ölçü 
sırasında bahis konusu yerin ne gibi bir işleme 
tabi tutulduğunun komisyondan sorulduğu ve he

nüz cevap alınmamış ise de haricen edinilen bilgiye göre sözü geçen yerlerin Hazine adına tesbit ve 
tescil olunduğunun anlaşıld ığı», bildi'ri!miştiT. 

YUNAK 

MBHMET DA(H-IAN 
Büyük Hasan köyünde 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n. dilekçesinde vakı 5ı>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyw yargı organlarına müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komlııyonumuzca bir 
işlem yapılmallna maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2037 5 . 4 . 1967 



-25-
(Dilekçenin tariılı ve No su ile sahibinin ·aıdı , ·adresi ve dilekç.e ·Ö~eıtıiyl e kaniisyon kara n) 

4702/ 4702 - ll. 9. 1962 

MEIIl\'IET KARAKURT ve arkada.şı 
Bebekli köyünde 

KULA 

(Dilekçiler : Köyleri merasına ıoakı tecavüz ve 
müdahalenin önlenmesi için yaptıkları müracaatla
rından bir netice alamadıklarından müştekidirle1· .) 

İçişleri Bakanlığının eevabr yazılarında : Be
bekli Köyü Muhtan· ve hıtiyar H eyeti hakkında 
yapılan şikayetin 780 sayılı M Kanunu şümulüne 

girdiğinden ~-apılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçin.i.n yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği 780 sayılı Af 

Kanununun şümulüne girdiğinden komisyonumuzca. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

4 723/ 4 723 - ll . 9 . 1962 

AHMET ÇIPLAK ve arkadaşlan 
Çerme köyünde 

Ha1Tı:tn - Akçakal·e - URFA 

Karar No. Karar tarihi 

2038 5 . 4 . 1967 

( Dilekçiler : Topraksız çiftçi olduklarını ken
dilerine toprak verilmesini istemektedirler.) 

Köy İşleri. Bakanlığının cevabİ yazılannda : 
«Toprak dağıtırnma başlanacağı hakkındaki 10 Ka
sım 1966 tarihli 196 sayılı genelgenin ışığı altında 
işleme tabi tutulmasının ve sonucunun ilgililere 

tebliğinin temini için Urfa Valiliğine yazı yazıldı ğı:. , bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.iın yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı Heği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4371/4371 - 2 . 8 . 1962 

MUSTAFA AYDEMİR 
Soğanyemez mahallesi Sıtkıpaşa caddesi 
Mahfel arka cephesi No. 7 

4766/4766 - 19. 9. 1962 

MUSTAFA AYVAZOOLU 

EDREMİT 

itfaiye meydanı Temiz sokak No. 7 

4575/4575 - 28 . 8 . 1962 

SÜLEYMAN SAM1 MUSLU 
Bozan köyünde 

ANKARA 

ESKİŞEHİR 

Karar No. Karar tarihi 

2039 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Vatani hizmet dolayısiyle ve aciz 
halinden ötürü maa.s bağıanmasını istemektedir.) 
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(Dilckçcnin tarih ve Ko su ile sahibinin adı, adrmi ve dilekı:e öwt.iyle komisyon kara.eı) 

-!907 / -!907 - 28' 8 ' 1962 

;-..-ADİR BİLGİ 
Camiikebir malıallesinde 

SİVEREK 

7030/ 7030, 4880/ 4880 - 28' 9' 1962 

IIABlBE YILDIRtM 
PTT Dağıtıeı~n Faik Güner yanında 

Şarkikaraağaç - ISPARTA 

4354/ 43.)4, 5550/ 5550, 
4925/4~25, 44~2/4492, 

6361/ 6361, 12078/12078 - 18. 7. 1QG2 

YUSUF ALPER 
Çayiçi mahallesi İstiklal caddesi Mazlum 
sokak No. 1 

SAPA CA 

86 13/8613, 4977/4977 - 4. 10. 1962 

İSMAİL BOROZAN 
Hacı Ahmet mahallesi Gezinti sokağı No. 2 

Burhaniye - BALIKESİR. 

5013/5013, 10176/10176 - 23. ll . 1963 

BEKlR ERLE:K 
Rc.'}adiye mahallesi 80. sokak No. 2 

TARSUS 

(Dilek çi : Vatan i hizmet dolayısiyle ve aciz 
halinelen ötürii. maa~ bağlanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısmda : «l stiklal Madalyası hamillerine aylık bağlanması, 
mülki Ye askeri sağlık tedavi kurullarmda kolaylık sağlanması hususunda Millet Meclisi Ba~kanlığına 

verilmiş mütaaddit tcklifler mcveudolup ilgili komisyonlara havalc edilmiş olduğu» bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2040 5 . 4 . 1967 
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(Di.lckçcıun tarih ve No su ilc salıibinin a·dı, adrc-> i ve dilek~e öıı~ı~iy le konusyon kara.:"!) 

~733/4735 - ı2 ' 9 . ı962 

:\IUST AF A Y AZA 
Şircmenuik cadfle. i Kiçi Kapı 68/ı 

KAYSERt 

(Dilckçi :Kırşehir 1•ilayct Jandarma J(nmanda,.. 
nı J andarma Yarbay .lllulıarrcın AJ.:ın'm gürevini 
kötiiye kullandığından nıiiştekidiı·.) 

İçiş l eri Bakanlığının ccvabi yazılarmda : An
kaı·a VIII nci Jandarma Bölge Komutanlığınca 

yapılan tctkik ve tahk.ik neticesinde tanzim cuilcn 
tahkikat cvrnkı ıı' ihnl karara bağlamak üzere Konya 2 nci Oı·du Komutanlığı adli amirli<:'ine 
1cv(1i C(1ilmiş olnp nıezkfı.r adli amirlik~c su~lar vasıfları itiba riyle 2ı8 sayılı Af Kanunu kapsamına 
g-irdi ğinden t ekikata nıahal olmadı ğı kararı verilın1 iş olcln ğu, bildiri lmiştir. 

Gcrcğ~. diişünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~ ~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zcnliyen. 140 sa.yılı Kanunun 5 nci ma1desine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4743/ 4743, 4847/ 4847, 
4930/ 4930 - 2 . ıo . ı962 

ŞRBLP KARAMOJ1LAOOLU 
tpek~i IInn No: ]2 

Anıkat 

BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

204ı 5 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Bursa'daki parti.zan ?dare ve memur
ların suiistimalinde-n mil§tekidir .) 

İ~ işlcri Bakanlıaının cevabİ yazısında : Ekli 
dilek~ esi üzerine yaptırılan tahkikatla; clilekçede 
mevcut imzanın Şebip Karamolla'ya a.idolmayıp 

ismi i stisnıa r eden bir ı:ıahıs tarafından yazıldığı 

ve iddia edi len hususların hilafı hakikat olduğu 

bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuzca 
blir işlem yap).}masına mahal görülmediğine oy birliğiyle bkarar verildi. 

4758/ 4758 - 12 . 9 . 1962 

DURSUN AKSU 
ı nci Ildt. Tb. 1 nci Bl. 

KI RıKI,ARE Lt 

Karar No. Karar tarihi 

2042 5 ' 4 ı967 

(Dnekçi : Ereğli J(ömii.ı· Işletmesi Mii essesesi
nin J(aradmı bölgesinde çalışmakta iken, i§indeıı 

ç1kanldığından miiştekidir.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıııın eevabi 
yazısmda : «Adı geçenin Ereğli Kömür İş l etmesi 

Müessescsinin Karadon bölgesinde çalışmakta iken, 
kend i arzusu ile mitzerct iı olarak işinden aynldığı, bu sebeple ı . 6 . 196ı tarihinden itibaren 
kayclınıu kapatılmış olcluğu ve müesseseden aynidıktan 7 ay 22 gün sonra 23 . ı . 1962 tarihinde 
nskcrc sc\'k edildi ği, kendi arzusu ilc işinden ayrılan işçilere kıdem tazminatı ödcnmes'i:ne kanu:nen 
1mkfın göriilemediği », bil(Urilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ; ;teği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı. organlanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tari'hi 

2043 5 . 4 . ı967 



-28-
(Di.lckç C'nin tarih YC ?\o SU :ilc sah ihinin auı, adt'C'Si VC diJekçe Özotiylc Jwmisyon kara.rı) 

Sl'LEY:\L\N PALA 
Haytabey köyü Muhtan 

DENtZLt 

(Dilckçi : Denizli - ıllerkez - Ilaytabey köyü 
sulama kanıınıınım ele alnıınad1ğından miiştekidir.) 

Köy J 'jleı· i Bakanlığının ccvabi yazısında : De
nizli - l\ferkez - ITaytabey köyü sulama konusu 
'fopmksu Genel ~1üdüı· l üğünün 196G yılı istikşafi 
etüt progranıında yer almış ve scııes'i içinde ma

hallen etüdü yapılıml) bulunduğunu, etüt net icesinde, Uzunpınar köyü hudutları içerisinde çıkan 

lrzuııpıııar suyundan Akköy, Uaytab0y ve Uzunpınar köyleı-incc nıüştcı·ckcn istifade edildiği, kay
nağın ısl fthı \'C kanalların onarım ı ilc suyun daha randımanlı kullanılacağı tesbit edildiği , ancak 
adı geçen köylcı· arasında su ihtilftfı olduğundan Bakaniıkça biı· çalışma yapılmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala i;teği 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. 

4789/ 4789 - 19 . 9 . 1962 

YAKUP KARA ÇELİK 
Sctenönü Çocuk Bahçesi Karşısında 
Yatakhhan l\Iüsteciıi 

KAYSERt 

Karar No. Karar tarihi 

2044 5 . 4 . 1967 

(D ilckçi : J( endisini yaralamaktan sanık M emiş 
Scırıçiçrık ve arkadaşları haleında Tomarza II alei
mi Ali Yılmaz'a tevkif- kararı vermemek suretiyle 
acllm·ı aeçenleri himaye ettiğinden miiştekidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısı.nda : «0 ta
ı-ihtc 45 sayı lı Kanunla tcşekkül eden Yüksek 
I-Ialdmlcr Kurulu 'hcn'Üz va:zifeyc •başlanıa,dığın

dan tahkik için Kayseri Ağır Ceza Ma1hı1mmesi Başkanlığına ].ntikal ettirilmesi üzerine yapılan in
celeme sonunda; sanık lha'k'kında Sul·h Ceza ~'lah k ernesinde dava açılmış olup tevkifi mucip 'bir hal 
göriilmediği ve yapılan muamelelerde usul ve lwnuna uymıyan fbir ci:het ıbulunmadığı , aınlaşıl1dığın

clan 18 . 12 . 1962 tari'lıinde tasvibi buyurulan nı ucipnamc gereğince mumaiJ.eyh hakim nakkında 
muamele tayinine mahal göriHmemiş olduğu,-» bildiı·ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala 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 komisyonumwı:ca. bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4 02/4802 - 19 . 9 . 1962 

J\f!RZA TOP U 

Karar No. Karaı' tarih i 

2045 '5 . 4 . 1967 

(Dilokçi : Ereğli /(ömürleri Işletmesi Müesse
sesi J(ozln bölgesinde çalışmakta iken, işinden çı

karıldığından müştekidir.) 
Atatürk ad. No.: 25 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ce
valb i yazısında : Adı ~eçenin Ereğli Kömürl eri 
İşletmesi Müessesesi Kozlu -bölgesinde direk 'taş ı

ma işçisi -olarak 23 . 10 . 1962 taı-iıhinde L"?e nlınm : ıı olıduğıı, 19 . 12 . 1963 tarihinden itibaren sözü 

Kozlu - ZONGULDAK 
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(Di:lckçcnin tarih ve No su ilc sahibinin ·adı, •adresi ve dilekçe özeıt:iyl e komisyon karaJ"') 

geçen bölgenin sa·vunma servisine naklc.Jjldiği ye hal en 14 Tl. yevmiye ·ilc 'bekçi ·olarak çahştığı . 

bildiril mc1decli r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
i.dari mercice yerine getirildiği anlaşılmış olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4811/4811 - 20 . 9 . 1962 

BEKIR 1BtŞ ve aı.lkaclaşlan 
Eğnıir kö'yiindc :Iuhtar 

Havra.n - BALIICBStR 

K arar No. Karaı' tarini 

2046 5 . 4 . 1967 

DilekçiZer : Eğmir K öyü Ihtiyar K urulunun, 
köy halkının bir bsmının zilyed bulundıığıı ve 
bir kı-smının da tapu ile tasarrufunda bulunan 
hannan yerinin H a.zine adına t esbit ve tapııya tes
cil edildiğinden bahislc nıczkii.r yerlerin ıdıdelerinc 

bıral.· ıl.ınasını i.stemektedirler.) 
Köy İşleri Bakanlığı nın covafhi yazısında Balıkesir iHnde halen 'IX:ıprak K om i yonu kulumna

dığından dil eğin 'tetkik e't'tirilmesine ş i mdilik i nılcan görülomemi'j •olduğunu il el'id e 'bölgede T opra1;: 
Komisyonu faaliyete geçtiğinde ·illl cğin Çiftçiyj 1opraklandırrna Kanunu !hükümleri dairesinde tct
'kiki mümkün o labi leceği, bikUril mc'ktc'clir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan· dilakçesinde valo. isteği kanun teklif 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonuı::ı.uz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nwıun 5 nci maddesine ait işlerden olması ba.<ıebiylo komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma.hal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4820/ 4820 - 20 . 9 . 19{)2 

1\fEIDIET KAR.AŞJN v c1dli Mehmet Süer 
Sıhhiyc A1ı:su sokak • ·o. : 5/ 1 

A:\TKARA 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

2047 5 . 4 . 1\167 

(Dı? ekçi : Mardin - Derı:k, Kız1l H arabe J{?zıl 

mahallesine içme suyu teminini istemektedir. 
K öy İşleri Bakanlığının cmrabi yazısında · 

A'dı geı:en ma·hallenin, susuz ıo]duğu ıı·nlaşılclığm . 

dan lüzumlu etütlerin yapılma!sı için 1967 bü't~r 
;yı lı içme suyu istikşafi etü t prıogramına not cdil-
cl.i ği , lbiJdirilm iş tir. 

Gereği diişiinüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müraca.atı gerektirdiği ci.betle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Kara ı• ~o. Karaı' taridıi 

2048 5 . 4 . ı 967 
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4852/ 4852 - 22. 9. 1962 

:\[ETDrET ERDE.YI ve aıikadaşlan 

(Dile.kçiler : Pargos v cı lfallı ha.ra.b elcrin deki 
II azine yeı·lerinin tesbit e ttiı·ilip, kendileri gibi 
mıthtaç aileZere dağıtılma.sını ist emektedirle ı·.) 

Vanguk köyi.inde 
Köy İşl e ri Ba~kanlığının cC'va:bi ya z ı sıııcla : 

«Dilek ve Hazine yerleri ha1<1nnclaki :ia clia lçıonu

sunnn incclctti!'ilcrck t.oprak da ğıtınıma baş l a n

dı ğ ı h a'k kı.ndaki 10 Kasım 19G6 tarih li lDG sa yılı tamimin ışığı altında işleme t aıb.i tutulmas ı :i r.: in 
Urfa Val i l i ğin e t ezk ere yazıldığı, » biltliı·il nı i ') tir. 

Siverek - Miz ar - URFA 

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. 

4931/ 4931 - l . 9 . 1962 

SABRİ ARI 
İ ncirliyolu No. 21/7 

Osmaniye. Balnrköy İSTANBUL 

Ka ı·aı· Xo. Ka ı·a r t a ı ·ihi 

2'0-l:!) 5 . 4 . 196? 

(Dilekçi : Gecekondıısunıın yıktınlmak istenil
diğinden şikayet etmektedir.) 

Gereği düşünii.ldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo isteği i1qili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org·anlarına müracaatı gerel{tirdiği cihetle komisyonumuz çahşmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait Herden olmao:ıı h a'5ebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli jiyle karar verildi. 

4934/ 4934 - 2 . 10 . 1962 

HAYDAR ö7.ÇAY ve arkadaşlan 
D enizcilik Bankas1 memurlanndan 

i STANBUL 

Karar No. Ka raı· tnrih i 

2050 5 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Emekli l{anunıınun geç:'ci madde
leri tatbikatından istifade edcınerm'ş ve hizmetleri 
borçlandırılma şiimuZüne alwmaınış olan 3659 sayılı 
J(cınunla kıırıılu miiessesaJta ıızıın yıllar hizmet 
eden memıırla,rın da bu haktan istifade ettirilmele-
ı-ini istemektedirleı· . ) 

Geretfi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği knnun teklifi 
veya taı.ı.rl'llna konu teşkil eylediği cihetle· komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i'3lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma· 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka ı·aı· No. Kara ı· Uı !'i-hi 

2051 5 . 4 . 1967 
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4940/ 4940 - 2 o 10 o 1962 

SALtHORMAN 
Gölbaşı mahallesinde 

( Dilekçi : A razı"lerine tecavüz ve müdahale edil
cliğiııden ve bu lconııda yaptı.ğı nıiiracaatlarımn 

neticesiz kaldığından nıiiştekidiı·.) 

VİRANŞEHtR İçişleri Bakanlığının cevıı.bi yazılannda : «Adı 
geçenin iddia ettiği hususlara 5.11.1962, 3.12.1962, 

4.3.1966 giin ve 25/1298, 1437, 321 sayılı yazılarla cevap verildiği sözü geçen arazilerin Sabri Taylan 
ve arkada~lanna kiralandığı ve Salih Orman'ın dahcr hangi bir iddiasının kalmadığından yapılacak 

bir işlem olmadığı», bildirilmiştir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4943/49-1:3 - 12 o 10 o 1962 

YUNUS KJRCI 
Lise v·e muadili <>kullar mezunları adma 
305 sayı ve 29 . 9 . 1962 günlü tel sahibi 

ERZİNCAN 

Karnr Xo. Karaı· taı· iijıi 

2052 5 ' 4 o 1967 

(Dilekçi : Lise ve muadili olml meznn lanrıa 

yedek suba.y öğı:etmenlik hakkı verilmesini iste
mektedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda öze.ti açıklanan dilekçe..rıinde vakı isteği kanun teklifi 
veya t:;ısıı.nsına konu ~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci ma-ddesine ait i~ lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4945/4945 - 2 o 10 o 1962 

İSMAİL SEL ve arkadaşları 

Karar X o. Karnr tal'i•hi 

2053 5 o 4 o 1967 

( DilekçiZer : Sınır noktas1. olan taraflar ams111-
da ihtilciftan müştekidir.) 

Orta Karaören, Aşağı Karaören köylüleri 
İçi şleri Bakanlığını11 cevaıbi yazıSJnda : tlıtila:flı 

bölgedeki iki ilçe arası sınırın 30.4.1 955 gün ve 
27729 sayılı Kararname ile tesbit edilerek toprak 

üzeri uygulamasının da yapıldığını, a.yı"lca Akkise kasabası taı·aiından Danıştay Başkanlığına açılan 

dava iptal talebinin redeline karar verildiği. bildh-ilmiştir. 

Seydişehir - KONYA 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl::ın:ın dilekgesinde va~ isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge-:ektirdiği cihetle komisyonumuz çalısma1annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar l '·o. Kar:ır tnri1ıi 

2054 5 o 4 o 1967 
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(Di:lckçenin tarih ve No su ile sahibinin ·adı, •aıdresi v~ dilekçe öooti.yle k omrisyon kararı) 

4946/4946 - 2 . 10 . 1962 

SEMA V1 TERCAN 
Ceza Evi ma:hkfımlan· adına 

MİDYAT 

( Dilekçi : Af kanımunun çıkarılmasını iste
mektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili 780 sayılı 
Af Kanunu şümulüne girdiği cihetle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine 
karar verildi. 

4949/4949 - 2. 10. 1962 

MU S 'I' AF A K ŞSAN 

İnceark mahallesi sokak 210 No. 93 

TARSUS 

Karar N o. Karar tarihi 

2055 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Hasta ve fakir olması sebebiyle be
lediyece üç ayda bir yapılan 20 lira yardımın ~,(/ 

kesiT,diğinden ia.şeleri ile ev kirası.nı karşılıyamadı

ğından bahsile kendisine yardım yapılmasını iste
mektedir.) 

İçişleri Bakanlığının ce va bi yazısında : «Yar
dım talebinde bulunan adı geçenin bu i'Steği için arandığı ve gösterdiği adrcstc bulunamadığı Ye 
semti mcçhule gittiği anlaşıldığından idarece bir işlem yapılmadığı :., bildirilmiştir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçi.nıin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vaıo. ~-;teği ilgi.li ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine o:r birliğiyle karar verildi. 

4976/4976 - 4. 10. 1962 

Sümerbank memur, müstahdem ve teknisi
yenleri 

ADANA 

Karar No. Karar tarihi 

2056 5 . 4 . 1967 

(Dilekçi : !ktisadi Devlet Te~ekkiilleri miistah
demleri olduklarını, bare.m içi memuı·larla, arasın
daki ikiliğin kaldırılmasını istemektedirlet·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka'rda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar N o. Karar ta:rihi 

2057 5 . 4 . 1967 
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2282/2282 - 24 . 10 . 1966 

YAŞAR DÖNMEZ 
Başccdit mahallesi Kandıra caddesi No. 16 

İZMİT 

minat işlemi yapılmış olup emekli şubesince de 
lira emekli maaşı bağlandığı », bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle 
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı 061/11 02, 13022/ 13022, 
15867/15867 - 30 ' 6 ' 1965 

lSA ARTAR 
Bağ mahallesinde 

'KAD!RJA 

(Dilek çi : J a?Ulanna teşkilatı?Ula vatan i göre
vini yapaı·ken sırtından yarala?Ulığını, maaş bağ
Z.Cmma.mıı istemektedir.) 

!~işleri Bakanlığının cevabi yazısında : «Adı 
gcc:cnc J. On. K. lığınca 1475 ve onu değiştiren 

6535 sa.;vJlı Tazmiııat Kanununa göre gereken taz-
5434 sayılı Emekli Kanununa atfen kendisine 250 

açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö-

Karar N o. Karar tarihi 

2058 5 ' 4 ' 1967 

(Dilekçi : Kadirli ilçesi ö zel Idare ve Köy ve 
Belediye l §le1·i K atibi Mustafa K emal Kale'nin 1948 
yılında 10 ay hükiim giydiğinden bahisle memuri
yel yapamıyacağına dair şikayet etmektedir.) 

tr.işlcri Bakanlığının cevabi yazısında : Köy 
ldtibinin memuriyetine mani biı· hali bulunmadığı, 
bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

11 81/ 1222 - 27 ' ]0 . 1964 

HASAN ARSLAN 
Cll-IIR Köm köyünde 

HORASAN 

Karar No. Kaı·aı· tarihi 

2059 5 ' 4 ' 1967 

(Dilckçi : Amcas1 ve kardeşinin öldüriildiiğiin
den köylerindeki asayişe miiessir olaylardan mü.ıte
kidir.) 

tGİ§ 1 eri Bakan lı ğın ın ccvab'i yazısında 

.:9 Ekim J 964 ünü Hoı'a an ilçesi ilc Elcşkirt il-
çrsi arasındaki Çork mevkiinde öldüı·ülcn Kutbet'

tin Arslan ilc 1\falik Ural'ın kııatillcri olıı ,n sanılilar <:ok sıkı bir taldp neticesinde yakalanarak il çe 
C. Savcılığına teslim edilmiş ve sorgulannı İnütaakıp t vlif edildikleri,» bildirilm ktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği ellietle 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 

2060 5 ' 4 ' ] 967 
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378G/ 45909 - 28 . 4 . J 961 

ŞBVK t (' i ('EKÇI 
Kada.na mn h. Arifiye soknk No: 2 

(Dilekçi : Kars Onnan Idaresindeki 7 senelik 
hizmetini Erzuruın Ağır Bakını T amir Fabrikasın
daki hizmetine eklenmesini istemektedir.) 

.Maliye Bakan lı ğının ccvabi yazısında : Adı ge-
BR~ LTRU:M ~cnin Eı·zurum Ağır Bakım Pnbı·ikası yevm iyeli 

'işçilerinden iken, 31.. 12. J 959 taı·ihinclc nıfdul e n 

emekliye sevk edilmesi üzerine 1. 9. 1934, ı . 7 1940, ı3. ı .1942, 31 . 12. 1959 taı·ihlcri aı·a

sıııclaki 23 yıl 10 ay hizmetine karşılık 1 . ı . 1960 taı·ihindcn itiba ı·cn 217,50 lira emekli aylı ğı bağ

l andığı , Kars Orman İd aresinel e geçen hiz!"nctini.n sayılm ası t alebiyl e Danıştay 'da açtığı davanın 

rcdclolunduğu, 228 sayı lı Kanun il c emekl i sandık l ar ın a tabi olarak geçen hizmctlcrlc Maluliyct, lh
tiyarlık ve ölüm sigortalan kanuniarına tabi va7,i [c lerde çalışanl arın hizmctl c ı·inin birleştirilmesi 

kabul edilmiş ise de, ilgili, mczkfır kanun yüri.i ı· lük t a l'"ihi olan 12 . J . 1961 tal'ihindcn önce 
3 1 . 12 . 1959 tarihinde em<'kljy<' sevk cdi ldiğin c göre sözü gcc:cıı kanun gereğince hiznıctlerinüı 

birleştirilnı csiııc imldi.n hulnnmamakta olduğu bildiı·ilnıiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.ln AJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ]§lerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4~67/47567 - 22 . 5 . 1961 

BBRRA AKYOL 
Yıld ı z Kaln·c Alfıacldin cad. No: !'i 

BURSA 

Karar No. K arar tal'ihi 

206l 5 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Evinin istimZak bedelinin a,zlığından 

rnii.ştekidir.) 

1çişl el'i Bakanlığmın ccvabi yazısında : Adı ge 
çenin Misi köyünel e bulunan 4 par~a tarlasındaıı, 
köy hayvanlarının mcrya gec;:meleri ic:in yola ihti-

yaç la n bulunduğu ve Nilüfer c::.ıyının yaptığı 

tahribatı önlemek için bu tarlada koruyucu t esisat yapmak ve su kenarında olan bu a raz.id c ha lı çe 

YC nüınun<' fi<lnnlığı yapıl arak h alkın faydalanacağı nıesiı'c yc l'i yapılmak üzere , Köy ihtiyar :Mec
l i.<ıi ııin Gfl30 say ılı Kanunun 5 nci nı a<ldcsiııc ist inaden i stiınlfddıı c karar verildiği ve bu kararın vali
likçc de tasoik edi lerek şikfıyetc;:iyc tebliğ edildi ğ i , hn kararın iptali hususunda adı gc~cn Danı ı:;taya 

dava aç ınası lazım ikeıı, yalnı z Buı'Sa Asliye Hukuk ?ıfahkcmesinc heclelin tezyidi ic;:in dava nc;:tığı, 

nı<'zklır mahkeme ta ra [ındaıı 1 085 liı·n i stinılfık hrdelinc ~ :~4~ lira 3G kunıı:; il ave e<ljlerek 4 4~4 lira 
3:5 lnıruşa ilılfığ o lunduğu ve pamyı Ziı·aat Banlwsı Bııı·sa Şubes in e tamamen aldı ğı. "istimlak edi len 
m<'zkur arazinin gayesine ·uygun ohı ı'ak kullanılıp 1960 Haziran'ın cla köy nanıma tapuya tesei l edil 
diği, bilclil'ilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.ln ~Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ]§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar o. Karar tarihi 

2062 5 . 4 . 1967 
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Ba.<Jkan 

Bolu Senatörü 

S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 

Gümüşane Mill etvelôli 

N. Alca.giin 

~özeü 

Adaııa Senatörü 

M. Y. lıfete 

(Dilekçe sayısı 116) 

Sözeü 

hmir J\filletvek'ili 

O. Z. Efeoğlu 
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DiLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DIVANI 

HAFTAL I K KARAR CETVEL I 

-< Sayı : 28 ~ 

Tevzi tarihi 

23 . 6 . 1967 Cuma 

(Dilckı:cnin tarih ve Ko su ilc sahibinin adı, adresi ve di1ek~e öze1tiylc lwnüsyon kara.n) 

63-l/634 - 30 . 11 . ] 961 

VElıİ KBÇELİ 

Nuripaşa mahallesi 6-1- ncü sokak N o. 12 

(Dilekç.i : 68 aded yemi~ ağaçları bıılnrıan ar
sasının şlıf a lı akkının rı azam alınmadan F'ehmi 
Boztcpr adınanki şahsa enciimen kara1·iyle satılma
sınrlmv miiştrkirlir.) 

Zcytin!burnu - 1STA..~l3UL İ<:işlcl'i Bakanlığının ccvabi yazısında : (Adı 

ıre<:<'n 1960 yılında bu konuda ~ikfiyctte bulwıdu
ğu ve ichlia olunarı yerin mahikcmrcc Şrrif 'I'cti],'e 'teslim edildiği ve hukuki mahiyette olan bu 
durum hal;: kın cb i c la rcrr yapı la ra k 'bi ı· i11 l cın 'hıı1unmauığı,) bilclirilınişt.ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde. vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle 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. 

'877 /877 - 13 . 12' . 1961 

AHME"l' BiRCAN 
Karruburna köyünde 

HACT13EKTAŞ 

yapılmaısma mahal görülmediğine oy b:irli.ğiy e 

Karar No. Ka1·ae tarihi 

2063 20 . 4 . 1!)67 

(Dilekr;i : B a.Jl1k alınmaktan mii§tekidi1·.) 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yııkaaıda özeti 

açıklanan dilakçesinde vak1 isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalış.nıalarını düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mrudesine ait ~ler
den olması hasebiyle komisyonumuzca biT işlem 

karar veril-di. 
Karar No. Kaı·ar tarihi 

20'64 20 . 4 . 1967 
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(Dildkçooin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve ıdLlek<;e özetiyle komisyon kaı·arı) 

172J /172' l - 10 . 1 . 1!)62 

Hayrat H ademelerini Koruma Derneği Yö
nctJnı Kurulu 

SAJCARYA 

(Dil ck(iler : Tiirkiy eı TT a,yrat hail ernelerinin iic
retleı·inin artırılınasını istcınektedirler.) 

D cvlrt Bakanlığının cevabi yazı'sında : Uzun 
yıllar· 'dfın lJi ı· ücretle vazife gören Hayrat hacle
meleı·in·in trdi ve teı~fifhleri hrr sc.ne :bütçe ilc 
alınan ı]cHlrolarla temin cdilme1de i"ken 15.8.1 965 

taı·ihind.c yürür·lüğc giren 6:33 sayılı Diyanrt İşlrı·i Başkanlığı kuruluş ve g-ÖT'cvlcri 'haklnndaki 
Kammla Hayrat hadrmesi ismi cami g-ör·C'Vlilcı·i olarak clcğirıtiı·ilmifi ve mrzklıı· kanunun geçıcı 

3 nci.i mad.clrsi gcrrğincc asgari ill<'o'knl mezunu olanların bu gÖT'cvlerdc gcc:cn hi znıetlcı·inin azami 
9 scnrsi tcr·filcrinc mahsrıihcıdilnır'k suı·rtiylc intılıaklrırı yarıılarak marışlı kaclı·olrım gcc:irildiği, h er 
üç yılda biı· terfi ctmr iml{anına sahiholtlul<lrırı bildir·ilmcktcclir. 

Gereği dücıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaki. i!steği iıdari mercice 
yerine getiri.Jnıi:ş- olnı.a.sı hrusebiyle Konı.iısyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

l79f5j1795 - 18 . 1 . 1962 

R:-NBR KAYRA 
f nöııü :\faiJı. Soka~( 164 

SHRT 

Karar No. Kat'a r tarihi 

2065 20 . 4 . 19'67 

(Dil Pk çi : Yedek öğı·etmen olup izinli süre için· 
de lml1mriuğıı sırada maaş alamadığından miişte

kı"dir. ) 
Milli B<~itinı Brıkcınlığının crvn'hi ycızı~ın 'clrı : 

.Arlı g-rrrnin Siil't A~:'krr1 TT!l's'tcınrsinlcl r n aldığı ce-
va1ıa f!'Ö l'(' 3 ay izinli srıyılrlı ğ'ı 3 aylıl{ izin sıonun

da, Diy[dbakır Askeri IIastanrsindcn 6 ay hava dcği<drııi. vrdl-mcsi ü zerine c.cın'an 9 ay aı·alı1{sız 

raporlu kaldığı, hastalırr{ rapıorlım (8) ayı aşanların i l işiklel'i kcs iJ,erek maaşlar1 da öclenmilycceği 

bil ,li ı-ilm c ktc dk 
Gereği düşünüldü : Dilekijinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.la. isteği il@i ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·e rektirdiği cihetle komisyonumuz çall!!ma.larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait isierden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1822/ 1822 - 18 . ] . ] 962 

AJıİ USTA 
Fazıl Ahmet Pa-şa İlko lmlu Öğretmeni 

V ezi'rköprii - SAMSUN 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle 
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ar N o. Ka·rar tarihi 

2066 20 . 4 ' 1967 

(Dilclrçi : tılrolml öğretmeni olup 6721 nııma

ralı. J( annndan faydalanrlmlmasını, istemektedir.) 
Milli Eğitim Bakan 1 ı ğın ın cevabi yazısmda : 

Arlı g-r~cnin askere alınması dolayısiyle kaybettiği 

kıclcmin 6724 numaralı Kanundan faydalandırıla
rak tilmrııncn kıdemi'ne katı l dığı , bildirilmektedir. 

açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö-

K arar N o. Karar tarihi 

2067 20 . 4 . 1967 
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(Dllc.kçcnin tarih YC No. su ilc sahibinin adı, adt·esi ve dilelkçe özetıiylc l"omisyon kararı) 

2314/ 2314 - 2. 2. 1962 

İSMAİL YUR'l'SEVER 
IV ncü . • T. Et· Ok. Tb. Lv. 'l'ahakkuk 
Sivi•l Memuru 

AYDIN 

( Dilekçi : Sayıştay Başkanlığınca sorwnılu nıe

mıırlara çıkarılan ve billilıam kendisine riicu edile
rek ödetilen zimmetten miiştekidir.) 

Sa:vı. tay Ba kanlığının cevabi yazısında : Adı 
geçen için tazmin hükmünün kaldırılması işlemine 
tc,·essül edilmiş olduğu, bildirilmi tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Sayıştay Baş
kanlığınca talep yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca başkaca karar ittihazına mahal ol
madığına karar verildi. 

2334/2334 - 12 . 2 . 1962 

AHMET CAKITEZ 
Mccidiyeköy Esentepe caddesi No. 1 

Şi li - !STANB L 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında 
sevk edilen ve halen 66 yaşında bulunan Ahmet 
tarihinde Damştay nezdinde 963/1769 sayı.sında 
bulunduğu bildirilmi tir. 

Karar No. Karar tarihi 

206 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Denizcilik Ba.nkası Genel lıfiidü1·lü,ğii, 

lstanlnıl Liman Işletmesi Yiiklenıe ve Boşaltma 
Servis Şefi iken, 5434 sayılı Kanıını~n 39 ncu rııad
desinin (b) f7lrrası gereğince, re'sen emekliye sevk 
edildiğinden miiştekidi?·.) 

3 . 6 . 1956 tarihinden itibaren re'sen emekliye 
Canıtez'in cm kliliğinin iptali için 24 . 4 . 1963 
kayıtlı açtığ ı dava açtığı Ye henüz neticelenmemiş . , 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde 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. 

2520/ 2520 - 12 . 2 . 1962 

TACİ CAYMAZ 
Bağdat caddesi 114-10 Dostancı-Altuntepe 

Kadıköy - ! STA TBUL 

Karar N o. Karar taTihi 

2069 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : lstanbı~l B elediyesinde çalışt1ğı sıra
da lfiiçiik bir idari ltuS'lu·ıı neticesi belediye encii
rııeni kamriyle rııuvakkat adı altırıda rııiiteselsil ve 
daimi mahiyette i?ıfaz ve tatbik olunan meslekten 
men cezalm·ından dolayı mühendislik diplomasını 

lmılanamıad1ğmdan müştekidiı·.) 

İç işl eri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge~en inşaat miihendi i lıakkında belediye enciimcnin
ee müttchaz muvakkaten meslekten men kararı, 6785 . ayı.lı Kanunun nci maddesine tevfikan be
lediye hudutları dahilinde üç ay müddetle fcnni ınesuliy t kabul ettirilmemesi ve 500 lira para ce
zasiyle •tccziyesine karar " rildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı lı>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K arar N o. Karar tarihi 

2070 20 . 4 . 1967 
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(Dilnkı:ı•niıı tarih Y<' Xo. su il<• sahihiııiıı nılı, :tlln·si ,·e <1i'ldu:c özrtiyll' koıııisyoıı kaı·arı) 

( Dil rl;r:i : Srmısım ili Çrtr~mnlıa ilçrsi lılalulıd 

.lf r.w liyrfl i lstilısal, l!jlrlnıc, Dcğcrlnıdinnc ve Sa,.. 
f1~ Koowrali[i Başkanl1,ijmın, l;oozıcratifinc gc
rrl.li l;rrrlinin sa,ijlanma.mıı isirnırktcdir.) 

'1'. C". Zil':ıat Bankası Clrncl l\fiidiirliiğ· iiniin cc

Yalıi ~-:ızısı ıHla : Kooprratifin 1clarr ITryrti B af)

kanı ::\Tdınırt l<~ın in rofjlnındcrc'nin htmdan C\'\'Cl 

knrdnğn Balık , .<' ~iyah JTa,·~·ar ~atı~ Koopr ı ·ati fiııi n , statiisiimlr lırliıtilrn g-ayrlrrdrn hi ~hirini 

talı:ı.kknk rttirnwrliğ·i, h:ıııknılaıı s;ı!.fl:ıılı•1·ı kı·Pılilı ı· g:ı.,·r,,·r sMf rtmi~·rrı• k 113 30 1,1:) liral ık alarak

l an nın kamıni takip saflın-;ına iııtikııliylı · '; i'ıl'iiıırrını· · lr kalmasına srlırlıi.\'!'t \'!'l'(liği . diğrr t araft an 

kooprı·ati{ ortaklarının ı:oğıııınn hon: iiıl ı•ııwıl<' 1 \'ııwıTÜI lrr i sahil \ '<' ddrsi gı·~rn hrsaplanlan horı:

l arı hiliıımi:vrn kiınsrlrr olıhıihı, koopı•ı·ati !'in Jıpı· lı:ıngi hir faaliyr t Y<' t efjrhhiisi.iniin görülm ediğ-i 

\'C kı'('(li talrplrrinin yrrinr grtiı· ilnırsinr inıkfın s;ığl:ıııanııHl ığı, hilılirilıniııtir. 

İs t i lısa l f~l<'!rnr, Drğ<'rlrn<lirınr w Satı~ 
Kooıwmtifi Jd :ıı·r :\[<'rlisi B:ırıkanı 

('nrşanı h:ı. - S.\:\T~C~ 

Gereği düşünüldü : Dilckcinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~ 1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gere rtirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~R60/~R60 - 16. 8. 1%::! 

;)L\C"t'I' 1\KBAY 
TCDD Dqıosnııcla Dt'ıı<'t<:i (:\ [ı · ınıır ) . ·o~ -+ 1 ~:2 ~ 

NAZ1 LLl 

K:ınır 1\o. Karnı· taıihi 

207 1 20 . 4 . ] 967 

(J)if r l: r: i : rrnn t~lrtmrsindr mrmllr olrırak 
ro!Jsfl!fllll orhtda~lorma il;i iist drrrrrdrn mrırış 

"'dllfa · ·lııl krııdisinr l!lt lial;kın ı· crilnırsini istc
mrldr rlir.) 

Gereği dü1iinül ü Dilckdnin yııkarda özeti 1-~ıklana'l dilel<cesinde vakı iı1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yar.gı. organıanna miiracaatı ge""clrtirdiği cihetle komicıyonumuz çalıı;ma1annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci matldesine ait ic;ler en olmac;ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2871/ 2R7J - J6. 3. 1062 

OÜU:3Ül\1 DE~tz 
Kızıltoprak köyünde 

n öl ki i~· - O RI W 

Karar No. Karar tarihi 

2072 20 . 4 . 1()67 

(T>i/rl;çi : fcra mrmurunuıı §ll l1it sı[atiyle din

l rnm~'.~i1ıi trr7 r lır ffi!lini rr. lııı tnlqJl r rin ıırı zrın iti
lıllJ·rı rrlınmrmu.~ alcıthin" hiikiim 1'l'ri7errk 680 lira 

t rı:ıııinot i.~trndir/inrlrıı mii.~f e kidir.) 

Gereği. dü'jiiniildü : Dileltcinin yukarda özeti 'lÇıklanıın di e ·qcsinde vi n ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlfl..rına mürac:ı.atı ge"'e rtirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kammun 5 nci marldesine ait i~lerden olm:ı.<ıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar veriMi. 

Karar No. Karıır tarihi 

2073 20 . 4 . 1967 
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(Dilc~kçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, a.cln$İ ,·c clilt>'kçe özetiyle 1wnıisyon kaı·a ·ı) 

28!)0/2890 - 13 . 3 . 1962 

ŞERAFETTİN GÜLSÖYLE 
Ethcıncfcndi caddesi No. 127 

Erenköy - İSTANBUL 

(Dilekçi : Srırhoş edici içkilerin ya.sak edilme
sini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı dilek ve şikayetlerin 
yeni bir kanun teklif veya tasansı ile ilgili bulunmuş olmalan itibariyle 1 nci bendinin (d) fıkra
sına göre komisyonumuzca incelenip görüşülemiyeceğ·ine mevcudun oy birliğ·iyle karar verildi. 

2891/2891 - ] 3 . 3 . 1962 

HASAN BOY 
Boybeyi köyünde 

Çayırh - ERZİXCAX 

Karar No. Karar taTihi 

2074 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Banka t•e kooperatifiere .olan zirai 
borçlannın 1lZU1ı vadeye bağlatı/nıa.sını isternekJe
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya taBansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebi yle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2893/2893 - 18 . 3 . ] 962 

BAIIATT iN ARAS 
Kaprak köyünde 

KARAYAZI 

Karar N o. Karar tarihi 

2075 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi : 1.962 yılında Kaprik köylü ll!ehıııe.t 

Demir'in öldiiriilmcsi olayındrı hasım taraftan 
6 500 lira ı-iişı·ct alarak sııçla ilgisi olmıyan 6 kişiye 
giinll'rce nczarcthancde alıkoyduğuna, dövdiiğüne, 

mezkfır hôdisede Zabit J'aman'a ait tüfeği Şevket 
.lras'a aif oldtlğıından bahisle, falıkikatı ona göre 
yi i ri i tt iiğiine ve görevini kötiiye k11llandığından 

mii .stckidir.) 
Adalet Bakanlığmın cevahi yazısında : Şikayet konusu rdilrn hususları teyicleden drlil elele edil

mediği gibi icı·a olunan nıuamclrlcrde usul ve kanım hükünılcı,ine uymıyan bir cihrt ve yolsuzluk 
bulunmadığı , bildirilmiştir . 

. Gereği düşünüldü : Dile~çinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına rnüracaatı 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. 

Karar N o. Karar tarihi 

2076 20 . 4 . 1967 
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1 
(Dil kç<'nin tarih ve o. su ilc s:ıhibinin rudı, ı»tlrc:si ve dile•kçe özetiyle lromisyon kararı) 

2 95/ 2895 - 20 . 3 . 1962 

MAIDWT AKA~ 
H alafnn köyünde 

TEKMAN 

( Dilele çi : 35 sene d en beri zilyedl e rinde bulunan 
arazinin kanuni manilerinin, kald1nlıp kendilerine 
bırak1lmrısı için 1753 sayılı Çiftçiyi 'J'opraklandınna 

!{anun h ii kii nıleri geı·eğince, biran eı•ı•el dağıtım 

programına alınmasını istcmektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~3teği ilgili ve yetkili 
idari rnercie veya yargı organıanna 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. 

2, 99/ 2899 - 20 . 3 . ] 962 

Rl7.A YlLDJRL.\1 
E'jmc Pınar köyiinde 

('ayırlı - ERZiNCAN 

Karar No. Karaı· tarihi 

2077 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Zirarot Ra nk ası ve kooperaliflere olan 
borçlarının uzun vade ile taksite bağlanmasını ta
leuetmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya ta.sa.nsma. konu teşkil eylediği. cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka,. 
n unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2900/ 2900 - ] 4 . 3 . ] 962 

YAŞAR DE)IIRBILEK 
Eşmepı.nar köyünde 

('n.:vırlı - ER7.1 CA 

Karar No. Karar tarihi 

2078 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan 
borçlarınnı uzıın rüde ile takside bağlanarak tahsil 
edilmesini talcbetmcktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka,. 
n unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılma.aına ma,. 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2079 20 . 4 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, aclı'cGi ve di1c~{çe özetiyle komisyon karaı'ı) 

2901/ 2901 - 14 . 3 . 1962 

HA SAN AKAR 
Eşmepınar köyünden 

Çayırlı - ERZiNCAN 

(Dilekçi : Ziraat Bankası ile kooperatifiere olan 
boı·çlamıın uzwı vade ile takside bağlanarak tahsil 
edilmesini talebetrnelcledir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklif) 
veya tasansma konu teşkil eylediği c.ihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase oiyle komisyonumuzca bir iılem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2902/2902 - 20 . 3 . 1962 

MEHMET YIIJDIRIM 
Eşmcpmar köyünde 

Çayırlı - ERZiNCAN 

Karar ro. Karar tarihi 

2080 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Banka ve koopeı-atife olan zimi borç
la.ı•mın uzun vadeye bağiatılmasım isteınektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifj 
veya tasansına konu teşkil eylediği c.ihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ~ılem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2903/2903 - 20 . 3 . 1962 

RIZA ZENGiN 
Eşmepınar köyünde 

Çayırh - ERZiNCAN 

Karar No. Karar tarihi 

20 ı 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Ziraat Bankası ve lcooperatiflere olan 
b01·çlar_-ını1ı 1ı.zun vade ile takside bağlanmasını iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği c.ihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase :Jiyle komisyonumuzca bir İfjlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2904/2904 - 20 . 3 . 1962 

RIZA öZ ·AN 
Eşmcpınar köyünde 

Çayırh - ERZiNCAı 

Karar 1 o. Karar ta ri hi 

20 2 20 . 4 . 1967 

"(Dilelcçi : Ziı·aat Bankası ve lwoperatiflere oları 
borçlannın uzmı 1:ade ile ta,ks1de bağlanarak tahsil 
edilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği c.ihetle komisyonumuz çalışmala.nnı düzenliyen 140 sayılı Ka.-
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(Dill'kc;<'nin tarih H' Ko. su ilr sahibinin :ıılı. a.ılı·rsi n dil rkç:c özrtiylr koıııi~yon kararı) 

nunun 5 nd maddesine ait i·)erden olması hasebiyle komisyonumuzca bir :i]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

200::ij:2!)():) - :20 . 3 . ] 06:2 

:JWSTA~'A AKTA~ 

A~:ığı (';ııııuı·<l r rc kiiyüııdr 

Karar ~o. Ka ı ·ar· tarihi 

2083 20 . 4 . ]!)67 

(Difrl;çi : Ran/;a ı·c koowraliflcrc olan Z?·rai 
/JOI'('flll'llli iL nzwı l'fulC.l}C uai)fa/ı/masll!l is{UJitftfe

r/ir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifiı 

veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddes:ne ait i: lerden olması haso biyle komisyonumuzca bır iı]lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2006/ :2006 -.20 . 3 . 1%2 

1Il 'ST.\F'A AYDE-:\Tilı 
A~ağı (':ınıunlrı·r kiiyi.indc 

~·ayırlı - ımz i :\(·.\~ 

Karnr Xo. J\:[1]'/ll' tarihi 

2084 20 . 4 . 1967 

( Dill kçi : !Jaııl;a ı•c l<nowmtiflNr olan zı raı 

lıon:la n ,u n 11 :un ı·adcyc bağiatıiması 111 ist cmcl.:tc
clir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun '5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iı]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2907/ 2907 - 20 . 3 . ] 062 

)mJL\mT KAPLAN 
Aşağı Çamurdcl'<' köyünde 

Çayırlı - EHZiNCAN 

Karar No. Knrae ta t'ihi 

2085 20 . 4 . 1967 

( n itrkr:i : Z1'rrwt Bankasına ve r;erek kooperatif
lcrc o/mı borçlannın ıızun vade ile taksifte bağlan

masım istcmcktC'dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu · teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka-
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(Dilck~cnin tarih YC No. su ilc salıibinin adı, ndı·csi \'C dilek~e özetiyle komisyon karı:m) 

nunun 5 nci maddesine ait i:Ierden olması ha::ıejiyle konıisyonumuzca b'r ~]lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar >~erildi. 

2908/2908 - 20 . 3 . J Dü~ 

lTSFF AlG~ABA 
Al):ığ·ı Çaınnrdcrc köyünde 

Çayırlı - EHZtKGı\N 

Karar No. Karar taıoihi 

2086 20 . 4 . 1!)67 

(Dilckr;i : Zi:'aat Bankasına ı•c gerek kooperatif

lcrc olan lıo/'l:lannın ıızıın ı•ade ile taks1'te bağlana

rak tahsil edilmcs?·ni istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği kanun teklif.i 
veya t asansma konu teşkil eylediğ·i cibetle komisyonumuz çalışr.1alarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maQ.desine n.it isierden olması hase'Jiylc konıisyonumuzca bir 1ı]lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

.290!1/ :2!)09 - 20 . 3 . ] 962 

BAK i AT;PTEKiN 
Ça~·ırlı kaza mcl'kczfncle 

ERZiNCAN 

Karar No. Karar tarihi 

2087 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Banl;a ı•e l•ooperatiflcre olan zirai 
borçlarının ıı.<:ıın ı·adeye bağlatılmasını istemekte
dir.) 

Gereği düşii.nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği kanun teklif~ 
veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase Jiyle komisyonuınuz<?a bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

2910/ MlO - 20 o 3 . 1062 

İSl\IAİL SÜNGÜ 
Mustafaoğlu 

CBYLANPINAR 

Karar No. Karar tarihi 

2088 20 . 4 . 1967 

(Dilekr;:i : J{ore'de askerliğini yaptığını, evle

ııcceği için yardmı yapılmasım, istemekte Şark'

ta1;i başlık işinin de önlennıesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

KaTar No. K arar tarihi 

2089 20 o 4 o 1967 
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(Dilokçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin a.clı, ad resi ve di'lc'kç·e özetıiyl c 'ko:misyon karaı·ı) 

2916/2916 - 20 o 3 o 1962 

YAŞAR ÇEL tK ve arkadaşları 
Muhtar, Kayaköprü Köyü 

AKYAKA 

( Dilekçiler : J[ııraklılc yüzünden zarara uğr(],

clıklarını, 1962 yılına ait nahiye köylerin ekim 
ekilmesi mümkün alamıyacağını, bir an· evvel zirai 
yardım yapılmasını, istemektedirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2918/291 8 - 20 o 3 o ] !)62 

YAKUP ARAS ve arkadaşlan 
646 sayı ve H. 3 . l 962 günlü tel. sahipleri 

ERClŞ 

Karar No. Karar ta:r1hi 

2090 20 o 4 o 1967 

(Dilekçiler : 1961 yılı Götürü Gelir V ergisinin 
ı•eroi takdiri çok yiiksck ve yersiz oldıığıı lranunıın 
malesadı dışına çıktığını b elirtmişlerdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teskil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka-. . 
n unun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebi yle komisyonumuzca bir iı]lem yapılmasma ma-
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2919/2919 - 20 o 3 o] 962 

HAL1L AYLAR V<' arkadaşlan 

605 No. ve 15 . 3. 1962 günlü tel. sahipleri 

ERCİŞ 

Karar No. Karar ta:rihi 

2091 20 . 4 o 1967 

(Dilekçiler : 1961 - 1962 seneleri ve1·gı"lerinin 

{'okluğundan ve vergi takdirinde iş ve sermfyenin 
nazara alınmasını istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir · ]lem yapılmasma ma· 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2092 20 o 4 o 1967 
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(Dilokçcnin tarili ve ro . su ilc sah'ibiııi11 a·dı, adresi ve dilekçe özetıiylc komisyon kararı) 

2920/291:20 - 20 . 3 . 19(};3 

SüLE1'"}[AN KAPLA..~ ve a.ı~kıl'Claşlrurı 

150 ayı ve 15 . 3 . 19G2 crti_nlü tel sa
ih.ip}e ı·i 

ERCiŞ 

( DilekçiZer : 1961 yıl1 götürü gelir ve1·gisinin 
çokluğn1ıdan şikayet etmektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği kanun mevzuu 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışnıalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i1lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

2021/ 2921 - 20 . 3 . ] 962 

Ul'U KARTAL YC aı~Gitlaşları 

Sob:.ıcılar Ye kalaycılıar esnafı 

Pinaıilxı~ı - KAYSERt 

Karar No. Karar tarihi 

2093 20 . 4 . 1967 

(Dil c lıçiler : 1961 yılı için konnlan esnaf vergi
leri ve ta.sarruf bonolannın çok ağ1r oldıığnndan 

yenid n tetkikini ist rncktedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase biyle komisyonumuzca bir ~~lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2922/2922 - 20 . 3 . 1962 

N RE TTir AKISKA Ye aııkadaşları 

Scbzcci e nafı 

Pınaııba.şı - I A YSERl 

Karar No. Karar tarihi 

2094 20 . 4 . 1967 

(Dilekçile1· : Pınarbaşı sebzeci esnafına yükıe-

11 n götü1·ü ve1·ginin ve tasarrnf bonolarının ağır
l ığından şikayet etmektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hase'Jiyle komisyonumuzca bir · ııem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tRrihi 

2095 20 . 4 . 1967 
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( Dil <'kt:rııin tarih\'(' Xo. su il<' s:ılıilıiııiıı :~tlı. :ıdr·<·si \t' dil<·kı:r üzet.iyl<' komisyon kararı) 
---------------- -- -----

30-J.~ . :W..J.:2 - ~;3 . :~ . 1 !Hi~ 

JT( ':-mYi~ E<:EPI:\'.\1{ 
~ruakkip 

KIIL\Z 

(/)'lt /;t;i : n:/11 1' (' l'lfi lfll rlll~lll (JI')If((/1 h ayı•mıla-

l'lllfitlıl rlofaljl 111 /;arlrtr mar]tl11r ofrlllklormı bil-

tlil ou kl1 rf ir.) 

T:ırıııı Babıılığıııın <'P\ · ;ıhi ~-azısııııla ; ~\d ı 

~·.ı·c:ı·ıı 11 ii :c·.\·' n l ·~goı•pııı;ır·'ııı ~ ~· ıl <•vn•l K iı·nr. ii-
1~!'-;İni tı•rk r-clc•ı·ı k İiım!ı•'p aitıııi'i oltlıığ·ııını ~· ;ıpıl;ııı s:ıı·ıı.,tııı•m:ı soııııııda :ııılnşıl tlı ğ- ı , i zmiı· 'd r ki ad
ı·rs! ıı c l r hııhıııııı:ıılıi:ı, lı'lrlirilıııi~t i ı·. 

Gereği dücıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~çldan:ı.n dile1~.resinrle v::ıa. isteğ·i komi::ıyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedigine oy birliğ·iyle karar verildi. 

-.t:ıGi j-1-::ıi ..J.- 1 . s . ı %~ 

HlZ.\ <:i i('l·~ l{ 

l hıııılupıııaı· ııınlı :ıl lı• . .; İ :-;uııılu sııl,nk . ·. : 2() 

Kara i' No. Karar tarihi 

:20% :20 . ..j. • ı %7 

(f>ifil.r,i : 'l'('f)J) /~ltlliiiSilllf t• i~~· i ol11rok ((1-

f·~lllltl, !tt. il.t u .. 'lti . 1 . 1.%.:! giiuii fcnsika/a i(lbi 

lıllllfd ıtıiıuull/11 ı11ii~lt l;itlir. 

{'l:ı'itı : ·ıııa llak:ıııl ığıı ıııı <'t'\·;ıbi y:ızısııııla : 
},,]ı g·ı·ı: ·ııiıı ı7 . ı ~. ı! Hi:2 j.a,ıih inrlt• l ı·kı·ar T('()J) 
f .::.ı·ıı·lnı·ıı ıı .nı] atı•l.\'c•s'ııd<' g·:•ı::si i:-;1: i olnr<l'k i~r :ılııı

•ılığ' ı \'ı' ııı ı•s:ı.isiıı ıl ı• ıı ıııı·.ıııııııı k:ılııı lı Pıııcl. ııı l . ı:2 . ı!)() . ~ l:ı ı·ilriı ıılt' ıl:ıiıııl k:ııtlı·nya fl'iınJığ ı YC 
halı·ıı İ'ic:i ol:ıı·:ık t ::ı iJ';1lii'Jkl:ı cılrlm•·ıı. hil li il ıı·'.:',·ılir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuf{arda özeti açıklanan dllekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya y!l.rt;1 or,rranlanna r·üracaatı 4·crektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
z:enliyen 140· sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 

işlem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

,ı .~G!)j-t-f.5!)- ı 5.H.1Diı:2 

l ~n.r Atr.~ <:ÜRSOY, R.\ 8tT ÖZB AIC\X 
Bozkm1: Elına t: ııkurıı kiiyiinrln 

IC\ST.nroxı · 

Karar No. Kal'ar tarihi 

20!)7 20 . 4 . 1967 

( TJilr k('ilcr : (j831 sayz /1 J(annnım geçici 1 ncı 

nırulrlcsi ıı in ..: ln rı yosaya (l!fl;m/ır]ı ı·r " l nay(lsayrı ay

Inn oltlllffll rJrrrl;çrsiy!c iptalini ı's/ rmrklcdir.) 

'l':ırıın B:ık:ınlığının crY alıi ~·ar. ısınıla. : B:.ıkan
l ı k 6H3 1 sny ı lı 1\ aııı ınıın g'<'l:iri ı ııri madtlrs inin 
Aıı ayasa~·a ıı ~·kı ı·ı olmad ı ğ ı , aıı1 itlt'nıokralik bulun

nıaılıO.ı kanısınd a ol ılıı ~ıınıı, rsasrn 1\ ııayaı-;a l\Ialıln•ııwsi cl <' ~lı . 1:2 . 106~ taı·ihli 106~/ 1 ~ 1 sayılı 

karariyle bu maıldı•ııin .\ nayasa~·a :ı~· kın olmaılı ğ'ııı:ı. karar wrnıİ~j ohlnğu, Jıiluiı· ilınrktrc1ir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. :değ·i ilg-ili ve yetkili 
idari. mercie veya yar~'l ore;anlarına ınürac:ıatı gerektirdiği. cihetle k omisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci macldesine ait i~lerden olma<>ı hasebiyle k omisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Knr'!tı' No. Kaı·aı· tnı·ihi 

2098 20 . 4 1967 



-13-
(Dil0kçenin t arih Ye No. su ile sa•hibinin a,rlı, adresi Ye dile·kçe özetiyle komisyon kararı) 

4465/H65 - 16. 8. 1962 

FAİK PEKEL 
Bahç.elieYler 71. sokak :t\o. 32/6 

(Dilefıçi : Mersin Uar llliidiirii iken, 1957 sene
süıdc eıııC'kliyc scı•k edildiğinden miiştekiclir.) 

. Ulnştırına Bakanlığının ceYabi yazısında : Adı 
ANKARA gcı::enin emeklilik işl emi kanun Ye meYzuata uygun 

olarak yapıldığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklana!l dilekgesinde vakı )3teği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra~aatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4507 / -!507 - 21 . 8 . 1962 

T. S. K. Oknma- Yazımı Okulu cr öğretmenleri 

Narlıclere - 1~M1R 

Karar No. Karar tarihi 

2099 20 . 4 . 1967 

(Dilckçile1' : Okmnn - Ynznın okıılıı er öğret
?lıt' nlrrin.r, ınarı-s ı•erilıııriini istrmekl'ediı·.) 

1\lilli E~itim Bakanlığının ceYabi yazısında : 
07 Rayılı Kanunun nef)ri tarihi olan ll . 10 . 1960 
tan e,-vel nwzun olan öğretmen okulu mezunları, 

görevleri başında müktesep haklaı1 olan maaşlarlu Y d. Sh. öğretmen olaı·nk 20 ay öğretmenlik ve 4 
ay ask0ri eğitim ~örerclc terhis cdildiklcrini; 18 . 7 . 1963 tarihinde kabul edilen 291 sayılı Kanunla 
ilkokul öğ-retmenlNi 4 aylık temel ve ihtisas eğitimkrini yapmak üzere askero alınmakta vf' viliiyet
lcrle ilişikl0ri k0silmclctf'dir. 4 D~'ın bitimill(1e lmr'a ile 1 100 öğretmen okuma1- yazma okullarmda, 
müktt:Rf'p hakları olan ınaa~la iiğrdmrnlik :"apmakta, diğC'rlcri ise köy okullarmda er öğretmen ola
rak ~alışmak Ü7erc hakanlık 0mrinc wrilcrck iller rmrino atandıklarını, 97 sa:vıh Kanumın neşri ile 
2!-l l Ra~'ılı Kanunun neşri 1 arihleri arasında eylem li aRkf'rliğini yapmak Ü7.cre silah altına alınan ilko
hlll öğretmenleri bu lıizmctl0rini cr olarak ifa ct-miş oldukları, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4535/4535 - 23 . 8. 1962 

AIIi\fET !SIJAl\IGÜNEŞ! 
Top~ayırı köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2100 20 . 4 . 1967 

(Dileli:çi : linynıann Topçayırı köyünden Bul

.aaristan rııiilterisi olnp kendisine iskan fonnndan 
yardmi uaınlrııadığmdan rııiiştekidir.) 

Köy !şl0ri Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı 
Ilayınana - ANKARA gf'~Nt 1flS3 yılınrlu hir nii.fns olarak Ana:nırda gel-

di{;i; Hayınnna il\f'Sinin Topı::ay1rı köyüne yerleş
tirildiği, 2510 sayılı İskfm Kanumına cla~'anılarak 1 000 1\F lik arsa, (1 800) liralık nakdi kredi, 
(80) dönüm kültür arazisi, iki at, bir a.dctl araba, !)00kg. buğday verilmek suretiyle yardım yapıl

dığı, bildirilmektedir. 



-14-
(Dil0kçcııin tarih ve No. su il c sarlıibiniıı aıdı, adee~;i ve di'lcl<Ç'C özetiyle komisyon kanırı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

4536/4!136 - 23 o 8 o 196~ 

HASAN KABBŞ 

Kınacı Pazarında Manifatnracı Yusuf Kar
deş eliyle nilvan'ın kolik köyünckn 

IIil van - URFA 

44!18/ ..J.!58- ]5.8. 1962 

SELAHATTİN KAPLAN ' ve arkadaşları 
Molla Mustafa köyünele 

BULANT K 

Ka ı:ar No. K arae tarihi 

2101 20 o 4 o 1967 

( Dilekçiler : Topraksız olup, I! azine yerler-in
den kendisine verilmesini istemeldedir.) 

Köy Jşlc ı·i Bakanlı ğının ccvabi yaz ı sında : Di
lek ve H azi ne ycrlrri hakkındaki iddia konusunun 
incclctt iril rrrk toprak dağıtımına haşlanılığı hak
kıııclaki 10 Kasım 1066 tarihli 196 sayılı genelge
nin ışığı a l tında ir;lcmc tahi tutulacağı, bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı )3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4580/4580 29 . 8 o ] 962 

YUSUF' UAN ve arkadaşlan· 

Aşağı Tavla Köyünde 

Karar N o. Karar tarihi 

2102 20 o 4 o 1967 

( Dilekçiler : Ağn Doğubayaz-tt Aşağı Tav la 
köylerine içme suyu verilmesini ist emektediı-ler.) 

Kö.v !~l eri Bakanlığın ın ccvabi yazısında : Adı 
gC'~rn köye ic;:me suyu inşaatı 1966 bütc;:c yıh 

DOGUBAYAZJT ir;mo suyn inşaat programına dahil olduğunu, 1966 
hüt~c yılında 180 000 lira harcanmak suretiyle 

kaptaj isa.lo hattımn hir kısım inşaatı ikmftl ed ildiği ni , in şaatın miitcbaki kısmı olan 147 000 Tl. 
lik iş 1967 Ylh programına alınmak suretiyle 5 köye kilfi miktarda sıhhi ir;mc Ye kullanma suyu 
temin edileceği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2103 20 . 4 . 1967 
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(Dilokçcnin tarih ve No. 'su ilc saıh'ibinin adı, adresi ve di1ekçe özetiyle ·kıo:misyon kararı) 

4626/ 4626 - 31 . 8 . 1962 

MURA1.' TANGÜRER 
Hayretti'rı Ça.vuş maıhallesi Fcı·ah sokak No. 27 

Üsküdar - İSTANBUL 

(Dilekçi : 1nhisa1· tütün bey'iyeler-i üçte birle
r-inin harb môl{ıllerine tevziindeki rniisavatsızlığın 
giderilmesini istemektedir·.) 

Milli Sa\'Unma Bakanbğının cevabi yazısında : 
Kanunla ta.yin ve tesbit edilmiş olan tütün bey'iye 
ikramiyesi dağıtım şeklinin Milli Savunma Ba

kanlığınca değiştirilmesi mümkün olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiuin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifiı 
veya tasan sma konu teşkil eylediği eıihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase')iyle komisyonumuzca bir )]lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4665/ 4665 - 6 . 9 . 1962 

AHME'T DOÖ AN 
Nusrettin mahallesi ! stiklal caddesi No. 72 

DÜZ CE 

Karar No. Karar tarihi 

2104 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Adapazan Başmüdiirliiğü Ilendek 
lşletnıesinin Karadere bölgesi Karabakkal yolunda 
«Taşm·on» olarak çalıştığını ve yapmış olduğu yo
lun klasında hataya düşülmek sıır·etiyle mağdur 

edildiğinden müştekidir·. ) 

Tarım Bakanlığınm cevabi yazısında : Adı geçen raporun neticesini muvafık görmi'yerek klasla
rın Nafiadan almacak yi'ıksek mühendis tarafından tetkik:ini istemiş ise de, bu teklifleri neticeyi 
değiştirecek tarzda bulunmadığı kanmıti ile revaç görnıcmiş, ya'Pılacak başkaca bir muamele olma
dığı, en son olarak 23 . 8 . 1963 tarihinde kendisine tebliğ edilmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.inin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı organıanna müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumıu ça.lışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumıuca. bir 
i4lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ka..rar verildi. 

4694/ 4694 - ll . 9 . 1962 

SABRİ ÖZGEN 
Vali ! zzet Bey Cad. No: 71 

KONYA 

Ka:rar N o. Karar ta:rihi 

2105 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Öğretmen enıeklisi olııp öğretmen
lerin nıağduriyetlerinin gideriLmesini, istemekte
dir.) 

İçişleri. Bakanhğmm cevabi yazısında : Adı 
ge{!enin 6273 numaralı Kanunun şümulün c girme
mektc olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiuin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5, nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ~}lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K a:rar To. Karar tarihi 

2106 20 . 4 . 1967 
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(Dilekr,rnin tarih n Ko. HU ilr HaiJı;Jıiııiıı nrl . n.chrsi vr cli"kkc:e özetiyle komisyon lmrarı) 

4713/ 4713 - ll . 9 . 1%2 

Zi 'HT('r SAKA 

Bıırr: nın lı. Bıı.nr sok:ık Xo: ~Eski ~\ğ·ır Ceza 
Reisi 

(D ifrl•çi : B!lrrlıır A[/ır ('eza .lfalıkcmcsi Rcisli
.ifiwlrn c111k!i illl'rtmclcsı·n;n ı'ptrıline dair; J(nrucu 
.lft rlis l•rmırı 1.-csiulc5h/Jı: ı·c ayrıca .ldofet Bakan

fır]l. "lum11rt Jfrrlisince 150 lira maaşla l'azifcye tii
yininn karar l'erifdi,Cji, halde tayininin yoznlnıadı
i}ınrlmı 111 ii.~lcl<idir.) 

~\clnlr1 l~aknıılığıııııı f'rvnlıi Y<IZ''{l!Hln :G. 1'2. 1 !'G+ tnl'ilıiııı1e ~ru:·i Ağır C'ezn ~.rahkemrsi naşlmn
lığına. ınüktrsep hnkl:ırınn denk ınan~, iiclrnr'k nk'lrlm Yc•rilPırli: snl'r1 i;dc' ti\.•,riıı i cihrtinc giclil mi~ 

olc1ıığn, lm nrnda n·ı·ilf'n D:ıııı~tny kn:ırnl'lnl'llın da u,vnlnı·nk nrlı ;:('<'~rııc· p:rı·c,kli tn:ı,nıinnt da örlrnıni>ı 
o lclnğ'tı, lıildiı·ilnıPktPclil'. 

Gereği c:üşüni.lldü : Dilelrçinin yahrda özeti açıklanan dilc~{çesindc v~Un isteği idari mercice 
yerine g·etirilm'•} olması henabiyle Eomisyonuun:zca. lıir işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy 
birliğiyle karar verildi. 

4727/-n27 - 11 . n . 1%2 

jki ('f'~ıı](']ik 883 ~okıık J\o: 17 

Karar No. Karar tarihi 

2107 20 . 4 . 10G7 

(Dil' 1.'1·-i: (niı·crsilcdc Jllcmur olarak çah§ırken • 
görr ·indcn r;ll,·nlıhrJındrm miişlrkidir.) 

l•~ğ-r {'nh-rrsit <'si Rf'ldiirli'ığ'üııün re\·ahi ynzısın 
rl;ı : Arlı g-P~<'n 'l'ıp l•'akült0si pcı·soıl('lin<lcn olup 
~lO.(). 1!JG2 tarihinıle giircvindrn ayrılan Makhule 
Z·ı•ıılı:ık'ııı fakiiltC'ıl<'ıı :ıyı·ıl<lıl\tnıı soııı ·n tınnr ,.c 
tslı:::'\n 1\nknıılı~ııııla ı~iirc'Y nlılıi!;ı. lıilclirilın0l<tcdir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç1kJa:ıan dilekçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyn. y1.rp or~a"lhnna müra-::~atı ge.,..C'1 "tirfliği cihetle komisyonumuz ça ı~rnalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanımun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4737/~737 - 12 . n . 1962 

AI11\1E'l' Yc ITATjtL BE('ET 
Ege ltimat Z0~·1iııynğı Pamuk ('ırr:ır ,.c 
Un Fabrikas1 

Karaı· No. Karar t arihi 

2108 20 . 4 . 1967 

(Dilrkçı~ : Ya,ijlıya ayrıinn pnnııık çiğillerinin 

strrli.ze edilmemesini i.~tcmeldrdü·.) 
Tnrıın Baknıılığının rrvahi yazı sıııtla : Çır~ ır 

Falll'ikn vr rYlrı'i snhiplf'l'inin :ı,nııınnın da Bnh:an
lığ·n ,·i\kı ıııiiı·nr:ıntlnı·ı ü:ı,cı·ine konu ınnlıallen ince-

BAYINDIH l0ncliği V(' 1%:1 ~rılıncla ın0vw il 0 ilg-ili mi.i.ta has-
sıslıırın katı l<lıl~ı topla ntıcla n lınan kara ı·l ara göre, 

yağlık ~iğit]('rini 31 lıfart tarihin(' kn(laı· Bt•'rlizr rılilıııedr>n 1~lrııınrsi ve nakilleri scı·hcst bırakıl mı !) 

kcyfiy<'t teşkilat vasıtasiylc ilgililere cluyuı·ulınuş olcluğn, lıilclirihnckt('clir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiflin yukarda özeti a<:ıklanan dilekgesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı geretrtirdiği cihctle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 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 

2]09 20 . 4 . 1967 
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(Dilok~cn:n tarilı ve No. su ilc s~·h'ibinin a.dı, adece~ ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

475G/ 475G - 12 . 9 . 19G2 

ALt HAYDAR OCAKÇIOöLU 
İsta.nbul Bürosu Avukatlarından 
2207 sicil sayılı 

iSTANBUL 

( Dilckçi : Adalet Eal:an:1r;ı Ayn·nıa lll eclis:·m·n 
2G . 2 . J9G2 fa.rilı ı•c 91() sayıl1 alcyh1"ndc sad1r olıı
nan !:aranızdan miiştcl;;"dir.) 

Yük~ck Ilil.kiml er Kurulu l3aııkanlığının ccvabi 
yazısında : Adı geçen iı;:in Adalet l3akanlığına ve
rilen kararlarda Ye yapıl an işlemlerde bir usul
cüzlük YC kanunsuzluk bulunmadığı bildirilmekte
dir. 

G:ır:ıği dü?ünüldi.i. : Dilekı:oinin yukarda öz~ti r..Jıklann.n dilakçesinde vakı isteği il~li ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ger.:ık~irdiğl cihetlc koıni3yonumın çalışmalannı dü
Z')nliy;m 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlorden olma11 hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına malın.! görülmediğine oy birliğ·lyb karar verildi. 

4790/ 4790 - 19 . 9 . 19G2 

MUSTAFA ÇELİK 
Göl veren köyünde 

1 

TE lu"\! AN 

Karar No. Karar tarihi 

2110 20 . 4 . 19G7 

(D :leke; i : .li ahkenı 'Jye venıı ;~ oldıığıı, davaları

nın ne tic cl an med i.iJ i nden nı :i~~ ekidi1·.) 
Adalet B:ıkanlığmın C()Yabi yazısmda : Şikayet 

ko mn eelilen davalarda mu! YC kanuna uymıyan 
bir cihct bnlunmdığı, 9G0/105 saJ1lı elfıvanın ise 
miif)tcki tarafından müracaatta bırakılmış olması 

sebebiyle, n cticcl cnmcdiği bildirilmesine göre, 
lcm olmadığı, bildirilmektedir. 

dileği hakkında D:ılmnlıkça idareten yapılacak bir iş-

Gere;ri dü~ünüldü : Dilekcinin ynkarda özeti açıklanan dilakçesinde valn istcl\"i iİrrili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektidiğ-i cihetle komisyonumuz çalışmaln.nnı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lcrden olm::ı. 1ı h:ı.:ıebiyle kor.ıisyonumuz~a bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlij·iylc kar::ı.r verildi. 

4795/ 4795 - 19. 9. 19G2 

SEYİT MBIIl\fET ÖZ 
Mustafn.paş:ı. mahallesi No. 27 

GEBZE 

lundu~nn~lan, 4G sayılı Kanunun 43/ 2 m~ddcsi 

Karar To. Karar tarihi 

2111 20 o 4 o 1967 

(Dilc1;çi : Gebze Jl ııl.-ııl~ ITahinıi görevım, hö

t:iye l;ullawlır'iın-lan 1ıt :iJtekid ir. ) 
Yiikcıck iliıkimler Kurulu Bıııkanlığının ccvabi 

yazısın ~l r. : ş:kfı~·ct konusu, hiikimin yargı .'·ctldsi
n:ı YC takdir hakkına ili. kin olup yapılan işlemler
cl:ı, mul ve kanuna avkırı bir cihct görülmemiş bu
nvnrmc:ı.; adı g~ç:cn httkim haldnn:la ı:onı6turmaya 

yer olm:ı.dığına karar Ycrilm:ş olduğu , bildiri !ınci: ten ir . 
G:lr.:ıği düşünüldü : Dilekı:inin ~ukarda ÖZ )ti F,;ı dann.n dilakçesinde v:;,kı isteği il ;ili ve yetkili 

ida.r~ mercie veya yargı organıanna müraca:ı.tı gorek':.irdiği cihetlc komif'?onumu3 çalt~malannı dü
Z""ınliy;m 140 sa:;rılı Kanunun 5 nci maddesine ait ir;lord:ın olma1ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasınıı, nıa.hn.l ~5rülmediğinc oy birliğlyb karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2112 20 o 4 o 1967 



- lS -
(Dilckçen:n tarih ve No. su ilc sc·hibinin aıdı, adrco~ ve di1e'kc:e özetiyle ko:ın:Syon kararı) 

4SJJ/4803 - 10 . !J . 1%2 

İBRAIIll\1 IT AKKI GÜNGÖH. 
Serçe sokak Özkan Ap. 34/ 3 Avukat 

Yenişehir - ANKARA 

(Dilekçi : 131G doğıınılıı iken, yanlıJlıkla 1309 
doğıını1ıı ularak n iifusa kaydedildiğini, bıı duruma 
göre çalı:~aca.k yaşta bulımdıığtınıı ileri sürerek ve 
ayrıca birinci sınıf hakinı~erden sayılması rrerekti
ğini belirterek, yiiksek kurııUara iiye seçil~nesini 

ve yeniden hizrıı ete alınnınsını istemektedir.) 
Yüksek IIakimlcr Knrulu B1şkanlı ğının ccvahi yazısında : Adı gcçenin reı;mi hclgelere ve sieil 

kaydın--. g:irc 130:) do1umlu olup halen 74 ya~ında bulunduğunu kaldı ki, iddia edildiği gibi aslında 
131 G doğum u olsa biiP, cm·mli, yaş hndd:ndcn emekliye ayrıldığma göre, kendilerine bu yön-den her 
hang-i bir Dc·dct hizmeti ilc görevlcndirilmcsinc ve yük<ıek mahkemelere, i.iyc seçilmesine imidin bu
lunmadığı, bildirilmektedir. 

O~r:ığl düşünüldü : Dilek0inin yukarda öz~ti ajıklanan dilekgesinde v§.kı isteği il~li ve yetkili 
kb;'!'i. mercie veya yargı organıanna müraca:ıtı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalL~malarını dü
ZJnliy:ı-n 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lcrden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlom ya!Jılmasınıı. mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4837/4837 - 21 .-9 . 1!)62 

IIIDTR RL 1A 
Argavan ilc_:0si Yeniköy Eğitmeni 

Karar No. Karar tarihi 

2113 20 . 4 . 1967 

(D ilekçi : Eğitmen olııp e :n eklilik hakkı rı. ın ve• 
rilmesini isterMlded.ir.) 

Milli Eğitim Bakanlığı 5 . 9 . 1963 tarih ve 
1ALA TY A 323 sayı lı K:mun la cğitmcnlcrc cmekl!Ek hakkı ta

nınmıı:ı olduğu, bildirilmektedir. 
GJrJ~i. d Li]~in:.Udü : Dilckçinin yukarda özeti r.~ıkl:ma:r. dilakçesinde v~,kı isteği idari meraice · 

y~rin'J g~tirilmi] obıas~. ba::ıebiylo komisyonumuzc:-, bir i~lem yapılmasına mahal g-3rülmediğine oy 
birliğiyle k:mı.r verildi. 

4843/ 4843 - ıs. o . ıaGz 
r-;tY.\Zİ AKYU.ıD IZ 
D·.ımlup:nar mahailcsi , 'unak sokak No. G 

DALIKESİR 

Karar No. Karar tarihi 

2114 20 . 4 . 1967 

(D ilelcçi : lfl aluliyet nıaa.sı tahsisi istemekte
dir.) 

Tarım B1kanhğmm cevabi yazısında : Arlı g~
r rn!n tahkikat cvraln aynen işletmesin c T. C. 
Emekli S<n-lı(!ma intikal ettirilm'~ ve adı gc<:cn 
Ocnd 1\Hiiiirliikı;:n 5434 sayılı Kannmm ll nci 

m;.-l::lc:Ji hükmüne göre 50 - 52 nci mn.ddclerinc isfnn.rlcn verilen karar ncticc~:ndc ad! mtılfıllüğü 

tesbit ccEmiş ve bu J-arara göre de hizmetinin azlığından kendisine 800 lira 97 kuruş toptan ödeme 
yapıldığı bil d iı·ilm :ı:ıti r. 

Gcr~gi düıiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti aifıkianan dilakçesinde vikı isteği il.ı;ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdigi cıhetle komi<~yonumuz çalışmalarını dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i<ılorden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işbm yapılmasına mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2115 20 . 4 . 1967 
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(Dilcıkçcnin tadJı ve No. su ilc saQı'lbinln &ı::l ı , adrcd ve uile'kçe özetiyle ·komisyon kararı) 

4033/4053 - 2 . 10 . 1962 

BNVBR Ç1VlTÇ1 

(D ilekçi : IItıhiın olup, PTT Genel Mii.d :i rliii}ü. 
em rin-le geçen h:'z ııı e~ leri 1'çin 
istcmckted :'r.} 

borçlaııdırılma:;ını, 

Ağır Ceza M:crkcmcsi Azası 
Yül;:sck lifıkimler Kurulu Da~kanlığının cevabİ 

yazı sında : Adı g-eçen fTT idarc3indc ınuvakkat 

memur olarak çalıştığı 4 . 3 . 1933 - 28 . 12 . 1!::3) 
tarihl eri arasındaki hizmetlerinin, boııçlanmasının mümkün olmadığı, bililirilmcktccl:r. 

Gül\IOŞANE 

Oereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektird iği cihetle 1 omisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veri:cli. 

4::l50/ 4939 - 2 . 10 . 1962 

IIlTlıUSt ERDITRAN 
Manifaturacı Kemal Tekin eliyle 

KIRIKKALE 

Karar To. Karar tarihi 

211G 20 . 4 . l !JG7 

(D ilehçi : T CD lslotmcsüıden eınekli olduğunu, 

5431, G31.1 wyılı l;anıın!arın nokw.nlıkZ.armm gide-

1'ilınesini istemektedir.) 

Gereği. dü}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.Jıklana'J. dilekçe:indc v:~kı isteği kn.:ıun teklüj 
vey-:. t:ı.1ansın:1 konu te:;kil cylediği ~etle komi::yonur.ıu:::: çalış:oalannı düzenliyc:ı 14J r.::ı.yılı Ka
nunun 5 n ::i ır.a:ldes:ne ait i:lerden olma'lı hase'>iylc komisyonumuz::a bir .i_lcı:ı ya~:lma::ıına ma
ha! gJrülnıediğ:Ue oy birliğiyle karar verildi. 

406~/4060 - 2 . 10 . 1962 

II.Alı1T AT MER 
Yertidoğan mahallesi 36 ncı sokak No: 3 

Zeytinbm-nu - 1ST ANB L 

Karar N o. Karar tarihi 

2117 2) . 4 . 1967 

(Dilekçi : Adli miizaharct talebinin rcdledildi
ğinden miiştek1'dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilıjli ve yetkih 
idari mercie veya yargı organlanna. müracaatı ge raktircliği cihetle komisyonumuz çalı5ma.lannı 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 tar~hi 

2118 20 . 4 . 1!)67 
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(Dilol(çcn:n tarih n~ No. su ilc s ::•:ı:b:nin <: ·lı, r.clı-c.::;i ve clückçe özetiyle komisyon karan) 

4!:l01 / 40G1 - 2 . 10 . 1%~ 

IL\.:\IDl TOn.IOTEN Ye ark:ıdaı:ıl:ırı 
Kangonı. Süngcrcilcr naınına 

Ma rmari::: - l\IU üLA 

( DilekçiZer : Osman! ı lmparatorltığıından kal
ma Saydiye Nizaınnamcsin~n l.:aldırılınasını istcmek
tcdirler.) 

Gereği di.i]Üni.ildE : Dilekçinin y.ıkard:ı. özeti a]ıldana::ı dilekçe:ıinde v:tkı. isteği ka::ıun teklifi 
vey~ t::ı.:ansın2. konu tc: Idl cylcdlğ-l cihetlc kominy.)numu::: çalışmalanın düzenliyen 140 ı:;ayılı Ka
nunun 5 n::i n:n.:ldes~no ait iJcrden olma'jı ha:::;o 'Jiylo komisyonumuz~a bir :ı_ıez::ı yapılmasına ma
ha! g:)rülmediğ·:nc oy l:irliğ!yle karar verildi. 

4960/ 4%() - 2. 10. ] ()G~ 

AII1\IE'l' ULUDAJ. ve arkadaşlan 
Vi'liiyet müstahdemler~ 

TOKAT 

Karar No. Karar tarihi 

21HI 20 . 4 . 1967 

(D2ekçiler : ltl iistahdem olduklarını memurla
re verilen haklardan istifade etmelerini istemekte
dirler.) 

Gereği di.i:Ji.ini.ildü : Dilckçinin yukarda özeti a]ıklana:ı d.ilekçe3indc v:1kı isteği kanun teklifi 
vey~. t ::ı.:ansınc. k onu te: kil eylediğ-i cihctle lwmi·: yonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 cayılı Ka
nunun 5 mi nı.:idc:ı:no ait i)erden olma>ı ha:::;e ·)iylo komisyonumuz::a bir :ı)em yn.p:.lına:ıına ma
ha! g:..irülıncdiğ:Uc oy tirliğ·;yle karar verildi. 

4974/4974 - 4. 10. 19G2 

AGA ARSI~AN 
Çamur A1czrcsi halkından 

Kclkit - GÜl\IÜŞAKE 

Karar N o. K arar tarihi 

2120 20 . 4 . 1967 

( D ilekçi : II azineye ait b eeleli mıık.abili sat ınal
dığı ara.zisinin başkaları tarafından işletilrııekte ol
duğıından rııiiştckidir.) 

G~r~ği d üıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı.]ıklanan dilakçesinde vfı.kı. isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı orı:,a.nlann:.ı mürnca:.ıtı ge :cktidiği cihetle lwmb yonumuz çalı~m:ı.lannı dü
rcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddc~ine ait i-; lerdon ob:ıa -;ı h:.ı:ıcbiyle komisyonumuz::a bir 
işlem yapılma:ıınıı. mahal görülmediğine o:r birli~·iylc kar:ı.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2121 20 . 4 . 1967 
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(Dilck<iCnin tarih ve No. su ilc sa1h'lbinin adı, adre:;i ve dilekçıe özetiyle •komisyon kararı) 

4981/4981 - 4 . 10 . 1962 

SADilC C1BEL1 ve arkadaşlan 
Özel İdare Atlı Tahsildarı 

Tire - İZMİR 

(D ilekçiler : O zel idare tahsildarları oldukla
rını, lıi aliye tahsildarları gibi kasa ta.zminatı veril
mesi1ıi istemektedirler.) 

Gereği dü}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aJıklana:ı dilekçeJinde v~ıkı isteği ka:ıun tekli:i 
veya ta.sansma konu te~kil eylediği ci.hetle komi:ıyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 ı::ayılı Ka
nuntın 5 nci m~ı.:idesine ait i: lerden olması hase')iyle komisyonumuz::a bir _;)em yapılmaJma ma
hal g0rülmediğ.i.ne oy birliğiyle karar verildi. 

4!)83/4983 - 4 . 10 . 1962 

AIIl\1ET DEMİRKESEN 
Şimşek Gazetesinde Yazar 

SOMA 

Karar No. Karar tarihi 

2122 20 . 4 . 1967 

(D ilekçi : Sorııa Orman B ölge Şefinin yaptığı 
yolsuzlukları ve görevini kötiiye kullandığından 

rııüştekidir.) 

Gereği düşünüldü : DilekgiDin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idart mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
z·mliyan 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle kar:u- verildi. 

4985/4985 - 4 . 10 -1962 

HA YRİ 1\IUTİ 
Sultanahmet Torun sokak No. 18 

İSTANBUL 

Karar No. • Karar tarihi 

2123 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : !{ırk küsur seneye yakın Devletin 
muhtelif görevlerinde bulunduktan sonra 1961 se
nesinde Topkapı Sarayı Müzesinde rııağduren 

emekli olduğundan müştekidir.) 

Gereği düıünüldü : DilekQi.n.in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra::n.ı.tı gerok~irdiği cihetlo komisyonurom çalışmala.rmı dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy bir li ği yle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2124 20 . 4 . 1967 
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(D ilc:~çcıı:n tarih Ye N o. su -ilc s~:\:b:n:n ::: · Jı, :ıclr t:.;~ ve cli1'ckçe özctiy 1 c lwın:Syon kararı) 

4::J37 / 4::l37 - 4 . 10 . 1%2 
HAYDAR YILDil~IM 
Ccz~ E\·i M:ılıkumlan 

1\IARAŞ 

(D :lc l~ r;: ze r : Mah!Jmılanıı affma dcıü·; görüşii
len !:anun te!.li["ndc rnalık1tın ve mcl'kııflarm da 
de rtlerinin de göz öniine alınmasını 1'stemektedir.) 

Ccr::ğ:i. dü:;ünüldF : D1Ickçinin y-.ıka d:-. özeti :ı.]ıklana:ı. dilekçe.:;in:ie v :IIP. isteği I::o.:ıun t eklifj 
voy::. t:ı.: ansın:-. kmu tc:kil cylcdlğ-l cihetlc lwmi::ı y.:ınumu::: çalışnuı.lannı düz~ııliyo:ı 140 c.1.yılı Ka
nunruı 5 n::i r-a:lde::ı:nc ait i:Jerden olnıa·ıı ha::o )iylo komisyonu!nu:::Ja bir .1)em ya:J:lma::ıına ma
ha! a;)rülmcdiğ':Uc oy tirliğ~yle l{arar verildi. 

4D3D/ 4DSD • 4 . 10 . 1DG2 

BEKJH. SJTAOtıLU 
Ceza Edndc Ilükümlü 

KAYSERt 

Karar N o. Karar ta.ı·ihi 

21~3 20 . 4 . ] !)67 

( Dı:le l: çi : J( ayseri Ceza EvôndtJ hiikiimlii olııp 

Af J{anıınnıııın çıkanlmasını ı's t emektedir.) 

Cocroğ~. dü:niildi.\ : Dilekçc::ıindc vllo isteği 78) sc.yılı Af K:ı.:ıunu çıkar.Jdığında.n komisyonunnız

c::-. bir ;_ıem yapılmasına maho.l gJrülmccliğinc lro nr verildi. 

5:)00/5000 - G . 10 . 1%2 

YUSUF Yl l\IAZ 
Kılıc:örcn köyü Uuhtarı 

Baziki - BOZ OV AN 

Karar No. Karar tarihi 

212G 20 . 4 . 1967 

(Di fckçi : J(öy lerine {çme sııyıı verilmesini iste
mcktccl."r.) 

Köy İ~ l rri I3:.ıkanlığının ccvab: yazısında : Ur
fa ili Dozova - Baziki nahiycsinc bağlı Kılıçören 

köyüne 5 Km. mesafede bulunan Beziki veya Ilacı 

lar köylerindeki mevcut sondaj kuyularından 

istifade edilmesi hususunun ilgili YSB D:yarb:ılm mıntaka kontrol amirliğıinc, 4 . ll . 19GG gün 
ve G415 sayılı yazı il c talimat vcr:lmi~ olduğu, bildirilu.cktcdir. 

Gereği dü}ünüldü : Dilckçinin yukarda özeti a]ıklanan dilekgesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari nıcrcic veya. y:ı.rc-ı or~a·ıl a.rma m üm ::a:ı.tı gcrJ!{~irdiği ciheti::ikoİni~yonumu3 çalı?malanm dü
zcnliycn 140 cay-.lı Kanunun 5 n : i maddesine ait işler:lcn olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma.3ınJ. mahal g0rülmediğinc oy Cirliğiyb karar verildi. 

5083/ 5Q83 - J 3 . 10 . J DG2 

IUII1TT1N ö7ıOEN 
D. ü . iftliği A tclye Gs to başı sı 

CEYLANPINAll 

gibi işc:ilerin Emekli Sandığı ilc bağlantıl an da 
mıyn.cağı , bildirilmcktcdlr. 

Karar No. Knrar tarihi 

2127 20 . 4 . 1!)67 

(DJckçi : Ceylanpınar Del"let Vretme Ç1'/tl1'ğin
dc r ·s taba5ı l § Kanunıma diild cdı'lcrch l~esı'len 

sigorta paralannın {leri ver:'lmes1'ni t'stemektcdı'ı·.) 
Tarım B::ı.l •anlı~mın rcvab: yazısmda : Çiftlik

tc 275 sayılı Kanuna istinaden yapılan toplu iş 

sözlcımcsi ilc 'İŞ\ il erc , tn.tminkfır ücretler ödendiği 

devam cttiğ:.ndcn istikbfı.l endişesi bahse konu ola-
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(Dilck~eıı!n tarih Ye No. su ilc sahibinin adı, adrc;:; : Ye dilck~e özet1ylc komisyon kararı) 

Gereği dü}ünüldü : Dilekçinin yukarca özeti açıklanan dilekgesinde va1o. isteği ilgili ve yetkili 
idari ı::ıercie veya yargı organl::ı.nna müra~a:ıtı gcr~k~irdiği cihf.tle komisyonumuz çahşmabrını dü 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasm:ı. mahal görülmediğine oy l:irliğiyb l;ara.r verildi. 

5100/ 5100 - lG . 10 . 10G2 

n.. A. iHSA YmmnAKAN 
J . Birliğ i l\lcrkez J. Karakol 
Komutan V. U'zatmah ('nvu~ 

Yığıl-c..1. - BOLU 

Kara.r N o. Karar tarihi 

2128 20 . 4 . 19G7 

(Dilcl~çi : llkol:nl ör]rcncisi b:;ı Saadet Yeı·cba
l:a;ı iç;' n aleyhine acı 'an ta:;m;'ııat daı ·a.rı net: ce si 

c:t'ık taks:tleri kabul ctt ,.ğini, mali takatı bozuldıığu 

c 'lw'lc II a:/ ne tahs::ıi isten en bakJyc ha!aıı 2 900 li
r·çnm ö;;cl olarak af cd,.lnıcs;'ni , ı~ tcmcktcdir. 

Milli B~itim Dakanlığının cevabı ya zısında : 
A<lı ~ec:eııin öğt'enim ması·aflarıncl.an mütcvelrt 

nlneaklnnnın gerek hftzı snı: ve ec zaların affı lınk~mıd::ı 780 numaralı Kanunla ve gerek sair kanun
larla af kapsamına alınmadığı , bildiı·ilmcktcc1ir. 

Gereği dü}ünüldü: Dilekçinin yukı.rda özeti O.~Jıld::ı.n::ı.n dilekç::ısinde vlkı bteği il~ ve y::ıtkili 

idari mercie vey::ı yarrrı organların:ı. mür:ıc:ı::ıtı r-c:·c!ctirdiğl cihetle komisyonumuz ç:ılısmahnnı dü
zcnliy::m 140 sayılı Kanunun 5 nd maddesine n.it Herden olma·n h:ı.::ebiylc iwmi.:ıyonumuz::ı bir i.j
lcm y:ıp:lr.ı.a::ın:ı. mah::ı.l rrörülmo:liğ~n::ı oy birliğ:y:o ı~a::-ar verildi. 

G342/G5 ı2, 7775;'7775 - lG . 5 . ] %3 

CEMAL (CK\IALEl'Ti T) SAYTı.Al\I 

U. S. B. arkasındaki subay evleri Ko. 50 

B:ıkanlıklar - ANKARA 

Irarar ~o. ICarnr tarihi 

2120 23 . 4 . l!)G7 

(D)fl;çi : lıl rın :ıriycti s1~asıwlrı l}i?· iftira y ii

ziiwbı JR sene 9 aya mahkum crlildijini, çıl:arılan 

cf ıı c taeillerden istifaie derek 9 sene ceza evinde 
m '1/t~.·ıl:n.;,?f "ti'rri çukerek hiirı-i11 ~tine l~avıı .~tıı']urıu, 

cnı 3klilik hakkının vcrilrıı 3sini istemektedir.) 

Maliye B-'lkanlığ.ının ccvabi yazısmda : Adı · ge :c-nin emeklilik işleminin yapılm:ş olduğu bildiril
ın:ştir. 

Gor.ıği. dü}ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :- . ~ ı1 dr.:ı:-.:'. dilokgJJincb v5.kı ta1::ıbi bakanlıkça yc
r:.no g.::.~irilmi2 olduğundan Ko:nis?onum113:;a. bir i]bm y::ı.:nlmaJına m::ı.hal g3r~modiğinc kara.r ve
radi. 

G33R / G338, D331 / D33J, 
14320/ 14320 - 3 . 4. l!)G:> 

I. KE~IAL BÜLBÜLAN 
Cebeci Soysal sol ak 'o. 4/G 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2130 20 . 4 . 1!)67 

(D''ckç~ : Yele?~ Pcrson~Jl Yrırba·t (938 -lıll.
M e.- H) ın naslnnın cl.'izcltilm ~sini. ist cm ~l;tdir.) 

G~nclkmm1y Bıf)kanlığı K1ra Knnctlcri Ko
m'ltanlı~mın ccv:'.hi y:ı.:ı:ılarm ~1a : G016 sayılı Ka
nnn ~() Oc:ık 1053 tarih;ndc yiiriirliiı~c ı:ôrdi(fini, 

kanun·hn evvele tcl?m:li gerektiren hir m1dde 
ıw·,·r·ıdolm'l.dığın". g(irc: adı gcrrn subay kann

nunun ncşrlndcıı- sonra b::ıtrscclilen haktan ist ifade imkanı <'lde ettiğini; 30 . 8 . 1951 olan bakanlık 
nasbı, 7140 sı:ıyılı I anoo gereğince ; 1 . ll . l!:l55 tarihine ve 28 l\1a.yıs 1!)G0 tarihli Milli Birlik Ko-
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(Dllokçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dllıC'kçe özetiyle k 'omi:syon kararı) 

m itesi Kaı-arnamcs i g2rcJ:ncc de 30 . 8 . 1955 g:.Jtlirülmüş olup, 30 . 8 . 1961 tarihinde yedektc 
Yb. lığa yiikscltild :ğl ni, 7 ve G ncı sınıflarda 145::1 sayılı Askeri Memurlar Kanununun 8 ne! mad
dc8i g~rcğ;ncc subaylara nn.7.arQn birer yıl fazla bckletildiği iki yıllık müddctin nasbına t esir etti
rilmcsinc iınk5n görülcmcmcktc olduğu bildirilmektedir. 

G:ır:ıği dü}ünüldü : Dilckçinin yukarda özeti a::ıklanan dilakçesinde v1\.kı isteği komisyonumuz 
çalı~m::ı.lannı d jz jnliy:ın 140 sayılı Kanunun 5 nci m:ı;:ldeı:ine ait i~lerden olması hasebiyle komis
y ;mumuz::a bir işlem yapılmasına mahal görülm:ı dij-inc oy birliğiyle karar verildi. 

678S,I678S - 4 . 3 . 19G3 

Karar N o. Karar tarihi 

2131 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Emekli J(anıınıtnun 39. ll. fıkrası 

ger n.(iince göriilen l iizıtrıı 

edildiğinden nı 'i.~tekidir.) 

üzerine em ekliye sevk 
HtiSBYİN GE"?-GER (BODUROGLU) 
ilatay Postası Gazetesi eliyle 

Devlet Bakanlığının cevabİ yazılarında : Va
kıflar Genel l\fiidi.irlüği.indcn alınan ına!Qınatta; 

adı g:ıı:cnin bu konn ile ilgili olarak Danıştaya 

ve dosya~ının halen Danıştaycia bulunduğu, bildirilmektedir. 

İSKENDERUN 

da vı:ı. a.~tığı 

Gereği dü?iinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yn.r.r;ı orp,-a:•ı.lanna. müra.-ıaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanttı dü
;enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait islerden olması hasebiyle komisyonumuzcı:ı. bir 
işlem yapılma:ıın:ı. ma.hal görülmediğine oy birliğiyl::ı karar verildi. 

7503/ 750G, 11582/ 11582, 
15G!l3/15G93 - 18 . 6 . 1965 

IIULÜSİ TOK 
6 l\Iayıs ıncydanı No. 3/ A 

Yenimahalle - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2132 20 . 4 . 1967 

(D ilekçi : N evşelı ir - G iilJelıir ilçesi S alanda 
J(öı6 Olcıılıı OiJretnıeni iken, 1951 u.ılında 5-134 
sayılı J(anunttn 39 ncn maddesi (Jereğince re'sen 
emeUiıre sevk edildiğinden m iiştekidir.) 

1\filli Ei7it'm B:ıkanlığının ccvabi :vazısında : 
1. Artı gec>cn 4 . 2 . 1961 tarihinr'le T. C. Ku-

rucu 1\feclis D ;Iekc>e Komis:vonuna ıniirara~ttla ye
niden alınınas1 direğinde ve durumu s!cil dosyas1 incelenerek T . C. Kurucu Mccli -: Dilck<;c K omisyo
nu B:ışkanlığına 15 . G . 19G1 gün ve 23554 sayıh yazıyla yaş haddini doldurmuş bulunması hasc
biyle yeniden görcvlcndirilmcsine imkan olmadığı, 

2. İ lgilin ~n 28 . 2 . 1951 gün ve 142 sayılı l\fiid Lirlcr Koınis:vonu karan ilc re 'Ecn emekliye 
sevk tarihi 6273 sayılı Kanunun ylirürlüğe girdiği öneeye aidolduğundan bir intıbak kanunnnda,n 
faydalanclırılın:ısının da mümkün olaın1yacağ1, bildirilmiştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ık1anan di1ekçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı org:ı.nlanna. müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü
Z:)nliyen 140 savılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma<ıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar ta:rihi 

2133 20 . 4 • 1967 
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8345/834.5, 12100/12100 - 10. 7. 1964 

ATJMET RALF YÖRÜKOÖLU 
Bii,viik Canıi sokak No. 27 

ÇANAKKALE 

( Dilekçi : Çanak kale V alisinin görevini kötüye 
kıtUandığından müştekidir.) 

t~işleri Bakanlığının cevabi yazılarmda: 1. Adı 

geçen, 1953 depreminde hasara uğrıyan evinin ta
miri için deprem tahsisatından yardım yapıldığı, 
dilek~inin bu yardımla evmı onarmadığı gibi; 

mail i inhidam hale gelen binanın tamiri hususun da, belediyece yapılan tebligata da riayet etmediği 
vo tehlikeli bir durnın arz edrn eYin belediye tarafından yıktırıldığı, enkazı satılınale suretiyle elde 
edilen 84,26 lirp.nın kendisine ödendiği, 

2. Ayrıca, müştekinin tedavisi mümkün ol mı ~·an akı l hastası olduğu ve idari yönden yapılacak 
bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8376,18376 - 15 . 6 . 1963 

1 SMA lL A Cl CABEY 
Çöpiii maha.llesi 

)ORUM 

Karar No. Karar tarihi 

2134 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Evmkta sahtekiklık sahte memuri
yet unvanı kullanmak, sahte evrakm sahteliğini 

bı1m·ek resmi mercilere vermek ve bu suçlara yar
dım etmek ve müzaherette bulıınmak gibi hallerden 
müştekidir.) 

"!!~nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı ge~en ihbarı ilc DS1 Saımmn 
BölgPRi rlrınanlarından Yüksek Mühendis İsmail Mısırlıoğlu ve Fen Mcmnnı Yunus Nadi Şener'in 
Mütaahhit Mehmet Şrner tarafından taahhüdcdi lcn projenin hazırlanmasına yardımcı olduklar1 
neticesine varıldığından adı ge~enlerin idari bakım dan DSİ O enel Müdürlüğünce re'sen birer ihbar 
cezası ile tl?czi~·e edildikleri ve miiştckinin ihbarları ile ilgili olarak yapılacak başkaca bir işlem 
bulunmadığı, adı gc~cn müstcdinin ihbarı ilr ilgili olarn.k İskilip Cumhuriyet Savcılığına hazırlık 
tahkikatı ~rapıldı ğ ı , haclisede emni;vet i suiistimal vo sahteidrlık suçunun bulunmadığından; maz
nunlar hakkında C. 1. V. K. 163/2 ve mütaakıp madclelrri gereğiner tahkikat İcrasına mahal olma
dığına dair 23 . JO . 1963 tarihli Hz. : 1963/ 1398 Ka. : 1963/349 sa;'l'llı takipsizlik karan verildiği 

ve bu Jmrann 30 . 10 . 1963 tarihinde müştekiye tebliğ crlilcrck kcsinlcştiği, hildirilmüıtir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalanııı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka ra r K o. Karar tarihi 

213!) 20 . 4 . ]967 
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(Dile-kçcnin tarih ve No. su ilc sa·b'ibinin a,<lı, adresi ve ·dilıek~e özetiyle ~{Jomisyon kararı) 

8841/R841, 10508/ 10598 - 10. 1 . J964 

JIA~AN lmTU A 
İngilizce Öğretmf'ni Namı•k Kf'mal Lisesi 

TEK1RDA(} 

(Dil ckçi : Emekli Topçu Yarbayı olup, tek ik
ranıiye ilc emeklilik işleminin yapıldığından miiş

fckidir.) 
Mi lli Sanmma Bakan l ığ ı nın ccvabi yazı l arın

da : Adı gc~cn, 15 Ağustos 1962 tarihli d ilrkçc ilc 
müracaat edrrrk 42 sayı l ı Kanunu n 1 nci madde

sine göre tek ikramiye ilc emeklilik işleminin yapı l ma.c;;ı nı istediğinden 3 Ekim 1962 tarihli Karar
name ilc em ekliye sevk edildiği ve ordu ilc ilişiği kesilmiş bulunduğu, 42 sayı lı K anunun Bakanlığa 
Ycrdiği şikftyctc istinaden vr i s t eğ i üzrrinc yapılan rnırkli l ik işlcımiıı•dc kanuna aykı· rı hir husus ol
madığından cmeıklilik işlrnıiniıı iptali iınkfıns ı z o l duğunu, hu konu ilc ilgili olarak ııdll , 'idar·i ve 
askrrl yaı·gı yrrlrriıırr daha önce vrril miş bir l<a mı· ve Dil'okçr Komi<:;yonuııclaıı gegıııi.cı b ir • nıu

amrlcnin olmadığı bilclirilmişt'ir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 

veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ~ılem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

.>1901 /8901 - 28 o 7 o 1963 

1WNIR üZTORPN 
17:j4 sokak No: / 32. A 

Kaı·ar No. K arar tarihi 

2 136 20 o 4 o 1967 

(Dilekçi :TCDD l§letmcsi 3 ncü l§letme .ll f iidiir
liiğii m emnrla·nndrın olup 29 . 2 . 1.962 trırih?'nde 

/;Pnrh ist c.r/iul f' emcl;li oldıt,ijunu ı•e fnknt cmrkliliği 

7 nci dereceden yapılmadığından rniiştelcidir . ) 

Karşıyaka - "!ZMiR Ulaı:ıt ı T'rna nalmııl ı ğının revabi yazısında :Ad ı 

gcı:cnin 7 nci dcreecden emckl~ye srvk edil mesinin 

lazımgelereği hakkındal<i iddiasının varidolmıyacağı ve bu mcvzuda 1953 yı l ında idare a l eylıiııc 
Ankara Asliyr 2 ııei Ticaret Mahkrm csiııc di\.va ikıimc rtm i ş ol<lnğu ve davayı kazan lı ğına dail' ad ı 

ge<_:cnin sicil dosyasınua bir kayda trsadüf cdilmrdiği, bil d ril m cktcdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idft.ri mercie veya yargı organlarına mürncaatı 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. 

9346/9346, ] 1224/ 11 224, 
16~40/16240 - 7 o 9 o 1963 

NLTRf·~TTJN JBI ~ 

Posta Telgraf Müd. nt lı Dağıtıcısı 

YO/':OAT 

Karar No. Karar tarihi 

2 137 ~o . 4 . 1967 

(Dilekçi : Bedelli gayrinıenlwlün miizayedc
sin('. Üjlir(l,kle ncrticecle 6 000 lim bedelle üzerine 
ihalesi yapıldığını borçlu Bilencen'in kardeşle ri ta
rafından nıiidrıhalc edilerek evin odasından ikiye 
aynldı.iJmı, icra mcmurluğu ı•c Asliye Ihdcıık Mah
kemesindeki dosyalannın incelenmesini ist emekte-
dir) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle k omisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

9607/ 9607, 10695/10695, 11 981/ 11981, 
13758/ 13758, 15838/15838 - 28 o 6 o 1965 

RBMZt DAL 
1 nci Sın ıf Askeri Ceza Evi 

Yıld1z - i STANBUl, 

Karar No. Karar tarihi 

2138 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Miike·rrer firar ve sahtekarl?k suçla
larından dolayı H arb Akadem.ileı-i ]{ornutanlığı 

M ülga Askeri M ahkemesince rnahkurn edildiğini, 

suçlannın 218 nurnaralı A f Kanunıınıın şüm.ulii,ne 

girdiği iddiasiyle; bu kanıından istif ade ettirilrneyi-
şinin sebeplerini sormaktadır.) 

Millt Savu nma Bakanlı ğının ccvabi yazısında : 218 &'l.yılı Kanundan evveline aidolmasına rağmen 

şartlı bulunan kanuna göre failin evvel cc fer'i ceza bakımından 113 ve onu tadil eden 134 sayı h ka
nun hüküm lerinin 1/ 15 fıkra larmdan ist,ifaclf'si olduğu cihetle, bu defa Af Kanunundan istifadesi 
ıncvzuuhahsolmadığ1 aynı hadise ve aynı fai l i~ in evvelcc veı·ilip kesin l eşmiş bir hüküm mevcut 
bulun madı ğın dan Harb Ak. K As. Mahkemesinin 23 . 8 . 1963 tarih li son hülunünün hükümsüzlü
ğüne ve f irara taalli'ık eden kesin hüknıün infazı ile 23 . 8 . 1963 tarihli hükmün sahteidrlığa mü
taallik ve bozmaya uygmı olarak tesis edilen kısmı nın t asdilcine karar verildiği , b'ildiri lmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.inin yukarda özeti açıklanan d.ilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına. mü.ra.caatı 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. 

2136/2378 - 3 o 9 o ı 966 

HASAN BRTUÖRUL 

Karar No. Karar tarihi 

2139 20 o 4 . 1967 

( D·il ek çi : J andarm.a birliğinde görevli iken ihti
las sııçnndan meslekten kaydı silindiğinden rııiişte

kidir.) 
!~i şleri Bakanl ığının cevabi yazısmi!a : Anı gP

Gen uzman jandarma çavuş işlediği bu suçundan 
dol ayı Malatya 8 nci Kolordu Komutanlığı Askeri 

Mahkemesinin 21 . 12 . 1965 tarih ve !"l65/29 kararı ilc Askeri Ceza Kanununun 131/1 nci mad
desi gereğince «7» gün hapis cezasına mahkUm olmuş ve bu cezası da kesinleşmiş bulunduğunun Vf' 

kaydının silindiği, bildirilmektedir. 

Avukat Nazmi Doğu yanında 

KARACABEY 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan d.ilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı getirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal börülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karn.r tarihi 

2140 20 o 4 o 1967 
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5980/52819 - 10. 8 . 1961 

HÜ~AMETTlN Ç1LİNG1ROGLU 
Tepecik mahallesi No. 1 

ÇORUM 

( Dilekçi : Polis Enstitüsü kad1·os1ında çalıştığı 
s1rada Enstitüye ajt ders kitaplannın sat?ş bedel
lerinden 33 116 lira 53 kııruşu zı'rnmetine geçir·
rnek s·urctiyle emniyeti suiistimal SU{'nndan Oenel 
illiidiirlük emrine alındığı ve iadei rnernnriyet iste
mektedir.) 

İ<:işlcri Bakanlığının cevabİ yazısında : 16 1 . 1057 giinlü onayla Genel Müdürlük emrine alın
dığı ve Genel Müdürlük emrinde kanunun tayin ettiği 6 aylık süreyi tamamladığından aynı kanu
nun 1 nci maddesinin son fıkrası gereğince meslekten ilişiği kesj]erck emeklilik hükümlerinin tatbi
kinin onaylandığı, tekrar görevine tayinine dair Bakanlığa yaptığı müracaat üzerine dosyası tetkik 
P-dilerck dileği, yerine getirilmesinin mümkün göeülıncdiği, lıildiri l mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma ma.ha.l görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

6043/ 61428 - 10 . 8. 1961 

AHMET ÇH.~DOGAN 
Kaledibi mahallesi'nde mukim 
Emekli Hususi Muhasebe Memuru 

TORUJ, 

Karar No. Karar tarihi 

2141 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Husıısi Muhasebe Mernu1·u olup 1958 
tarihinde göriilen liizurn ii.zeı-ine emelcliye sevk edil
diğinden miiştckidir.) 

tı-:i~leri Bakanlığının cevabi yazısında : Yet er
srzliği bakımından 5434 sayılı Kanunun 6422 sa
yılı Kanunla muaddcl 39 ncu maddesinin (b) fık-

rasına tevfikan emekliye sevk edildiği. bu hususta 
hi<:bir paıi:inin tazyiki bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumu.s çalışmalanru dü
zenliyen 140 sa.yılı Kanunun 5 nci: maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Ba.~kan 

Bolu Renatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 

Gümüşane Mi'Hetveki'li 
N. A ka,giin 

Siizı•ii 

Ad ana ~<'natörü 

ilJ . Y. Mete 

(Dilekçe sayısı : 96) 

•• '4•• •• 

Karar No. Karar tarihi 

2142 ~o . -ı . ı 067 

K n tip 
Eski~c lıiı· ~eııatöı-ii 

O. TT cuzal 



DÖNEM: SI TOPLANTI : 2 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

GENEL KURULU 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

_ _. Sayı : 2!> ~ 

Tev.ıi tarihi 

19 . 6 . 1967 Pazartesi 

(Dilekçe&in tarih ve No. su ile ııa.hibinin adı, adresi ve dilekqe özetiyle komiiyen kar&n.) 

4860/4860 - 22 . 9 . 1962 

BURHAN GÖKSEL 
Emekli Hava Kurmay Albay Adakale 
Soka!lı:: No. : 41/ 3 

Y enişciıir - ANKARA 

( Dilekçi : 42 sayılı Kanunun neşrinden evveı 

ve bu kanunda subayZara uygulanmasında hiçbir 
kıstas konulmadan ve gözetilmeden hatta heniiz 
fiilen çıkarılmadan müstakbele ve geçmişe malısu
ben 5434 sayılı T. C. Emel~li Sandığı J{anununun 
39/ b bendini tadil eden 7242 sayılı Kanun gere-
ğince emekliye sevkini gere,ktirecek sicil, terfi, li 

yôJcat ehliyet vasıf ve başat"'. yönünden hiçbir muhik sebep rııevcudolmadan tamame1ı haksız, usul
süz ve mesnetsiz bir şekilde Milli Birlik Komitesinin keyfi indi tasan-ufu ile 1'. B. M. M. antetli bir 
zarf içinde askeri talimat ve nizanıZara aykın olarak yetkili mercileı·den sadır olup kendi kurııan

danlığma hitab ctrııeıden, şahsına gönderüen özel bir zarf içindeki yazı ile emekliye sevkinin Anayasa 
nizamı ile kuı·ulmıı§ hukuk devleti niteliğinde bir nizaın içinde a.sla tervici nıü·mkün olmıyan ve bir 
bakanlığın takdir hakkın·ı kullamrken rııer'i mevzuat ile tesbit edilmiş bulunan kannn ve ta.limatlar 
hiikiirıılerine kıymet vennemesi veya veremernıesinin huk1ık devleti pı·ensiplerini korkunç derecede 
tehlikeye koyan bi·r uygulamayı viicııda getirdiği,· bit· devlet kudı·eti olan oı·du emniyet ve hmurun 
kaynağı temeli olduğuna göre bu müessesede «bi·ı· takdir halekı hıllanılırken» hıtknk kaidelcrine sa
dakat ııe itiınada örnek bir ciddiyet ve hassasiyet göste,rilm esi gerekçeyi, aksi haıd e yabnz o haksız
lığa ıığrıyanın rıııinen öliirııü değil a.naprensiplcrin kökiinden sars? lncağıııı ve gelecek nesiller için en-

dişeli olacağını, kendisinin asked ortnol.-uldan itibaren lise, II ar b Okulıı tah.silini en iyi de.recelerle 
ikmal edip teğmen riitbesinden a.lbaylığının son senesine kadaı· müspert siciller ald1ğını, sııbaylığı 

su·asında daha binbaşı iken general kadrolu biı·liklcre korııııtan ol.arak atandığını, Türk If ava K urıı,
munun ve Paraşiit Okulunda şahsı için çı.kanla.n özel ka.nımla tevdi edilen hizmetlerinde kıınımlar 
kararı ile altın madalya aldığını, Amerika'da Tiiı·k Afaşemiliteı-i bulunduğu sıralarda Amerika'nın 

en rııii.rnta,z madalyalarından olan The legion. of MER1T madalya.sını ordu emirnarııesiyle alan 17 su
baydan biri olupj 18 ncisinin Natulüs Atom Deniza.Ttısiyl e Şirııal l{utbunu geıçen zata verildiğini ve 
en son II ava Il ar b Olmlunıın modern şekliyle kıwııcıısu ve kumandanı olaı·ak t{irııgeneral kadrolıı 
göreı•indc ça-lışırken, öğrencileı·inin ! çhizmet Kanun ve talimatları icabı daima siya.si olaylaı·ın dı§ın
da tııtnlması gerekece_iji ve yiiriiyiişlm·e katıbnamaları husıısıında K. ve öğrencilerle yaptığı bir gö
riişmeden sonı·a 27 Mayıs hareka.tını mütaakip okuldan Diyaı-lıakır'a derhal alınıp oı·adan belirtilen 
şartlar altında hiçbir sebebe da11anmadan generalliğe teı·[i edcce,iji sırada erııekliyeı seıık ediloi,iji ci
hetle ordudaki 1niistahak bulunduğu riitbesinin verilerek görevine iadesinin sağlanması için haksız 
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ı•e adalrtsiz erncklilik işleminin kaldırılmasını ve kaybedilen hakları alınarak kıdem, terfi, maaş 

farkları kannni özliik haklariyle tayın bedeli, hizmetori zamlarım.n da ödenmesine karar ittihazını 

Danı.ştay yolıı kapalı bulunduğu için T . B . M. Meclisinden talebetmekt edir .) 

~1illi Ranınma Tiakanlığının c0vahi yawıında · E. Hv. K ur. Alb. B . Göksel'in 5434 sayılı K anu
nun 8fl-B. madclffiinr. gAr<' 2-R. 1%0 tarilıincl<' t"mekliye sr.vk edi l cliği, ancruk; 5 . R . 1960 da ne.şrroi
l<'n 42 sayılı Kanuının yürürli.ik maddesi 2fl . 7 . 1%0 tarihinden itibar cdil diğ indrn dilcık~inin maaş 

ve ikraJTniycleri ayrıca bir idari karar alınma.c;ınclan 42 say ı l ı Kanuna göre ödendiği ve höylcrc 42 
sayılı Kanunun 54-3-l sayılı Kanunun 39-B . maddesi ne göre evvc.lce emekliye sevk dileniere de teş

miş rdildiği bildirilmrlctr(lir. 
fl . f) . 1!)6-l günü mahsus mahalline!<' toplanan Karına Konıisyoııca rapoı1:ö ı· dinlenildiktcn son

ı·a dildlc~inin bakanlılctan eelbedilen dosynsı. Ririlleri, ald ı ğı madalya ve nişaııJarı, takdir]ere clair 
ibraz rdilen vC"sikaJarın asılları ile dilck~el <'ri ve biitün evrak incelen erek: 

Gereği düşünüldü : E . Hv. Kur. Alb. Burha.n Göksel 'in; elde mevcut sicil ve özlük dosyalaxı, 

dilekçesine ekli olarak ibraz olunan resmi vesaikin · asıllan incelenip komisyonda bu mevzuda ya. 
pıla.n konuşma ve görüşmeler değerlendirilmek suretiyle ; generalliğe yükseltilmesine engel ve 
5434 sayılı Ka.nunun 39. B. maddesine göre Kurumunca re 'sen emekliye sevkini haklı gösterecek 
hiçbir sebep mevcudolmaJdığı anlaşılmış olup 27 Mayıs tnkılabını mütaakıp emekliye re'sen sevk 
edilen 235 general arasında henüz 42 sayılı Kanun çıkanlmadan emekliye sevk edilip bilalıara 

sadır olan bu kanun hükmünden faydala.ndınlmı ş bulunması da emekliye sevk olayının cereyanı 
s a mdald zama.nın şartlanndan doğduğu anlıu;ıldığı, dilekemin tçhizmet Kanunu ve talimatıanna 
tamamen uygun şekilde emekliye sevki a.nına kadar görevini liyakatle yürüttüğü cihetle re'sen 
emekliye sevk isleminin esa<J, sebep, mesnet ve usule aylanlığına dair mevsuk itirazlan yerinde 
görülerek; emekliye sevkinde orduda müc;talıak bulunduğu rütbes~in verilerek görevine iadesi 
için hakc;ız ve mesnetsiz ernekillik ic;leminin kaldınlmıı.sına, kaybettiği haklan ile lo ıdeın, terfi, 
ma.ac; farklariyle kanuni özlük hakJan ve tayın h~deli, hizmeteri zamJannın emsali gibi kendisine 
verilmesine emeklilik hak ve istihkakla.rının mahfuz tutulmasına oy birliğiyle karar verildi. 

271/2fl2 - ı . 12 . 1965 

"MüRüVE'l' Gül<Ş I ); 

Hamam imkalk No. : 9 

Büyii!kd0ı·r - 1R'I' ANRt L 

Karar No. K ara r tarim 

2143 11 . !) . 1%7 

( Dilekçi : Eşi Arlil Gökşin'in f stanb1tl Bahçe
köy t,~letmesi Ş : 3 orman başmüh endisi iken 
1 . 7 . 1952 de vazifesi sırasında attan düşerek 
ıJaralmırlığını ve tedavileri sonucu aynı sebebe 
bağlı olamk şifa bulmadan vefat ettiği halde te
rlaııi süresi içinde Emekli Sandır'jnıa maluliyeti 

l>ilrlirilm erliği i(in qöreı· miilıl.lii scıyılıııadığıııdaıı bahisle aynı ıncvzuda karar ittih az ını istemek
tedir.) 

T:ının Ba~'nn lığınııı C<'\·aibı yazısında : Dik~kı:i ııin <'~i Adil C:ökşin'iı1 görnvimk atıtan (l Üş<'ı·el< 
lıa~ındaıı aldığı .vaı·alann t<'61ı·iylc öldiiğ-ii, bu 1ııı'lwmn ı·npoı'1aı·iylc sabiıt okhığu ıne,·suık C\TaAnn 
!l . 11 . 1!)fi3 tr 1'. C'. Enwkli Sandığına gön<lNildiği halde bn grnel ıni.i.di.i. ı ·lüğün !1434 Myılı 1 a
nunıın .J.fl ncu nıadd~iııdıiki - :vıilık iriirrll'in -kazı! t:ıri!ıincl<'n itibar cdilrıx!k gc(,"iriJmiş olduğundan 

halüste var,if<' nıfılfılü nıan§ının dul vr :v~tiınl<'rin<' hağlana.m ı yarağının lJi l diri ldiğ·i, had hzatıııda 
ola.~ la müdfJiı· srbobin ıncvl'uclo1clnğu lıall<'rdc ıııüı·nraat c<lomiyenl<'rc ·de l'k'tman aş ırm ı uygulanara
ğına (lniı· kammrla hüıküım hulmımadığı. clilekçiııin •talebinin iıs'afı gcrdktiği 'bild iriloTJOktedir. 
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( Düekçonıin tarih ve No. su iıle sahlbi.nin adı. adresi ve ıd il ck:ç.e özetiyle ıkomi yon ıkararı ) 

Kaııma Komisyom]a işin müzaJlreresind~ .ı . 5 . 1967 J c yapılacalk toplantıda Ta rım BalkanJ ığı 

ve E.ıncık l: i Sandığ ı Genel 1\Iüdürl üğü t c-nısilci~ crintlen de siizlü izaıhat almmasmalkarar veril<l ·iğ"inden; 

:ı:ynı gün her ilki ıtomsiılci dinlenmiş Eırnclkli Sarrdı ]: ı w haıkaıılı'k tcı.ıns-iılciJ.cri ('l\ i görıiişlc ı·ind e oldulk
l arını bclirtımişlcrdiT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin eşinin vazifesi sırasında attan düşerek başından aldığı ağır 

yaraların neticesi her türlü tedavi ve ihtima.ma. rağmen kurtarıla.mıyarak vefat ettiğinin hasta
ne sağlık kurulu raporiyle sabit olduğu, tedavi süresi içinde henüz hastalık ve yaralanrna.nın 

alacağı. kesin seyri t ayin etmek tıbbi ve hukuki imkii.n dahilinde bulunmadığı için yaralamadan 
ölümüne kadar geçen süre içinde m5.lill. kalaca.,!Tı belli olnuyan merhwn Adil Gö~in'in durtunu
nun 1 yıllık süre içinde bizzarur Emekli Sandığına bildirilemediği, bu hususu şahsi veya idari 
bir kusura bağlamanın mümkün olmayıp yaralanınanın neticesinden mümbais intizar ve tedavi 
süresince taalluk ettiği ve böylece mücbir sebeplerden birine istinadettiği ka.naati komisyonda 
tahassul etmiş bulunduğu cihetle; dilekçinin kendisi ile dul ve yetimlerine merhwn eşi Adil Gölt
şin'in vefatı tarihinden itibaren vazife ınalulü sayılarak maaş tahsisine ilgili bakaniıkça de be
lirtilen mücbfu.- sebep karşısında atıfet olarak ittifakla karar verildi. 

2597/ 2952 - 24 . 12 . ] 966 

MUAZZEZ ŞAHİN 
Oı·man Fidanlığı lojmanlarmda 

Muradi~· r - MANİSA 

Karar No. Karar tarihi 

2144 1·1 . 5 . 1967 

(Dilekçi : ölii eşi Hakkı Şahin'den 24 sene 10 

ay 26 günlük emekliliğe tabi hizmeti dolayısiyle 

25 yıla iblliğiyle emekli ikramiyesi verı?:nıesi1ıe karar 
ittihazını istemektedir. ) 

T.C. Bınekli Sandığ"ı Genel Müdürlüğ"ünün cevabi yazısında : Dilekçinin nıeThum eşinin Sandıkç.cı 

24 sene 9 ay 22 günlük mmrcut hizm ~t.i bulunduğu ve 25 y1lı bitirm.ediği için ikramiye verilemediği 

hi.ldirilmelctedir. · 

Gereği düşünüldü : Dilekçi; eşi İsmail Hakkı Şahin'in vefatından sonra 24 sene 9 ay 22 günlük 
fiili hizmeti karşılığı dul ve yetimlerine 660 lira aylık bağlandığı ve 25 yılını tamamlıyamadığın
dan ikramiye verilmediği cihetle Türkiye Büyük Millet Meclisinin lütuf ve atıfetine sığınmak

tadır. 

25 yılını tamamlamaya 6 aydan kısa bir süre kaldığı sırada ölüm, maluliyet, yaş haddi gibi 
ferdin ihtiyarı dışında cereyan eden ve kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerle süreyi dol
duramıyanlar hakkında T.B.M. Meclisi, Milli Birlik Komitesi, yeni Anayasa ile kurulan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma komisyonlarınca verilen lutuf ve atıfet kararlariyle bu 
kabil ahvalde 25 yılını doldurmuş gibi kabul edilmektedir. 

Filhakika; teessüs eden bu yapıcı teamülün lfituf ışığı altında 24 yıl 9 ay 22 günlük hizmeti 
mevcudolduğu vefat eden Hakkı Şahin'in dul eşi Muazzez Şahin ile yetimlerlne de atıfet olarak 
25 yıl hizmet edenler gibi ikramiye verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi. 

2145 ·ıı . 5 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile ııahibinin adı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

ıı738/ 11738 

13313/ ] 3313 
[):)80/ 5.) o - 30 . ll . ı 962 

rA}T FlYE Ç'AKlR 

Yüııüijcsel im maıhallooindc Boonilı i Moh
mot Usta ovind<' 

M AH AŞ 

( Dilekçi : Grıip Eşhas' tan satınaldığı eı•in son ı·a

dan II a.zin ey e intikaline rağme n satış bedeli ile 
yaptığı masrafların senelerdir ödenmediğinden şi

/eli yetçidir.) 

1\Iai'i.v-e BaOmnl ı ğının cm·wbi ya.z ıl arında : Di1c1k
<:i Uaip l~Şhrus'tan satınaldığı ve onar ımı ı<}ın 

h arcand ığını iddia eHiği 400 aLtın liranın aynen 
veya tutar ı nın kend isine öıdcnm'CSi ni i bomd1cte ise 
ele ; iş i n k::l'zai ıncrc ic int ik al ettiği , alacağı n tasfi

.vosi halkin nda vcrulen kararm kanun hükümleri da hili rrde infaz edildiği, alıtın paranın kanuni kar
şılığı kağıt para ilc bedelin tarlcsiıtlerlc ödendiği lıu hususa ait be lge l c ı·in bağ lı o·lduğu , ıkoınisyo:mı. 

vnkı taJep üzerin-e şirahi iİzah a!t i <}"i n memur dıa gön:dcri ldiği hil di rıilımektodir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 400 altına masrafıariyle birlikte Gaip Eşhas'tan satınalıp kendi
ne mal olan evinin Hazineye intikalinde mevzuu dava eylediği bedel üzerinden mevcut kanun hü
kümlerine göre alacağının Maliye Bakanlığınca tasfiyesi cihetine gidildiği ve yapılan işlemlerde 
kanuna aykınlık görülemediği cihetle bu mevzua ilişkin talebinin reddine ittifakla karar verildi. 

9352/9332 
4386/ -l-386 
12993/ 1299:3 - 27 

MELUL\ Ct K 

. ı I . ı !Hi..J-

Klll · tulu.ş 1nemküy ~as_ip 

ip Ap. kat 1 Daire 2 
sokak Na-

t S'l'ANHü!J 

K a rar No. Karıır tarihi 

2l4G ll . 5 . 1967 

(Dilekçi : Eşinin 28 . 2 . 1962 tarihinde vazife 
/ıa~ı11da ı•r[at e ttiğini, 21 yı l 10 ay olan hizmetin 

:J:'S sr ll P.IJP i !ıl ağ erli/ erek ik ramiye ı· e rilmesin i 

U . .ll . . 1/ eclisi JJilrkçc Honıisyonımda bıın a benzer 
rmsal kararl arııııı ı 

di r.) 
mevcıuloıdıığumı, belirmekte-

rr iiı·ki.\·c C'umlıuriy·otıi Bm elkl i Sandığı (}enel 

Müdüı·1üğüııiiıı ccvabi yaz ı sında : Tü ı,kiyc Dr-
ııı i r - Çel i'k l ~lctnıeleri Gen el ~lüdüdüğü işlet

mc ,-c montaj salıalar ı şefi itken, 28. 2. 1962 <.le öl en Mdhmot Ciık'in hizmet müddeıti 24 yıl 9 ay 17 
gün olduğu \·c fiili hizıınoti 25 yı l ı hulmaclığındaıı fi..J-3 -! :ny ı l ı Kanunun 89 ncu maddesi ~ ıülk:münce 

omc.ık.lı i iık ı·amiyosi vcriı.lanorrıi.ş old u6ru, du l ·eş i :\I el iha Cik ay'l ı ğın ı 1 . 3 . 1966 t arih inden iıti'ba

ı·cn 219,50 1 il'auan 250 1 i ı ·aya yüksel ti~m iş olduğu, ıbildi ı·ilımoktc<clir. 

Gereği düşünüldü : 25 seneyi tamamlam:ı.ya kısa bir süre kaldığı sırada ölüm, yaş haddi veya 
malılliyet gibi fevkalade ahval dışmda cereyan eden ve kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerle 
müddeti dolduranuyanlar hakkında Türkiye Büyül{ Millet Meclisi, Milli Birlik Komitesi yeni 
Anayasa ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma komisyonlannca verilen lu
tuf ve atıfet kar arlariyle bu durumda bulunanıann 25 yılı doldurmuş gibi kabul edilmektedir. 

Bu hususta teessüs etmi§ bulunan teamill nazan dikkate alınarak 24 yıl 9 ay 17 gün hizmeti 
geçtiği sırada vefat eden Mehmet Cik'in eşi Meliha Cik'e atıfet olarak 25 yıl hizmet etmi§ addiy
le ikramiyelerinin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. KaraT tarihi 

2147 11 . fi . 1967 
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( Dilekçooin:ı taıımı wı No. su ile sa.h'ioin.:in adı, a;dı· i ve ıdilekçe özetiyle komisyon ~a1--:arı) 

1403/ 1464 - 28 . 4 . !1'966 

SEMUIA TUR.F AI\TDA 
Yargı~ ısOtlmk No. : 6 Dair.c 3 

(Dil ekçi : lll aliye Bakarı lığında muhtelif hiz
metlerde çalı.Jrııış vergiler T emyiz Komisyonu üye
si iken, görevi ba.şında geçirdiği bir knlb krizi so
ıı ıındrı ı•efct ettiğini. hizmet süresinin 24 yıl 4 ay 
12 gün olduğunu, 25 yılı doldu1·madığı, gerekçe
siyle emekli ikmmiye veril.mediği, Dilekçe J(omis

yonıınıın 18 . 1 . 1960 giirı t•e 2192, 18 . 10 . 1960 gii.n ve 8, 17 . 6 . 1965 giin ve 3656, 3657 ve 
3658 sayılı kamrla.n. ile 24 yıl ı•e daha fa zla hizıneti olanlara iwramiye ver·,ilmesi kabul edilmiş, 

hatta 27 . 5 . 1965 gün ı:e 3363 sayılı karaı·iyle 23 yıl 11 ay 25 gün hizmet gönniiş bir memııı·u1ı 
yetimle ri?ı e de bıı hak tannıımş bıılıınınakta olduğu, kanwtlar karşısı.nd.a eşitliğin ve ııygulam~da 

rıdaletin sağlarıması bakmııııdan bu haktan kendilerinin de faydalandınlmasını, istemel;tedirler.) 

T. C. l9ınokfJıi Sandığı Genel 1\fıiidürlüğıünün cc•Ya'bi ~razılarında: Adı geçenin 24 yıl 3 ay hiZ'lncti 
üc 2 025 lira , vazife aıylığına 0\'aı-şılılk i Scmiıha'')·a 358,60 liı·anın ,.c ~'cthml'cı·i NeTmin Suooy, 
Bnııhan Et:~gin Ye Oııhan El'Sun'ıa 179 ar liranın 1 . 3 . J965 tarithiınden i·b~baPcn dul ve yoetim ay
lı ğ ı olarruk bağlanıması 0<'aı1Ju1 edilm i~ olduğunu, Oıer ne fmdar ölümün dui ·ve yıetim'lcri tarafından 
Ö] Ü!mÜn gÖ r'O\' esnasımla ' "C gÖ t'C\' dolayısiyle meydana geldiği, iddia ellileı·ck vazife malullüğü 

bağlanması istıcnrııiş ise ~ ı c, <<'Ö lümünü aııueirbolaH :kalp ve f-elç hastalığı dıosyasındıaJki raporlanna 
nazaı·an çdk <'~kidon geçirdiği, r<muııti7lmaıdan müte,·ellidolup vıa.zif·ooen doğnmıtlığınıdan ölüm duru
munun 5434 ayılı lüı.nunun 45 ve 69 ııou maddelerine uygun oLmaıdığına ·o.v lbirliğiyle karar Ye
nilmiş olduğunu,» i·l·gıilih.'r bu lkıonudıa Danıştayda ~Hha aı.:ımş iOOl·er de, henür. n(jticelıenmemiş o1du
ğunu, ilgililcı'e mıwıld i ilkraınıİ~"esi vcriiJJnesi IJronusuna gelince; ölenin 2-! yıl 3 aıy üili hi7llnetinin 
25 yıl i'tibar odil~wdk ~lul yotiıınlcrine, emdkli ikraımi~··esi \"crümosi lmsusu 5434 sayılı Kıanunun 

89 ncu maıdıdesinin ruıh ve nıatksaıdına aıylkm olduğu, bi ltliııhlmı~ir. 

Gereği düşünüldü : 6 . 4 . 1967 tarihinde Dilekçe Kanna Komisyonu Genel Kumlunda müza
keresi yapıldıktan sonra dilekçinin isteğinin reddine karar verilmiş; bilahara Cumhuriyet Sena
tosu ve komisyon üyesi bulunan Hidayet Aydıner t?,rafından ll . 4 . 1967 tarihinde verilen ve ka
arın yeniden görüşülmesi hususundald takriri üzerine komisyonda bu istek görüşülürek kabul 

edilmiş olduğundan durum yeniden müzakere edilmiştir. 

Dilekçinin ileri sürdüğü haklı talebininazarı dikkate alan komisyonumuz, bilhassa 25 seneyi 
tamamlamaya kısa bir süre kaldığı sırada ölüm, yaş haddi ve miililliyet gibi fevkalade ahval dı§ın
da cereyen eden ve kaçırolması mümkün olmıyan sebeplerle müddeti doldurmıyanlar hakkında 

T. B. M. Meclisi, Milli Birlik Komitesi yeni Anayasa ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Karma komisyonlannca verilen lütuf ve atıfet kararlariyle bu durumda bulunaniann 
25 yılı doldurmuş gibi kabul edilmektedir. 

Bu husus göz önüne alınarak 24 sene 3 ay hizmeti geçtiği sırada ölen Mehmet Turlanda'nın 

eşi ve çocuklanna atıfet olarak 25 yıl hizmet etmiş addiyle ikrallllı'yelerinin verilmesine, İZmir 
Milletvekili Cemal Hakkı Selek ve Bolu Senatörrü Sım Uzunhasanoğlu'nun muhalefetiyle ve Gü
müşane Milletvekili Necati Akgün'ün çekimserliğine karşılık ekseriyetle kar~r veridi 

ıBaışkaın 

Bolu .Senatöl'Ü 
S. U zunhasanoğlu 

BaŞkan V. 
Gümüış·ane l\1iHetv·elciıli 

N. Alegün 

Söz cü 
İıını ir M!iUeıtvdkili 

O. z. Efeoğlu 

Karar No. Karar tarihi 

2148 lıl . '5 . 1967 

Kfutip 
Eski chl.r Senat:örü 

ö. Ucuzal 



Ka tip 
"ffit"Zurnm MillmvrkiJi 

N. Giiı•erı 

'Üyıe 

Miaihıtya Mıillctvdlüli 

" · Doğan 
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Üye 

bmir Millc.tvcıki'lli. 

r' . H. Selek 

Üye 
Ma.t'din Sımrutöt'ü 

A. Bayar 

Üyıe 

Konya Srnatii-ı·ii 
.1/ . Dinf'kli 

Üye 
Siiııt Sena'töı·ü 

A. Kavak 

Üyıe 

Kütruhya iM..illotv•ekili 
K . Karan 

Üye 

Kütaıhya MiBeıtv~ili 

H . Eı·doğnwş 

Üye 
Tmbzon M:rill<.M·dkili 

ö. Usta 



DÖNEM: 2 TOPLANTI: 2 

• • • M • 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-~ Sayı : 30 ~ 

Tevzi tarihi 

26 . 6 . 1967 Pazartesi 

(Dilckç(}ı;ıiıı tarih YC ?\o. su ilc salıibinin adı, adı·esi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

1655/ 16fi5 - 13 . 1 . 1962 

:\ll'STAF.A ŞAH i N Kl'HNM-: 
t'unın fnkılı 1\ii~·ii Oğrrl ınrni 

Balıı~P - .\DAN.\ 

(Dilekc;i : .llııı•akl,al ilköğrcfnıenlcrin terfi ı · r' 

1 nıelıli hakfon olup olmadığının bildirilmesini istP
nıcklcchr.) 

.\fiili Eğitim Bakanlığıııııı ccvahi yazısında : 
Ortnoknl mezunu nınnıkknt iiğı·rtnwnlrriıı 222 sn-
.nlı 1\annnnn gr1:iı·i ~ ııei nı~Hltl<' sİ g-eı·cğinN' ıını

nıkknt iiğı·c\ııırıılik yfl ])1tklan ıııiiddt'lı-:c tcı·ri !ın k l arı lnılnıııııadığı n.' :ıoo lüa üerrtlr c:alı::ıtırıldığı. 

hi Idi ri lıw · l' ı ı • di r. 
Gereğ·i düsünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği. ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaa t• o. e ektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai t işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birl · jiyle karar verildi. 

lG, !i/ 1685 - 13 . 1 . 1%2 

IZZG'l' D I~ LlO<i lX 

Knsap Pa zurı ııd n 1\ nsııp :.\lııh ıınıl (.'akmak 
t 1 i,,·lr 

l 'R.FA 

Karar No. Karar tarihi 

~ı..ı.n ~o . -ı. . ı%7 

( Di/cl;çi : Sclı(']lsiz i:]iııdcn ıızal;la.~lmldığ111<lmı, 
111 ii~lcl<idir.) 

f ı-:if)lrri Bnknnlıibııııı rr ,· al.ıi yazısındn :.Adı gt' 

<:rııiıı G . 7 . FJfiO tnrihinclr 6..J.:33 · nyılı Knıınıın 

ıı·örr isteıı uzakla~tırılınış olup vr bilfıh:ırn 

~:ı . 1 . 19M tarihinele trkrar göı·evine alındığı. 

<ı<:ı k tn ka Id ı ğı miiclclrt i c,: ind r Danıf)taya dil va aı-:

ıııı~ vr hrni.iz bir· kaı·nra hağlanııınnııfj hulnııtluğıı. 
bildi ı·il mrktecliı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kar&r tarihi 

2150 20 . 4 . 1967 



Ka tip 
li}rzurnm MillotvC'ki.li 

N. Giiııerı 

Üyıe 
Mıaıhıtya Millctvdki'l i 

ff. Doğan 

- 6 -
Üye 

tzmir Mill ctvcılri' Li 
(' . H . Selek 

Üye 
Maı·d'in ScllJaıtörü 

A . Baym· 

Üyıe 

Konya Scnatikii 
.ll . DinPkli 

Üye 
Siiı1t Senatöt<ii. 

A. Kaııcık 

Üyıe 

Kütaıhya ıMiHot~"elkili 

K . Karan 

Üye 

K ütahya Mil:letveltili 
If. E1·doğrnıış 

Üye 
T mb:oon Mıill etıvdkili 

ö. Usta 



DÖNEM : 2 TOPLANTI : 2 

• • M • 
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYONU 

DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

~ Sayı : 30 ~ 

Tevzi tarihi 

26 . 6 . 1967 Pazartesi 

( Dil ckç(}Jil in tarih Ye Ko. su ilc sa h ibinin :ıd ı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon ka ra rı) 

1655/ 16!15 - 13 . 1 . HJ6:.? 

::\1 PS'f AFA ~ 1\Jl iN l\THNı\Z 

Cn nıafakı h l;ii.,-ii Üğrrlıııeni 

Balı~r - .\DANA 

(Dilek('i : .lhwakl.at ilköğrc hll cn lerin t rrfi ı·r 

c 11ıc kli haklan ol np olı11adığmm bndirilm esini i-ste
nırkledir.) 

:\Iilli Eğitim B:ıkanlığınııı ccvabi yazısında : 
Ortnoknl mezunu nnın k k nt öğrctnwn lrrin 222 s:ı-

.'' ı lı 1\a nun u n gr(:il'i :.? ıwi ııııHldrsi gl'l'eğincl' ıını

nıkknt öğ ı·rtnırıılik yı:ıptıklı:ırı ıııiidd<·t ı:(' tel'fi lıııl,J ı ıı-ı lnılnnıııadığı n :ıoo !•ira i.i crctlr ı:alı~tınldığı, 
lı i lt li ri lııı< •k t ı • ıl i ı-. 

Gereğ·i düsünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı.çıklanan dilekçesinde vii.ln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür acaa , r. c ektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biri" _;iyle karar verildi. 

16, 5/ 1685- 1 ~~. 1 . 1%2 

lZZE'l' DI~L L OCi LL. 

Knsap 
(li~· le 

Pnr.ıırıııda 1\n,;np :\l alııın ı t (.'akııı;ık 

Karar No. Karar tarihi 

21-1-9 20 . .ı . ı %7 

( Dı:/ckçi : 8clırpsiz 1.!jiudcn 1tzakla.~ılmld1ğmdan, 

ı11ii§lebdir.) 

l ı:i~lrl' i Bakanlı~mııı (·c,·abi yıızısıJHln :Adı gl'
ı:rniıı G . 7 . 1!Hi0 tal'ihinclr 6-135 sayılı Kaııımn 

u·ö ı ·r i şten uzaklaı;tırılnıış olup ve bilfıhnra 

:,!:~ . 1 . 19G..J. tarihinde tekrar göı·cvi nr a lındıiYı, 

n<:ıktn kaldığı mücldrt içinde Danı~taya cliiva. aı:
ıııı'! \ 'C hrni.iz bir kıınını hnO.lnnınanııı; hulnııt1uğn. 
lı i i di ı·i 1 ııır lde di ı-. 

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. 

Karar No. Karar tarihi 

2150 20 . 4- . 1967 



- 2 -
(Dilckçrııin taı·ih \ ' C Xu su ilP sah i hiııiıı ıHlı. a ·<l ı· C'si vr di lckc:c öz• t;iyh' koınlisyoıı kanı.ı·ı) 

1 77-ı/ 117-1:- 16. ı. 1!16:! 

N I~.% i ll E KO(_'}!.\ X 
Süslüsaksı sokak ı'\o: 16/ 6 

B<•,,·oğ l ıı - l ST_\ J\BP L 

( TJ ilr l:ı: i : . ı tmol:lo oldu.iJu dul nırtO:jlll/11 Jı rsrt 

lnıırla yrnılı.~lık oldur/ıuıdrt l! lmhsilc dii zl'ltilnırsini 

isfflll(k/rdir.) 

.\! illi ~anııııııa ı :nk:ııılığıııııı ('l'\< ı lı i y:ı:w;ıııda : 

. \ ılı g'l'(:f'ııiıı kay<l<·ıı ıııan ~• ııdn lıiı· ~· ıııılı~lık ulııı:ı

dıi!ı . hilcl i r i lıııcktcdi r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vakı isteğ-i ilg ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.şmalarmı dü
zenliyen 140 sayılı K anunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i şlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

1876/ 1876 - 19 . 1 . Hl62 

ö:\TER ÖZ:.\H~N \ ' C arkadas lar ı 

Emin Knrbu nın h .• cnc Hntnıı cad. No: 1 G 

ERZ l.Hl'~I 

Karar No. Karaı· tnri hi 

~ı.) 1 20 . -ı. . ı Dli7 

( Dilekçi/er : Ua!Jılldırlık Bal;aıı l ığuıca 30 yıl 

çrtlı!jlınldi/,· lrın sonra kusıırları olı11ad ı ğı Il alde sc
bcpsiz i.~yeı·inden ıızal:laşlınlmasmdan §i!Jıyr t ei
'll('kfedirler. 

Bnyın <lır l ık Bn kanl ı ğıııııı crvabi yaz ı ~ ın üa : A <l ı 

!.!'<'<":<'11 ıııiil'ııraat l nrııı r:alı~ıııakta olduklan El'znnıııı 
t(·m<lidi <ll'ıniryolıı hattı i m;a:ıtınııı t:ıııınıııl:ınııınsı h:ıs<•lıi~·l<• ,.(, lnııılal'ııı ıııu,· akk:ıt k:ıdı·olnı·da istih

dam <'diiınPkt<• olduklaı·ı nazan itibal'a :ılıııanık ır;. ll . I!Hiü t :ıı · ilıiııdP g· iil'ı ' \ . l('riıH' s11rı ,. <'l'ildi ğ' i. 

ıııiinıateılal' aı·asııHln lnıluıı:ın ~l :ıhıınıt (>ğ'bıy:ı ı ı il(• ll iis(·yi n ,\ rııı;ııı'ııı lı:ıleıı \'C'I'a t <'lıııi~ olılıığ'n; 

OııH• ı· Üzınrıı, ll iis<'yiıı l~ı·doğarı. i! üst'y i n ı\ .\'lınıı ndi ı olaıılaı· ı nın \';ın - 1 r·an hududu dt>nıiryolu 

hattı iıı~:ıatııı(la ı:al ı ~tıklnı· ı ; Ilamit Dt>nıinıl ad lı ıniil'nea:ıtının is<' Kal's't:ı başka bil' giiı·<•vdt• r:a
lı~tığı. diğe r· miil'acaatı hakkında lırl' hang-i lıir bilg-i al ı rıaııınııı ı ~ olduih ı . b il cli ı ·lınü;til'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaJn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürac~atı gerektirdiği cihet le komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i şlerden olması h asebiyle komi:.ıyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi. 

2309/ 2309 - 2 . ~ . 1 06~ 

F f'KRET VAHOL 
Drliktaş ınah. AYaı· sokak Ko: 9/ .A 

Kara ı· No. K arar tarihi 

2152 20 . -ı . 1!-167 

( Dilckçi : Y ugoslrtt·ya'da trrk ('ttiği taşımııaz 

ınallarındmı dolayı 5597, 70.50 say ılı kanunlarla 
onaylannmJ Tmlıman protoko l zıe anlaşı11a rwreğince 

t rızminat tesbit eriilmesini iste111 ektedir·.) 
ESK I ŞEHIR :.'\fHi iyP Bakan lı ğı nın cc vabi yazısında :Adı gc-

c:<· ııi n Yu goslavya'da tc ı· k etti ği ta.' ının az ma Il a rm 

(Agrar'a) tabi tutu l ınad ı ğ ı sonucuna varı ld ı ğından t nzınli n attan istifaele edebilmesi ıi~ i n Yugoslavya 
Fcdaratif Halk 'umhuriyeti zamanında clrY l etl<• :) tir ıııc ve millil cştirme h ükü. mled nP tab i tntnlup 



- 3 -
(Dilek çe nin tariıh YC X o su ile sa hi hi ııiıı a·dı. adreısi ve dilek<:-e öz·eroiylc komisyon ka r a rı ) 

tutulmadığı hususuınııı anla~ılnıası ıııııa('iyk k(' Jııl i~; indeıı alınan beyanname 20 . ~ . 1966 gün Y<' 

1156/ 1663 sayılı yazılariyle Dı !jişlrri Bakımlığına ı.röndeı·ilıııiı:: w ke~·fiyetin ad ı ge<:ene tebliğ edilıni!j 
olduğu, bil lirilnıi~tir. 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge :-ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli_;rtyle karar verildi. 

2617/2617, 2727/ 2727, 
-ı:ıos;-t:ıos . ..Jı383/-l-!3R3 :ı . s . 1 9G~ 

1 ~ KHıE)l mmıK 

Kaı·aı· Ko. Karaı· taı·ihi 

2153 20 . -l . 1967 

(I >il ek<: i : Jf cmuriyct ı•azif esini S1tiisti111al et
I ir/i11deıı göı·iil e n lii zıwı ii ze rill e 6135 sayılı J(a 
.ı nı~wı 1 nci maddesin e teı•fikaıı Bakanl1k emrine 
olındığı ndan miiştekidı'r.) 

l c:işleri Bakanlığının ernııbi yazılarında : )li.il
;, j~-e nıiifctıtıişi t.aı·afımlan lıa:zıı·lanan 5.12.1061 ta

:·i lı \T 1 60/c G sa~·ı 1 ı sonışhmııa e'\'l'akı Bolu ll 
J daı'e Kurulmııı tc,ıdi edi lmiş :W. J~. Ul6l 1aı·ilı ,-.c J-l7 sa."ı ile liiznııın ınmhalkrmesi tkararla ş tll'll

dığı, sözi1 gıc<:c ııiın -vMn iıt.iı·azı üzel'ine do. , 'nnın l)anı ~ tay .l:tkinci Daiı'csince ineelenmıC"Si neticesin
ne 30 . 1 . 196~ tar~lı n E. 96~/167, K. %2/ 320 sarılı lmraı·la Jiiznmn mu!Jıa 11H•me Omrarı tasd ik 
rd il nı i~ dunışıııanın Bolu -:!\si i~·e Ceza :\[ahıkeml'-ıindc ~'apılınasına !karar Yerildiğıi arlı gcc:cn.in 
lı a-ksız olarafl< baq,anlılk e nı ri ne a 1 ın dığı n bu s ·)ep le ın ııtazn ıTıı· oJıduğu gcrdkçesiı,vlıe maddi w 
nıaı1'C\'l t~minnt .talodbiyle Danı .~ta:ya a<:tığı dihıası Danı~ta~·ca l-l . 11 . 196-l tadhb1de reddedildiği, 
ununıııile~ıh, Bolu Asli.'>ıe Ceza MaıhQ,e.nıe intk·ki y-ar.~ ıl aııııası soıınııda ~ . -l . Hl62 ıt<ıı·ilh w E. 96~/97, 
!162/ 67 , a:~'ıl ı 'kararla Yazife~~i suı ii timal suı,:l~rı ıın nır~lolnıatlığı, gcı•ekı,:esi~·le heraat C'tnııiış n ' 
fafi<alt ınül •lü.'·c müfettişinin ı·apol'll üzerine idari ba'kımıdan Bırkanlık 1nzihat Komisy'O'Jnınca da 
duı·unın incelenmiş, ka.'"makanıın Gıa ane-deki ha reket tarzı, lıcınışireler lın ~-attığı oda:·a onların 

cla,·cH i·! c d<' oL"><ı gitııwe~i ı, ora(la k<ılnır i<;nıesi ,·a ;. i l'e il'abın ı tafi<(lir Ye ifade nıiisamaılıa g~)meı1lı k 
olııra[< kalbul edil'lll· iş cılduğu, 1700 ayılı Dalıili~·r ) foıııurlar ı Kanımunun 20 nri macldC'Si geı~ğiıı

ec tc,•bilhlc tc<'ziyc ocliJ ıdiği, hu hususta Danışt~ıy Ba.,~\anlığına, ınr7ıktll' kararın iıp1ali i0in da\"a aı: 

ıtığı ,.c nıaihtkeıneee heraat otnıesi üzıerine , Babmlık c>nwine ıılınmıa !<aran kaldırılarak 25.6.1962 

narilı Ye 11 53 sa~·ılı Karanıaın e il ,e 'I'a ş lı <:a .'· Kayınaıkaımlığına 1fı~·in edildiği bildirilıııiş'tiı·. 

Taşi re,: ay T\;ııJıına ka ı n ı 

AüHI 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i3teği 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 kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göfülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

KaMr No. KWI'a.T tarihi 

215-J, 20 . 4 . 1967 



- 4 -
(Di.lckçcnin tarih ve Ko su ile sahibinin adı, auı·csi V(' tlilck<:e öze1iylc komisyon kaı·an) 

~~~G/D~G - ~3 . :! . 1 nG:! 
ı\ 1 L\1 El' 8 .\ YBAH 
K<'ınalp:ış:ı ~f u1Jı. ('ınal'! ı sok:ı 'k :\ ı ı. ı ı 

SüKE 

lfiiDfET SEI>EF 

Doğıı nlı ry ~lcı lı. Sulıı Han S(ilkak K : n 

A~KARA 

( Dilckr:ilcr : Ynuoslaı · lliikiim rli11rr millilrşti

rilcll Pnı/akiHin ol11ıon bcchlillrlr 11 lowıi11at ı•uil

I J/ 1 rfi,rji 111/t ll lll ii.~/ C kir/i/'.) 

\!al iye Baikıın lı ğıınn conı.hi ,vnozı.~ımla : Atlı ~e
r:l'ni n Yugıoslııv .va'da ter•], rlLiği, t;ışınııı:ız ımıilar

dan dD!n~· ı :):)07, 7050 say ılı lwııuıılal'lıı oııa .vlıııı-

1111~ bulunun pı·otokol 1e nııd!:ıi'iııı:ı 1-\''(' L' ('ğ-iıırc lnz
nlinıı · t l<'.s~ıi· t ı·dilnH'sİ lıakl:,ııııla , · [ı~n olnıı nıiir;ı

rnııtı, Baı!oııılııı· 1\ıınılunıı ıı 7 . :! . 1%:! giiıı 1·c 
fi / 1Ri1 snytlı karan ik Baı:,aıılığ'a lııığlı ol:ıra:c laı-

nılıı ıı l:ı ':;:dil' n ' TC'I'Zİ KoıııisyonuıH"<l iıı<"l' lrııer ::·Jr: 

halıis-konusu ıkaııu ıı lıü ·:üi• ııılrı· i ıırll'ıı istifade etnıı•..,;i,niim';,iin güri'lllıı!'diğ· iııi, t:ıjlnııwz nı:ıllılrıııııı np;-

ı·aı•a t:ııbi ıtıııulduğu, tnıııinn ıt tc·s'hiti lw1d;:ında •j;:i i i-• h"ıııi ııw7Jkur lmıııis.''o ııuıı ~O . :'"i . ınG:ı g·üıı n~ 

ı~s sa.nl 1 lkııı-ari.vlc ı·0t 1·r kcyfi:vct 1 ı . 6 . J%:> lııri lıin<lr .krııdi:-· i nr t tib li ğ· cdİ'!'Illiş bulıımlıı ~·ıı . 

O,.iJ rliı·il ımdktcdi ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i>teği 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 lwmisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birHğiyle karar verildi. 

~7-ı . ı ;n+ı - 2+. ~ . J9G2 

Tnıı doihın nıP.\'CI;ıııı Turg·uti'C' is rad .l s ı 

. ·o. : :-ı j fi 

Karar No. Karaı· tarihi 

~ı G:i :W . .J- . 1 %7 

( f)il ekr:i : f'fl lrnn: lıizm r t f c l'liln'llrlnı lll(f(IŞ lHt ;] 
lrntnıllstlll is lemrl;/rrlir.) 

~IiJII Sanmııı;ı Baı!ç:ıııl1ğ·ınııı r''\':J~ )i ,,-:ı z ısııı-

:b : i\ < lı ıgrı;c•ı ıı 'k i) ilenlcn Bt•cl.riiıüsa Doğ:ın'ııı 

ı0 -~:j n' oğlu Öıncı· Doğan'ın -1:72,fi0 ı ; l'a rlııl w 

~-cıL inı aylığı al<1ığını, lbu dm'lınıa ~·ö ı·c nılinıcaııt· 

<:ıla l' iı:in IJıil' ~·aşama gıü<:lüği.i ~mllıis 1mmısu olma
dığı, bildiriı~ıııek;lodiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı i,;teğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zen1iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2976/ 2976 - 20 . 3 ' ] 062 

~ l üh ünımrut Faibl'i'knsı işçil e rinden 

KIRIKKALE 

Karar Ko. Knraı· t:uihi 

~lGG 20 . -~ . 1%7 

(J) ilekçi : Kınkkale'dc yopt1rd!lrlrın m esl,·eıı

/rr i(ill ci.' krPdi talcbiHrlc bıılwwwktnclıı·lnr.) 
Snıwyi B:ı 1kmılığının ronırbi ynzısmda : Adı 

gP\rnleı·i n Uısd:Cd ı i projcleı·r ;ıy~m·ı olanırk w Cl'ad ıte

nı : ni gayC'>ı'i.dc inşaaıt <talc-ple;· iııjıı )'e ı·iıır g'f> tiı·il
·mcdıiği, bi k! i rilınıdlutedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-



-- 6-
(D~Iek~('nin tarih w- ·o su ile sahibinin a tlı. adı · i Ye dilekçe özetiyle komisyon kaı-a.rı ) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

2990/ 2990 - 20 . 3 . 1962 

~lUSA Tl~~riZEL ve ııı ·kadaşlan 

Tuzla C'anıi ıııahal'leıü OniiıJnğa sokak i'\o. 7 

Tl ZfıA 

Karar No. Karar tarihi 

:.!157 ~() . -1- . 1%7 

(Dil ekçil er : Y eni çıkanlacak bir kan unla tapu 
fa :: lası. gayrimenkullerinin ellerinden ç ıkmasma 

nıiini olumnnsını istemektedir/er.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi. 

2992/299~ - 20 . :1 . ] 962 

~miDfl~'l' YAYt;Z 
Ka ı·aağa~ ııı a hallesi i'\ o. ~ 

::Hanı a-k - AXKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2158 20 . 4 . 1967 

(Dil ekçi : lt'r olarak ı•atani ı·azi[esini görmekl e 
iken, lalıı-ip kalıbının kapsiiliinii hazırlark en efind e 
patlaması. n eticesinde sağ elim'n dirseği herler olan 

/.'ısnıının kesilmesi ııe sağ göz iin iin d e 1/50 nisbe
t inde ha,ssasiyctini kaybettiği ı· e gayı·ikabili t edaı• i 

oldnğ11, heyet raporu i le . abit · oldıtğıı ı ·c IEm rkli 
Sandığmca. ıııiiflilliik hiikiiml e riniıı hakimıda 11,ıt rtıdanmasi talebin e kar~1 m ezkfir mii essr. eec bu 
yolda. mıwııı e l e tesisin imkan bıılıınmadığı y olw1 laki ı· e t kararıımı iptalini isi ın e ktcdi r .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı ge :·ektirdiği cihetle k0misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ·ıyle karar verildi. 

~994,12!)9-t - 20 . 3 . ] !)62 

Ş8H1FB ERDl RAI.J 
Hamidiye ınahallC'si 

KARAl\fA 

Karar Xo. Karar t arihi 

2159 20 . 4 . 1967 

( Dilek çi : Otel miistecit·i ol1tp, 140 lira tasar

rııf bon~su almmasmdan miiş t ekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif:ı 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir :,ııem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaı· No. Karar tarihi 

2160 20 . 4 . 1967 



adı·<"si w dilrkr,e özetiylr l<onıisyoıı kıHilrı ) 

:!!l0R/ 20!)R - :28 . ;~ . 1 !)6:2 

~In·-\'1' .:\1~1\ ASL\ [ J ~ IK 

:\fc iC"11 ağz ı kiiyündP 

A K('AKO('. \ 
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( Dii <' k ~rıı iıı !!lrih \ 'C' ~o su ilc s11 hibiııiıı ad ı, 

(Dilek('i : i tibari hizmetteı·iııin fiili lıizmetleri
ıır rk l rn mesini is f rnıck l Niir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açllklanan dilakçesinde va.Jo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı grrektirdiği 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. 

:wo ı / :3001 - 2:3 . 8 . 1962 

AllDl'RRAI-L\IAX ALTA.\" 
Kadıköy )Ioda caddesi ~o. 11 3/.f 

Karar o. Karar tarihi 

2161 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : 19GO tarihine kadar bekçi üc reti ola

rak yılda altı yiiz kunış verirken 1961 tarih .liart 
ayından itibaren 27 liraya Çi karıldığından mii .~ t e

kidir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a çıklanan dilakçesinde va.lo. istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı g·e rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasınaı mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

3002/3002 - 23 . 3 . 1!162 

BAYHAM DK:\ffl{OK 
l\Iali~-r l\[uiı mı<·br Mcnınnı 

)IAJ,ATYA 

Karaı· Ko. Kaı·ar tarihi 

2162 20 . 4 . 1967 

( Dilekt;i : Sanat E nstitiisii mezunu oldnğımu, 
polis ml'mıırfuğıı i çin l çi.~ l eri Bakanl ığ ı na yapmış 

olduğu miiracaatta lise mezıınu olınadığmrlan dilr>ği 

yerine urtirifııtr>diğinden ıwii.Jtef..:idir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 birliğiyle kara,r verildi. 

Kaear· 1 o. Kaı·aı· tıırihi 

216:3 ~o . 4 . 1967 
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(Dilck~enin tarilı ve 1\o. su ilc sah'ihinin adı. achesi ve dilie·kçe özetiyl e komisyon kararı ) 

3004/ 3004 - 23 . 3 . ] 962 

if ... IIAM:i KARABCL UT 
TCDD üıletmesi 1 nci işletm e Yol Scnisindı> 
i\I üfettiş 

HaydnrlHL'ıil - i RT.\ NB( ' L 

(Dilekçi : !!alen meınuriy e tte bulıman erierin 
askeı·likte geçen hizmetle rini n meıııuriy c t lmleııı leri
ne sayclmlacağnıa dair «1' . B. M. Meclisinde bıdıı

nan tasaı-ıs11mı bimn ev·ı:el kaıınııla)n·ılnıcısm1 iste
nıektediı·.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komlsyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasma mahal 
görülmediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

3012/ 3012 - ::!3 . 3 . J 962 

AHl\IET YILDIRI.i\[ Ye arkadaşları 
Boluean huenğı ~[Prglizrr köyünc1r 

ZARA 

Karar No. Karar tar·ilı i 

2164 20 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Fakiı· ve tohuııısuz kald1ğındaıı 

tohuın yard·ım ı yap?lıllasmı 1~stem ekt edirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilelsçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı roteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü-

' zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

3014/ 3014 - 23 . 3 . ] 962 

A. RAZZAK YILl\IAZ n arkadaşları 

Esnaf Bakkal 

TORTUM 

Karar No. Karar tarihi 

2165 20 . 4 . ] 967 

(Dilekçiler : Kiiçiik esnaf olduklarını lwnıılan 

esnaf vergilerinin ağırlı.ğından şikayet etmektedir
/(' r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği oihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase 'Jiyle komisyonumuzca bir ~]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2166 20 . 4 . 1967 



adı·r">ii n· dilrkc:r özr1iylr lwıııisyoıı kal':ıl'l ) 

:\ID.;TAF1\ ,\ SDf l ~ I K 

:\[c•lf'l1ağzı kiiyiinıll' 

.\ K('AKOf'. \ 
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( Di ll·kc:rn iıı !nl'ih \'C' \'"o su ill' s:ıh i b iııiıı :ıdı, 

( Dilekçi : Itibari h izmetfe1'iııin fiili lı izme tl eri
ııl' rklrıımcsiııi ?·s l rnıl'k l rdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açliklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı grrektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmn.sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:ıoo ı ;:Jooı - 2:3. :3. 1962 

ABDD{RAIDIAX ALTAX 
Ka(1ıköy :\Ioda caddrsi X o. ı ı:l/-+ 

1:-\'l'AXBUJ 

Kara t· No. K arar tarilıi 

2161 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : 19GO tarihine kadar bekçi iicreli ola
rak yılda alt1 yii z kuruş ı•erirken 1961 tarih Mart 
oymdaıı itibrrren 27 lirrrya çıkanldığından mii.~tc

bdir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna ınüracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasmı.b mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

3002/ 300:2 - 23 . 3 . 1 !Hi~ 

BA YHA.ı\r J)J<;.\[ IJWK 
Maliyr ı\[uhmwhr :\frnııını 

Karar Ko. Karar tarihi 

2 ı 62 20 . -+ . 1967 

-----·----------------------------------------

:\IALATY.\ 

(Dilela;i : Sanat Enstitiisii mezunn oldnğn n ıı, 

J>n lis mrnıurlu.iJıı için l çWcri Bakan lı ğ1na yapın?§ 

olduğu miiraraatta lise meznııu olıııadığmrlaıı dileği 

ye ri ne ur tirilm e diği nd en m ii§tekidir.) 

Gereği düşünüldü : J)ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 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 kara,r verildi. 

Karar No. Kaı·a r tarihi 

2163 ~o . 4 . 1967 
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( DilC'k~cnin tııril1 vr Ko. su ilr sah 'ilıinin adı. M1rcsi ve dilıe kc:e özetiyl e komisyon kararı ) 

300-J./ 3004 - 23 . 3 ' ] 962 

JL.UAMl KARABe LUT 
TCDD l~kt.nıcsi 1 nci tşl rtnır Yol ScrYisind<' 
l\fiifctti~ 

( Difckçi : IIalen m emuriyette bnlıınan erlerin 
askerWde geçen hizmetlerinin m cmu riyct kıdemleri

ıı e snyd1rılacağına dair «'1' . B . • 11 . ]Jeclisiııde bulu
nan tasansının biran evvel kanunlaştırıfııwsını iste
mPkt edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği ellietle komlsyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülınediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

3012/ 3012 - ~3 . 3 . 1962 

AHl\IBT YILDIRDr YC arkarln~lan 

Bolncfln lmrağı J[rqı:iizrr· kti.Yünde 

ZARA 

Karar No. Kurar taı·ilıi 

2164 20 . 4 . 19G7 

( Dilekçilcr : Pakir t•e tohunısuz kaldığından 

tohwn yMd1mı yapıTnınsım i,stemeldedirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı roteği 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 ov bii'liğiyle karar verildi. 

3014/ 3014. - 23. 3. 1962 

A. RAZZAK YJLl\IAZ YC arkadaş l arı 

Esnaf B akkal 

TORTUl\I 

Karar No. Karar tarihi 

2166 20 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : K iiçiik esnaf olduklarını konulan 
csnnf vergilcTinin ağu-l?ğından şikôyet etınektedit·

f cr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifiı 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase 'Jiyle komisyonumuzca bir ~ılem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2166 20 . 4 . 1967 
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( Dikkı:rnin tarih n Xo sn ilc sahilıiııin adı. adı·r'sİ ve dilekı;e Ö7Jcıtiylc koıııjsyon kara.ı·ı ) 

30:?:~;:3o~:l - ~:3 . 0 . ı !Jfi~ 

fL\SA~ K_ \ R.\.\SLi\:\ 
:\ follabalıattin mahalll'~i Kalır;ıııı;ın sokak 
Xo. !in 

1 > 1 Y AH B ı\ K 1 H 

( lhfc/,('i : . I skcr/ik giireı •ini yaparkin d uçar 
oldıı.qu ı·c /edaı·isi uayrimiinıkiin môJiili·yctten do

IO!JI bir kanınıla yrtrdwı f'dilnıtsiııi isfcuırklrdir.) 

(l<'ıı Plkııı·ıııay Ba~kaıılığıııın erYahi yazı~ııı<.la : 
l zınit n' S:lJ'Ikanııf) ı\skcl'l TTastaıırsi Sağlı k klll·ul
larındaıı il<i. defa lıın·a drir i ~inıi ala n ad ı gr~rn , 

so n <lrfa olarak Sa ı ·ıkanıış Askr ı ·l Hastaıırsiııiıı 

IS :\[art lD.>S tarih n' 101:) sayılı rapo ı·n ile c,:iiriiğr a~Tıl<lığından ı 1 ll sa')·ılı Askrl'lik Kanuııuınııı 

..ı. nrii ınadd<•sinr istinaden ask<'rlikt<'n ihracedildiğiııi, Palu Askerlik Şnhrsi Barjkanlığıııa 7 Kisan 
ı%0 tarilıiıHl e <lilrk~P ilc nıiirar:ıat <'<l<'rrk :ı.dık tal<'iıimlr lmluııaıı dil<'kr:iniıı dnnıınn T. C. Emekli 
Sandığı Urnd :\ f l.iıliil'lüğiinrr tr•tkik edilmi~ w ı ,:1 ~-ıllık nıiir:ıra:ıt siiı·rsini gr~irmif) oldnğııını, siizi.i 
<'dilrıı :\Iali.n· B<ıkcııılığ ı ıırzdiıı<h· itiraz <•den n ilirazı da ı wldrcli l nıi!j oldıığn, Jıildiri l ıni~tir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekçesinde vakı h>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birli ğiyle karar verildi. 

:W:!.t,/80:!-l · 23 . 3 . ı%:! 

K.\ 'L \ Dl~('I•: L I 

1!:ıınirli .n' ıııalıall<·s i T(•k(• l sok:ık :\o. fı 

( l l{~ f L I K 

Kara ı · No. Karaı· t arihi 

~ 167 :!0 . .t . ı !167 

( J)i/ekc:i : llidrınal1 ı·aluniy f' /crfibi1ırlr11 maaş 

liarJI mı m a .mı ı ist, m, kt edir.) 

Gereği dü~ünüld i.i : Dilekçin in yukarda özet i açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansın a konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci mılddesi n e ılit i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

!102G/ 302!i - 23 . 3 . Hl6~ 

~ID ltTT L~ YÜC' l~L w arkadaf)lan 
K üı:ük t c ı'zİ esnafı 

Kıılıı - KO:\L\ 

Karar No. Kara r tarihi 

2168 20 . 4 . 1!167 

( Dilekçi/er : Kıılıı kazası terzi c.mafı adilane 
tatbik edilmiynı (Oöliirii) rergisindcn dolayı çık

maz bir durıwıa dii.~ii riilıniiş olduklarmdan buna 
rlair lıal çarrsi bulunmasmı istemektedir.) 

Gereği dii~ünüldü : Dilekcinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eyledi ğ· i cihetle koru is vonumuz çalı~ malarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine a :t i :;l e ı· rleıı olm aqı haseb':· ' e komisyonumuzca bir işlem yapılınasına mahal 
görülmediğ.ine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı'aı• No. Kal'a ı• ta ı ·i hi 

~ 169 20 . 4 . ] 967 
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(Dilekçcnin iaı·iıh YC No su ilc sahi'lı'inin a-clı, a-dresi ve dilekçc ö~eıtiyle komıisyon kararı ) 

3033/ 3033 - ~3 . 3 . 196~ 

1\TR.ETTI I\'" IWIWEL 
<hacık nıcılı. !:afer cad. l'io: ~4-7 

KIRll\•K.AI,E 

( Dilckçi : Zilyedinde bnlunaıı arazisinin 7367 sa
yılı. J(aıııın lıiikiiııılcrine {/Öı·c lfazineye kaydi!f{C 
hrlr•diycyc iıılikal e ttiğı'ndeıı miişlekidir.) 

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 birliğ·iyle karar verildi. 

3041 304-J - 23 . ;.ı . 196~ 

1 stas:--·on alt ında bclcdi:--·l' pcı·soncl lcı·i 

Y 1 LD17,ELi 

Karar N o. Karar ta ri hi 

:2170 :!0 . + . ı %7 

(Dilckçiler : Yıldıze li Belediyesi tarafından 

U188 say·ılı Ilanun gereğince bedeli mukabilinde 
f.evz i edilen ar. ala ra inşaat ruhsatiycsi ı•erilm ediği, 

1958- 1960 yılları arasmdrı ruhsat verilmiş ı·c halen 
mcsken olarak bulnndı~ğuıma binalarda ohın11aııwh 
için teh didedildiğinden şikôyct etmektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn ~ıteği 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. 

30+-±/ 3044 - 23 . :1 . 196~ 

ŞAZlMENT SOS)ri\ J_; 
islambc:--' malı . <'fllldc.si. ~o : 37 

Karar No. Kanır tarihi 

2171 :20. -t . 1967 

( Dilekçi : Ölii kocası için 16 seneye baliğ olan 

hizmetine karşıl1k 5434 sayıl1 f{an 111ı gereğince 

755 lim 38 kurnş bir defaya mahsus olınak iizeı·e 

toptan ödeme yapıld·ığını, bn kere hizm erti vataniye 
1 ertibi n den maa~ bağlanmasını istem e ktediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçeslıı.de vakı ~.:ıteği 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·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilü 

2172 20 . 4 . 1967 
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(DiJckçcniıı tariJı ve Ko su ilc sahibinin adı, atlı·cs-i ,·c dilek~e özıeıt·iylc lwmisyon kararı) 

80-lfi/ 30.f.) - ~8 . 3 . 1 f)6~ 

. \JL\[1~1' R.r\ 0.\ l~ n~ arknıl::ı>jl<ll'l 

Sniııılır.,·li kıı zası rsnaf l nı·ı 

.\1>.\:\"A 

( / )ilekçilrr : f::{oimlıcyli csnnf/orma [fıln·.~ ı· e mi 

ul ıid1{!11ıdm1 J/1 ii.~tckidü·.) 

Gcreğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari merc ·e veya yargı organ l arına müracaatı rr :ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mi!dd e~inc ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ınahal görülmediğine oy birl ğ"iyle karar verildi. 

:il !.)0 / 30:50 - ~:3 . 3 . J ~G~ 

FAIK DK\JiRKIIL\:\ 
l>rı·r'hoğ·az ~Jnlı. Dikilit a~ :-mkıık K : .)() 

l'AJ';A]{YEHi 

Kal'aı· \'ıı. Kanıı· taı·ilıi 

~ 1 7:3 :!0 . -1: . 1067 

( lJ ilcl.· çi : Pazaryeri krızas1 B elediyesinde üc
retli nı e nınr olarak çrıl1Şt1ğ1111 trrfi eılrllıNliği n

rl e 11 m ii'jtckidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı :nteği 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 ov birliğiyle karar v.erildi. 

:J0:)~/305:2 - 28 . 3 . 1062 

'l'ı' ı·zil rı· Drr ıı cğ i Başka nı 

Karaı· No. Karar tarihi 

~ 17 -l: :20 . ..ı- . 1 %~ 

( lJ i/cl;çi : '] '{'rzi es1ıa[uın .1.961 yil1 kii.r 11isbeti 
iizNinden lalıakk1tk ettirilf'll .r;iitiirii ı·crqiden şi

ktıyct e t~ıı ktedirlcr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 
te.klifi veya tasarısına konu teşkil eylcdiği cihetle komisyonumuz 
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle 
işlem yapılmasına mahal görülınediğine oy birliliğiyle karar verildi. 

vakı isteği kanun 
çalışmalarını düzen

komisyonumuzca bir 

Karar No. Karar tarihi 

2 17:} 20 . -~ . 1967 



- ll-
( Di ,Jck~cniıı t:ı l'iJı ve Ko su ill' salıtbinin adı, ad ı·esi \'(' dilekr,:€ Özteltiyle komisyon luHarı) 

::ıo :ı~ı /80.3:1 - 2:1 . :1 . ı n6~ 

!) I~YKET K APT.A.i\1' 
~r nı·aııg•ozlal' Drrncğ;i 'B:1fi'k•nıı ı 

(Dilckçi : 1\.iiçiik csuaf meyannıda olduklrm
'ı! 1.%1 yilı ldirlar1 iizerind(lt tahakkuk ettirilen 
yijfiirii ı·rruiniu çok l11ğıuıdaıı .~ikôyct rliiiPldedir
/n·.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 
teklüi veya tasarısına konu teşkil eylediğ·i cihetle komisyonumuz 
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
i şlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birli liğiyle karar verildi. 

vakı isteği kanun 
çalışmalarım düzen

komisyonumuzca bir 

31-J.Gj 31-t6- 28. 3. 1 96~ 

KAZ Dr .i\IET 1 ~ 
H ali<: !•'cıırl'i lsııı::ııilıığa okaık I\o. : :)-J. 

Fcncl' - i ST . \\"B CL 

Kamı· :\"o. Kaı·a ı• ta ı 1h i 

~ 1 76 ~o . -:ı. . 1067 

(Dilekçi : 1917 yilında l slcnıbuJ'dcı F ener fs
llırtilrrğa okağnırla b1llwıaıı ı·alnf arsası iizerinde 
1·11~a ettiği, gecekond·wıwı yıktınlma tehlikesiyle 
:,arşı kar~ıya lmlıuıdnğundan mii.~ickidir.) 

Vak ı fln ı· GeııC'I iJiüdül'lüği.inün e nılbi •:>azısııı-

d;ı : Fatirlı Tcdöi Cafer malınllesinin lsrnaı il ·ı.ığa 

Yf' lllL'SllC'Yi11ıa ıı c soknklnL" ında ık:ıiıı IDIO ada paı·sel sayıl ı ı-a·k ı f 'tC\']{]ii cafcl' canıis i aı· asının hfızı 

şıı:h ı s l ıı r ıt.1 ı ·n.lmda n gl'eJivo ıı d u yapı 1 ıııaık smcti,vl c l'ıızu kıı iısga 1 <'t1i lnwsi üzerine mütt'eayizlcrin IJu 
~ ·cl'd (' n tallı li '~"CI~i j ,~iın i•ld'llle (•dilen dfı ·nı. ılCiticcsiııdc, Kfızı·ıı ı :Jl ot in \ 'C diğer şaılıı slarııı t~ı, lıli :·elerint' 

hü•küını ırlmm ı ş o l dnğnmı , ıııalııkc<nıL'C'e Yl'l'ilen i~hu talı l i·.Y<' lkai'Hl'l ie ra.ya kx:nııüıınış olup, hftkıı iıı

fıız sı.ıf1Jmsı nda okl nğıı, cliğrl' •taı·afıta n , ha,\'l'aı t \'(' l'>ı;,i esrr neYinde bulunıan bu gil}i g:ı:-rimenkul

lc·rin satılnıı.qırağı \'C' dol\mnulınıyarağı :.nG~ s;ıyılı Yaı;;:ıflal' Kanıımıının 8, !1, 10 ncu maddele

r i'nde n ıkamu qıizmıt'L i nc a,nılm ı ş Yak ı f ga ."riııll'ııinıllcl'in C:ce<'koncln Kanunuının k11psam ı dışında 

ka l d ı ğı , lbildiri l nwkıtedir. 

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 
i.şl&m yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

-t353/ -J.353 - 30 . 7 . ] !16~ 

IU'S I~ \"i T il\Ot:LU 

M lTOJ.ıA 

K arar No. Kar ar tarihi 

2177 20 . .ı . 1967 

( Dilckçi : 19.?1 !Ji lmda yaş haddinden cmok
lı!JC scı•k rdilıııesi iizerine kcndisi11 toptan ödc
nır yapılmadığından miiştekidir.} 

:\ Lı l i:· c Baılmnlı ğın ın ceYahiı :-ı-azı ı nda. : l lygn
l:ııımı ınuaımel C'de kanuna aylkırı bir cih0t ~öı·üJ ,ın(•

ıııiş ol duğu bi l diriıl moMedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı :\Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanııı 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 tal'ihi 

2178 20 . 4 . 1967 



- 12 -
(l>il <•kc:<'nin tarih \'C :\o. su ilc salıilıinin :ıdı, adre.-ıi YC dilıekı;e özetiyle lwınisyun ka ran) 

-t-t:n;H~-ı - ı 1 . R . ı !162 

TA fTS l :\7 (; I~ZEH 

~<·rrf'i,\·r ( ' ıı Fabrikas ı sa lıilıi 

(Dilcl.·çi ; RrZJnnmı'da 8crcj'iye rn Pabrikas ı 

srrhibi işlrtnı c kredisi is trmekl rdir.) 
Smı :ıyi Ba k a nlı ğ· nmı cenılıi .nızısınd:ı : ~~ -l-t sa

.nlı 1\aıııın kaı·arn a m c l r rl< ' yüri'ırliiğ'r g- irrn tii ziik 
J·; HZl ' RL\f lıiikiiınl c ı·i <l :ı ircsincle, Sosyal Si gortalaı· Knnııını 

adına \'(' ayın kanunun nırııabiindc bankalar ara
<·ılığı ilı• sn na~· ic·i iC'rr t r\·zi r<li'lm c•ktc• olan i')lrtnır kn'<lisin<l <· ıı tahsil olunan taksit tııt a rlarıııı tek
ı·ar ikrazını t e ınin en keyfİ.\'l' tİn .\[art 1067 a.n i c: iıııl <' g·azdelerclt> ilfın edilm esi hususunda gerekli ha
zı rlıkl ara bal)la nılmı ş bulunduğn adı gr<:rnr il)l<'t mc kredisi tal rlıincl e hulunahil cccğ i lıus ıı~n n tla bil
gi \·c rilıliği, lı i ldirilm cktccli r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilekçesinde vakı iı:ıteği 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. 

-t-+77 / -+477 - 16. R. 1%2 

Karar No. Knnır tarihi 

2179 ~o . -+ . 1967 

( Di fek<:i: J(otan ailesi arasında kan giilm l' olay

lan sebebiyle ba.~ krt l1ir yeN isldiıı rdilnı csim· iste
mr ki cdir.) 

f~ işl<>ri Bakanlığının revabi ~'azısında : Adı gc
<:cnin Kotaıı ailesi arasında kan glitmc ola~' ları sr
bl' lıiylr lıu s ıını r t nww·ut ise dr bu ai lrlerdcn hrr 

lıaııg·i hiriııi1n başka biı· ,YCI'<' i skı1nına zan.ıri lıil' srlwholınadığı, lıildil'ilnı rkt rdir . 

\ TSFf<' KOTAK 
('<'7.a gyinclr ın c,· lnıt' 

TRABZO~ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~>teği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle ıtomisyonumuz çalışmalanru dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

4517/ -1:517 - 21.8.1962 

AHMET A'KÜN ve arkadaşlan 
Kaptanpa~a ~[cktrp soka.k Ko. -+ 

1STANBl L, 

Karar No. Karar tarih i 

~ t 80 20 . -ı ' 1967 

(Dil ek çi/ er : i stanbul. O niı• crsit esi t c ·ı•si saha
sı.nda istimlalı' edilen gayriınc ııkııll c rin kanımlaş

tı.nlrnasmdan miiştekidir.) 

~· f iili Eğ·itim Bakanlığının cC\·abi yazısında : 
istanbul Üni\·crsitesi tarafından İstimiakine lüzum 
,.c nıcnafii umumiye kararı alınıp Bakaniıkça 

tasdik olunan Süleymaniye'deki gayrimenkullerin salüplrrinden Ahmet Alrun hariç diğerlerinin gay
rimenkullel'i Üniversitenin mülkiyetine girmi ~ bulunc1ıığu , Ahmet. Akün 'ün halısdtiği gayriınrnkul 
ise, H anife ·adide Akün;c aidolup bu gayrimenkul sah ibini1n istimlftkin iptali hakimıda Danıştay 
Başkanlığında açmış olduğu idari elfıva i.iniwrsitr lr hin<" sonu ~lanmı ş, İstim iilkin ikmali zımnında. 



- 13 -
(Dile<kı:rııin tarilı ve To. su ilc sa ıhibiııin Mlı. adrc,o;i n dilıc kçe özetiyle lwıııis.)"oıı knnın ) 

gen·ld i i~leıne d eYa m olun ımı!) Ye 1st an bul !) ııen . \ sli.q• li u ku k }f ahkemesinde açı l an t 0nzil i bedel 
d:ha~ı da ~·ürütülnıiiş oldnğıınctmı lR Ağustos 1!16:? tar·ilıin<le wrilmi~ olan clilekı:e için yapılacak bir 

. i~lrm kalmamış oltluğıı hildil'ilnwktC'dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ~çıklanan dilekçesinde vakı ;3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumru çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Yl 'Sl' L•' 1\1\ TlHA}IAX 
Y o ll n r R. Bii! p:Nlc Da i re :\[em n nı 

Karar No. Karar tarihi 

:.!1R1 :20 . -1- . 1967 

(Dil ekçi : Elôz ı.iJ Yollar 8. Bölge .1/iidiirliiğiiıı 

dc r;no lira (E) eel ı•rli ii ereili sigori aya b(lğ/ı m iis
l llhdPm buluıınıakta iken, t cdaı·isi sırasında (D) 

N tı·elin c nakli yapıldığından m ii~tekidir . ) 

ElJJ\ZJ(; Rn~·ınctırlık Bakanlığının r r vabi yazısında :Va-
:~i felrri daimi malıi~·<'t1r arz etmcktr olup mm·ak

kat ( E) retvrli kac1rolannı.la istihdam rdilenlcrin (D) retveli kadrolarına alııımalanna mütrdaiı · 

Sa~·ışta .v Başkanlığı emri g-rreğincc l . :~ . 1960 tarihinde (E) ectYelind<'n (D) cetvelİ'ne geı;irilcn 

Yu-.;ııf Ka lmıınan ·a 8. Biilg-e :\füdürliiğ'iinde fiil en <:a lıştığı J960 ITaziı-an, Temmuz w Ağustos aria
rın a nit ürrrtl0ri nanı~ta~· 5. Daiı-rsinin 25 . J . 1!)6-!- g-iin, K l961/ l 2:2 sa.nlı kaı·anna mii~trniden 

iiclrnnıi .· olflnğu, İ!;i p:iin' mC'zlik ödrıı rği w 1rda,·i ııınsı·afı konu larmCia ad ı g<'<":en ile Sosyal Sigoı ·

talar Kurunın arasında doğan rlıtiliHın halli hnsn ·, ıında idnrr ilr yapılacak bir işlem lmhınmadığı, 

hi 1<1 iri! m0kt 0d ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı. çıklaııan dilekçesinde vakı ~3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına miiracaa..tı ger~ktirdiği oihetle komisyonumru çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumruca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

+!>69/ -1-569 - 2R . 8 . 1962 

li ASAN SUNA Y 
Basnıa fabrikasında ~o : 77 t:16 1 

ı' AZILLl 

Karar Xo. K arıu· tarihi 

:? 1R:2 :20 . ..ı . 1%7 

( Dilekçi : Yaznli B asma fabrikas ı i~çil rindrn 

ulup iicret azlığ11ırlan ıniiştekidir.) 

~anayi Bakanlığıınn e0vabi yn7.ısında : Adı gt· · 
(:('\] ça lıştı ğı üre i~ndc iimirleri V(' iş arkadnşlnı·ı 

aı·asında. i. ye ı·i ah nk ve nizaını bozucu halkrde 
lınluıınıas1 sebebiyk m0saisinckn ıistifaıle Nlilrıni

Y<'c<'ğ· i kanaatine ,- nı·ı l:Hak, If? Kanunnmın 13 ııcü maddesi ı.r<'rcğin ce kıdrm n ihbar tazminatlan 
ödenmek stll'eti ylc ]5 . 1 . ]963 tarihine!<' i ş ak<li ı ıin fe. h edildiği. ınürssese aleyhine ar: tığı cli\Yamıı 

tla ı·eddedildi ğ·i , bildirilmel,tedir. 



- 14 -
( Dilc·k~<·ııin tarih,.<' ~o. sn ik sa.hilıiniıı adı. ndre . .;i \'(' dil (• kc;c özetiyle koıııis,r1oıı karcıı · ı ) 

-------- -----
Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :hJteğ·i ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracn.atı g·erektirdiği 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. 

Karaı· No. Karar t<ırihi 

zut~ ~o . -~ . ı 067 

( Dilekçi : 'N'DD l~letm csi Uencl .l!iidiirliiğii Siı·a.~ 

nwğrızası ı'şr:ileı·inden olup !JO§ haddinden lıiz 111etten 

II.IJnldırjull, 111na§ hnğfmwwsm1 istem ekt edir.) 
l ' ln~tınııa Bnkıınlığının eevab1 yazısında :Adı 

g<•r:<' ll ynfj ha<1din<l<'ıı hizıııPttrn ayı·ılını!) ve bu iki 
t;ıı·i lı nnı,-;ındnki gc<:rıı rııH'k liye fnhi hiznırtiıı 

:.W seneyi ikııı n l (' ttiği i<:iıı [)..J.:!..J. say ılı K:ı ınıııun ı-,~ ıı<·i ııındd rsi gr reğin e<' kendi si ne nHı ıı'j tnlısisi 

ıııi.'ıınldiıı olanıanıı!) Yr 2 ..J.IG,G..J. liı · a toptan ii<lt• ıı H· .1·:ıp ılmak su rrtiylr ~antlıl<l:ı olan alfıluısı kl'sil 
diği, lıildirilnırkte<lir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ıçıklanan dilakçesinde vakı iı..ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaaiı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

..J.G85 /..J.6ı-,S - 1 1 . !) . 1 !)6~ 

Kara ı· No. Karar tnrihi 

21 R..J. 20 . 4 . 1%7 

( Dilckçi : 'N 'DJJ l !j l etme.~i (i pnel Miidiirfiiğii 

nti /~{dmı yol çm•?1.~farın111 da lı i.z mrl rflll'llllllll
nHııı rfii ze llifmesini islcınrktcrlir.) 

:.\[ J<; JL\IE'l' T'I Ll(' 
ffi.ilnı cın kiiyi.iııde Xo: J.) 

( ' l :ıfi (ll'ln a B:ık:ııı lı ğ 11 ıııı rr,·alıi yazısında : ı\ dı 

g-\'r:rııin hoı·r:l:ınnıak ımrrtiylr <• kl r ıwıı ınüdll f' tiyl r 

lıir likt <' hiitiiıı rmrkliy<' t :ılı i lıizııırti l ..J. yıl 12 g·üıı 

d \' ıı ilıan · 1 olııp bu hizııı<'tiıı tnnıaın(•ıı T. ( '. EııH'kli ~:ııırlığ.ı 0C'll('l .\liidii l' lii ğii il r il gıi li nlrluğumı. 

hiznırt nıiiddrt i 20 yıl ı ikıııal dnırdiği ic:iıı r ııırkli ııı:ıa~ı lı:ıı!l:ınıııa s ınn inıkFııı olnı:ıd ı ğ 11ıdnıı !)4:3-ı. sa
~: ılı K an unun H2 ıw i ıııa<l tksiııin (n) lw ıı<li g-t•J' (•ğ' iıır r !-iııııllıl«.: a :1 016,!)7 lil'a toptan ödcııw ynpıl

ıııış olduğnıııı. ortııokul ıııt•z uııll olup i~ tııklıiııd ı' lıllluıı:ın oğluna ııırııfi <'<'l' ll]J ,·e rildi ğiıır dail' 
ıni.iraraat dil<'k(:rsiııiıı taı·ilı ,·r ııuına ı·ası lwlirtiln ı<' di ğ-iıı <kıı lm lnısusn ıı tl'tkiki ıııiinıkiiıı olnın<lığı. 

hi Idi ı·il mrktNli ı· . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~nteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine alt işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

218:> 20 . 4 . JD67 
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(Dilck~cnin tariılı n t\o su ilc sahibinin adı. adı·eı·i ve dilek<:e öwt'iyle komisyon kara.rı) 

46!J9 j 4699 - 10 . ~J . J DG:Z 

~( KRAN BAIJ~\ BA:\1" 

(Dilckçi : 1'('DD Ocııel .1/iidiirliiğii Kayseri 
rJ U mı da /;al ar §C[ i ikeıı baba sm m Sivas'a na ki edil
lilC inden ıwiiştekidir.) 

Yen ice j :;mail ıııalıallcsindr Koı·kut sokak 
0: 26 

l ' laştınııa Unkanlığınm ce,·abi yazısında : ~\dı 
gcı:cıı Kntar Şefi Sıtkı Bala han'ın :3 . ~ . 1965 ta
rih ind emekl iye sevk dildiği YC 1 . !) . 1965 

tarihinden it ibaren ek krnclisiıw 49 1 Ji m c'nırkli ıııam;ı bağlandığı. hildirilmrktcılir. 

KA YSKRi 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ;,teği 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. 

-1-7 ı ~/.J. 7 J :2 - ı 1 . !) . 196'2 

(_'ıı.nıl;ır Yıı nlıııılnşıııa Kooperatifi 

Karıır .l\o. Kanır tarihi 

:Z 1 R6 20 . .J. . 1%7 

( Dilckçi : Ri::f' ('uyCilar Yru·dmılrt§lllrt J(oopr

mlifiııiıı 1963 yılı ihtiyaçlan 1'çiıı kimyrı•i {liibrl' 

it lıaliııi _talcbelllıclotcdir.) 

Hi%E 'l'iC'ııı·C~t Ba'kıınlığınııı C'cwa1hi ~·azı · mdıı : Bakıııı 

l;ı r Kurulunun 3 . H . l !l65 ıtal'iilı '\'(' 6j.iOR3 su;-·ılı 

K<ı ı ·arıııınwsi ih' ·<;a,Y mii. tahsıllııl'l Koopcrııtifinr amtlu g·ü~ıı·c· itlwl ycH kisi n'rilını ı: ş olduıCu. bildi-
rilnı c<ktodiı·. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekcesinde va.kı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ::a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

471 8jt7 1H- 1 . !1 . 196'2 

DlTR~l T i\ TO~H'\' \ "C' ııı ·kadaş l nr ı 

1' ol'tnııı Kalr lk ii~ · i.indC' 

TOHTl~f 

Karar N o. Karar tarihi 

~ı 7 :20 . .J. . ı !)(i7 

Dilckçıhr : /~ l 'CI'CII rckili i/c amfarı11daki 

::;f ulıi sözlr .~nır gereğiller ı·crilccck ycı·nı.iycdnı az 
i't'rilm cs i11dcn .~ ikô. .ı;t i 1 tnıcktcdirlc r.) 

Ba.nııdırlıik l3a1ka ıılığıııın C'r\'alhi ~-a~.ı~ıııda : 
'ı'u nerli P iilüıııiir .Yolu ,.c r:ığ' tiiııelleri im;aııt ıııii-

tt • aJıllıidi ::-.;,ecıııi !:';\alıiıı'in Bıı •kıııılığa i~<:i i:tilıka•k

lıırı ih' ilg·ili olara·k WPdriği hilgdrr w ;ıdı g-t'<:t'll şa hıslaı·a, «dldi li lt'dt' hcliı·tilrıı ishhkaklarııı ta
h;ı ı; ;..J<uq, ~htİPİ ] ıdiğin<'» w iıııı;~,a •lnn kaı-şı lı ğ ı ıkrntlileı ·: ııe ödendiği, bildirilıııişt i ı·. 

GE.reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekcesinde va.kı ~steği idar i mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kar·ar tarihi 

21 20 . -ı . 1967 
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( Di!Piu,:ı·ıı iıı tarih H ~u sn il !' sııhilıiııiıı :ı1lı, ınlı·e•s-i ve uil<·lu:r özrıt:iylc koııııisynıı kaı·wrı) 

-+77~/ ~77S - ı !) . !J . ı!)(;~ 

HAS.\~ P.FV ;(' LJ<: H 
( :iiihi..; ı l asliııwsi G.f lıw;l;ı • ııı;ı . lı •k!ıııı ndı;ıı·ııııı 

~.ı:; - I ~G sıı.nl ı ilı'ııııı il<· T. < '. Kııınııııııımı .f.f!), 

(D i/1 /; çi : ('ıka('(fk af krwıtu lan n dall ı·crcllll' 

ıı,ıtwtp lıiikiim/1 rili istifl/lh r ll irilnıe l l'rini 1'si l' nı e k 

lrrlirlrr.) 

.\dıı! Pt Ba k:ın lı ğ· ı ııııı r<'l·allıi .'· ;ızısıııdıı : S inop 
.\ğır l' rz;ı ~[ulık<ınl('siııiıı ı q . !l . l!) f)() g-i'ı ıı \'C 

~!1 1 .) , .ı ı ; ı , :~ ı . :n ııııı<lılc•l<•ı·i 1·ı· ıı :~- 18-t sıı_,·ılı 

.\ i' J\;ıııııııJaı-ı .ı..t·ı•ı·eğİl1('t' J Ô S<' IH' ağ ır •Jı;qı:s (' ('Zil'ill];l Jıjj)\jiıııJjj i)ıtl!Ull<lll ıJiJt ~kc:r ~aJJıjlJi Lln s:J ll l~ı ·g-ii

J<'t' 'İn :?.f . () . l!lfifl tıırilıiııdr t;ılıliy<' t>ılildi ği, lıildirilıııc'klrılir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mer
cice yerine g-etirilmiş olduğ·undan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 

oy birliğiyle karar verildi. 

IOI.f!)/107-l-0, .'i.f!l:) j ,)-1-!l.'). 

.t7H:;;.t~s:ı, 70-+7/ 70-+7. 
H! l 1 1 / / ' !) J ı - 1!) . !l . 1 %:2 

Y.\ Kl~l' \ ' i ~\"EIJI 

Polis nı c; nı u ı·ıı 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

~18!) :W . -+ . 1%7 

( Dil r kçi : P'l'T ŞIIIii si nil ı dağıfırı iknı, 1.9:'57 

S( IICSill d l' (/ÖI'( L'illl SO ll l'(l'i/r/i{jilldf/1 lll iişfrkidir.) 

l 'l;ı~t ı ı·ıııa Baıkıı n 1 ı ğı n ı n re1· ıı 'l'i ynzısı ııdıı : PT'l' 
<jtılnsi ıı ıll ı •<lağı •tıl'ılığıııdaıı rnı<•ldi_, . P st'l 'k Pdi l<'ll 
;ıd ı g'<'l:<'l1, (ll·] i bir ijw(lının ('\ inr g-iıınll'k '\'C ijwen

,.; ıııı .'·ııı·ıılam;ı •k<t:ııı :?7 g•iiıı, IlmŞim lh ir şıı • lısı < l iiğınıck

tı·n ~.) ı.d'ııı lı;ıp is, ]);Izı :ıılll enı:ınn sa'lıiplc l'in c 1<~b -

ı -: ı u\ ZJ(: liğ !'lmf'ıııı•kıtrıı :~ 1 lira :ıi';ıı· ı wı·a cnzıısıııa ı::ır'f}'tı -
rıld ı ğ'ı g·ihi ıJııı :-:<•lwplcrıkıı lıakk ıııcla 11\ııınıııi 1<•lı 

lig:ıt ıwtiı•rsi dt' g-Üt'<'\·iııılı • ıı uzn klııştır ılılı ğ ı, Dııııı~tn~- 1'1' .\sli .H ll ııkuk .\Tı ılı 'kl'nH' <.;İ ıır :ıc:tıı! ı dal':ı 

lıırı nı n da ı·Nldı'd il cl i ği, ıı,: ı ıl i ri 1 nllil<'t rd ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. ~>teği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 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. 

-17!'lR/ 4708 - 10 . \l . \ !)G~ 

~lL"li ' i~ SEVWL I 

----- ---· 

Ka r:ı r ~o. Kara r tarihi 

:? Jr!() :?0 . .f . ı %7 

(Dili kr:i : T ıız nakliyalllulrw dol11yı T rkrl ida

nsille 1:1 000 kiisiir lira /){Jrç7u , o7du_iju, lm pnm
nnı l c rhiıı edilmesiili is tcm<kl rdir.) 

( liimı·ük \"C Tf'kr l B:ı 1k:ınlığını ıı ce,·alhi ~-:ı :w:ıın 

ıln : 'l'C"hl i •d:ı t'<'si ilc aJ ı g<'~l'n ıırasın<ln müııi\'k it 

7 . 7 . 106~ tı;ı!'iıh n• fl:?R/ 1:2G - 6.t i<ayı lı nıukan'Jr 
ilc Sel'lı al Tcızlasın<lan Beyluşşl•balh Tt•k 1 lda I'<"-ıi ııv n alk ı ini · t.;ı:ı h• h i'ıdcıl't i ği 100 ıtoıı •t n7Xla n ıbi ı· k ı S'!m
nı zimınıct iııe •gec;i mıcsi '~"'<' mntlull·clcnı.ı ııı ı i le •k e nd i,: IH' d ii ş<' n l'<~ci lıcl<cri ~-<ıı·iıır grt i ı•mrnı PSi R<"b ~bi .d t' 

Tapu ~ic il ıııuhaJ'ızlığ-ı k~ttilıi 

DtYARBAK\H, 
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( Di:lekı;cn in tar~h ve No su .ilc ,· ahihiıı:.in adı, aıdr(:>Si Ye dilekı;e özıeıiliyl c komıisyoıı kara.n) 

mııilmn' l ·esi fcoJiıC'dilcl'r!k, tcnıiıuıt ı iıl'a • t U\:J,\"Llcdilıni~ ,.c z~ıııııwtinc gcc;irdiğ·i I "C tuzun ceza i şal'tl ari:vle 

mukav<'lt' ~;i f'<'s h rdilrrrk . 1 <'n ıi natı irat li:aydrllilıııi:-ı w ziıınnıC'tiııc g-cçiı•diği ıtuzun cc·zai şaı,tlaı,iyle 

bi ı•l iık tc ta7Jln in ilıc-d ·Piıi I 'C ıı n.ın ı lı Psa.hııı a seyık c-<Lkn tuzıın '1\nı.t fa l'kı ·ol mak i.i:ncı·c ıtaOıaijdkuQ{ eden 
7 i:l75,RO li ra ' iıt.lar'C' alaeağının ·hiik.nırn ıtaıhısili için mb gl'C:Cn ale,\~hine 8 . 12 . 195~ ıt.adhindc dava 
eçılıııı ş olduğu, ılıi ld i ri· l ·mc'kıbmliı· . 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı İıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gere)rtirdiği 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. 

48 1 ~/.J:S l 2 - 20 . 9 . 1062 

FETD1i AKSOY 
2350 No. : n J 4 . 9 . 1962 g•iinlü ıtcl 

sah~bi 

iSTANBF'L 

Karar No. Karar tarihi. 

2191 20 . 4 ' 1966 

(Dilekçi : ! stanbul Gümrükleri Ba.şmiidürü 

Frtlıi Bozant1 'dan miiştekidir.) 

O üııı ı·ii'k ,,c Tcllvc>l Balka nı ı ğın ın CC'\"a.hi yazısın

•• ln : Trl g'l'a fıta acl ı g-eçen BaQmn.lığın o ıtariaı-tc llllÜs

teşm·ı 1buluııan Cavit nüı'Ocaık ıJmOdkında 1966 :vılı 

·j~in<lc a~ı l an YC bir \heyet 'llıarıifcti:vk ;"Ürütülen 
'ta.hıldlmt otlC\"am mtiği lbildiı·ilımdkıt10diır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı İıJteğl ilgili ve yetkili 
idari. mercie veya yargı. organıanna müracaatı geı·ektird.iği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4825/ 4825 - 20 . D . 1962 

RAMAZAN TABAK 
Dirğinc köyünde 

DEVREK 

Karar • ro . Karar tarihi 

2192 20 . 4 ' 1967 

(Dilekçi : Devrek Dirgine köyiinden Süleyman
oğlu Mustafa Tabalc, Devrek Orman Işletmesinde 

çalışmakta i.kcn, biı· sandık dinaınit çalıp ve arka
daşla,ı-ı vasıtası:yle sat1.ş yaptıklanndan şikaye t et
mcktedi.rlcr .) 

Tarım Bakanlığının cevahi yazısında : Ç'almclığı iddia edilen bu dinarn itler konusunda D cvrek 
Sulh Ceza. ::Hahkcıncsindc a~ılan cla.vanın 9 . 9 . l966 tarjJlinde yapılan duruşması sonunda , jsnaclc
clii<'n suç hakkında kafi d elil olmadığından 1\Tusta [a Tabak'm beraetine karar verildiği bilclirilmck

tcclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı inteği 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2193 20 ' 4 ' 1967 
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( Di lrkçeniıı tnı·ih w· ~o ~u ilr ~n hiliiııin r. •dı . a(lı·cıs i \ 'C clilekr:e özert'iy le koıni~yon kanııı'l) 

4 2R/48~ii, 54!"J:3j .)..J.D3, 
7 J 1!) / 71 ı 9 - :2 ı . D . ı !lG:2 

AIDmT DK\riRf'i w fS}L iL SEZB~ 
Saraycık n• (;()!! re ki>ylrri lııılkı aılııın 

Erli'tn - zoxo n,nAK 

(JJilrkr:ilcr : Jfcr birinin r;c rck i1ıtikalcn ve ge
n ksc medeni kaıımı lıiikiimlc rine göre zilycdtik ve 
sair kanuni ı•c 7ı ulntk1 schcz>lcrle ınôliki bulnndnğu 
{JayrimcnkııllrTi tiirlii scbcp /rr /e miidaJıa/eye marUZ' 
kaldığnırlmı 111 ii!jf rk üh'r.) 

Tarım Bakanlı ğ ının cevabİ yazısında : Bu ycr-
h•ı·in n eınan ii ı· tii sü sonradan kaldırmak surct!iyle 

kazanıldığı, ağa~ l:ımı krsilnıcsi sonucu ~i ıldı • flj rrozyoıı la topr::ığın tnın::ınır n yıkandığ ı , t:ıeım yap
mıya e l vNü;l il iğini yi t iı·cli ğini, Mınan iirtiisiiııi.in kııldıl'llnıı!) olnı:ı sı da, ornıaıı sayılmasına engel 
olamıyacağı, bil <li ri! nı rkt edir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ' 1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orgıınlanna müracaatı ge~ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle· lwmisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4 69/ 4869 - 24 . 9 . 1062 

Kaı·ga K ckrr: kiiyiitıdr 

Karar No. Karar tarihl 

2 194 20 . 4 . ]967 

(Dilelrçiler : 1'opralc lıarrıjı için istimhik edilen 
amz1'lcrdcn bir kısmı sıı salıası haricinde kaldığını, 
lm kalan a.razi lcrden ldra alınmamasmı istcmekte
ch'r.} 

ADAXA Eıırrji vr 'l'ahil K:ıyııaklnı· Bakanlığının ccvabi 
,vaz ı sııı<la : ~iizii gr~rn ıuıızil r ı·in G830 sayı lı K a

nunun 22 nc i nıaddrsi grı·rğin <'e rski s:ılı ipl rrinr ~;ıı ·tlı ol:ınık inde rcl il ııırsi iı: iıı <lıırnnınıı nıünı rnat 
sahiplrı·inc 6. 7 . 1%6 tarihinde vr notrr ııınrifrt i ylr :ıyııı k ::ınnnnn 13 nrii rn:ıddrsine uygun ola
rak D~ t 1\ ı l ana YI ıw ı Bülg<' :.Hüdürl iiğü k:ınnlı ik trhJ,jğ rdilıni~ olınnsına ra ğmen bngünr kadar 
geri alm:ık hususunda iıl arryc nıünırnat rtınrnı i !) oldukl:ırı , hil <liı· ilmrktr <lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürac::ı.atı 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. 

- 26 . 9 . 1962 

ITSFF ŞE TB PB 
Orta mahallede nınkim T erzi 

PNYB 

'rarım Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 

hakkında Bakanlığa müracaatta bulunduğunu, 

Karar· No. Karnr tnrihi 

2195 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Tapııln oldllğımıı icleZia ettiği gayri

menknlii içerisin deki a_ijar; larının k esiminde müsaade 
f'di lmcsi için mahalli orman t c§ki lat111a mümcaatta 

bulunrlı~ğunu t'(! bu muamelenin siiriincemede bıra
lt?ld1ğ1m, bildirmekle ve bıınıın ncticelenclirilmesini 

1's t cnıektcdir.) 

g:r <:(•n 26 . 9 . 1!162 tarihli hir dilekçc il e aynı konu 
kc:;im isteğin e konu teşkil eden ve J 98 numaralı 
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(Di:lckçenin tarih ve K o su ·ilc sahrhiırin a•t1ı. adreJS'i ve dilek~e özıcıt!iyle komisyon kararı) 

paı·scl dfthilıindc kalan Ye Devlet ormaııın::ı bitişik bnhman Kayın oı'manının 4785 sayılı Kanunla 
devlctle~nıiş olması srbelıiylr, bu yeı·dcn l\ es:m izni verilmesinin kanunen imldnsız olduğu, ve 
kendisine tebliğ edilmi') olduğu, bildiı·ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özet i açıklanan dilekgesinde vakı .iıJteği ilgili ve yetkili 
ida.ri 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 g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4906/.4906 - '27 . 9. 1962 

ARiF AKBAŞ YC arkadaşları 

Muhtar, Şirince köyü 

İZMİR 

Karar No. Karar tarihi 

2196 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Yunanistan'dan nıiibadil olarak gelr 
diklerinde lzınir'in Şirince köyünde iskan edildik-
7 eri ve bu mda Il azinece kendilerine arazi verildiği, 
1953 yılmda köylerine kadast1·o heyeti geldiğinde 
bu amzilerin l;adastroca kendi adlarma tesbit edil
diği, ancak b1ı tesbitZere nıahaWi oı·nıan iaaresince 

itiı·az edildiğinden, bn yerlerin orman olup alınarlığının mahkemece sarıılınası üzerine, mahallen 
yapılan inceleme neticesine göre, buı·alann arınan yapıld1ğıııa dair ma.hkem eye cevap verildiği ve 
buna istinaden mahkeme sonucunda, bu sa.lıalann orma,n oldıığu hakkında mahkemece karar- veril
diği, bıı yeı-ler·iıı ellerinden alındığından mii§tekirlirler.) 

Tarım Bakanlığının cevahi yazısında : Şirince köy-li. ınıntaka.<ıında kadastroca yapıJm1ş olan tes
bitleı· meyanında, bir kı sım parsellerin orman sayılan :n'rlerden olduğu anlaşılarak bu gibt yerler 
i~in kadastro mahkemesi ne, mahalli orman idaresi nce itira.zda bulunulduğu 6831 sa~·ılı Orman Ka
nununun g-er, ici 1 nci madd esi gereğineo bu yerler haldemda mahkemece Bakanlığa itirazda bulunul
duğunu tdmik heyetler marifetiyle mahallinde ~raptırılan ineeleme neticesinde Bakanlı k~a orman sa
yılan yerlerden olduğu kanaatine Yarılan sahaların tapulama mahkemesine bildirildiği, bildirilmekte
dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. ~:;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma.ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4947/4947 - 2. 10. 1962 

HÜSEY!N KARAASLAN 
'ruı·an mahallesi Alparslan sokak No. 118 

Turgutlu - MANİSA 

Karar No. Karar tarihi 

2197 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Girit'te terk etmi~ oldukları emvale 
ımıkabil ya, ara,zi ver·ilmesi veya bedelinin öden
mesi, btınlar olma,dığı takdirde, 1927 yı.hnda T1ır

gutlıı J(aymakamlı,ğına itiraz alıınan tasarrıtf ev
mklar'ının iadesini isternektedir.) 

Maliye Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı ger:enlcrin Gi·rit'te terk etmiş oldukları emvale lny
met takeliri i<:in ne muhtclit mübadele ve ne ele ~ayrimi.ibarlillcr takdiri kıyınet komisyonuna her 
hangi bir mi.iracaatta bulunduldarına dair ka:vda• tesadüf e<'lilememi~ olduğu, 1927 J1lında Tur
gutlu Kaymakamlığına tevdi ettiği evraklannın iaclrsini istemekte ise de, gerek Manisa Valiliği ilt 
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( D1lckçcnin tar1h ve N o su il sahrhiıtin al(lı, adreısi ve dilek~·e özıeıtiyle komisyon kara: ı-ı) 

yapılan habcde mede ve gerek Bakanlık kayıtlan üzerinde yapılan tetkikte böyle bir müracatta bu
lunulduğuna dair bir muaıneleye tesadüf edilemedi1ği, bildirilmektedir. 

Gereği dUşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :bteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

496 / 4968 - 2 . 10 . 1962 

CELAL CIBIR 
Yeni Ceza Evi mahkümlan 

DEÖ İRM!SAZ 

Karar No. Karar tarihi 

2198 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 13-t sayılı Af Kanıınıı kendilerini tat
min etmediğini ve yeni bir af kanununun çıkarıl
ma.~ını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka.rda. özeti a.çıkl&lllUI dilekçesinde vi.kı isteği kanun teklifi 
veya ta.sa.n.muı. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalı§ınala.nnı düzenliyen 140 sayılı K&
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı hAsebiyle komisyonumuı:ca bir i§lem ya.pılma.sına m&

ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4970/4970 - 2. 10 . 1962 

HASAN .IKL 

Karar No. Karaı· tarihi 

2199 20 . 4 . 1967 

(Duekçiler : Amik Gölü Corııba mevkiindeki 
Il azine yerlerinin Trabzon Çaykara'dan gelecek 
ô,fetzedelere verilmiyerek kendilerine dağıtılmasını 
istemektediı-ler.) 

Muhtar, 138 topraksız adına 
amuzlnşlası köyü 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi ya:ı:1sında : «Ba
his konusu arazi Çaykara'lı ( 408) afetzede aileye 
1966 yılında tevzi ediJerek adiarına tapuya tescil 

edilmiş olduğundan dilc-k üzerinde bir i şl em yapılmasına imkan görülcmediğinin il giliye tebliğinin 
temini'» için H atay Valiliğine yazı yazıldı ğı, bildi rilmcktcdir. 

l ınkhan - HATAY 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :i:ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. org·anlanna 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 

2200 20 . 4 . 1967 
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4972/ !972 - 3 . lO . J 962 

MEHMET ONAY 
Y eddksuhay öğı,ctmıeni 

ERZlNCA 

(Dilek çi : Y edeksııbay öğretmenliğinin uzatıl

masını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun tek:lü 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko:ıruisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4973/ 4973 - 3 . 10 . 1962 

YUNl S KIRCI 
Lise l\'Iuad:ili Okullar mıezunları adına 

ERZiNCAN 

Karar No. Karar tarihi 

3201 20 . 4 . 1967 

(Dil k çi : Lise mııadili okııllara yedeksubay 
öğretmenlik hahkınw verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun tekilli 
veya tasıı.rısma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nuntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4990/49!)0 - 4 . 10 . ] 962 

ABD LLAII 1 ARlıl 

Nüfu. Katiibi 

l ÜZCE 

Karar No. Karar tarihi 

2202 20 . 4 . 1967 

(D ilekçi : Diizce Nüfus llfemurıı olup, kadro
snzluk yiiziinde11 terfih etti?-ilmediğinden şikayet 

etmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. l arar tarih i 

2203 20 . 4 . 1967 
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4~!J2j-!!Hl3 - H . 10 . 1962 

).WSTA fi' ~\. OüXI~Y 

Ağır Ceza :\Iailılkomcsi· Z a bıt Kfutjı))j 

(Dil ckçi : Zalnt kat i bi olup Ödenek Hanunu
nu n lıira n CI'L'el Ç i karılmas ını istemektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v.1kı isteği yerine getiril
miş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verildi. 

-!994-/ -!9!)-! - -! . lO . 1962 

HAL.iL DEL\-HRBL 
BÜ.)' ii'kilca rıştn·andan 

LüLEBlTROAZ 

Karar Ni!. Karae tari.lu 

:no-ı. ıo . 4 . 1967 

(D ilrkçi : Ziraat Banl,. asıııdan aldığı borç pa
rayı örliye mcdi(j ini, fai zin i n kaldınlnıasını iste
ıııekt edir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilcl~çinin yukarda czeti a-:;ıklanan dilekçesiııde vftkı. isteği kanun teklif 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 1~0 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha:>e':Jiyle kom.i,syonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4997/4997 - 6. 10. 1962 

BAIITİY AR ZENG lN ve arkadaşları 
Kaza merkezinde 

Selim - KARS 

Karar No. Karaı· taribi 

~:2PG ~o . 4 . 1967 

(Dilekçile r : Lise ve ortaokııllarda olduğu gibi 
öğretmen okııUanııcla da belge imtihanları hakkı 

v erilerek mağduriyetten kurtarılmaZar-ını istemek
t edirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilelcçinin . yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iıteği 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 komisyoııumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2206 20 . 4 . 1967 
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4998/ 4998 - 6 . 10 . 1962 

M. ALİ KÖSE ve arkadaşları 
Karaağaç Köyü Muhtarı 

DADAY 

(Dilekçilcr : Zimi hredidcn Ziraat Bankasına 
olan borçlannın az faizle takside bağlanmasını is
tenıektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği c:Jıetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4999/ -!999 - 6. 10. 1962 

M. ALİ A'l'EŞOGLU 
Kazkcli köyünde 

Kırıkhan - IIAT AY 

Karar No. Karar Talihi 

2207 20 ' 4 ' 1967 

(Dil ek çi : II er sene olduğu gibi H azine araziLe
rinin icaı·la verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iı:;teği 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 birliğiyle karar verildi. ' 

5002/5002 - 6 . 10 . 1962 

IIAJ;İL ULUSOY 
Posta Kutusu No. 39 

ANTALYA 

dığı ve öd mc yapılmasının mümkün olamıyacağı, 

Kuar No. Karar taribi 

2208 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Belediyede çal1ştığı bir haftahk is
tihkakmın ödenrnediğinden. rııiişteki. ) 

!~işleri Bakanlığının ccYabi yazısında : Adı gc
ı:cnin Antalya Belediyesinden alacağı olan bi1· haf
talık haldnnm bu yer belediyesinin hangi cı-visin

. ele <_:alıştığma dair hi<:bir resmi kayda raslanma
bildirilmcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :!Jteğ·i ilgili- ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanııı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

Karar No. Karar tarihi 

2209 20 . 4 . 1967 
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5732/:3732, 5000/ 5009 - 13 . ] 2 . ] 962 

IIALtL ÇOLAK 
Bulanık kö:ritllkokulu Eğitmcni 

GöY OK 

(Dilckçi : Eğitmen olup emeklilik hakkı ve ril
mesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dhlekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı K~

nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bitr işlem yapılmasına mahal 
görülmediğ·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

5011/5011 - 6 . 10 . 1962 

UE BFRE AKSOY 
Yenidoğan Sokulu sokak No: 12 

ANKARA 

Karar No. ·Karar tarihi 

2210 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : TCDD l§lctınesi Genel llliidiirliiğü 

2 nci J .~letıııe Lokoıııot1:[ ateşçiZerinden iken, eceliyle 
ı•efat eden Abdullah Aksoy'dan öliim beyanname
sinde biriken pa·rasınııı kendilerine verilmesini i.ste
ınektedir. 

Ulaştmııa Bakanlığının ccvabi yazı ında : ::\Iuınikyha müteveffanın ölüm beyannamrsindc biri
ken parasının rş i ile oğlu Abdullah Aksoy'a verilmesini vas.iyet ctmi~ olduğımu, bunun üz rinc 
850 lir-a ikrazdan borcu diişüriildükten sonra l 200,20 lira alacakları ödenrrck alakasının kesildiği, 

bildiril ın ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı orga.nlanna mürncaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliliğiyle karar verildi. 

5014/5014 - 6 . 10 . 1962 

HASAN AY 
Dicle 1U,öğl' tmcn Okulu s1nıf 3/ B. No: 567 

ERGA t 

Karar No. Karar tarihi 

2211 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Ergani'deki Dicle llköğTetrnen Okıı

lnnıfn 3/B. sımfmda 1961 - 1962 ders yılında iınti
hana gitdiğini ve 3 mwıara ald1ğını imtihan belge
sinin tctkik edilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı 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 No. Karar tarihi 

2212 20 . 4 . 1967 
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5015/ 5015 - 6 . 10 . 1962 

MUHL1S KU:r-.TDAKCI 
Kısmct Kardeşler Unıum Naldiyat Arnbarı 

EBZURUM 

( Dilekçi : riskediğini gardiyan çavıışluğu ola,. 
mk yaptığınıj polis göı·eı·i verilmesmi istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı ~Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargi organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

502wj 5Q22 - 8 . lÜ. 1962 

DURSUN' SEVİNÇ 
Kara~am köyünde 

ÇAYKARA 
' 

Karar No. Karar tarihi 

2213 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Sebepsiz ve haksız olarak işyerinden 

uzaklaştırılmasından mii.ştekidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v§.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 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5029/5029, 8115/8115 - 8 . 10. 1962 

HURŞİT AYSAN 
.Mahmudiye mahallesi 104. sokak 24 No. lu evde 

MERSİN 

Karar· N o. Karar tarihi 

2214 20 . 4 . 1967 

(Dilel.'çi : llfnrisleri IIiiseyin T ev fik'in Manas
tır şehrinde terk ettiği iki cv ile bir mağazadan 
dolayı tazminat verilmesini istemektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabİ yazısında : Yugos
l a"ya'nın şehir ve kasabalarında ta.şmmaz mal 
terk ett i ğini ileri sürenlerden istenilen beyanname, 

veresc narnma llllanet Aysan tarafından diizrnlenerck Bakanlığa gönderildiğini ve bu malların 
millll eştirilip millileştirilmcdiği hususu Yugoslav makamlarından öğrenilmek üzere sözü ge~en be
yannamenin üç nüshası 8 . 3 . 1967 gün ve 763/516 sayı yazısiyle Dışişleri Bakanlığına gönderil
miş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaJa isteği ilgili ve yetkili 
ida.ri merc'ie veya. yargı organianna müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal~ma.lannı dü
renliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumım:a bir 
iflem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2215 20 . 4 . 1967 
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5036/5036, 7882/7882, !:ı-t28j!:ı-t2R, 

1213-t/ 1213-t, 1397 J/ 13!171, 15892/ 15892, 
16305/ 16305 - 7. 10. 1965 

IIALİL 1BRATI1M SAPMAZ 
Kara'flazar köyünde 

ESK1ŞBTI1R 

(Dil rl; çi : V alani hizmet tertibinden maaş iste
mrl;tc rlir.) 

:Milli Savunma Bakanlığının ecvabi yazısında : 
'.\Iillct l\1rclisi Başkanlı ğına verilmiş ve ilgili ko
nıis~·onlara havale edilmiş , İstildal Madalyası ha
millcrinc m aaş ve sair surc'tlc yardım yapılmasını 

öngöı·cn muhtelif kanun teklifleri mevcut bulun-
dnğunn, bu teklifler olumlu şekilde sonuçlandığı 

takdirde dilekçininde isiemi yerine gclmİFi ol acağı, bildirilmektedir. 

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 hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına ma
hal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

5068/ 5068, 9258/925R - 10. 10. 1062 

EROL SAL 
631 L n ross Eichcn/Krs- Alsfcld StrinwC'g 3. 

Karar No. Karar tarihi 

2216 20 . 4 . 1967 

( Dil ek çi : J'ahrikçi propa,gandacılar ve döviz
sız mcıl ithali hakkında tavsiyelerde bulunmakta,
dlr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi. 

5099/ 5099, 1236 1/ 12361 - l G . 10 . 1962 

MDRAT AUAR 
Gazipaşa mahallsincle 

SAPANf'A 

Karar No. Karar tarihi 

2217 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Çam ve kestane ağaçları dikilen ve 
yctişliri/('lı arazilerinin bu kere ann an idares·ince 
1.785 sayılı Kanwı hiihiimlerine rnii steniden tapu

lannın iıJtali dhctine gidildiğinden şikayet etmek
tedir.) 

Tanm Baka nlığı cevab İ yazıların<ln : Srnn iyc köyünün Kaclınpaınn ve Arahayatağı ınC'vkilcı·inuc 

tapulu bulunan üç pa rça tarlaııııı b iı· bil'iııc hen ı hudut Inı lnnlluğu, hrr han gıi biı· ziı·aat yapılmadığı 

ve halen sahanın tabii olarak yrti~ıııiş 0,2 - 0,4 knpalılıkta c:am ağaçları ilc kapalı bulunduğu, Gü
ney hududunda ve bitişiğİndeki yerlerin de orman karaktrl'indc ve ayıt'lcı bi r uıısurJa ayniınıyan 

sahalarla çevrili bulunduğu, binnetice bahsc konu yerlerin 4785 sayılı K anunla devletleşen 5658 sa-
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yılı K anunla iadesi ıııüıııkün olmıyan n· Gt~:ıı sayılı Orman K:ınunıına göre orman sayılan yerler

d en olduğu :ıııln !j ılıııı!j ve k<•ıHlisinc dt• tebliğ c<lil,liği bildiııilmi!jtir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcs.inde vU.ln ~ ~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg-ı organıanna müracaatı ge:·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.şmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

511 9/5 119- 1G . 10. 1!16~ 

TEC tP ŞE r Dl'R 
Halkt ım 

Karar No. Karar tnrihi 

2218 20 . 4 . 1967 

(Dile k çi : Diyarbakı ı- şiibesince re'sen tahak
l;u.J.; ct tirilen sigorta pı-imleı·in e itiraz etmektedir.) 

('alışma Bak::ınlığının CCYabi yazısında : 
~O . ll . 1 9G 1 taı'ilı i ml e yapı! :ın nnwakkat kabul

de giiri.ilrn noks::ııı lıkl :ımı il;ııı:ıl i i<:iıı -W gi.iıı Pıi.ilılct \'CI'ildiği bu süre mrfında eksik kalan işlem do

layısiyle ~alışıl<lığı, kendisine t<'lıliğ <•dilıııi~ oldıı~~n lıidirilınekted.ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya y::ı.rgı organıanna müracaatı ge :·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmedit·ine oy birliğ·iyle karar verildi. 

514l/5H1 - 17 . 10 . 1!162 

l\HTJliT'l'iN K1 '1TClT 
Feralı sokak Ko: 50 

sonunda t'azi[csiııi alabilcccğ?'nr drıir karar 
iade edi/ınediğinde n 111 iiştckidir.) 

Karar No Karar tarihj 

2219 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : ~'('DD. Genel ll!iidiiı-liiğii pet·so
ncHurlrıı iken 16 . 9 . 1910 tan'lıinde ı·azifc csna
nıırlrı lıir kaza neticesi ayağmm kesi/diğini ı•e bu 
lıali ile Ankara 11mlıan'nda mesajeri ı·e tahliyeler
ri çalt~lrkcn l.aybrtliği eı'l'aklar dolayısiyle sus
}Jamln edilerek mahkemeye ı·crildiğini malıkeıııe 

alcl7,ijı lıaldr bir aya,tjımn kesilmı:Ş olması dolayısiyle işinin 

Tl a.sfırnıa B::ıkanlı ğıııııı crnıbi Y•"~ısıııda : .\dı g·<'\l'llin b:ılısrttiği g-ibi Y:ızife k::ız::ıs1nı mülga teka

i.i t s::ı.ndığı il c ilgilennı<'tl <'n PYWI P:<'<:irıli~inll<'.ı ~!l '4 sa~·ılı Kanun hükümlerine g-öre haldondu m!'ıluli)·ct 

muanıd cs i tatbik cdilnwdiğindcıı, lıir c<•ıııih• olııı·;ık lıizııırtinc ııih::ı .vet \·ermeden fnhlıi durumu itiba

riy le yapabileceği anıhar lıizıııctlcı' iııdc c:nlı~tmlıııa<lığı dcYam edildiği, anıb::ır hizmetinde 232,..J.!) li 

rayı zimmetinc gc<:iı·diği hu su~u kendisi de kalıni (•ttiğ-in i, lıı zilıat Koıııi. · yoııuııuıı 9-t!l :n ı sayılı Ka

ririylc kay(lının k::ıpatıldığ· ı a~Tıc:ı dosyasıııın nı::ılıkcıııcye vrrilııwk üzere lhıknk l\Iiişavirliğine sevk 

edikliği ve Af Kanunundan faydalıııınıı!j olııı::ısııı:ı rağmen de hizmetine ilıtiya~ bulunınadığınd:ın 

tekrar görevl cndirilnıesinc inıl\fın ol nıadığı, hil<l iri! nwktedi r·. 

Gereği düşünlüdü : Dilekçinin yultn.rda özeti açıklanan dilekgesinde vnkı iı1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı ger:~ctirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5150/ 5150, 5367/5367, 
7067/ 7067 - 25 . 3 . 1963 

IIM:;AN AClTZ 
Anatamir Fabrikası İş<: i Ta bl d otu 

KAYSEHI. 

Karar No. Karar tarihi 

2220 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Vatandaşlığa alınması ta.lebinde bıı

lmwıaktadır.) 

içişl e ri Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı ge
ı:cnin Bakanlar Kurulunun 22 . 6 . 1963 taı·ih ve 
6/ 1909 sayılı Kararı il e vatandaıılığımıza alındığı 
bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuka:da özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olduğundan konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülme
diğine oy birliğ~yle karar verildi. 

5151/ 515 1 - 19 . 10. 1962 

KA)rtlJ AŞA~ 
İzmir ":\Iczaırlııkbaşı Eaysc ı·i Otel inde ":\Hi
teaıhhit 

tZ:.\IIR 

Kıı.rar No. Kar:ır tarih.i 

2221 20 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Işçi Si,qortalan tarafından yedi ayl1k 
p,·iın isteııdiğindrn mii!jtekidir.) 

('alışma Baqwnlığı nın ccYaJbi yazı ında ııncri ka
nun ,.C' ınc,·zuaıta ~re işl onı yap ıld ı ğı , lbildiri l
>m(1kbecl il'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlannıı. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5629/ 562!) - 4 . 12 . 1962 

IIAYJ)AH BA YR~UI 
aribuğday köyünd<' 

IIamnt' - AuRJ 

Karar No. Karar tarihi 

2222 20 . 4 . ]967 

(Di7Pkçi : Vatmıi görevini ifa ederken sağ ba
cağınd.mı yaralandığını ı•e bacağının hesilmek su

rrtiyle sakat krılrlığmı, malıl.liyet maa~ı brığlannıa

sını istemcl.·tedir.) 

Oenclkı.ıı·ııı:ıJY BaŞkanlığ ı nın Jla\·a Kuvvıctleri 

Ba~:5kanlığının C' CYalbi y-azısında : B:t1mosğuıt 2 nci 
Ik Korrtrol irupn emrinde Mkedi1k hizmetini ifa edcl'ln'n 22 . 8 . 1955 tıari~ıindc nöbet esna
sında tüfeği ik yaralanan, !kaldırıld ı ğı, Gülhane A~. Tıp Akademisinde aımcliyat ve ıtcdavisirn.i; mü
rtawkıp süreidi ~üt'ii'k olatafl{ terhis edilen adı ge<:cnc ait Jist. raporu, /kıta ıtuian.Tkl arı, nnaıJıijmmc kararı 

13 . 4 . 1956 gün ve 545 - 113162 sayı ilc T. . Emekli Sandığı Oenel Müdürlüğüne gönderilmiş 

olduğunu, 
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Adı geçen Er Emekli Sandığı flmr:ırm ı olumlu ·karşılama·.,rıp Damşta~ra dava aQJTlış olup 
ı 7 . 11 . J 95 gün ' 'e 56/ 4880 ·ayı lı kaı•arla da ,·a.c;ı ı·cJJ.r-drlmiş olduğu, lbildiııilmclclcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı )Jteği 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. 

5798/5799 - ı9 . 12 . ı962 

HASAN PAYlK 
Sı-tma S•ava.ş BaŞkanlığı odacılığından ("]llCldi 

~fUöLA 

Karar No. Karar t arihi 

2223 20 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Mıığla Sıtnıa Sava§ Başkanlığı oda
cısı iken emekliye sevk edildiğini, lif emıırin Ka
nı ma miizeyyel maddesi gereğince milli mücadelede 
geçen hizmetinin emeklilik hizmetine eklenmesi 
irabederken bn hizmetirı ehlemnediğirıden müşte-

kidir.) 

Sağlıık ''e 'Sosyal Yaı'Clıım BaJkanlığının · cc...-abi ·;;azı sında : ~'[uğla Sırtıma Erad:i'ka. yıon Başkanlı
ğı oJacısı i1l{lcn, cmokliye \Smi~c ıcdilcn sö7!Ü gcçenin maa lı rmcmuriyeti ıbulunınaıdığmdan Memurin 
K anununun müzcyyel madde i gcl'cğ•incc unilli ımücadclcdc geçen 1hiznretinin ıeın'ıj]dililk hi!mnct:ine ek-
kruıncsi nıüım1kün ıolmadığı lbi·lıdıiriılmişıti•r. . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcsinde valo isteğ·i ilgili ve yetkili 
ioo.ri. mercie veya yargı orgn,nlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

79 ı2/7912, !)77!)/ 9779, 
ııı95/11195, ı 3005/13005, 

ı4269/14269, 16120/ı6ı20 

FEVZi AKl CIO~LU 

Çelebioğlu Ma!iı. 

- ı 1. . 8 . ı965 

At~a - AYDI 

Karar No. Karar tarihi 

2224 20 . 4 . ı967 

( Dilekçi : 1 htiya.rlık sigortasından yardmı ya
pılması talebinde bulunmuştur.} 

Çalışma Ba;kanlığının ce1"ahi :ra~ısmda : 
ı . 3 . ı965 -tarilhinıde ım ıeriyete ıgiren 506 sayılı 

Kanunun 96 ncı •geçici 7 ve ı 8 nci maddeleri ge
l'cğincc bu geliri ] . 10 . 1964 tarih.inden itibaren 
750 limj:a yük cHilmiş ıve aynı Ucanunun ı42 nci 
mad.Jc inin 2 nci fı'kraısma göre 1 . 3 . 1!)65 tari~ 

Uıindcn ·sonra tarafma •tediv·e ıodilmcve 'ba~landığı bildirilan 'l{ltıedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesmde vakı isteğ·i idari mercice 
yerine g-etirilıniş olması hasebjyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar ·tarihi 

2225 20 . 4 . 1967 
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8647/8647, IOOJ0/ 10010 - G. 7. l !JG1 

E ZH fm SUXOCRTEK1:\f 
Sılılıiy e ::\Iarınara sokak Ciikr:ek Ap. i'\n. 4/~ 

Yrnişrhiı· - 1\ . :KARA 

( Dilch:i : 1'('DD lJ!clıncsi Ocııc l llliidiirliiğü 
('r r J)u;t"l si .1/rrl;rz .lliifclti.'ii ikrn 19.)!) yıl.1ıda 

rınc/;liyr> srıık erliirliğinden ıniiştckidir.) 

Pla~tırma Bakanlığının C<'\·abi yaz ı sında : TCD D 
l ~l<'(mPs i Cend l\1üd iir]üğ i.i Cer D aü·esi l\Ierkez 
::\Iiifcttiııi iken cmckli.'·e sevk edilen mlı gcçcırin 

Danı~tay 10 ncu Daire Ba~kanlığının 1!1 . rı . 1!16fl taı-ih ,.e 1!166/ 1366 say ılı karan il c yürütmenin 
el fıva sonuna kadar dıırı1nnılmasırıa karar wrııı l''ii iizrriııe t rk rar istihdamı sözü ge~en tşlctmrnin 

Yönetim Kunılumın 2:) . l . 1!)67 tarih vr 171 / 1:2~R kaı·aı ·i,,· le takaniiı: etnıi~ ınrzkfır Genel Mbi
clürlii ğünün 30 . l . 1!167 ta rih ve 816 sayı lı Iii .'·in rııı r i.'·le <1<' c ·ki i~yeri olan CP t' Daires i emrine 
Mcı·kcz Müfettiş i unvanı ilc tfıyiııi yap ıl nrak 13 . 1 . 1!167 tari hin<l r görevi ne başl n nıış old uğu, bil
di ri! mcktcdi r. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ·ine oy birli
ğiyle karar verildi. 

14755/14755 - 28.4. 1!)6;) 

CE:\ULE GRKCmÇ 
f ntiza:m mahallesi Deği rıııe ıı cadclesi i\ o. 2!) 

TWR~A 

Karar No. Karar tarihi 

2226 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : E'}i Abdullah'ın şahadelinden ötiirii 
maa,~ lıa(jlrıııınasını istrmeki erlir.) 

:\fiili Snnınınn Bakn ıılı ğının erYahi ~ ·azısında : 

Bunm l'\ii f'ıı'> l\Iiidiirliiğiince ~ı karı l ım kayıtta PŞi 

~\hr1 ııll:ılt'ın f)r ltitl iği ıı r dair kayıt olmayıp esarettc 
ikrn 10 Trmnııı z 1320 tarihin rlc Rusruk Hastanc

sinde öl rlü ğünii, Pşıııın ölüm <lıırıınııı 18~,) tnrilıli Kanunun 3!i nC'i maddr..,iyle 027/ 20 16 sayılı Mec
lis trfsiri kararl arına n~·maclı ğ ın<lan ilgili ınııaş ha.ğ·lanamamı~ olduğu, hilcliı1lmclcteclir. 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda öıı:eti açıklanan dilekçeııinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organıanna müra.ca&tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz; çalışmala.nnı di1-
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ı>Jt işlerden olmaın hıuıebiyle komiııyonuınuzca bir 
işlem yapılma.s.ına ınıthal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

15999/15999 - 14 . 7 . 1 !)65 

MEHMET KTL1Ç AS f.JAN 
Karacaa:ğaç köyünde 

BOLC 

K a.mr No. Ynrar tarihi 

2227 20 . 4 . 1967 

(D il ('k çi : 1'. C. Z iraat Bankası B ol n ştıb esinde 

ikrn , 1W~ lırıddi srbr biyle em ekliye sevk edildiğin

drn rniiştrkidir.) 

'l'iraı·rt Bakanlığının ceYabi yazı sında: 31.7.1964 
tm·ilıinil c yrtcrs izlik, ehli~·etsizl ik \'C ya.· haddin -
drn <'m<'kli:n' seYk edilen adı ~c~enin halen 60 ya

şım il{mal etmiş bulunduğundan t clcrar giireyc alınm:ısına imkan olmadığı bildirilmektedir'. 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idıı.ri mercie veya yargı organıanna müracııa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal~malannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

16018/ 160] 8 - 20 . 7 . 1965 

KAM!L YILMAZ 

Karar No. Karar tarihi 

2228 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Zeytinburnu !stanbul 1018 nci Or
dıtdonatmı Ağı1· Bakım 1'anıir Fabrikasında işçi 

olarak göreı·li iken, i.J akdi feshedile?·ek görevine 
son 7>erildiğinden. rııiiştekiclir.) 

Seyit Ömer mahallesi Ali Şırnavi sokak 
No. 17/2 

::\tilli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
lVIczkur işyerinin rcorganizasyonu dolayısiyle işko
lu kaldırılan personelden bir kısmının 3008 sayılı 

!ş Kanununun 13 ncü maddesine dayanılarak 28 Tcmmm: J 061 tarihinde görevlerine son verilmiş 
oldukları, adı geçen i çi daha evYel a:vnı iddia ile iş davalarına haJmıakta görevli İstanbul 13 ncü 
Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmışsa da iddialarının vari'dolmadığı, iş akdi feshinin kanuna 
uygun yapıldığı ve dfivahnın süresi mua~7en bir işçi olmadığından davaınn reddine karar verilmiş 
olduğu, bildirilmektcdi'ı· . 

Kocamustafapaşa - !ST ANBUr-' 

Gereği dü~ünüldü : llilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veyıı. yargı organlıınnn. müraca.a.tı gerektirdigi cıhetle komisyonumu.z çalışmalarını dü
ı:enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

66] / 639 - 10 . ;ı. 1966 

ZEHRA B1N1Ct 
Koru mahallesi ocayemiş soka:k No. 4 

Karar N o. Karar tarihi 

2229 20 . 4 . 1967 

(Dilckçi :Eşi müteveffa Yedek Siivari Teğmen 
II am it Binici'nin har b ınalıWiiğü aylı ğı bağlanına
S'ını isterneldedi1·.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Sarıyer - !STANBUL Adı ge~enin ardında geçen 6 sene J O ay 10 gün

lük hizmeti ik bu hizmete tekabül eden 98 liralık 
aidatı 4222 sayılı Kanunla !nhisarlar Tekaüt Sandığ-ma dcn·cdilen ve Sayıştayca da 16 Mayıs 1945 
gün vo 75195 numara ile tescil edilmiş olduğu, müteveffa hayatta bulunduğu sırada bulunduğun
dan vaJn taılcbinin zaman bakımından tctkik kabiliyeti olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idft.ri mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihE'ıtle komisyonu mm ça.lışmalıı.rmı dü . 
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonummca. bir 
i§lem yapılmasma malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2230 20 . 4 . 1967 
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(Dilc.kçcni.n tarih ve No. su ilc sah"ibinin adı, adresi ve dilckçe özetüylc komisyon kararı) 

783/ 778 - 1 . 2 . 1962 

FAHRi UZ(TN 
F. U. Gar Şefi Celal Uzun eliyle 

MARAŞ 

(Dilekçi : 30 sene h1"zmetine mukabil 30 lira asli 
maaş iizerinden emekli edildiğinden ıııii~ıtekidir.) 

Milli Eğitim Ha kanlığın ın ccva hi yazı sm da : 
Sicil dosyası incelendiğinde adı gcçenin, zamanın
da başarısı giiriilcmcdiğindcn terfiin in yapılama
dığı ve 31 Aralık 1943 tarihinde kendi isteğiyle 

emekli olduğu bilcUı·il mcktediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçeslııde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yar~ organlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü
.zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. maha.l görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1896/2076 - 13 . 7 . 1966 

HtLMt DVRU 
Arifiye malı. 13ili sokal{ No: 45 

ESKtŞEHtR 

Karar No. Karar tarihi 

2231 20 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 5. 10. 1334 (1918) yılmda öğretmen
liğe başlaını.ş ı•e 1 .5.1945 tarı"hinde kendi isteğiyle 
emekliye ayrılını~ old1ığıunn o zaınmıki mevzuata 
göre 30 yılı doldımııa.dığı için ikı·aıniye nlmnadı

ğmı 30 . 4 . 1947 tarihinde tekrar mesleke döndü
ğünü ve 13. 7. 1963 tarihinde yaş haddinden emekli 
oldn?Junıı ihaıniye (ılamadığından rniiştekidir.) 

Türkiye Cumhuriyeti Bınekli Saı1<lığı Cl-cııcll\füdiirliiğünün ccvahi yazısında : Dilckçinin 31.3.1945 
taı·ihindc isteği ,ilc emeldiye ayt'ıhlığı ve bilalıara 30 . 4 . 1047 tnrihindc adı gr<:cn yeniden emekli
likle ilgi lcndiı·ilmiş ve 13 . 7 . J9G3 tarihinele yaş haddinelen ik,inci kez emekliye ayrılmış ve bu 
gibilere de 543.ı sayı lı Kanunun geçici 33 ncü maddesinin (a) fıkmsı grreğincc son hizmet zammı 

yapılması hükme bağlanmış olduğundan, bu hizmeti sırasında aylık ücretlerinden tahsil olunan 
kesenele 9 688,75 lira ve kururnca venilen karşılığı il c cem'an 19 377,50 lira son hizmet zammı aylığı 

bağlanmak üzere "Milli Eğitim Bakanlığı adına Hazineye 14 . 11 . 1963 gün ve 4296 sayılı makbuz 
mukabilinde yatınlmış olduğunu, bu itibarla, il gi li hakkında sandıkça yapıl acak bir işlem olmadığı , 

l.Jilclirilmcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dileltç.inin yukarda özeti açıklanan dilekçeslııde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına ınüra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz: çalışmalanm dü
.zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem ya-pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2135/2377 - 3 . 9 . 1966 

SABAHATTİN KURŞUN 
Tahtaköprü köyü 

Pmarbaşı - KA YSERl 

Karar No. Karar tarihi 

2232 20 . 4 . 19G7 

(Dilekçi : Y1ik1iınlii rıskeı-lik görevini 125 nci 
Seyyar J. Er Eğt. A. de ifa etmekte iken, arızalan
rlığımrlan bahsile aylık talebinde, bıılunnıaktadır.) 

Milll Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
23 Kasım tarihinele serbest olarak sevk edilen adı 

ge<;cnin, trenden düşerek arızalandığı sabit ise de; 
5434 sayılı Kanununun 56 ncı maddesinde (Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin, celp ve terhisleri 
vazifeli olanların gözetimi altında sevklerinde ... ) ınfdfıl olanlar hakkında vazife malullüğü aylığı 
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(Dilokçcnin tarih ve No. su ile sah'ibinin adı, adresi ve ·dile~çıe özettiyle (lwrrusyon kararı) 

bağlanacağı belirtilmiş olduğundan vazife mfılftllüğü hakkındaki dileğinin ine lenmesine imkan 
olmadığı bildirilmektedir. ~ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala 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 ov birliğiyle ka.rnr verildi. 

2517/ 2844 - 7 o 12 o ]966 

HAT~H~ or~AK 

Köstek mahallesi İlkokul Öğretmeni 
Kozcağız köyü 

GöYNüK 

Karar N o. Karar tariiri 

2233 20 o 4 o 1967 

( Dilekçi : Öğretmenlere verı'len haklardan eğit
meııl erin de istifade ettirilmesirıi istemektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığımn cevabi yazısında : 
5 . 9 . 1963 tarih ve 326 sayılı Kanunla eğiitmenlere 
emeklilik hakkı tanınmış olduğunu, 5434 ayılı 

T. C. Emekli San<lığı Kanununun geçici 65 nci 
maddesi gereğince geçmiş hizmetlerinin ancak 

10 yılının borçlanma suretiyle fiili emeklilik hizmctlertine sayılabileccğini geçmişteki bütün hizmet
lerinin emekliliğe sayılmasına imkan göriilememiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıklana.n dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı 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. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 
Gümüşane Milletvekili 

N. Akgün 

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete 

(Dilekçe sayısı 117) 

Karar No. Karar tarıihi 

2234 20 . 4 o 1967 

Ka tip 
Eskişehir Senatörü 

Ömer Ucuzal 





DÖNEM: 2 TOPLANTI : 2 

• M. M • 
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKAN LIK 

KOMISYONU 
DIVAN I 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-o5f( Sayı : 31 ~ 

Tevzi tarihi 

28 . 6 . 1967 Çarşamba 

(Dilckçcnin tarih YC K o su ilc ahibinin ardı, ardresi ve dilekçe özetiyle ko:nüsyon kararı) 

(Dilekçi : Tüberküloz ha-stalığına mıısaboldu

yun1ıu mali yardım ve tedavisinin yapılmasını is
t emektediı·.) 

ı 5!)5jJ 593 - 9 . ı . ] !)62 

MUSTAFA PELiT 
Göruük köyünde 

SanHc '\"'C S·osyal Yardım B'!lftmnhğının Bursa 
Valil)ğine ıaönderilen ya.zısııvda : Adı gcçm'n Vc-
11am Savaş Dispanserine celbc.Uı:Jcrek gcrddi tct

l]dktcn gcç!rilıJiıldcn sonra sanalboryum ıtcda vi i ger Gciyoı'.sa Hrey'belia a Sanabol'yurrrru Ba t.ı~ ipl i 

ğ·inc glinclcrilerc<k sanatoryum ~mn~j"İnin YCl' ccO.j ':mrara g1Öl'C 'lırardwt redilmesinin istendiği, ibil
<li-rilmc'ktcdir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetltilı 

idari mercie veya yargı org-anlanna müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lı§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iı
lem yapılmasına mn.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı631/ı63ı - ll . ı . ı962 

MEIE\IET AI DE)ftR 
Ma:~cn 1-Ialh. Dalgıç sor.m[;: ~o. : 8 

MERZ1FON 

Karar No. Karar tarihi 

2235 27 . 4 . Hl67 

(D ilekçi : 2 . 8 . 1961 gecesi Artvin Maran

goz dağrama atelycsinde yatarkon 2 300 lira pa
msı ile cebindcki evmklarınııı çalındığı ve bu lıtı· 

susta yaptığı müracaatZara müspet menfi bir ce
·ttap alamadığından miiştekidir.) 

A:dak;t Baı&anlığının ceva;bi yazısında : Uır

srzlııl tan sam c Oııhan Yılrdırı·ın ve arllca'<laşı iJıalklicında ~tıtihaz O'lunan 7 . 9 . ı962 gün 962/ 6-:1:-:1:6 oo
yılı ıtak :ıpsiızlik ı]mrarı a:d ı ·geçen mii tekir-c 4 . 5 . ı966 tradhıinde ıtebliğ ilerek 'kosinlc t.i ği, bil
di rilmdl~todir. 

Gereği düşüniildü : Dilci çinin yu ta.rda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
genliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2236 27 . 4 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve !\o. su ilc sa•hibiııin a<lı, adresi ve di'lekçe özetiyle komisyon kara n) 

1731/1751 - 16 . ı . 1!)62 

iBRAIJ ü i BAŞAR 
Öğı·otınen Albdullah Lıltfü tıı:vctımlu öğrf'Jt

lmcnkrinden 

Ağın - ELAZIG 

(Dilekçi : ilkokııl ö[jı·etm cni olup zayi olan 
terfi haklarını alabilmesi için Devlet Şıırasıncı mii,-
1'Ctcaa.t ettiğini, Deulet Şılrasım n l;ararı.na göre 
bir yıl 10 ay 2 gün kıdc ınc hak kazandığı halde 
terfi cttirilmcdiğinden miiJtck idir.) 

},!illi Eği·t:ım Balkanlığının ecnııbi yazısında : 
6273 numaralı Kanunun lta:tPoikatıııdan doğıan a:~;:

saklı~darın gi•dcrilmcsi anca:k yeni ij:;ıi r ::mnun ç: !f.mnlıma;:ıiylc ımi.i:m(i:'\in olacağı bJcl i rHım;1:\!toclir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilakçesinde valn isteği kanun tek
lifi veya tasansına konu teşkil eylediğ·i ellietle komisyonumuz çalı.~malanm dii<~cnliyen 140 sayılı 
Kanumm 5 nci maddesine ait i'şlcrden olması lıa>cbiyle komisyonumuz~a bir işlem yapılma:ıına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veiilili. 

1768/1768 - 16 . 1 . 1!)62 

OS:YfAN ABT.1AK ve ar'ka.ıdaşları 

Karar N o. Karar tarihi 

2237 1217 . 4 . 1967 

(Dilekç ilcr : Ziraat Bankasının tal.:sitlcrinin 
taahhüdünün dikkat nazarc:, alınmasını istcmelc
tcdir.) 

Tarıım BaJkanlığının covaıbi yaZJsında : Adı ge
çen ve m'kadaş l arının kefil 1)t1lundnğu , Aziz Yük
sel'in fa:•z ve taCcip g:·drrl eri ·hariç 1001 :vılınJa }ık

raz •edilen paradan 26 43~ lıtra rıJmç ıhulnnclnğu, lı cı l'~lunnn 'lıaczi ıkaıbi l ·mcn~ml ve g-ayr:ı;ncn;miü 
<Jlınadığmdan, 'kefill:eri ~ı ai\J:;:ıncla '1wnuni ta~;: ihatn grç:;Jccrği , bildirümd;\'tedir. 

Denık kü:yıündc 

CEYHAN 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaın isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha.sebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasımı. ma.hııl görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1929/1929 - 20 . ı . 1962 

KbHL KUYIDviCU 
Çukur köyünden 

Karar N' o. Karar t arihi 

2238 27 . 4 . 1967 

( D ilekçi : Tü berkiilos hastalığına mıısap olup 
t edavisinin yapılmasını istemelctcdi?·.) 

YALOVA Sağlıı:c '\"e Sosyal Ym,clım Ba:imnlı~ının ccva!hi 
yıı:zısında : Adı geçen i·çin gcr&cn işlcırnin yapıl

ması hu\Susunda İstanıbul Val il iğine ya:zık1ığı , ibild irilmc~\'tcclir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıgmal::ınnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca t ir 
i§lem yapılmasına mahal görülme~ine oy birliğiyle karar verildi. 

K a:rar No. Karar tarihi 

2239 27 . 4 . 1967 
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2006/ 2006 - 22. ı . ı962 

MUSTAFA ÖNAL 
Belediye Eski Fen İşleri l\Iüdürii. 

TVIWUTLU 

(Dilekçi : 25 senelik feıı elemanı oldnğıınıı, 

emekliye aynldıktan sonra 1ııesleği icabı in,5arıt pro
jeleri yapmaya ba~ladığını, Salihli ve Tnrgııtlıı 

belediyelerince plan yapmayı men ettiğinden nıiiş

t ekidir.) 

Bayındırlık YC !~işleri Bakanlığının revabi yazısında : Memuriyete inti'sabettiği 2ı . ı . ı925 
tarihinde emekliye ayrı ldığı tarihe kadar Belediye Fen l\1cmurluğu ve Fen İşleri Müdürlüğü kadro
larını işgal etmiş bulunan adı gc~ene, telmik bir tahsil yapmadan sadece teknik bir kadroyu işgal 

etmesine müsteniclcn telmik bir formasyon verilemiyeccği, bildirilmcktadir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2030/ 2030 - 22 . ı . ı962 

IIAZIM YA T...Çll 
Beyağil köyünden 

ULUKIŞLA 

Karar K o. Karar tarihi 

2240 27 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Malıtl olduğundan bahisle kendisine 
1nrıaş bağlanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı gcı:cn her ne kadar harb mi'tlfılü olduğundan 

bahisle kendisine maaş bağlanması talebinde bu
lunmuşsa da harbde yaralandığı, tevsik edilmemiş 
olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge.ektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

2046/ 2046 - 25 . ı . ı962 
AHMET CİVELEK 
Yenişehir Çayır mahallesi Karahanlar cad
desi No. 38 

BURSA 

Karar No. Karar taı·lhi 

224ı 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : B ursa Yenişehir B elediyesince son 
1ıerilen gö1·evine tekrar iade edilmesini istemekte
dir.) 

İçil)leri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
c;:en Y eniıı<'hir Belediyesi Hayvan Pazarında hay
van Alım - Satım Resminin kaçınlmaması iı:in ta
kip memuru olarak c;:alıştınlmakta iken, gelir az 

ve buna karşı personel masrafı ı:ok göriilen b<:>lcdiyc bi.it ı:csinin durumuna göre belediye kadrola ·ın
da inceleme yapılarak fuzuli istihdam edildiği, görülen hi zmetli ve yevmiycli.lerin tasfiyeye tabi 
tutulması hakkında belcdi~-e cnci.imcnince alınan 6 . 7 . 1960 tarihli ve 283 sayılı Karar iizeriııe 

vazifeelen affcdildiği, süresi i~incle anıştaya encümen kararının iptali iı:i.n dava aı:madığı, bi.lcliril
nıcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organla.nna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarııu dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2412/ 2412, 12311/ 12311 - 4 . 9 . J. 964 

KE~AN DİNÇ 
Hacı Duraklı köyünde 

ÇİÇEKDAU I 

Karar No. Karar tarihi 

2242 27 o 4 . 1967 

(D ilekçi : /5 kazası neticesi sol gözünü yiizde 
doksan nisbetinde kaybettiğini malı1liyetinin artı

nlmasını istenı eldedir.) 

Çalışma Bakanlığının ccvabi ya:>.ısında : Adı 
gcr:cn i~in % 32 malı1liyct tesbit edilmi§ olduğu, 
mcvcnt raporlarında sağ gö:>.ünün sağlam olduğu 

belirtilmiş buluhduğu, hakkmda ba<_ika bir işlem yapılması mümkün görülcmcdi·ğ i, bil rlirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı lanan. dilekgesinde va.ln isteğ·i ilgili komisyo
numuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

2488/ 2488 - 12 o 2 o 1962 

SACİT AKIN 

Karar No. Karar tarihi 

2243 27 . 4 . 19G7 

(D ilekçi : Yargıtay Birin ci Ceza Dairesin'le Uı
tı:/) iken, Sl'bepsiz görevinden w::al.-la.§tınlmasmian 

nıiiştekidir.) 

Adalet Bakanlığının ccvabi ya:>.ısında: : Adı gc
c,:cn Ilakimler Kanununun 122 nci maddesi uya
rınca Yargıtay lnzıbat Kurulunca 2 . 1 . 1962 ta

rihinrle memuriyerten çıkarılmasına karrar verildiği ,.c söz konusu karar ilgiliye t ebliğ olunarak 
10 . 1 . 19G2 tarihinde görevinden ayrıldığı, bildiril miştir. 

l c,:ccbeci Si.ingübayl'l'ı sokak Ko. 18/ A 

A:r-..1CARA 

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 i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2492/ 24!)2 - 2 o 2 o ] 962 

IIASAN SAJ,TIK ve arkada.~ları 
Gazi malı. Muhtarı 

Mal:ızgirt - l\H-ş 

Karar Ko. Karar tarihi 

2244 27 . 4 o 1967 

(Dilekçiler : 550 muhtaç ailenin toprakla.tıdırıl
rnasını istemektedir.} 

Köy İşleri Bakanlığının cevabİ yazısında : Y cr
le'?im ve planlı bir dağıtım yapılmasına clveri~li 
olan yerleri ve Hazine arazisini tesbit i ı::in 1962 yı
lında haşlanmıı:ı olan köy cnvartcr etüdü çalışma· 

!arına devam olunduğu, bu çalışmalar sonuçlanmadan a,dı geçenlerin talepleri üzçrinde bir işlem 
yapılması mümkün olmadığı, bildirilmiştir. 
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Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti rı,çıklanan dilekçesinde vakı isteğ; komisyonumuz 
çal~şmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir i~lem yapılmasma mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2~93/2493 - 12 . 2 . 1962 

İBRAHiU Ü:JIİT ve arkadaşları 
Hakk:tri ili halkından 

H.M~K.ARt 

Karar N o. Karar tarihi 

2245 27 . 4 . 1967 

( DilekçiZer : H akkari ilinin su, elekt·rik ııc sm·r 
ihtiyaçlarının giderilmesini istemeloteclirler.) 

İ~işlcri Bakanlığmın ccvabi yazısında : Dilek
c;inin 1962 yılında verildiği, o günelen bugüne ka
dar gc~cn 4 yılda Hakkari'ye azırnsanınıyacak 

yatırımlara başlanıldığı, planlaşmanın da üngör
düğü gibi Doğuya bu ilgi 
bildirilmektcclir. 

devam cttirilcccğindcn ı;ok yakın bir gelecekte aurumun iyi olacağı, 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukardJt özeti r..çıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari merc;Je yerine getirilmiş olduğ·undan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

2495/2405 - 12 . 2 . 19G2 

l\IEIIMET KARAilAN 
.Büyük Araptar. köyLinde 

GAZİA 'l'EP 

Karar No. Karar tarihi 

2246 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Biiyiik Araptar köyünde asay1'şe mü
cssit· olaylardan mii.ştekidi1· .) 

İGiıılcri Bakanlığının ccvabi yazısında : Gerek 
o tarihte ve gerekse bugün için asayişe müessir 
olaylarm mevcudolmachğmı, ancak bölgenin husu-
si~rctine gö;·c oradaki aileler ve aşiretler arasında 

bazan ih ti laflar zuhnr etmektc ise de, mühim bulunmadığı, şild'iyet dil ckçesindc belirtjlen suçlunun 
halen Halcp Ceza Evinde tutuldu bulunduğu ve cezası hitamında Türkiye makamlarına teslim cdilc
ccğ'i, bildiril m ektedir . 

Gere3·i düıii ıüldü : Dileltgin:in yu mrda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü~ 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem y~pılmasına nıahal göriilnıediğine oy birliğiyle ko.rar verildi. 

2497/24!)7 - 2 . 2 . 1962 

:N'URiSANGAR 
Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Gmıcl Müdürlüğünde Hiiki.m 

ANKARA 

Karar N o. Karar tarihi 

. 224 7 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Bilecik Ceza Haki?nl?'ğinde 60 lira ma
aş almakta iken bıı ınaa!}ta terfi siirele1·ini biti1·ip 
70 liraya te1·fi edecekler arasında ismim:n dah?'l ol
duğu ve 4 . 4 . 1950 tar-ihinde istifaen görevinden 
ayr1lıp tekrar meslcke alındığından 50 lira maaşla 
tav1'n edildiğinden bahsile 70 lira rnaa§a ıtet·fi tari
hinin 29 . 11 . 1950 olarak tesbitini istemektedir.) 
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Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekc_:inin I)İidyet konusu edil en yükselme i~ine ait Danış

taya a <: tı ğı davanın Danıştay Beıı inei Dairesinin 24 . 9 . 1952 tarih ve 3268/51 esas, 2379/ 52 s~yı lı 

k :ı.mr il c süı· c yönünden inceleme kabiliyeti buhınmadığından rec1c1e uilc1iği, bildirilmil)tir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı iı1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çn.lışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma<>ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~Iem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2306/ 2506 - 12 . 2 . 1962 

Türkiye Demirciler işletmeleri İdare Heyeti 

D1VRW! 

Karar N o. Karar tarihi 

2248 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Diııriği 'de E rkek Sanat Enstitüsü 
açılmasını trıle bctmrktcdirlc r.) 

Milli Eğitim Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Memleketimizin planlı kalkınmasında :ihtiyaç du-
yulan teknik elemandan yetüıt•i r:ilmekte olan er

kek sanat enstitülerinin tevsü ve ı sl ah ı ön görüldüğündcıı, nüfusu kalabalık büyük merkezler dı
şında yeniden erkek sanat enstitüleri açılmasımümkün görül ıncdiği, bildirilıniştir. 

Gereği. dü~ünüldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilekçesinde vii.kı S 1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği. cihetle komi <>yonumuz çn.lı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2303/230 - 12 . 2 . 1962 

IIAL1T ZiYA Gü ZEL 
T O:;: cl Y. T. Ba. İş. A:t. M·cr. ~ Iıüd. TaJıak-

TRABZO~ 

Karar No. Karar tarihi 

2249 27 . 4 . 1967 

(D ilel:çi : T ekel Basmiid iirliiğii Mu hakemat 
8ubcsi meınılrıt iken, terfi sürcs:ni doldıırdnğu 

halele t erfi et tirilmemesinde n mii)tckidir.) 
GümrÜ~{ "·c Tc:,cı DaC•anl ı ğın ın ccyafoi yazı

sınun : Adı g'c<:cn GO Lra ücrcLtC',:\'i f.\aınm i ıtcrfi 

süro3İni oPdn 'la i•knı al cbmcsiı !'lcl'o·ci:JiJ"k idarcyc ta
yinirrin 75 l ira ücre-tle yap ılma . .;ı ger ~ctiğinin ileri 

süı· nıc:.tc ise de, !kad ııo ımii.1ı%azası scbclb iy lc 3656 sa~· ı lı K anu nun 4: ncü a'l1a~hl ec;in c ıgöre bıl r alt 
dcreec GO li ı,a •ücrotle tiıyi n odilımiG olmasında gayri llı:anuni \bi ı· c !:ı t ıJmhmmadığı, 'hildirilmi§lir. 

1 
Gereği düşünüldü : Dilekçi.nıin yukarda özeti a9ıklanan dilekçesi.nde va o. j ,teğ·i ilgili ve yetkili 

idari mcrcie 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, 

K arar To. Karar ta:rihi 

2250 27 . 4 . 1967 
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2311/2.311 - 12 . 2 . 1962 

1\fBIDIET ERGüN 
:M•;n(i:cz \'oC 42 C;~öyü •kmsi1en •kruza lffill'lı:tarı 

(Dilekçi : t7çeleı·inde asliye ınahkerııesi teşkilatı 
l:w·ıılma,nnı istemektedir.) 

_, ·dakıt Bailmnlığmm CO\"alb i yazısında : Ova
cı'k ilçesinde 25 . 7 . 1963 te ıteık aıaki.mli asliye 
unaıh!kcmesi teşkilatı ikurulll1luş vıe ilçeye aynı ta
riht·e Sorgun Halkimliği ıi'lıe CumJlımiyet Savcılığı 

bdroları '\"er~Jıdiği, !bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğJ idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2312/ 25] 2 - 12 . 2 . 1962 

Saraybnrm1 AEI;ccr! V.crcırn Haıstanesıi hasta
bW:ncı ve pcrs:mcli 

tSTANBlı'L · 

Karar N o. Karar tarihi 

2251 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Saraybunıu Askerı Verem H astarıe

sindc çalışan sivil hastabakıcı ve teknis'Yenlerinin, 
sağlık, ücret, haklannın korunmasını istemekte
dir.) 

:Milli Savunıma ıBa~tıa:nlığmın cevalbi ıyazısın-

da : 657 ısayılı D evle t IJ.VI.amurları Kanunu fuülh.-üm
lcrine göre int:ıbak işhmrlerinden sonra amiajlı - üciıetli •te:fri1ü l]mlkacağından, ıüeretli ııncmurlarda, 
Dc\'lot lVIcmnru Kanununun (haı;;ıtalılk i·zni ik ilgüi bulunan 105 nci anaıdıdesindıen, nizımet senelerine 
gö ı·c maaşlı memurlar g):)i aynen i~tifoade c-doccc~dcr i, ücretlerirün 1:ndemlcrine ıgöı-e artırılınaısı key
fiyoti kanun ınıc \·zuu oo·lup, ıhu hususıta 657 s:ıyrlı K anun vaız'ıcdi lmiş !bulunduğu, ımali hii'küımler 

yürL'trlüğ· girince, diğer ımcmurlaT g:Jbi onlar da i•sti:fade etımiş o}a:ca!lda:rı, lbildirilmdüediır. 

Gereği düşünüldü : n;~ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz 
ca bir i§lem yapılmasma mahal göri.iL'llediğine oybirliğiyle karar verildi. 

2517/2517 - 12 . 2 . 1962 

Garip özdcunir Y\l •arlkada§ları 

ir~a: 1 irye kÖ}'Ü 

Manyas - ıBALIKEISİR 

2515/2315 - 12 . 2 . 1962 

SEYFET'r lN BAL CI •-e arkadaşlan 
Y a:yla 1röyü 

Manyaı.s - BALIKEıSİR 

Ka:rar N o. Karar tarihi 

2252 27 . 4 . 1967 

(Dilckçiler : Orınan nııntakasından münasip 
görülecek biı· yer verilerek köyle?'inirı nalelini iste
mektcdirlcr.) 

Köy tşleri BaJkanhğının <:ev.rubi yazısında : 
4 753 sayılı Kanunun 41 nci maddesine gıöre önce 
Hazine araz}s:n in !bulunduğu r._,öyıd.4ü ibopral'.~sı:z ve 
·a.;: •toprı.ıı!dı ailelerin · to:pda!ldıa.rıdırılıması gereL.cti
ğind•m, K•ocag(H ~\!öyıündcCd Haızinıe araz~ısinc , 1r
şa:di>yc •:{üj~Ü Jı·alilnmn ·1ıopr.aQdandırı1mw:c suretiyle 
nak~l Y·e i ::X.tan ·edi:hne}erinin mÜ'm'kün Qlaırnadığı, 

ıb.ildi Jmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür~caatı ge~·ektir.:liği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2.51!)/ 251!) - 12 . 2 . 1962 

)ICZAFPER ÇOOKUN 
2219 sa:m.k No. : 1 

1Zl\HR 

Karar N o. Karar tarihi 

2253 27 . 4 . 1967 

(D ::Zekçi : 8 nci Holoı·du l{oınııtanlığı emrinde 
görevl i iken, ka nwı en ınüstahcık olduğu iki sene
lik sıhhi izin siires:ni doldıırdıığıı ıı dan eınekU edil
diğini ve tek ra r görcuine iadesini talebctmekte
d ir.) 

}l illl Sa,-unma Ba!lmnlığının cm·a~Ji yazısında : 
Adı geçen iıdarecc yapılan E:~mcıkl!i'lilk nnuamel osiınin iptali iç.in Danıştaya '(lanı ac;::mı şsa da (omclldrilik 
<ınn amcl as: ndc kınmni lbir ndksanlıık rgörülmediği )gcrokçcsiylc roddcd i lun iş ıolduğu, ıtcıhar a.stsubay
larm muva?Jzaf ıolaratk ıvazirclerine iıadc rcıdilrryooinc, 5802 sa;yılı Kanunun ~5 n ci maddwinrc gıöre riın

ı:,an bulnnmadığı, ordu teŞJdHerinde, sivi'l rhir memuriyt>tc tfvyini istcğ· inc gclinoo, 543-1 sa:yılı Ka
nunun 98 nci ım:addeı:ıine göre durunnun incelen3\b :rlımcs i iç in; 

a) (A 0:;:cr:i .teŞkiUerdc ıshil m001ur görevini yapan) 1l<aydı ilc taım r!JcşıcCdküllü ad;Jcri 1ıastancdcn 
alacağı raporun, 

'h ) l\faiksarlla UY\,"1ln şekilde yeniden alacağı rapor ilc 788 sayılı :Mcunu rin K anununda zilkrcdi
len ·d iğer ıbclrg·elcri ıJhrıaz ettiği ıtrukdirde, Kara Ku ·vvotleri ı tıo.~\: ;ıncrindc si \"il m emur olaı·aı:, isıtil')rdaını 

chi:;ünül'l11cikbc ıokl uğu, lbildir.ilıın iŞtir. 

· Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g0rektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

2522/ 2522 - 12 . 2 . 1962 

1S:\1AİT_; KUŞTÜL ve arkadaşları 
l\Iuhtar, Ballıkaya köyü 

BAYBURT 

Kaear No. Karar tar'.İhi 

2334 27 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : J{öylcrincleki sel f elaketinden nıal 
kayıplarına d11çar olclııklarından gerekli tedbirin 
alınmasını istem ektcdirler.) 

Enet'ji ve Tabii Kaynaklar Balmnlığmın cm·abi 
yazı sında : Söz konnsu olan d<'rc yatağının zaman 
zaman tcınizlcndiği bildirilmiştir . 

Gereği di~ünüldü : Dilekçin:in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vô.lo. ~ ;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanmı, 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. 

Kan:ır N o. Karar tarihi 

2255 27 . 4 . 1967 
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2526/2526 - 12 o 2 o 1967 

Sosyal Evler Yapı Kooperatifi Başkam 

memur ve müstaJıdeınini 

KAYSERİ 

( DilekçiZer : Çalışrııa Bakanlığı !(ayseri Teşki

latı mensuplarının erişmiş olduklan Sosyal Evlcr 
Yapı KooıJeratifi rıı esken leredisinin 20 sene vade 
ve % 5 faize çevrilrııesini talebetrncktcclirler.) 

T. C. Enllak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü
nün cevabi yazısında : Kooperatife bidayette iki 

yıl vadeli olaırak açılan kredi yukarda i'zalı edildiği ve~hile 9 yıla ibla.ğ edilerek kooperatif ortakları
na bankaca gereldi sülıulct gösterilmiş bulunmakta olduğu, ortaklara intikal eden borcun Yadasinin 
20 yıla n faizinin de % 5 c tabi tutulması husu sundaki taleplerinin kaynağının ademi müsaade
sine binaen kabulüne imkan görülcmemiş olduğu, bildirilmiştir. 

Gereğ·i dü~ünüldii : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaJn ) :;teği ilg·ili ve yetkili 
idari. nıercie veya yargı. organlanna nıüracaatı ge·:ektirdiği cihetle komisyonumuz çalı5r..1a annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2528/ 2528 - 13 o 2 o 1962 

l\fUSTAFA KOCA 
İmam - Hatip Okulu Müdür Yardımcısı 

ERZURUM 

Karar N o. Karar tarihi 

2256 27 o 4 o 1967 

(Dilekçi : Erzıımm lrııarıı - IT atiı) Oknlıı llfii
cliiı- Yardımcısı iken, ek görev olaral.- l l Eb e L abo
mnt II cnışire Okııln Tiiı·kçe clcı·si öğretmenliğine 

verildiği halde rııaa.sının ödenrııcnıesiııclen müşt eki-
diı·.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi yazısında : Ebe Labornnt Heml)i.re Okulu 24.4.Hl61 
tm·ihinde Ankara'ya nakledilmiş olduğu, adı geı,:en sözü ger,:eıı tarihten itibaren bir yazife görmediği, 
esascn bu sebeple Bakanlık aleyhine Danıştay Başkanlığına dava ar,:ınış olduğu ve henüz neticelen
mediği bildirilmiştir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekçesinde valn );teği ilgai ve yetkili 
i ari. mercie veya yargı orgaı lanna müra.caatı ge~·ektirdiği cihetle lromisyonumuz çallımalarmı dii
zeııliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2533/2533 - 1::l o 2 o 1962 

IUZA MA7.1C:l ve arkada§ları 
Saltoğlu Hamaını sahibi 

Karar No. Karar tarihi 

2257 27 o 4 o 1967 

(Dilekçilcr : lnıar J[annmmmı 42 ve 4.5 nci 
maddele-ri Malatya B elediyesi tarafmaan kötiiyc 
Twllaııılcl1,ğıııclan şikayet etmektedirler.) 

! mar Ye İskan Bakanlığının ccYabi yazısında : 
MltLATYA Bahi.s konusu yerde lınar Kanununun 42 nci mad

desinin tatbik edildiği, adı gcc:cnlcr Danıııta:v 6 ncı 
Dairesi nezdinde ac:ılan dava neticesinde 13 . 2 . 196-1: gün ve 964/677 sayılı Kararla gayTinıcnkıı
lün tamamen % 25 inin değil de yola giden kısmı nın % 25 bedelsiz olarak alınınası kararlaştırıldı
ğı ve mal sahipleri tarafından Asliye 1. Hukuk .. I:ıhkeıncsinde açılan davada aradaki farka ait be-
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deli n talcbolunduğu mahkemenin 22 . 6 . J 065 gün ve 964/481- 965/405 sayılı kararı ilc 77 000 
lira bedelin belediyeden tahsiline karar verildiği, ancak bu kararın kesi nlcştiğ i, bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :ı :teği ilgil.i 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 birliğiyle karar verildi. 

1376-l/ 1376-+, 15431/ 15431, ]1547/11547, 
2534/2534, 448-l/ 4484, 6724/ 6724, 
8844/8844 - 3 . 6 . 1965 

FUAT OÜKERAL 
Tandoğan meydam Kubilay sokak Ko. 37/ 2 

AXKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2258 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Kd. Yzb. iken; 5131 sayılı J(anıınıın 
39 ncıt maddesi (E) fıkı·asına istinaden disiplin
sizli,qinden dolayı enıehliye sevk edildiğinden m iiş
tekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığımn cevabi yazı sında : 
Adt gcr;cn yapılan emeklilik üılcminin i'J)tali ir;in 
idari dftvanın 21 . 1 . 1955 gün ve E. 53/207 
K. 55/94 sayılı karariyle reddedilmiş olduğu, bil
dirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dile ·çinin yul;arda 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 görüln ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2535/2535 - 13 . 2 . 1962 

l\fEIL\fET YILDIRLVI ve arkadaşları 
Muhtar, Y. Alagöz köyünde 

VARTO 

Karar N'o. Karar tarihi 

2259 27 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : J{öylerine gelen toın·ak .tevzi ko
misyonunun görevini kötüye kullandığından miiş-

tekidirler.) · 
Köy !şl eri Bakanlığının ccYabi yazısında : Mev

zuata uygun olarak yapıldığı, uygulama hakkında 
irlareten yapılacak bir işlem görülmcmcktc olduğu, 
bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı.çıklanan dilekçesinde vakı isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayıli Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2260 27 . 4 . 1~67 



- 11 -
(Dilck~enin tarih YC No. su ile saıh:ibi.nin aıdı, adr'*!i ve dilekçe özetiyle 'komisyon kararı) 

2538/2538 - 13 . 2 . 1962 

YUSFF AIDIET ŞEVK! ABAY 
Ali Kuyu köyü c;:ift~ilerinclen 

Ş. KOÇII!SAR 

ayrı ayrı asliye hukuk mahkemesinde tapu 

(Dilekçileı· : Şereflikoçhisar Gezici Arazi Ka
dastro lif ahkemesince Zelıleri ne verilip Yargıtay 
7 nci II ulmk Dairesince iltirııı ile onanan h arar ge
t·eğince kendilet·inin olduğu, sabit olan aı-azi hak
kında kendılerine mıığber olan ~alıısların tesı•ik ve 
ihbarı sonucu Şeı·eflikoçhisar 111 almildilrliiğiinii.n 

iptali davası açtığından Jikayet etmektedirler.) 

Adalet Bakanhğının ccYabi yazısında : Adı gc~enle-rin adli morcilerden ' 'eya. adli morcilere men
·sup her hangi bir görevliden yalanmadıkları, Şercfliko~hisar Gezici Arazi Kad atsro 1ı1ahkemesinec 

lchlcrine karar verilmiş Ye bu karar da Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesince onanmış olma.ı;;ma göre Şe
refliko~hisar Malmüdürlüğünce artık aleyhlerine tapu iptali davası arılmamasıının teminini talabet
mekte oldukları anlaşıldığı, dilekleri hakkında Bakaniıkça idareten yapılacak bir işlem görülemediği, 
bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.n:in 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 ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2540/2540 - 13 . 2 . 1962 

JIÜSEY!N KAPT~AN 
Derebağı köyünde 

YERKÖY· 

Karar • ·o. Karar tarihi 

2261 27 . 4 . 1967 

( Dilelcçi : J(öy merasınrlan usnlsüz olarak me
nedilcliğinden ?n;iştchidir.) 

!~işlerı Bakanlığının cevabi yaıısında : Şika
yetçini.n sürmek i tediği gayrimenlmlün 1 500 dö
nümlük mera olduğu, ad1 ge~enin bu meradan 350 
dönüm kadarının 12 sayılı Kararla mcnedildiği, 

köy sandığı için icarla ekmek istemekte ise de, mera ola:rak muhafazasının öngörii.ldüğü, bildirilmi~-

tir. 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça ı~malarını dü
z~nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

' 2555/2555 - 15. 2. 1962 

VNİ D!KEN ve arkadaşlan 
Koyunlu köyünde 

Göle- KARS 

Karar No. · Karar tarihi 

2262 27 . 4 . 1967 

(Dilekçileı· : Zimi kredi verilmesini talcbctnıek

tedi?·.) 
Ticaret Bakanhğının cevabi yazısında : Müra

caat sahiplerinden Avni Diken, Kftzlm Akın ve Re
şit Akın'ın ~ift hayvanlarının mevcut bulundUb'll, 
Yusuf Kök ve Alihan kın'ın arazileri olmadığın

dan ziraatle iştigal etmedikleri, bu bakımdan istedikleri hediyi başka sahalarda kullamlacak olan 
bahis konusu şahısların kredi taleplerinin yerine getirilmesine imkan sağlanamadığı, bildirilmiştir. 
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Gereği dü.sünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ist€·ğini bakanlığın ce
vabi yazısına g-öre reddedildiğinden komisyonumuzca aynca bir işlem yapılmasma mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi. 

2556/ 2556 - 15 . 2 . 1962 

BABAŞ TAŞDEMİR 
Mehmet Abat köyünde 

Al{PAÇAY 

Karar N o. Karar tarihi 

2263 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Abat köyii, çiftçilerinden olup ken
disine tohunılıık ve ziraat aletleri verilmesini ta
lebetınektedi·r.) 

Tarım Bakanhğımn cevabİ yazısmda : Adı ge
çen köye her yıl imkan dahilinde tohumluk yardı-

mı yapıldığı, öğrenildiğini, mevzuata göre zİTaat 
aletleri yardımı yapılması için T. C. Ziraat Bankasına ve ilgiHlere gerekli talimat verildiği, bildi
rilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetlrili 
idari mercie veya yarg-ı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2560/2560 - 15 . 2 . 1962 

1 MA!L ÇAGINDA 
ljnkapanı Fil yolruşu Kasap Demirhan 
mahallesi No. 32 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2264 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Istanbul B elediyesince temizlik işle
r·indeki görevine son veı·ildiğinden müştekidir.) 

. İçişleri Bakanlığının cevabİ yazı smda : Adı ge
çen aklcn malUl olduğundan görevinden uzaldaştı

rıldığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle koınisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılma.cıına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2265 27 . 4 . 1967 



- 13 -
(D.ilekçcnin tarih ve No. su ilc saiMbinin .aıdı, adresi ve dilı~kçe özetiyle 'IDomisyon kararı) 

2562/2562 - 15 ' 2 ' 1962 

ALİ KALENDER 
Beyoğlu l stikHU caddesi No. 110/112 
Saray Sineması 

İSTANBUL 

(Dilekçi : ! stanbul Belediyesi tarafından J[a
narya serııtine elekt1·ik verilmesini isternektedir.) 

İçişleri Bakanlığımn cevabi ya:zısmda : Kanar
ya semtinin elektrikleurnesi ve iki ana cadde yapıl
ması talebini kapsıyan dilekierin yerine getirildiği, 
bildirilU:i§trr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği bakaniıkça ye
rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

2566/ 2566 - Hi . 2 . 1962 

AHMET SALL\I ÇIG 
Kaymakamirk sırası Park Han No. 2 
Fahri Oktay eliyle 

Fatih - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2266 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Piyade Bn.b. iken, 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncıı maddesi (E) fık1·ası gereğince ernek li 

' yapıldığından nıiiştelcidi1·.) 

Milli Savunma Bakanlığımn ccvabi yazısmda 
Adı gec:en haklanda yapılan işlem doğru ve kanu
na tamamen uygun olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği dü:ünüldü : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna 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. 

2570/2570 - 15 : "2 . 1962 

YAŞAR ÖNER 
Gazi caddesi No. 114 

DİYARBAKIR 

Karar N o. Karar tarihi 

2267 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Topmk llt ahsulleri Ofisince Trans
eksport Firması vasıtasiyle yapılan arpa ihraca
tında ke_ndi firmasının nıiisait tekliflerinin nazam 
alınrııamasına mukabil TranseksıJorta rııütemadi
yen opsiyonlar verildiğinden rııiiştekidir.) 

Ticaret Bakanlığmm cevabi yazısında : Transeksport Firmasmın teminatsız teldiflerinin nazam 
almarak ıniitaaddit opsiyonlar verildiği ' iddiasının bulunmadığı, Transeksport Firmasının arpa ih
ra~ıı hususunda Meclis soruşturması yapıldığı ve · bu hususun Anayasa- Mahkemesine intikal ettiği, 

bildiı-ilmelctedi'r. 
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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 madde3ine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2.)72/2372, 4390/4390 - 7 . 8 . 1962 

IIALtTı Ö7.Dtr_, Ye arkada,cıları 

::.\Iekir köyünde 

Yenişehir - BURSA 

Karar No. Karar tarilli 

2268 27 . 4 . 1967 

(Dilekçileı· : NA TO IJava Alanı yapılmak mak
sadiyle bir kısım arazinin istimZak edildiğinden ve 
istimTak dışında kalan kısmıZara özel iclarece yeni
den kıymet takdir olıınduğıından bahisle yapılan 
muamelenin iptali talebedilnıekteclir.) 

~hli.vc D'lkanlı~ının ccvabi yazısında : Adı gc~cnin şi ldyet konusu edilen olay düzeltilmiş olup 
baf}k'lca :-·apılac'lk hir iı:ıl<'m olmadığı, bildirilmiı:ıtir. 

Gereği d~şüntildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerim getirilmi~ olması hasebiyle komisyonumtUca. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

257fl/:2:i7!) - 13 . 2. 1962 

3Iahınu(1iye ll<' lediyesi eski Zabı-ta Amiri 

ESKİŞEHİR 

K ar ar No. K arar tıı.rihi 

2269 27 . 4 . 1967 

(Dilek çi : M alınındiye Belediyesindeki eski gö
?'evine iade edilmesini isterııckteclir. ) 

İc:işlcri BakanJı;J.ınm ccvabi yazı sında : Adı ge
~cnin 1 . ll . 1962 tarihinde mczkı1r belcıliycyc 

bağlı elektrik işletmesi sayaç okuma katipliğinc, 

tayin ed ildiği ve halen aynı görevde çalıştığı, bil-
dirilmişti r. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idarl mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2587/2587 - 16. 2 . 1962 

MEIDrET FrA'l' ÜXCEL 
Plcvne İlkokulu Öğretmeni 

Karar N o. Karar tarihi 

2270 27 . 4 . 1967 

Eyüp - Taşlıtarla - ! STANBUL 

(Diıekçi : 6273 sayılı J{anunun rıı eriyete gir·
diği M art 1.95-1 tarihinden itibaren kadro verilme
sini amir iken, mensubu bıılımduğıı lllilli Eğitirıı 
Bal,anltğı işbıı kanıınıın istihclaf cylediği gayeyi 
ve kanunun maksat ve 1·uhımıt ihlal etmek sure-

Şürasına açtığı dava lehinde karara 
tedi1·.) 

tiyle mağdııriyetine meydan verdiğinden DevLet 
bağlanmı.ş bulunduğundan hakkının verilmesini talebetmek-
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Milli Eğitim Bakanlığının ccvabi yazısında : 6273 numaralı Kanunun uygul~nmasından doğan 

aksaldıkların tazın inat hariç, 657 numaralı Devlet Memurları Kanununun getirdiği hükümlere göre 
telafi edileceği kanısında bulunduklarını ve bu hususun teyidi düşüncesiyle 1\Ialiye Bakanlığımn 

mütalaasının istendiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.in:in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zen1iyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2G92/ 25fl2 - 16 . 2 . 1962 

SELAl\Iİ SAVRAN 
Fevzipaşa bulYan Roma Bankası üstü 
No. 6, 7, 8 Avcıkat 

İZl\f!R 

Karar No. Karar tarim 

2271 . 27 . 4 . 1!)67 

(Dil ekçi : Yargıtay 4 ncii IIııkuk Dairesinin, 
gerekensiz l;aı-a rla tcmyiz istemlerini Teddettiğin
clcıı, bıı sebeb c dayanan t aslıihi karar istemıerinin 
de hissi sebeplerle 1·cdcledilip ayrıca para cezası ile 
tecziyc edildiklerinden bahisle yakınmıştı1·.) 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazısında : Yargı
tay 4. Hukuk Dairesinin onama ve tashihi karar 

taleplerinin rcddinr dair ittihaz ettiği ka·rarlarda wml ve kanuna aykırı bir nitelik bulunmadığı gibi 
bu işlemler hfı.kimlrrin yargı yetkisine ve takdi'r hakkında ilişkin bulunduğundan ikinci bölümlin 
14: l\fayıf; 1%6 giin ve 966/ 1343 sayısı ilc 45 f; l'\ yılı Kaııuna 43/1 maddesine tcvfikan soruşturmaya 
lüznm olmadı ğına ) karar Ycrildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüld\\ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vU.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organ1arına müracaatı gerektird'ğ·' cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.i
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i'i!lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2597/2597 - 16 . 2 . 1962 

HÜSAMETT!~ ERTÜZÜN 
İş ve !şçi Bulma Kurumu Şube Müdürü 

MARAŞ 

Karar No. Karar tarihi 

2272 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : AskerTilete geçen hizmetleri fiili hiz
m etlerine ek.lcnrııesini istemektedir.) 

l\Ialiye Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
geçenin T. C. Emekli Sandığı Genel :Müdürlüğün

ce asimdikte geçen hizmetleri fiili hizmetlerine ek
lenmek suretiyle talebi yerine getirilmiş bulundu
ğu, biJdirilıillştir. 

Gereği dü~iinüldü : Dilel{çin;in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerj-:ıe getirilmiş olması hasebiyle 1-tomisyonunmzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2273 27 . 4 . 1967 
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2601 / 2G01 - lG. 2. l!:lG2 

SÜLEY}IA~ DAÜCIOGLU 
DD İstasyon Hareket Mrmuru Gar Şefi 

S.ARIOGLAN 

(Dilekçi : Devlet Demiryolları Genel ılliidiirlii

ğiince yapılan ıırnıımi nakiller rneyanında 1 ncii 
Işletme llliidiirlii.ğii emrine verildiğini, har!jılığı. 

Erzıırıım Garda olduğu halele Sarıoğlan I stasyo
nuna tayin edildiğinden mii§tekicliT.) 

rlaııtırma Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı gec::enin 7 . 9 . 1962 de unvanı ilc mütenasibola
rak Gar Şe fliği yapmak üzere Şark1~la Garıncla 18 . 3 . 1965 tc ise i steği üzerine ve ihtiyaca bina
en fi iyas Onrı emr~n le vazifclcnclirilcliği, bildirilmi§tir. 

Gereği dü)ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2GO~/~G01 . 6 . 2 . 1DG2 

CAVlT lSA ÖZKÖSE 

Karar No. Karar tarihi 

2274 27 . 4 . 1967. 

(Dilek~i : Devlet Orman İşletmeleri 
B ölr;esi Orman llluhafaza llfenıııru iken, 
görevine son verileliğinelen m ii!j tekidir.) 

Arhavi 
sebepsiz 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısıı;ıda : llorc::lm 
Devlet Orman İşletmesi Disiplin Kurulunca adı 
gcc;cnin suc:u sabit göıiildi.iğünclrn Muhafaza 1\Ie

murlıın Tül :matnamrsi nin 37 nci maddesi gcreği'ııro tfLyinc sali'\.hiyctli İ~ldmr 1\tii (liirlüğüncc görc
Yinr son Ye l"İl <liO.ini, bu srhcplc yeniden tfıyininiıı mümkün görülmcdiği, bildirilmiştir. 

Bölge Sabık Orman Memuru 

ARITAVİ 

Goreği dü~ünüldi.i : Dilekginin yukarda özati açıklanan. dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz 
ga.lı~malarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem ya.pılmasma mahal görülme diğine oy birliğiyle karar verildi. 

2607/ 2607 - 16 . 2 . 1962 

V AKK.AS TAZE 
B. Araptar köyünele 

GAZİANTEP 

Karar No. Karar tarihi 

2275 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Biiyük Amptaı- köyüneZeki aasyizsiz
likte.n müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi ;vazısmda Adı gc
çenin dilekçesinde belirtilen hususların halen mev
cudolmadığı ve şildlyet olunan Mehmet Karahan 
halen Ilalep Ceza Evinde tutuklu bulunduğu, ce

zası hitamında kendisinin Türkiye'ye tesliminin yapılacağı Suriye Hükümeti ile yazılan yazışmadan 
anlaı:ıılm ~ olup mü.ı:ıtckiyc de bu yolda gereken telıligatın yapıldığı, bildirilmiştir. 

Gcreğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v3.kı isteği idari mercice 
yerine gatirilmiş olduğundan komisyonumuz çalış malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olma'3ı hasebiyle komisycnumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2276 27 . 4 . 1967 
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(Dilekç.enin tarj.h ve No. ISU ile saoniblııin ooı, adresi ve dile~{Ç'e özetiyle koo:n.isy'()n kararı) 

2608/ 2608 • ı6 . 2 . ı962 

ŞÜKRÜ NACİ G1RES NLU 
Kooperatİf Mütcşcbbi. Heyeti Başkanı 

TORUL 

(Dilekçi : Torul ilçesinde bir esnaf kefalet koo
peratifi kurulrııasını itsenıektedir. ) 

Ticar t Bakanlığının cevabi yazısında : Torul 
ilc:cı:ıinde bir e naf kefalet koperatifi kurulması için 
adı geçen ı . ı . ı962 tarihinde müracaatta bu-
lunmu sa da ilçe nüfusunun 2 O 5 olması, ancak o 

tarihlerde ıo ooo· den aşağı nüfu u bulunan ilçe m('rkezlerinde kurulacak kooperatifierin idari ve 
teknik yönden rantabl olmıyacağı göz önünde bu lundurularak taleplerinin yerine getirilmesine im
kan . görül emcdi·ği, bildiri lmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem ·yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kar ar verildi. 

26ı 1/26]] ' 3701/3701 - ı 7 . 2 . 1962 

MAHİR D!KER 
Anıt Çarşısında Terzi 

NEVŞEH1R 

Karar N o: Karar tarihi 

2277 27 . 4 . ı967 

(Dilekçi : Darııat lbrahım Pa.sa Kiilliye ine 
dahil kiitiiphane binası bitişiğindeki arsasına ruh
satlı ola1·ak bina in§a ederken lıfilli Eğitinı Bakan
lığı in§aatma nıani oldıığundan nıii tekidir.) 

Milli Eğitim Bakanhğmın cevabi yazısında : 
Adı gec:en tarafından yapılmış olan in aat durdu

rulmu ve keyfiyet 5 05 sayılı I anunla müte ekicil gayrimenkul Eslci E erler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun tetkikin arz edildiği ve ·alınan karar gereğince; 'l'arihl ·Rütüplraneye· biti ik ölara:k ya
pılan binaya ait zenı.in katm üstüne in aat yapıl mıyarak tera halinde . bırakılması şartiyle di~~r 
lasımlara inşa edilmiş üst katında (bir zcnı.in kat ve bir birinci kat) olarak inşaatın ikmal edilmesi-

. no salnnca ·görü.lmediği , bildirHmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğıından komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2997/2997' 3391/ 3391, 2616/2616, 
32"32/ 3232 - 11 . 2 . ı962 

MEHMET ERDE-M ve akdaşlan 
Nurma:lı mahal'lesi ı 48 oka:lt. N o : 27 

ADANA 

Karar N o. Karar tarihi 

2278 27 . 4 . 1967 

( Dilekçiler : Çiftçiyi topraklandırnıa lwnumı

nım hükümlerine göre durunılannın nazara alına

rak topralclandırılmalannı isterııekt edirler.) 
Köy İşleri Bakanlığının ce va bi yazı mda : 

Topl'a'k dağıtımının planh bil' şekilde- yrupıla:bil

m si için gerekli abşmalaTa devam edilmekte 
olduğu, bu i'tibarla dilek~ileriın topraklandrrılma

lan şimdilik mümkün bulunmadığı, ancak Hazineye ait arazi (Tevziata başlanmcaya kadar) Mali'
yece kiraya vçrilmekte olduğu, bildirilmektedir.) 
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(Dilel{çenin tarili ve No su ile sahibinin adı, atlreosi ve dilekçe örotiyle komisyon kara.ı-ı) 

Gcreğ:i. dü5ünilldü : Dilekçinin yukfı:.rda özeti açıklanan dilekçes:nde v5.kı .~ teği ilgili ve yetkili 
idari mercie vey:ı yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maidesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılJ?asma mabal görülmediğine o;:r birliğiyle karar verildi. 

2673/ 2673 . 19 . 2 . 1962 

MEHMET KIRAN 
Bay sokak N o. 48 

Karar N o. Karar tarihi 

2279 27 . 4 . 1967 

(D ilekçi : 7 nci dönüm viisatındaki arazisinin 
eledesinden tarafına inWcal edip orman tahdit ko
misyonu tarafından elinden alındığından m ii§teki
dir.) 

Bornova - İZMİR Tarım B:ıkanlığınm eevabi yazlSlnda : Sözü ge-
çen yerin 5548 l\P olduğu evvelee yapılan tahdit 

sınırlan içinde kaldığı Ye ormandan açma bir yer bulunduğu, 1961 yılından beri bu ·ahanın mesire 
yeri olarak lrull::mıldığı, bildirilmektedir. 

Gcreğ:i. dü5ünilldü : Dilekçin.in yukarda özeti n.çıklanan dilekçes.:.nde vakı 'ı teği ilg.Lli ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge:-oktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sa.:rılı Kanunun 5 nci maidesine ait i~lerden olma~ı hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2926/ 2926, 2923/2923 . 20. 3 . 1962 

KERİl\1 ARAS ve arkadaşlan 

Esnaftan 

Pınarba:şı . KAYSERİ 

Karar No. Karar tarihi 

2280 27 . 4 . 1967 

(Diıekçiler : lJakkal esnafının götiirii olarak 
yüklenen vergilerin ve tasarruf bonolarının ağır· 

lığından miiştekiclirler.) 

Gereği düj ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a2ıklanan dilakçesinde vd.kı isteği kanun teklifj 
veyc. tasansına konu te3kil eyledlği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i: lerden olması ba:;e.Jiylo komisyonumuzca bir ;)em yapılmasına ma
ha.! görülmediğ.:.ne oy birliğiyle karar verildi. 

2924/2924 - 20 . 3 . 1962 

NURETTiN AKISKA ve arkadaşları 
Sebze esnafları 

Pınarbaşı - KAYSERİ 

Karaı· No. Karar tarihi 

2281 27 . 4 . 1967 

(D ilekçiler : Pınarba.Jı sebze esnafının götiirii 
vergisini ve tasarruf bonolarının ağırlığından şi
kayet etmektedirler.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçin1n yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı \ 'teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organla.ruuı. mürncaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmala.rını dü-
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(Di:l.ckçcnin tarih ve No su ilc sahib'inin adı, adresi ve dilekc,:e özetiyle komisyon karan) 

z:ınliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1desine ait işlerden olması hasebiyle komiı>:;onumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2925/2925 - 20. 3 . 1962 

NUR! KART AL ve arkadaşlan 
Sobacı 

Pınarbruıı - KAYSERİ 

Karar No. Karar tarihi 

2282 27 . 4 . 1967 

(D ilekçiler : Sobacı, derııirci ve lwlaycı esnafı
nın vergi ve tasarruf bonolarının çok ağır oldu
ğundan yeniden tetkik edilmesini istemektedirler.) 

Gereği düıünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a::ıklana'!l dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veyıı. tasansma konu teskil eyledlği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 n:ıi ma1desine ait i: lerden olması hase·;iylo komisyonumuzca. bir .;)em yapılma:;ma. ma
hal görülmediğille oy birliğiyle karar verildi. 

2931/2931 - 20 . 3 . 1962 

HASAN BAGCI ve arkadaıılan 
E-maftan lokantacı 

M usailah mahallesi 

Çeşme - İZMİR 

K:mır No. Karar tarihi 

2283 27 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : 1 . 3 . 1961 tarihinde rııeriyete 

giren V ergi U sul Kanununa istinaden rııalrıı ;idiir
lii,ij 'i vergi dairesince salınan fazlalığından rııüşte
kidir.) 

Gere<ti dü~ünüldü : D:lekçinin yukaTda öz ::ı ~.;. ~'<2ıklanan. dilekgesinde vakı isteği komis
yonumu'i çalı~malannı düzenliyen 140 sayılı Kanuntın 5 nci maddesine ait işlerden olması hase
biyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma maha1• g3rillm~diğine oy birliğiyle karar ve~di. 

293~/2932 - 20 . 3 . 1962 

AHMET TORTOP 
Pazar mahaHesinde 

SEN!RKE 1T 

Karar No. Karar tarihi 

2284 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : J(öylerindeki kadastro tesbit işinin 

uzun siirrııesinden rıı ii§tekidir.) 

Gereği dü~ünüldii : Dilekçinln yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vi la ; ;teği ilg:Ii ve yetkili 
id::ı.ı-1. mercie vey-, yaTP,l organıanna müra~:ı.atı r rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 s ıı .::ılı Kanunun 5 nci ma-tdesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine ç· birli B-.yle karar verildi. 

Knrar ?\o. Knrar tarihi 

2285 27 . 4 . 1967 
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(Dil kçenin tarih ve No. su ilc saıhibinin aıdı, adresi ve dilıekçe özetiyle ·komisyon kararı) 

2934/ 2934 - 20 ' 3 . 1962 ' 

IIAKKI ŞAHİN 
P'I'T Memuru 

Gar - ESKİŞEHİR 

(Dilekçi : PTT memwrıı olarak görev aldığını, 

ıızıın yıllar terfi etmemesinden mii.ştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı b::ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma!~ dU
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasm~ mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

. 2941/2941 - 20 . 3 . 1962 

GÜLİZAR KUVVETLİ 
Yenimahalle S. 5 No. 23 

SİVAS 

Karar No. Karar tarihi 

2286 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : V at ani hizmetten maaş bağlmımasını 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif~ 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olmıı,.sı hasebiyle komisyonumuzca bir )Jlem yapılmasma ma
hal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

11061/11061, 2942/2942 - 20. 3 . 1962 

•. KEMAL ENGİZ 
Yenimahalle No. 12 

AŞKALE 

Karar No. Karar tarihi 

2287 27 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Yarıda kalan Üı§aatının ikmali için 
mii.nasip bir yardımın veya ipotek sw·etiyle kredi 
verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle kc-misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2288 27 ' 4 . 1967 



(Dilekçcnin tariılı ve No su ile 
2943/2943 - 20. 3 . 1962 

TEVFİK ÖNEY ve arkadaşları 
Bdediyc memmları adına 
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ahibinin aıdı, adresi ve dilekçe öretiylc komisyon kararı) 
( Dilekçile ı· : Hazırlanmakta olan yeni belediye 

kanununa belediye zabıtalan için konulması düşü- . 
nülen tayın bedeli, yıpı-amna ve emeklilik za11wıı- . 

nın bir an evvel tahakkuk etti1-ilmesinı' istemekte-
BOR di1"le1· .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışma.la.rmı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 rtci matldesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2~57 /2957 - 20 . 3 . 1967 

MÜNİR SAYLI 
Baldml 

Fakıllı - BOÖ AZLIY AN 

Karar No. KaraT tarihi 

22 9 27 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Bakkallık yaptığını, !{azanç V ergi
~inin çokluğundan miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.ıı dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya ta.sansma konu teşkil eylediği Cihetle komisyonumuz ç~malannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2958/2958 - 20 . 3 . 1962 

MAHM T CiNDEMİR 
Şahin mahalle inde 

BOR 

Karar No. Karar tarihi 

2290 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : J{ üçük esnaf olduğunu tasarrnf bo
nosu ı'le yeni tarh edilmekte olan Kazanç V ergi
sinin çokLuğundan müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çall§malannı düzenliyen 140 sayılı ~a.- . 
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka:rar No. Karar tarihi 

2291 2'7 . 4 . 1967 
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(Di:lekçcnin ta.ri:h ve N o su ile sa.lıib:nin a-dı, a:drc\S'i ve di l ek~-e öz.etıiyle komisyon kara.n) 

2982/2982 - 20 . 3 . 1962 

HASAN İÇKA ve IIATİCE İÇKA 
104:8. sokakta Yeşildere 209 No. da 

İZMİR 

(Dilekçiler : 15 yaşından lcüçii.lc olduğundan ça
lıştığı işyerinden görevinden uzaklaştırıldığından 

müştekidir.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes:nde vala ::ı;teği ilgili ve yetkili 
ida~. mercie vey:ı yargı organlarına müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1desine ait işlerden olması hasebiyle komis:,onumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2960./2960, 2959/295:> - 20. 3. 1962 

RAStM KARAUAN ve arkadaşları 
Terzi esnafı 

Pınarba:şı - KA YSER! 

Karar No. Karar tarihi 

2292 27 . 4 . 1967 

( D ~lekçiler : ! ( ayseri'nin Pınarba.sı kazasında 

rın 1~inı terzi esnafına 1961 yılı için götiirü olarak 
y iiklenen vergilerin çok ağır olduğundan yeniden 

• ele alınmasını istemektedirleı·.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes:nde vikı ; teği ilg] .i ve yetkili 
idari mercie vey:ı. yargı organıanna müracaatı ge .·cktlrdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1desine ait işlerden olmacıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine eo:,r birliğiyle karar verildi. 

2962/2962 - 20 . 3 . 1962 

HAiıİS ALllAYRAK 
Deniz Ordu Evi crlerinden 

Gölcük - 1ZM1T 

Kurar Ko. Karar tarihi 

2293 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : L ise mezunu olup, er olarak askerli
ğini yaptığını, eşinin geçiminin sağlanması için 
yardım yapılmasını istemektedir·.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla~an dilekçesillde vi la iJteği ilgili ve yetkili 
idari. mercie vey:ı yargı organlarına müracaatı ge :ektlrdiği ellietle komisyonumuz çalı~malarını di_\. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maidesine ait işlerden olmacıı hasebiyle komiı:ıyonumuzca. bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine r:r birlij iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2294 27 . 4 . 1967 
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(Di:lekçenin tarili ve No su ile sahib'inin adı, adreısi ve dilakçe özı~ıtiyle kom1syon karatn) 

2966/2966 - 20 . 3 . 1962 

MEHMET TÜRKMEN ve arkadaşları 
Kaza halkından 

ÇAY 

( DilekçiZer : II aşhaş eki nı ve beyannamesine 
dair olan 7368 sayılı Hanunun tatbiki ~ekli ve sert 
hükümlerinden miiştekidirler. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı :ı:teği ilglli ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müra.caatı ge :-ektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma<:n hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine fY'7 birliğiyle karar verildi. 

2068/2968 - 20 . 3 . 1962 

OSMAN IŞIKLI ve arkadaşlan 
Seyyar zahircciier 

T!RE 

Karar No. Kara r tarihi 

2295 27 . 4 . 1967 

(D ilekçiler : S e yy ar zahirecilik yaptıklarını, 

yılda 5 000 lira matı-ah iizerinden vergi vermeye 
nı ~cbur tutıılduklarından verginin çokluğundan şi
kayet etmektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes.:nde vô.kı :) ;teği ilglll ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı ge:·ektirdiği ellietle komisyonumuz çalı~malaınnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2973/2973, 2974/2974 - 20 . 3. 1962 

ilASAN AKAR ve arkadaşlan 
Kaza merkezinde tüccar 

NAZİMİYE 

Karar No. Kara r tarihi 

2296 27 . 4 . 1967 

. (Dilekçiler : 1962 yılında ödemek zorunda kal
dıkları Gelir V ergisi bii n yeleri ve bölgelerindeki 
kazançlarına asla uygım olmadığını, gelirleri ödi
yecekleri vergiye kô,fi gelnıem gkte olduğu, belirtı1-

miştir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes.:ndo va.kı :) :teği ilg~li ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organıanna müracaatı ge:·~ktirdiği. cihetle komisyonumuz çalı~malanm dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it i~lerden olma~ı hasebiyle kom.iıı;ronumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine fY'7 birliğiyle karar veradi. 

Karar No. Karar tarihi 

2297 27 . 4 . 1967 
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(Dil kçenin tarih ve N o. su H salh'ibinin aıdı, adresi ve dilt 1kçe özetiylc·komisyon kararı) 

2980/29 o - 20 . 3 . 1962 

AZ1Iİ ATASOY 
!sm tyolu Gazetesi sahibi ve yazıi şleri Müdürü 

FATSA 

(Dilekçi : Gazetecilik meslekiyle meşgul oldu
ğıınu, tasarruf bonolamidan miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.lo ~.>teği. ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

AHMET BİL EL 
Gö menler Yapı Kooperatifi Bru kanı Eren
köy. hat boyu İ tasyon lmı>şısı No. 37 

1 TANB L 

Karar To. Karar tarihi 

2298 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : liiesken kanunu ta ansının bir an 
evvel kanımlaşmasını istemektedir.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka. 
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasına ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1 T FAKILI 
Muhtar, Yaylacık köyü 

TER AN 

Karar No. Karar tarihi 

2299 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1961 yılında devanı eden kuraklık 
hükmünün devam ettiğini köyLerine lazımgelen 

hayvan yemi ve yemeklik bı~ğday tohumu hn81tsun
da gerekli yardımın yapılmasını istemektedi?·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ;bteği. ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle konıisyonumıı.Z çalışnıalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2300 27 . 4 . 1967 
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( Dil~çımin tarili vıe No. su üıe sahibinin a.dı, adresi ve dilekçe özetiyle 'ko mi yon kararı) 

2985/2985 - 20 . 3 . 1962 

NECA 'I' İ GÜRÜN 
Tarım Makinistlcri Sendikası Kongresi Başkanı 

HATAY 

(Dilekçi : Ziraat i§ kanununun bir an evvel çı- . 
kanlması için ilgililere duyurulnıa.sını istemektf. 
di?'.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz ça.lışnıalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2986/ 2986 - 20 . 3 . 1962 

ERSUN ÖZI;EM!Ş 
Belediye memurları adına 

Ba.hı;:eli - NİÖDH 

Karar No. Karar tarihi 

2301 27 . 4 . 1967 

(Dil ek çi : II azırlanmakta olan yeni belediyeler 
kanı· ·· "Jir an evvel kanıınlagmasmı is-
teme 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komi~yonumuz çalışm~armı 4ü
zenİiyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden oiması hasebiyle kÖmisyon\ımuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2988/2988 - 20. 3. 1962 

OSMAN YILDIRIM 
Maksutlu köyünde 

Şarkışla - SİVAS 

Karar N' o. Karar ta:rihi 

2302 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Aske1·ı môUiliyetinden dolayı vatani 
hizmet teı·tibinden maaş bağlanmasını istemekte
di?·.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açııldanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaati gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyoriumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2303 2q . 4 . 1967 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle ko.misyc-n kararı) 

3038/3098 - 27 . 3 . 1962 

IIAKKI TUNÇ 
Bayındır yolu üzerinde No. 263 

Kaya~ • ANKARA 

hususiyatine göre oradaki aileler arasında bazan 
dığı bildirilmektedir. 

(D ilekçi : A sayi.53 m:icssir olaylardan rıı:işte

kidir.) 
!çişlcıı·i B:ıkanlı ğının ccvabi yazısında · Şika

yet dilekçesinin başlangıcını kapsıyan anlamda, 
g:ırck o tarihte, gerekse bugün için asay:şc mücs
sir olayların mcvcudolmadığını, ancak bölgenin 
ihtilfı.flar zulıur etmektc ise de mümkün bulunma-

G:ıreği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a1ıklanan dilakçesinde vikı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlanna miiracaatı gerektirdiği cihetle kombyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma'lı halebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birlij'iyle kar:ır verildi. 

3262/3262 - 4 . 3 . 1962 

EMRULI .. AII YILMAZ 
Yukarı Germe köyünde 

İNEBOLU 

Karar N o. Karar tariıhi 

230! 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : T apu ile sahibi oldıığıı yerlerin 1956 
yılınia tahdit komisyonlarınca tahdit sınırları içi
ne alıniıfjınian ve bn y üzden rıı2hk erıı elere intikal 
eden ihtilaflara ait davaların senelerden b e ı·i de-
vaııı etrıı: ş olrıı<ısıwlaıı rıı ·i~tckirliı·.) 

Tarım B:ı.kanlığının ccvabi yazısında : Dilckçi nin sözünü ettiği yerlerin, tahdit yönünden bir 
işleme tabi tutulmadığı1 4785 sayılı Kanun~a dcv letlcııtiğ i ve H azine adına tescil edildiği, 5658 sa
yılı Kanuna göre iadesine imkan olmadığı, bildiril m ektedir. 

Gereği düşünüldü : J)ilekçinin yukarda özeti açıklana"!l dilekçes:Ude vlkı :i.Jteği ilgi.li ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge ~::ıktirdiği cihetle komi yonumuz ç:ı.Iıımalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun o nci maidesine ait i~lerden olma-:-ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ~:r birli]'iyle kara.r verildi. 

4375/4375 - 2 . 8 . 1962 

MEHMET SOFTAOÖLU 
Dörtyol Aile Bahçesi Yeni Yıldırım 
sokak No. 28 

ANKARA 

K:ırnr No. Knrı:ır t:ırihi 

2305 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : J(onı~usıı S atı a-lın-iaki kadı mn eşi 

ale:1lıine yaptığı şikô.yetteıı ötiirü Durıılıtpınar J(a
ra!;olııııa cebirle götiiı-iiJdiikleriııd.eıı m 'iştel.:idir.) 

İçiş~eri B 1kanlığının ccvabi yazısında : Adı ge
çcn'n o tarihte komşnsu Satı adındaki kadımn eşi 

aleyhine yaptığı şikayetinden ötürü Durolupınar 
KaTakoluna götürüldüideri ve bu durumdan üzün

tü duyan ailesinin baygınlık geçirmesinden duydu ğu eleınlc dilek çe verdiğini, kendilerini görse ~ahi 
tanımıyacağını, şikayetinden sarfınazar ettiği, b1ldirilmektedlr. 
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(Dllekçenin tarih ve No. su ile sa•hibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle koonisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma ma.hal görülmeçliğine oy birliğiyle karar verildi. 

4385/4385 - 3. 8. 1962 

AHMET KA VUKCU ve arkadaşları 
Yavruturna mahal1esinden 

ÇORUM 

Karar N o. Karar tarihi 

2306 27 . 4 . 1967 

(D2ekçiler : Çorum vilayet karşısındalci Yav
rıdunıa rııahallesi Sarıısıın caddesi üzerinde 39 000 
metrekarelik saha için Istanbul'daki Ataköy sitesi 
gibi blok binaları ihtiva eden sekizer katlı apart
manları ihtiva eden bir plan hazırlandığından müş
tekidirler.) 

!mar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısında : Şikayet konusu mahallin 1/5 000 öl~ckli nazım 
imar planı esaslarına istinaden 1/1 000 ölçekli mcvzii imar planının belediye meclisince kabul olu
nup B~kanlıkça onandığı, bu ta:sdikli plana uyulara:k şikayet konusu edilen yerlcı·de 6785 sayılı 

!maT Kanununun 42 ve 43 ncü maddeleri uygulanarak yapılan parselasyon kesinleşm:ş ve tapu si
cilinc tescil olunmuş bulunduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünülcil.ü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes:.Ude vlkı ; teği ilg~li ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.rına. müra.ca.a.tı gerektirdiği ellietle komi yonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait üılerden olma.c>ı hasebiyle komiı::yonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4391/4391 - 7 . 8. 1962 

İDRİS MU'l'LU 
Muhtar, Scmer köyü 

Karar No. Karar tarihi 

2307 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Il.öy rıııılıtarının ilanı mııcibince sa
hip bıılundukları sıı üzerinde Simav Ka1fmakamı
nın görevini kötüye kullandığından nıiiştekidir.) 

SİMAV İr.i~leri Bakanlığının cevabİ yazısında : Simav 
eski Kaymakamı ve Belediye B::.şkanı Ali Kayacan 

tarafından yapılmış her hangi bir değişiklik mevcudolmadığı, belediye aleyhine dava açtıldarı ve 
ş·mdiye kadar tatbik mevkii!ne konınıyan mezklır ilfımın mahkemece hükii.m'>Üz sayılarak reddeı'lil

miş bulunduğu, şikayet olunan eski kaymakam ve Belediye Başkanı Ali Kayacan'ın ş :kayet edHen 
konularda kanuna aykın her ha:ngi bir tutumu ve İcraatının mevcudolmadığı gibi, belediyeye ait 
hak ve menfaatlerin korunmasında mevzuat dairesinde hareket ettiği, bildirilmektediT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı :ıteği ilgai ve yetkili 
idari. mercie veya. yargı organlarına. müraca.a.tı ge:-ektirdiği ellietle komisyonumuz ça.lışma.lannı dü
r.enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olma.c:ıı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem .yapılmaSlna. ma.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar Uırihi 

2308 ?:7 • 4 . 1967 
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(Diılekçenin tar:i.h ve No su ilc ahi1:>inin adı, ·adre~i ve dilekçe öz ıtliyle komisyon karıaırı) 

4394/4394 - 7. 8. 1962 

IlASAN İRFAN HlVEL 
Cihangir mahallesi Akyol sokak 47/2 

'ropanc - !STA~"BUL 

( Dilekçi. : Va tani hizmet tertibinden maa~ bağ
lanmasını istemektçdit.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabİ yazısında : 
Yurdun kurtuluşuna ait savaşlarda emsallerine na
zaran çok üstün ve fevkalade hizmetlerde bulun
dukları. vesikalarla ve harb tarihi kayıtları ilc sa

bit olanlara hu ·usi bir kanunla bağlanmakta olan bu tertipten maaş için adı geçen'in ist nen şartları 

haia <>lmathğı,- hildiırihnektooir. -- - .... - - .. -- ... .. _ .-- . .. -· _ ·-· .- .. __ . . . .. __ . . _ _ ... 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşld.l eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalartnı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase.biyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma- . 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. . 

4403/ 4403 - 9 . 8 . 1962 

1 ASR1 ÇEKMEN 

Karar: No. 
2309 

Karar tarihi 
27 . 4 . 1!)67 

(Dilekçi : T. C. Zirai B_ankası Eruh şubesi eski 
veznedarı olup yenid~n hizmete alınmasını iste?iıek-
tedir.) . 

Ticaret Baıkanlığmm cevalbi yazı sında : tl gili
nin, bil' TilCYClUat safu fuitı in Jıesalbına :vatırmak Üze
re te \'Cl· i ettiği 500 lira yı ızinilmetine gcçiıx:liği, ban

lkadan i tikrazda 'bulunan 4 çi-ftçklen /borç para aldığı, mü aade istilhsal etmeden Anadolu ajan-

I~aza merk zinde mukim 

·Eruh - S11RT 

ının ımulhalbidiğini ifa {)tltiği Şimalk ö·zcl idare tah ildar1 iken, 2 . 4 . 1958 ıtariihinde talh il et
tiği 336,06 l·ir3#ı zimmetine geçirdiği bu harelketınden dalayı işin son 'V'erildiği, banJkanın, bir 
itinıat '\"C kredi müe esesi olma: ı babmından adı geçen halkkında veri'len iıhraç ~mrarmın kaldırı

laraık yenid n görev alınmasınnı münıı]):ün görühncdiği, ıbiJcTılri1mekte'diır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği q_gili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı dji
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komtsyonumuzca ·bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar ·ver1ldi. 

44:09/ 4409 - 9 . . 1962 

AT-'t R1ZA öNDER 
G iriımam lköyıünde 

N SAYB1 

Karar No. Karar tnrihi 

2310 27 . 4 . 1967 

(Dilelcçi : Malik ve. nıııtasarrıfı bulwıduğu, 

arazi ihtilôfı ile ilgili hukuk davasının lehine ne
ticele?\diği ve kar§~· tarafın . temyiz talebi. üzerine 
Yargıtaya gönderilen evı·akın zıyaa uğramanıası

.1iin temi1ıirıi istemektedir.) - · 
Adalat Brekanlığının cevalbi yaz1sında : işin 

m:ıh::~ıı . adalet- mercü ri ile ilgili görilim ıı uzerine gereğinin ifası ve nucundan dilakçiye bilgi 
verilmesi i in .ıme:>Jku~ d.iı k!çe örneğiniın Mardin C. Savcılığına ıgöndeı:ıildiği, ·biiıd:irilmclctedir. 
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(Dhlekçenin tarih ve ro su i:le ahioi:n:in a•dı, •aıdreısi ve dilek çe Ö'Z'eıtliyle komıi yon ka.raT'l) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i3teği 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. 

4-:1:26/4426 - i3 . 8 . 1962 

AYHA öZT RE MEN 
·eninıesc1t Mafh. 

HAVZA 

Karar No. Karar tarihi 

2311 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : il1 m·tez köyünde kain olup, 1929 yı

lında 365 li?·a borçlanma bedeli lwrşılığuıda ve
rilip 1950 yılı1ıda tapuda adına tescil edilen 7 
parça araziden 1 pa1·çaısının hiikmen elinden alın

dığından bahisle, ya bu aı·aziye mukabil baş

kaca arazi ve1·ilmesi veyahııt mezkfır arazinin Ha-
zineye aidoldıığu ileri siiriilmek suretiyle 
dir. 

ilgililer aleyhine ta.pu iptal davas1. aç1lmas1. istenilmekte-

Maliye Ba!kıanlığının -e valbi y~ı ında : 1. H avza ilçesinin ~Iarta:z köyünün anulhıtelif meY

kil-cı,inde 7 parça 62 dönfun :arazilıin 1929 yılında borçlanıma yoluyla verilerE~k 1950 yılında tapu
da adına ıtesc!1 ettiri ldiği, 

" Tescil lh.-ıeyfiy<ıtin i mü<taakıp dilckçinin ayıı-pmar mm1kıiinde Q ain 25 lira !borçlanma bed lli 
ve 50 dönüm nii'ktarındaki ıt:arlayı 1950 yılında satış yoluyle Ali özen Ye .Mımat KoıOrnıoaz'a inti
kal ettir-d iği, H avza liye Ilukuqc Ma:hilwmesinde a(ltığı tapu iptal dfu,·a mm Yargıtayca tasdik 
edilmek ur tiyle lehine O{!aı·ar 'bağ1and ı ğı, bildirilm ktedir. 

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 komi:;yonumuzca bir 
işlem yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4466/4466 - 1 . 

EDiP SEZGlN 
İstanibul Baı'Ol'lu 

idHiıpvokil i 

. 1962 

·av;uikıatlarmdan Hü yıin 

1 TANiBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2312 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Polis nıenıııru Bekir Poyı-az ve a,?'
kada ları miivekkili1ıiıı evine gir rek zorla karako
la · götii1'iildiiğü?ıden 11iiişteeki:dir.) 

1 i 1 ri Balkanlığının oovalbi Y'aızı ında : Adı e
çen Hü eyin :F 5!1Jbin 10 . 8 . 1962 tarilhlndoe s:a.aıt 

23,00 tc :Iiinevver iıpalhioğlu'nıa lbıçaJk çeJk"tjği, 
ikavaladığı, hakarette lbu1unduğu ve sarhQŞ oldu

ğu iddia edilmesi üzerine ~mndi ini ya&alıyan polis ımemuru Bekir Poyraz'a da haflrar t ve muka
vemet ttıiğinden ll . 8 . 1962 rtar,ilhıincle evık edildiği vıc Z ytinlburnu maıhlrem ince ıtevlki.tf olundu

ğu, bildirilaneldtcdir. 

Ge:reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari merbie vey~ 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. 

4472/ 4472 - 16 . 8 . 1962 

ALİ ALTUNBAŞ 

Şcücrebanı:cta 

vasitasiyle 
·k·alorifcrci H üseyin A1açam 

A:\fASYA 

Karar No. Karar tarihi 

2313 27 . 4 . 1967 

(D :lekçi : Toprak saıhibi olmadığını toprah
landırılma..sını talebetmektedir.) 

Köy işl eri Baüanlığının ccva!Jr yazısında : 
Amasya ilinde halen Topralk K0'111 isyçnu bulunma
dığından dilok 'konusu üzerinde şlnndiUc bir işlem 

yapılmasına imGcfı n ıbulunmaıdığı, ileride bu bölge-
de Toprak KQin :syonu faa'l·iyet·e geçtiğ : nde d]e<k

çinin 47G3 sayılı Çiftc: iyi Topraklandırma Kanunu mm·acohcs:nde ,JıaJ:c saılübi olduğu ta:kdirdc ilan 
sürosi ic: inde Topraı:c ICQinisyonu Ba.~~mnlığına beyanna:mc ilc usulü da:rcsinde mıül'aca.at o:ırnesi ha
l:ndc d.lcğ:n · n ycr:nc go~· : r :ıımes i mıümı:run olaıbilcccği, bildirilmektedir. 

Gereği dü]ünüldü : Dilekçinlaı yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı .; ;teği ilgili ve yetkili 
id.a.ri mercie veya yargı organl:ı.rın.a. mürncaatı ge:-ektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
z:ınliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1desine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem ya!)ılm:ı.sına mahal görülmediğine o:r birliğiyle karar verildi. 

44!)4/ 44!)4 - 18 . 8 . 1962 

CELAL ERZURU.MLU ve arkadaşları 
B :ılcdiyc Başkatip yardımcısı 

ÇORUM 

Karar No. Karar tarihi 

2314 27 . 4 . 1967 

( DilekçiZer : II azırlanmak ta olan borçlanma 
kanun tasarısına göre aldığımız aylık kCliljden tes
bit edilerele aidat miktarlarına gö1'e borçlandırıl

mak ve ödenmek suretiyle aidatlı hizmetlerinin 
emekliliğe sayılmasını istemektedirler.) 

Maliye B:ı.kanlığının cevabi yazısında : 5434 sayılı Kanun ve gerekse bundan evvelki kanunla
rın da, c1as itibariyle ve prensİbolarak aylık ücretli daimi kadrolarda geçen hizmetlerin borçlandı
rılm'lsı kabul cdilm :ş 5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1965 tarihli ve 454 sayılı Kanunla eklenen madde 
ile de kez:.ı. sonradan bir kanunla emekli hale geti ı-ilen hizmetlerin borçlandırıhnası hiikme bağlan
mı.k suretiyle aynı esas muhafaza edilm;!} olduğu , her ne kadar bahis konu<ıu personelin, aidatlı ola
rak \alışmakta iken emekliliae tabi kadrolara alındıklan anlaşılmakta ~sc de kadroları bir ka
nrunla daimi hale ge1iri'lmediğinden aidath olarak geçen hizmetlerin borçlandmlması mümkün ol
madığı bi-ldirilmektedir. 

Gcrew. dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~ 'teği ilı_Pli ve yetkili 
idari. mercie vey;ı. yargı. organıanna müracaatı ge~cktirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olmMı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem ya!)ılmasına mahal görülmediğine fY:' birliğiyle karar verildi. 

!Carar No. Karar tarihi 

2315 27 . 4 . 1967 
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4574/4574 - 28. 8. 1962 

KEUAL BEYZADE 
Yaprak mah:ıllcsi Sukcnarı sokak ~o . 46 

GAZİANTEP 

(Dilekçi : Asayişe m iiessir olaylardan nı :işteki

dir.) 

İç:şl cri Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı ge
~cnin aklen mftlıll olduğu 've hiç kimseden şika
yetçi olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği dü~ün1ldü : Dilekı;inin yuka":'da öz:ıti a :ıkla:ıan dilek0esinde v~~kı iste7i kanun teklif 
veya ta~a-,sına konu tc;kil rylediği ellietle ko:nisy:mumuz ı:atı:nıala'!'lnı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait i:ılerdcn ol::a:ı ha >e"Jiyle koıiD:>yonumuzca bir i:lem yapılmasına 

nia:J.a! g:>rülmeiiğinc oy birl.i.ğiylo k:ı.:·ar verildi. 

----·------- ·--------
6127/ 6127 , 5422/ 5122, 
4614/4614 - 31. 8. 1962 

T AIISİ T YILl\1AZ 
An:.ı.f:1ı'talar caddesi 1305. sokak No. 3 

1Zl\1İR 

1\arnr Ko. 1\nrnr taı-ilıi 

2316 27 . 4 . 1967 

(D :leltçi : J awlanıv:ı Genel Komııtanlığı Astsu
bayların ~lan 116 ncı J. Er. Okultı Alayında gö
?' eı•li J[d. Ra~Çt'Ş. iken, 21 . 4 . 1959 tarihinden 
itibaren 513 i saı1ılı /(amın un 39 ncıt maddesinin 
(e) fıkrası uyarınca sicillen enıekliye sevk edildi
ğinden nı 'i ştekulir.) 

T. C. Emekli Sandığı Genel Uiidürltiğünün ceYc.bi :vazısında : Adı geçen 5434 sa:vılı Kanunun 
3!) ncu maddesinin «C» fıkrasına göre emekliye sc yJ~ eelilm iş olduğundan aym maddenin ( g) fıkrası

M istinaden fiili hizmet süresi He fiili hizmet zammı 25 yılı doldurmadığından aylık bağlanmasına 

imkan bulunınamı~ olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği dü~ünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklana -:ı dilakçesinde vakı :) teği ilgJ.i ve yetkili 
ida.ri mcrcie veyı. yarı:p organıanna müra~aatı g-erektirdiği cihetle komi<ıyonumuz çalı~nıalannı dü
Z1nliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma<n hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4615/ 4615 - 31 . 8 . 1%2 

Muhtar, 22 köy muhtarl:1rı narnma 

Karar Ko. Kn.r:ır tarihi 

2317 27 . 4 . 1967 

(D ~lekçi : Sivas - ![ayseri ~osesinin bazı siyasi 
nı 'i laha::alar dolayısiyle 1952 yılın-la 5 knı. uzak
l ığa (fÖtiiriil:n ;iş oldıığuwlan nı ii~tekidir.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : 
Kayadi bi - SİVAS Yapılma ı istenen; Ka:vseri - Sivas yolunun eski 

gii?.crgfthı olan Han h - Kayadi bi 'nden gec:cn kısım 
~o~~ ttı'l zalı olup hakınn ve onarımı biiyük masrafı g~rektirınekte olduğunu, söz konusu kı<mm ~-eni 

bir varyantlr. gcc: ilmcc;i nygtin göriilmü ve va.rymfı inşa cdilm:ş olduğunu, eski güzcrgtihın tekrar 
clo alınaraJ{ yapılmao: ı dlişünü:ınediği, bildirilmektedir. 

Gerc:ti. dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda ÖZ"ti r'/'ıldaP.al'. dibkçesinde v5.kı. isteği komisyonumuz. 
c:-. bir i~lem yapılma:;ma ma':ıal gJrülmcdiğinc oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2318 27 . 4 . 1967 
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4623/ 4623 - 31 o 8 o 1962 

AI3DÜL:\fPIISl.\" Ş tŞ t 
Kaı·i) ıyaka . 'inaııpaşa mahallesi 4H. sokak 
Xo. 19 

( Difekçi : Vcıtanda.Jlığa kabıılünü istemekte
dir.) 

! (:işleri Bakanlığının ceYahi yazısında : Ürdün 
telıaasıııdıııı iken 1910 sC'ıırsi •n<le ailesi efl'adı il 
hirliktc :Vlll'(lumuza geleı·ek Adana vilftyrtinc yr-ı--

ADAXA lc~rn 1303 Arnman doğumlu adı geçen müracaatı 
üzeı·ine 13 . 1 . 1964 gün ve 6/ 2566 sayılı Ka

r·arla vatandaşlığa alınclı ğt, bilalıara 17. lO. 1966 taı·ihli dilekc:rsi:vle Ürdün tabiiryetinc geçmek iste
miş Y kendisine izin Yeriimiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Bakaniıkça ye
rine getirilmiş komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğ·ine oy birliğiyle karar ve
rildi. 

4654/ 4654 - 6 o o 1962 

HÜ, ·~m:\'" OED IK 
Siimer mahallesi 2:)/J sok:ık No. 8G 

Zeytin bu mu - lwr AXRUTı 

Kara ı· No. Karae taeihi 

2319 27 o 4 o 1967 

(JJil ckr,i : l stanbnl - Zeytinbıınııı B elediye Şu
be illiicliirWğii eski temizlik işle1'inden iken, görevi 
sırasmda kaza geçirdiği ve iyı1eşmesi neticesi eski 
işine iade edilnıediğinaen miiştekidir.) 

!r:i~lcri Bakanlığının ccYabi ~·a;ı:ısında : Iladi
sPnin Yıılmlıııldnğu tarihte adı gec:cnin, emsali mc

yanında lş K:ınnnu kapsamas ı <lıl)ııı<la hnlunduğu, hu sebeple her hangi bir sosyal yardım ya'[)ılma
sının dı~ında buluııduğu, hn sebeple her hangi hie sosyal yardım yapılmasının mümkün olmadığı, 
helC'cliye alr~·hinr ac:tığı 10 000 liralık tazminat elihasının fstanlml 21 nci Hukuk Mahkemesince rcd
<lcdildiği bildiı·ilmcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo :!ıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4667/4667 - ı 1 o 9 o 1962 

İBRAII!l\I İBİŞOÖLU 
Hürriyet tlkolmlu Öğretmeni 

BEIW~TA 

Karar No. Karar tarihi 

2320 27 o 4 o 1967 

( Dilekçi : llkolwl öğretmeni olnp, B ulgaristan 
Tii rk okullannda geçen müddetinin mevcut ka
n n nlar mwvacehesinde bugünkü k1demine sayılm(J,
sını istemelrtediı·.) 

:Milli Eğitim Rakan•Jı.ğınm cevabi yazısında : 
Bulg:ııi·stan'nı 'I'iirk okullannda g ~en müddeti-

ni'n mevcut kanıunlar muv::ı:c ht'sindc bugünkü maaş kı<d mine ve fiili hizmet'ine katılınasma im
kan görülemediği, bildirilmektedir·. 

Gereği düşünüldü :. Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka-
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nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase lliyle komisyonumuzca bir iı}lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4688/ 4688 - ll . 10. 1962 

HALİL AKKUŞ ve arkadaşları 
GöbEııkveren köyünde 

ÇA'l' 

Karar No. Karar tarihi 

2321 27 . 4 . 1967 

(Dilekçiler : Erzu,runı Çat ilçesi Göbekveren 
köyiinden olııp asayişe nıiiessir olaylardan nıiişte

/.'idir.) 
İc,:işleri Bakanl1ığmın cevabi yazısında : Şikfı

·'·ct dil'ekçesindcki olayları kapsıyan anlamda, ge-
rck o tarihte, gereks bugün ic,:in asayişe ınüessir 

olayların ıncYcudolınadığmı, ancak bölgenin hu uı-:i:vctinc göre aradaki aileler ara ında bazan ihti
laflar zuhur etmrlctr iRc de, ınühim bulunmadığı, lıildirilınektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı hteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miiracaatı ge :ektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4695/4695 - 1] . 9 . ] 962 

MEJ.ıİHA ÇİÇEK 
D miı·tcpc FcYziı:akınak sokak Gürkan ap. 

No. 17/ 11 

ANKARA 

Karar No Karar ta.:rilri 

2322 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1962 yılında asker'i müzika meslek 
olmlmm bitirip astsubay nasbedilen oğlu Alpay 
Çiçek'in 1076 ve 5047 sayılı kanunlar geregınce 

sııbay nasbedilmesi icabettiğini iddia etmektedir.) 
l\lilli Savı_ınma Bakan1ığının cevabi yaz1sında : 

1076 sayılı Kanunun ll Ekim 1960 taı'ih ve 97 sa-
.nh Kanunla deği tiı'i1cn 3 ncü maddesi. yedek su

bay olabilme hakkını fakülte ,.e yüksek okul m ez tınları ilc muadilierine tamnmış olduğu, Al pay 
Çiı:ck'in subay na bedilmesi mümkün görülcmcmektc olduğu, bildirilmekte(iir. 

Gereği düşünüidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i.steği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge:·ektirdiği 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. 

4701/4701 - ı J . 9. 1962 

NACİYE AKARSU (KAÇAR) 
R şitpaşa sokak ro. 40 

Kadıköy - Kızıltoprak - İST ANBFL 

Karar No. Karar taribi 

2323 27 . -ı . 1967 

(Dilekçi : Oğlu şehit iisteğnıenden maa.ş bağ

lanmasını istemektedir.) 

T. C. Emekli Sandığı Oenel .Müdürlüğünün ce
Yabi yazısında : Oğlunun ölüm tarihinde evli iken 
lıilalıara 12 . 3 . 1962 gününde kocaS1ndan bo an
mış ol ması hasebiyle 5434 sayılı Kanıunun 72 nci 

maddesi gereğince adı geçene aylık talısi ine imkun göl'iilememi. olduğu, bildiıı·ilmektedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ÖZGti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

470.3/-:1-70.3 - ll . !) . ı9G2 

HASA:\f T A~llCJ~ 
i nE;~a.a t ımü teahıhiıJ. i 

Ka.rar No. Kara r tarihi 

2324 27 . 4 . -1967 

(Dilelcçi : Fevzipaşa Ilükünıet konağının 1959 
yılı onar·ıınından dolayı al(l.caklı bıılıın.duğunu ve 
hak ediş ı-aporları kaybolrhığııııdruı alacağının 

ödenmediğini iddia etmektedir.) 
FEVZ!lPAŞA~ Ma·liye Bakanlığmın ccvalbi yazısında : Adı ge

çrne ndksan üı!lıaQ<ikuik ettirilen ı ı 44,80 lira 
28 . 9 . 1962 tarilıinrle i'kf~mden öJ.enmiş olduğu !bildiri:lımclktredir. 

Gereği düşüni.ildü : Dilekçinin yukarda özet i a~ıklanan dilakçesinde vakı isteği ildari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 

oy birliğiyle karar verildi. 

+7J7j4717 - 111 9. 19G2 

18;) No. : \"t' 7 9 . 191ô2 giiııılü tc~l Olmımı 

- Yazm a Okulu Et• öğrrtırnrnlcr.i -aıclma 

SiV.kS 

Karar No. Karar tarihi 

ı2323 27 . 4 . ı!Y67 

(Dilckçi : Rr eğitim tugaylarındaki oku-
ma - yrızıııa okullanııd(/, görevlendirilen eı· öğı·et

'/11cıılerc de ödenek verilmesini istemektedir-ler.) 
'Milli I~ğ~tim Bakanlığımn ywzırsında : 443 Silıyı

lı Kanunun 1 nci nıa chlcsi nc göre ee '<'ğ:ltim üı.~a:v-

larındatki dhıma - yanma &:ullarında görm·leı-ııdiı-i

lcn cr öğre1mıcnlct'C ödenek \'erilmesi caiz olmadığı, 1Jildirilmc1\Jtıedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eyled.iği cıihetle komisyo~umuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase 'Jiyle komisyonumuzca bir i]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4719/ 4719 - ll . 9 . 19G2 

OSMAN ü'NSAT... 
umhuriyet ~1aQ1. Hacı Molla sdkalk No. : 85 

Bor - NtoDE 

Karar No. Karar tarilıı 

2326 27 . 4 . 1967 

(Dilckçi : On senelik ücretli hizmetinde enıek

lil.i,ijine mahsubedilınçsini vp 31 senelik hizmetine 
mnkabil icabeden ikraıniycnin verilmesini iste

mckteclir.) 
İçi·şlcri Ba!kanlığının ~ce-ValiYi yazısmda : Adı 

goçcnin Şero-fl ilkoçlrisar öz-cl tdarc Dispanser i Sa.ğ
lrk memuru ilken, 17 . 3 . 1946 t.ıarillündc yaş haddi clolayl'siylıc cmelkl:iye se\"!{ 'edildiği 'V'e 4923 sa
yılı Kanuna göre horçlanmış Qlıduğu ıo senelik ücretli ıhinmeti ile fbirlilkt·e 20 sene 10 ay 21 gün 
fiili ve ı sene 7 ay ı gün iıtilbari olmaık üzere cem ·an 22 sene G ay ll ıgünlü:k UıiJz;motine mulkaıbil 
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1 . 8 . t!l±G üıdh i nclcn · itiOJaı'rn 3G lira 3!} 1mnış cııı cl'd i a.dığı bağ·1:ınmı~ n flm aylı 'k muıhte1if ka
nnnlada ~·apılan ?:am larla birlikte en son G69 sa :· ılı Kanuna göı ·r T. C. Nnıdkli Sandığınca 250 li
ra~·a ~iiıkscl'ti lınıiş olup 1693 sa~· ılı Kanunun GS nci mallllesi ihü1kmünc göre 30 fiı ili ·hizmıoet yılım 

i·k· nı al ctmed üğind en ·iQcranıiy·c vci·ilıııcsi mümkün o lı nıadığı, ·hildil'ilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına ınüracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal · görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-±7n;.tn1 - n . 9 . 196:2 

AU TANDO(l.AN w aekad:ışlan 

Caımuscu :köyünde 

ADANA 

Karar No. Karar tarihi 

2327 27 . 4' ' 1967 

( Dilckçilrr : J(öylcrindelci H azine yerlerinden 
topra.kl andınnnl arını istcmektedirler.) 

Kö_,. l slrı·i Ba'kı:ınlığ-ımn ccnılbi yaızı·sında : «Di
] (•ı, konusımun inc:elcıttirilerc'k toprak dağılttmı ile 
il g- ili 10 Kasım 19GG ct:arilhli 19G sayılı genelge-
ıı in ıl) ı ğı a'ltında işleme tabi tutulmasının ve so

nucundan ilgili~·c tdbliğ·inin temini» iıç-in Adana \-aliliğ:ne tcııkel'c yazıldığ ı , lb ildi rihnC~'kıted·ir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçiniıı yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mcrcice yerine getirilmiş olması ha,se'.Jiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4729/ 47'29 - 1'2 . !) . l91G2 

l\rBTDfT:i'l' ÇA'T'AJJI(A\"A 

Şekcı· Şiııkcti Oivıar '(liı:Jltliğ'i 

Karar No. Karar tarihi 

(Dilel;ç.i : .Ll!·azi meselesinden aralannın açık 

olduğıt ·ve bir aı-a bıı şa.hıslarla yaptıJeları bi?· 
ka.ı·qndn loarısıınn beş aylık çocuğunun düşiirüldü

ğii.Hii. , iddia etmektedir.) 
Et!inıC:'!Sgut - ANKARA İ~işlocri Bakanlığının cev·a:bi yazı•sında : Adı ge

çen arazi meselesinden aralarının açık olduğu ve 
bir ara lbu şalhıslarla yaptıkl arı lbir karvgada karısının ıbeş aylılk çocuğ'Unun düşüriildüğürıü iddia 
etmiş ise de ?ap ıl-an ıüın1Ucikatıta ·hiıJafı halki1,at olduğu, hildirilm-dktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala. );teği ilg~ ve yetkili 
idari hıercie veya yargı organlanna 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 lmrar verildi. 

Karı.ır No. K arar tarihi 

2329 27 . 4 . 1967 



-36-
(D1lekçcııin tarih ve N o su ilc sahrb'i ni n ad ı , ·a:d eC'Si ve di lckçe Ö7Jeıt!iyl c koırrisyon kara:ı·ı ) 

4746/ 4/.J-6- 12.9.1962 

DURSCN ALİ FERAH 
Zafeı· ıneydanı lhl aııı ur sokak ~o. 10/ D 
Kü~üksu Lokantası 

ANKARA 

Mücadele ve Karantina Rcisliği bölgcsihc dfılıil 

rindeki tcfikiliita 12 ,.e 16 numaralı av tüfeği · ile 
olduğu, bi ldirilmiştir. 

(Dilck(i : .lluzur ha,yvan mücadelesi için yivli 
silah talebetrnektcdir.) 

Tarım Baka nlı ğının ee,·abi yaz ı sınd a : Bakan
lık deposunda yh ·li si lah mevcudu olmadığından 
bu yönde köylerine ve bölgelerine her hangi bir 
tahsisin yapılınasma imkan görülmemiş olduğumı, 
mevcut imkanlar nisbetinde Trabzon Bölge ZiTai 
(Artvi'Tl , Giresun, Ordu , Rize, Trabzon) vilayetle
takviye edilmi ş, k<>yfiyet adı ge<:ene tebliğ edilmiş 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getrilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

4753/4753 - 12. 9. 196'2 

NEC:\LBT'I İN KALEL10(-l-LU 
Lise :Müdür Muavini 

BA LTI\:ESİR 

Kanır No. 1\.aı·ar tarihi 

23~0 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Balıkesir Lisesi lliiidürliiğün e tayi
nini istemektedir.) 

Mi111 Eğitim Bakanlığın ın eenhi ;nız ı sıncla : 
.\(lı grı:eıı Ba lıkrs ir [,isesi Resi·ın- İş Öğretmeni olup 
~~ sayılı Kanuna göre Binhaş ılıktan erneidi olınnş 
YO 125 sayılı Kanun gereğince şimdiıki göreYinr 

atanmış olduğunu, ad ı geçenin dosyasının telkikinde Balıkesir Lisesi Müdürlüğüne ~tanJTlı'J.,cıı h akkın

da (1962 yılında) Bakanlığa intikal etmiş bir mii racaatına raslanınadığı , csascn okul müdürlerinin 
atlinmaları yalnız müracaata bağlı olmayıp Bakan lı ğın takdiri'ne bağlı olduğu, bildirihnrktrdil'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiruin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iı>teği 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. 

4760/ -1:760 - 12. 9. 1!)62 

SELA1\lİ TEZBR 
1696 sokak No. 50 

Karşıyaka - İZMİR 

Kayar No. Karar tarihi 

2331 27 . 4 1967 

( Dilelcçi : Yaprnı§ oldıığıı evinin yıktırılrna.sın
dan rnüştekidir. ) 

İ <": i şl eri. Bakanlığınm cevabi yazı sında : Yapı 
ının ruhsatsız yapılmasından ötürii 31 . 5 . 1962 ta
rihinde mühürl enmrk suretiryle durdurulduğu , 

durdurma emrine riayet edil'meyip inşaata devam 
edileTck ikmal edi•ldiği görülmüş ve durdul'ma emrin e rağm en inşaa:ta devam edildiği 

için 6785 sayılı İmar Kaııununrun 20 nci maddesine uyularak durdurma emrinden sonra ya
pılan kısımların yı'kılmasıru teminen aym kanunun 21 nci maddesi gereğince ma:l sahibine yapı yı bo
~altması i'çin 15 gün müddet verilerek tebHgat yapıldığı , buna rağmen boşaltılmadığı görülmüş, İz-



- 37--
(Dilckçrnin lariıh ve No su ilc sahrhinin a•dı. aıclı·e.si ve dilekçe Ö7lctiyle komisyon kara.n) 

mir 2 nci Sulh Hukuk Ilakimliğinin 14 R 1962 tarih YC 962/262 sayılı kararı il c ~-apımın zabıta 
marifetiyle talıli:·csiııc karar a:lınarak 8 •) Hl62 tarihinde söz konu. u binanın yıktırıldığı, bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nıi.n yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala l3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1-765/4765 - 19. 9 . 1962 

EKlR BAHA OSKAY 

Kal•rbaşı kö."iinde 

Karar No. Karar tarihi 

2332 27 . 4 . 1967 

(Dilek çi : 111 ecitoğltı M ehmet Cihan gü· isimli 
er askerlik görevini yapaı·ken maliii kaldığmı teda
ııisinin ve hastaneye yatınlmasını istemektedir.) 

Mi·lll Savunma Bakanlığının ccvabi yazısında. : 
Sankaımş - ERZ1 R 11 kademidc mnayene ve tedavisini talebeden Sarı

kamış Kalebaşı köyünden l\Iecitoğlu Mehmet Ci
lıangir'in grı-rkli muayene \ 'C tedavisinin yapı lm ası hıısusunda grrekli ?rrc emi·r Yrrilmiş olduğu, bil
dirilmek! rd ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği bakanlıkça ye
rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

4772/4772 - ]9 . 9 . 1962 

MEHl\lET ÇEL11\: 
Avukat 

BOLr 

Karar N o. K:war tarihi 

2333 27 . 4 . 19G7 

(Dilek çi : Vakıflar Genel Al üdiiı·liiğü t•azife 
ı·e teşkilatı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesine istinaden 1 . 7 . 1960 tarihinde Bolu 
Vakıflar jJf emu1'luğu A vııka.tlığma atanm1s ve 
kendisine tebligat ya.pılınış işe ba Zattınlmasın

dan Bolıı Valiliğinin resmi daire Aı•ııkatı olarak çalışmasmda idari mahzıırlar bıılımduğu şeklinde
ki ikazı, iizeı-ine tôyininin iptal edilerek yerine bir başka avııkatın atandığuıclan miiştekidiı-.) 

Vakıflar Ornel Müdürlüğümin ceva·bi yazısıııda: Adı ge~rn i~in rapılan tayin YC azil muanıclrle
rinin 0760 sayılı Vakıflar Genel l\1üdürlüğü Teşki \at Kanununun J2 nci madclrsi:vle genel Miidürlüğ0 
verilen yetki Ye takcli'r sal•fıhiyeti dalıilinde yapıldığı, bildirilm ktedi.e. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tar:ihi 

2334 27 . 4 . 1967 



-38-
(Dilckçrn1n tarih YC :t\o su ilc salıibinin a.ılı, a(lı·c~ri ve tlilrl<çe ÖZ't"tiylc koınjsyon k;narı) 

-l775j 477.) - 19 o 9 o ] !)62 

IIUR! AKKOCA 
E srik köyünde 

Sam- KAYSERt 

( Di!rkçi : ll çocuk annesi olup, maaş ve ikra
miyr brır]lanınrı.sını istcmeldedir.) 

Snğ·lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınm ccvabi 
yazısında : IG!)3 sayılı Umumi Hıfz ıssı lılıa Kamı

nunıın 56 ncı ınaddcr"i 557 say ıh K anunu n 8 nci 
ma(l dcRi r-;rrrği ncc dcğiştirildiğinden talebi n yerinr 

g·et irilııwsinc imkan göri:i l cmcdiği , bildirilmiştiı·. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda. ö.ıeti açıklıı.nan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.nnıı. müraca.a.tı ge rektirelig-i cıhetle komisyonumuz ça.~mala.rını dij... 
seniiyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine &it işlerden olması ha.sebiyle komisyonumuzca bir 
i4lem yapılmasına ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4776j-l776 - 19 o 9 o 1!)62 

ABDlTLLATT NAZ 
Camiikebir mahallesinde 

Karar No. Karar tarihi 

2335 27 o 4 o 1967 

( Dilekçi : Oğlıı fsmet Nrız, ! smail T emel tara
fından öldiinneye teşebbüs edildiği, halde suçlu 
ol.ınıynn ,lfıuımmer Taburoğlu ismindeki şa.Jısın ce
::nlwıd ı rı/ııwszndan nıiiştekidir.) 

Adalet Bakanlığın ın ccYabi ~·az ısmcla : Ödemiş 
Ağır Ceza Ma:hkrınesinde ! smail Naz'ı öldürmeye 

teşcbhiisten sanık l Rmnil Tf'mf'l'in hrnıf'1 in0, Mu am ıncı· Taburoğlu'nun 1 sene !) ay on g-iin hapi,<ı ce

zası ile mahlcfımiyrtinc cl air karanıı Ynrgı1a~·ra nmıııcl ı~ıııı ~lR sa~ıl ı Af Kanıımı gereğince ınez

lnır cezanın infazına ınahal olnwrlığına karai' \·eri! nıi~ o](lıı ğıı, bilclirilınekicdie. 

Gereii d~ünüldü : Dilekçinüı. yukarda özeti açıklanan dilekçelinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı ge rektirdiği cih(';tle komisyonumuz çalı§mal&rını dü 
u.nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzoa bir 
İ§lem yapılmasına n!alıal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

4 01 / 4B01 - 19.9. 1962 

l\"T;;VZAT GÜRDÜZ 
Turgutreis cad<lcsi 47/ 10 

~faltepc - Aı iKARA 

K arar No. Karar tarihi 

2336 27 o 4 o 1967 

( Difel:çi : .f2 sayılı J(anunn göre 5 sene 11 ay 

-U qiin nl/ınylık yapıp emekli edildiğini, eml'kli ma
rı.~nıw 100 lim asli mrıaş üzrrinde old11ğunu, ken
disindrn sonra emekli IJlan albaylrmn 150 lira asli 

mnn~ln.ıı rmrkli edildiklerini bn haksı.z işlemin dii
z rltilınrsini istemektedir.) 

l\Iilll Savunma Bakanlığını n crYahi y:ı.zısın<la : lı% Rayı lı Kanım gereği nce 1 Nisan 1966 tarihi:n
den itibaren 150 lira asli maaşa yiikseltilmi ohhığ·ıı, hilılirilmektrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği bakanlıkç_a ye
rine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar taı•ih i 

2337 27 o 4 o 1967 



- 39 -
(Dilck~enin tal'i,h ve N o su ilc salıibinin :lll ı. aüı·cısi ve dilek~e özetiyle komisyon ka ra rı) 

4810/4810-20 .9.1962 

Bahtıllı köyü muhtarlığı ve diğer muhi.arlıklaT 

(Dilckçiler : Göl arazisinin gelişigiize l icara 
t•erildiği t•e ınııhtaç ailelerin ise fayda/anamad ığın

dan miiştckidirl c r.) 

SlMAV T\(iy İşl eri Bakanlığmın ccYabi yazısında : Kü-
1ahya\la toprak komisyonu bulunmadığından top

rak i steği konusu üzerinde şimdi'lik bir işlem yapılması mümkün olmadığı, biltbrilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılilanan dilekçesinde vakı i:;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge~·ektirdiği 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. 

4-818/ -1-818- ~0.7.1!16:2 

CI•WllPLL.\TI CAKPOLAT 
JGiscd urak köyünde 

Kırıkkale - ANKARA 

f~nJan ~·apılmadığı, had(li':atmda oıınaııcı halıas ı 

tarafından orınnn teşkilatı nezdinde müşteki w 
miştir. 

Karar No. Karar tarihi 

2338 27 . 4 . 1967 

(Dilrl;çi : Taznulrı l;rıyıtlı lıul ıınm ı tarlalarının 

nnııan 1:drırcsi trırafından elinden alnıdığından 

ıniiştckidir.) 

Tarım Bakan lığın ın cevabi ~-azısında : Adı ~e

ı:en 15ahsın orman idaresi ilc ihtilaflı hir durumu 
olmadığı, balıis konusu müracaatının dilck~i t::ıra

lmlıınan flilf'l.;: ı: iye Ycya oğ·luna ımığlıer olan biri< 
müfteri duruma düşmeleri i~in yapıldığı bildiril-

Gereği düşünüldü Dilekçin.in yukarda özeti :ıç.ıklanan dilekçesinde valu isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1-8~~/-1-8:22 - 20. !) . 1%2 

MBIT1\fE j' ONOUN 
l\fanmre malıallrsi Uygur sokak Ko. 27 

ESK1ŞEII1R 

Karar Xo. Karar tarihi 

2339 27 . 4 . 1967 

(Di/cl,·çi : 'l'apn kadast roca yerlerinin ölçü /ın c 

sini istcmcl.:tcdirl er.) 
Taım ,.c Kadastro Genel Müdürlüğünün ervabi 

yazı sı nrla : Söz konusu arazinin hel ediye hudutları 
clışındn l\inttalip köyü sınıTlan ic:inde bırakıldığı , 

halrn Muttalip kö~'Üni.in tapul::ıması dcYam etmek
tc oldıığıı , siizü gr~cn yerin 1967 yaz sezonunda ölçülebilrccği, bildi'rilmPktedi'r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde viUu ~;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg1 organıanna müracaatı g·e-ektirdiği cilıetle komisyonumuz çalışmalanm 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 

2340 27 . 4 . 1967 



-40--
(Düekı:enin tarih ,-c Xo su ilc sahibinin adı, adı·es i ve dilek~e özetiyle komisyon kara.ı'1) 

-t-831/-1831 - 21 o!) o 1%2 

ŞAZİl\fENT SOYSAL 
fsHl.mhey mahaJlcsi ve caddesi No. 37 

(Dilekçi : Yedek l'laştınııcı Teğmen Süleyman 
& aln·i Soysal' dan dnl maaş ı brığlcımıwsım istemek
tedir.) 

Milli Sanınma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Eyüpsultan - 18T A ·B n~ A(lt ge~enin bilfiil hi7.meti 15 seneden az olması 

do! ayısiylc 5-l3-l ayı lı Kanunun geı;ici 28 nci mad
desinin (B) fıkrası gereğince hn hizmetlerine laıniılık bir defaya mahsus olmak üzere 755 ,38 lit'a 
toptan ödeme yapılarak Ifazinc ile ilgisi kcsilmifi oldnğnnclan maaş bağlanmasına imkan olmadığı , 

bilclirilmektcd rr. 

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. 

486N-1~62 - 2-t . 9. 1962 

HIF~I KÖKSAL 
Hürriyet caddesi No. 12 

Karar No. Karar tarihi 

23-l ı 27 . 4 o ] 967 

(Dilekçi : Jaııdarıııa Genel Komutanlığı emrin
de 20 y1ldan fazla bir süre ile uzatmalı onbaşı ola
rak hizmet ettikten sonm 300 lim ilcramiye ve ril
mek suretiyle terhis edildiğinden bahisle, yeniden 

8.A.viSPN Çlkcırılacak bir karıun/cı emeklilik hakkı ı•erilıne ini 
ist emektedir.) 

İ<:i ·leri Bakanlığının cevabi yaz ı sında : Adı grçenin 1683 sayılı Kanunl·a kaldırılan emeklilik 
hakkı,' l 61 sayılı K anunla yeniden ihya edilınif? ise de, kıdcm ve ehliyeti ve talebi olmad ığından 
gedrkli smıfına gr<:irilmemi ş, tcmdit isteği kabul edilmek suretiyle kendi iradrsiylc 1861 sayı lı Ka
nun hükümlerine göre yaş haddine kadar tcmditli onhaşı olarak meslckte kaldığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

AIThiET DE.KlZ 
Taahhüt İnşaat Mütaahhidi' 
Kırtep M. T. S. No. 3:3 

Kıırar Nö. Karar taııih i 

2342 27 o 4 o 1967 

(Dilek çi : 1962 yılmda Dirgine Onııcın !şletme

sinden a.ldtğı 255 M2 toınnık bedelini, vaktinde iş
letmeye ödediği halde sonradan 36 000 lira borçlu 
dtırımırı düştiiğiinden müştekidir.) 

l\Tilll Eğitim Bakanlı ğının cevabi yazısında : 

B ARTIK Okullarm yapımında kullaml·acak kerestenin tah
sis yoluyla da temin edilebileceği şartnameye alın 

mış olduğuna göre; orman işletmesi i·le mütaahhi1: arasında sonradan <:ıkan fiyat uyuşmazlığının il

gili adli mercilerce çözümlcnme. i gerekmekt olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum.uzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karıı.r verildi. 

4815/-l: 15 - 20 . 9 . 1962 

KER1M KILINÇ 
Asiant aş köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

23-t-3 '27 . .ı . 1967 

(Dil ekçi : 218 sayılı Af K anunundan istifade 
c ttirilnıesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlı ğının cevabi yazısında : Adam 
öldürmekten sanık Kerim Kı·lınç hakkında Seydi-

BOZKIR f)clıir Ağır Ceza Mahkem sinde yapılan duruşma o-
nunda ; T. . Kanunumm 44 , 51/2 Ye 21 sayılı 

Af Kanununun 1/C madde'l eri g-rrcğince 3 sene ağır hapis crzasına mahkum edilip hülrmün temyiz 
edilmeksizin kc inl eşt i ğ i YC adı gc>c:en in ceza ı in faz ed il erek 31. . 1 . 1966 tarihinde şa ıi l a tahli:n' 
rdilmi~ olduğn, hildiı·ilmektcdir. 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karra verildi. 

4856/ .J-856 - 22 . 9 . ] 962 

ŞEFtiC ÖZER ve arkadaşlan 
Camirkehir mahallesinde 

Gercüş - l\1ARD1 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle 
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4!11 5/ -!915 - 28. 9. 1962 

1SMA1L TOSUN 
Mahkeme Altı H acı 1 a sokak No. 2 

Hali~ Feneri - İ T ANB I1 

Karar N o. Karar ta:rihi 

2344 27 . 4 . 1967 

(Dil ekçiler : !ıl ar din Gerciiş ilçesine bir orta
okul aç1lmasını istemektedirler. ) 

Milli Eğitim Bakanlığının eeYabi yazısında : 
)[a!'din - Gercüş Oıiaolmlu 1966 - 1967 öğretim 
.' · ılında öğrctimc açılmış olduğu, bi1diıı'ilmektedir. 

açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö-

Karar No. Karar tarihi 

2345 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : lstmıbuı B elediyesince gÖTeı·ine son 
ı·eı·ildiğinden miiştekidir.) 

1c:işlcri Bakanlığmın crnrbi yazısında : Adı g -

(:cnin Tcmiızlik İşl eri Mi.idi.irlüi7ü 'l'eşlcilatında 
ameleba ı olarak vazifeli. bulunduğu sıralarda va
zifrsindc İlımali görüldüğünden 2 günlük yevmiye

stnın kesildiği ve yine gördüğü cezadan mütcneb lı i h olmıyarak görevi ndeki İ'hmali devam ettirildi
ğinden 3 günlük ycYmiyesi yine kesilmiş YC yapıl an ikaz ve ihtarlara rağm n vazifesinde daima 
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ihmalkar bulunduğu gibi fımirkrinr karl)ı cla isyanld'ıı·lığı ve küfürhazlığı fHlrt edindiği YC bu sebep

Ic görevinden hiçbir suretle ist i fade edilmediği ci lıctle 28 . 6 . L%0 ak~amından itibaren vazifesine 
son verildiği, bildirilmektedir. 

Gereti düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö.zeti açıklanan dilekçesinde vii.kı isteği iliili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organianna mürncaatı gerektirdiii cihetle komisyonumuz: ça.lışmalannı dü
zenliyeıı 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzC4 bir 
işlem yapılmasına ma.hAl görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4041/ 4941 - 2 o 10 o 1962 

IIAUT ERJ\TL ,.r arkadaşları 
Kırktepe Dimnı l\Iulıtarı 

KAYK.\HI'A 

Karar Xo. Kaı·:ır· tııı·ih i 

2346 27 o 4 o 1!)67 

( Dilekçi/er : J(aynarca Kaymakamından :ıikiiyet 
etmektedirler.) 

tçif)l rri Bakanlığının crvabi yazısında : Kay

narc:.ı. rski Ka~·makamı Co~ktın In·alı hakkınila ida
ri tahkikat yapı l < lı ğın ı. l snadedilen sur: lanlan bir 
kısmının mcni muhakrmrsine ve hiı' kısımnın da 

af srhrlıi.dc oıiadan kaldmlmasına karar YC'rilmif) ve bu karar Danıştayca onanmış olduğu, bilchril 
mrktrclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği yerine getiril
miş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi. 

4!JG2/ 4DG2 - 2 . 10 . 1962 

MA TIO 1'AŞKTRAN vr aekaclaşlan 
topmksızlar adına 

Kıı'ıkhan - I 'l'AY 

Knrar !\o. Karar tnrilıi 

2347 27 o 4 o 1967 

(Dil cl.-çiler : ITatay iline l>ağlı J(mkhan ilçe

sinden lllalıo Taşkıran'ın her seıu .. frııik bcılaklı 
ğmrlrrn t'P1'ilen ve kendi pmrklcri il c 1slah ederek 
nıai.'frflrrini temin ettiklPri topml;larının !(arade
niz lı iilqcsinden g'IJlen göçm enlere 1·erileceğinden 

mii.~tckidirler.) 

Kii,\· t~lrı'-i Bakanlığ-ının crYalıi ,\·azısıncla Trabzon ilint bağl ı , Çaykara ilr:rsin in ınnhtrl i[ kii,vlr
rinrlc vuklıhıılan hr ,\'rlil.n .viiziindt'n ilfctr mlırnz kalclığ-ı tr~hit olnnan 40R ailr n6!l sayılı K anun 
uyarınca K ınkhaıı i l~r~inc nakle<l il miı:j \'C yinr b n lnınıın tı,\·aı ·ın ca, t mar vr l slri\n B akani ığ'ı t a rafın

d an ya,ptm lan eder krndilrı·inr tr~linı olıınclıığ-u, ,\·apıbn örnrk kii.\'lrrr i skfı ıırn naklrclilcn nilrlrı'in 

toprakl andırılına l arı Bakanlığın Yazifrlrrincl rn oldnğn rihrtlr, Kırıkhan'da yaptmlan rvlrı·r ,Vf'r
kşt.irilcn bahis konusu 408 aile Anıik bataklığının knnıtnlmasi,\·lc rlcl c ctlilrn arazi<kn 47r13 ve 5618 

sayılı ('ift~i,\'i Topraklandırına Kanunu ııyarınra 1opraklandırılmış oldııkları , lıilcli ri lmcktrcliı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar To. Kaı-ar tarihi 

2348 27 o 4 o 1967 
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4965/ 4965 - 2 . 10 . 1962 

MUHARREM ERDOGAN 
Tra<bzonı Oteli sahibi 

VEZ!RKÖPRÜ 

(Dilek çi : Sanısıııı - V ezirköprii halkından olup 
cvvelce kurulm1ı§ ola.n iki aded elektrik motörü ya

nına bir üçiinciisiinün kurıılmakta olduğu ve bun
ların giiı ·iiltiisiiniin halkı r-ahatsız ettiğinden Ve
zirköprü B elediyesince mani olunmasını istemekte-
dir.) 

İçişleri Bakanlığının c ev abi yazısında : 19-:1-9 ~ıl ında faal iye te geçmiş bul una n iki motörl ü el•ek
trik santraline, 1962 yılında, li.iZ1lmuna binacn bir plfiston dizcl grupu il ave edildiği ve bu dizcl gru
pum.m diğerleri gibi ses çıkartmadığı , bugüne ka dar da bu hususta bir şikayet varidolmadığı, bildi'
rilmelctcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

4%6/ 4966 - 2 . 10. 1962 

İSA KURT 

Karar No. Karar tarihi 

2349 27 . 4 . 1967 

(Dilckçi : K öyiindelii nıuhkem ahırının kapısı 

kınlınak sııı-etiyle 3 aded lcoşum öküzünün çalın

dığından mii.§fekidir.) 
E·kiz·ce· köyünde 

İçişl eri Bakanlığının cevabi yazısında : Olayın 
bir lll'rsızlık olmayıp dih•ln;:e sahibi adı gec:en , bahsi 
geçen tarihte dilckçesinde bahsettiği üç ha§ öküzü

nü otla1~ yerinde kaybctti·ği, kcndiljğindrn aramnışsa da bulunma~rınca işe hırsı zlık süsü vererek mü
racaatta bulunduğu haddizatında hı rsı zlıkla hi r:hir alakası olmadığı, bi'l·dirilmektedir. 

Gemerek - S!v A~ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4975/4975 - 4. 10. 1962 

KAl\I1I; ER1\:1UTLU ve ark :.ı.daşları 

50 No. ve 2 . JO. 1962 günlü Tel. salıipleri 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

2350 27 . 4 . 1967 

( Dilekçiler : Sovyetleı- Bir l iğine yapılmakta 

ola.n canl ı hayvan ihracatının düzenlenmesini iste
mckt edi1·. ) 

Ticaret Baka~nlığının cevabi yazısında : Gerek 
adı geçen şa:lııs ve gerekse Kars senatör ve mill'et-
vekillerinin aynı mealde Balcanlığa vakı müracaat

l arı üzerine keyfiyetin zamanında tetkik olduğu, Sovyçtler Birliğine ihracedilecek canlı hayvanlarm 
üyeleri arasıuda birlik~e yapılan tevzi•at esasları dahilinde lisans talepleri intacedilerek 46 firma:ya 
ait li sanslar birliğe gönderilmiş olduğu, bildiri,] m ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
id.2.ri mercie veya yar21 organlanna müra.caatı lıl'e rektirdiği cihetle _ komisyonumuz çalı~nıala.nm dü
renliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde.rine ait i'}lerden olmallı ha.ı;ebiyle komisyonumuaca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2351 27 . 4 . 1967 
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5313/5313, 50 16/50] 6, 5528/5528, 
3-!5/4139, 8503/ 8503 - JO . 1 . 1960 

11UHS1N ÖZKARDEŞLER 
Pastırma<'ı .vokuşn No. 7 

( Dilek çi : l stiklô1 Savaşında. üstün yararl1klar 
gösterdiğinden dolayı kmnızı §e?·itli lstiklô.l Ma
dalyası ile taltif edilmiş ise de, yaşının ilrrlemiş ol
masından dolayı vatani hizmet tertibinelerı maaş 

bağ/ anmasını istemektedir.) 
Balat - 18TAI\I3CL Milli Savunma Bakanlığmın cevabi yaz ısmda : 

Yurdun kurtuluşuna ait savaşl·arda emsallerine na
zaran çok üstün ve fevkalftdc hizmetlerde bulundukları vesika!lal'l a ve harb tarilıi kayıtla'ri.vl c sa
bit olanlara hususi bir kanunla bağlanmakta olan bu terti·pt<m maaş ic_:in ad ı gcı:cnin üstün rıartl arı 

haiz olmadı'ğı, bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.la 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 ~}lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5031/5031 - 8 . JO . 1962 

AI,! RIZA YILDIRIM 
Yenimahall e (;i_il('an sokak Ko. 3 

Karar To. Karar tarihi 

2352 27 . 4 . 19&7 

(Dilek çi : 6 ncı dıtrak 8093 ada, 33 parseldeki 
gayrimenkulii. hcıkkındcıki nıiiracaatından netice 
alamadığından miiştekidi1·.) 

Jmar w İskfın Bakanhğının ervabi yazısında : 
ANKARA ~ikil~'e t konusu Jıakkıııcla imar idarr heyetince ma-

hal 1 i nde i ncel eme .Yapıldığı , dilek~iye ait parselin 
sa'<:ak kotnnun , aynı adanın 30 YC 31 parsdl('rindeki m('YCUt ~a~ak il'tifaına uygun olması iktiza 
ettiği YC hcyctc_:c bu ~·olda karar alın dığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Di:lekçinin 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 i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar veri di. 

5037/5037 - 9 . 10 . 1962 

ZARİF ÇÖTEL!OOLU 
Afiyet sokak No. 48 

Sarıyer - İSTANBUL 

Karaı· No. Karaı· tal'ihi 

235:3 27 . 4 . 19'67 

(Dilekçi : 5434 say1lı T . C. EmekLi Sandığt Ka
nımımun 39/B maddesi gereğince ernekliye sevk 
edilenlerin haksızlıklarının giderilmesi ve eslci ye
ni emekliler arasındaki farkın giderilerek hal.-s1z
lığın giderilmesi talebedilrniştir.) 

Milli aYLınma Bakanlığının cevabi yazısında : Eski ve yeni m ldil r arasındaki eşi t · i zli ğin gi
derilm si hususu ilgili merciierin üzeri'nde önemle ve titizlikle durduldarı bir konu olduğunu, za
man, zaman çıkarılan kan11nlarla (669, 696) bu hususa ait tedbirler getirilmektc ise de, g rçekte, 
yeni Devlet Memurlan Kanunu ve Askeri Personel Kanunu ~ıktıktan sonra bunlaTa paralel olarak 
.tüm bir emekli sandığı kanunu hazırlanacağını , buna ait hazırlıkları il ri safhaya ula mış olduğu, 
hi'ldirilmektedi:r. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komizyonunıuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase ~)iyle komisyonumuzca bir )şlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5044/50-!4 - 9 . 10 . 1962 

VELİ KIYMAZ 
DumlupJnar mahallC'si Tamn caddesi o. 95 

İSKENDER U 

Karar No. Karar taribi 

2354 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : l skenderun PTT merkezi taşıyıcıs-ı 

iken . hırsızlık isnadı ile görevinden uzaklaştırıldı

ğından rnii.ştekidir.) 

lnaştırına Bakanlığın.ın ceYabi yazısında : Adı 

g-ec:enin nır.ifel i buhınduğu sırada, 29 . 12 . 1961 
tarihinde Antalya'da Gazete Bayii Hüseyin Ba

nıt~u·.va ait ga.zC'tl' <:antasıııdan 1.00 aded Ua~·a t ınecmuasını ~aldığı sabit olduğundan, PTT Ge
nel l\1üdürlüğiinee i~ akdinin feshedilerek 2!) . 1.2 . 1961 tarihinden itibaren hizmetine son wrildiği 
bildirilmektedir. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı di.i
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli:}iyle karar verildi. 

504:7/50-1:7 - !) . 10 . 1962 

MEHMET ÇAKIR 
otlu köyünden 

ADANA 

Karar No. Karar tarihi 

2355 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1951 yılında Adana'nm Çotlu köyii
ne iskan edildiğini bilalıara iki gayrimenkulü elin
d en alındığı, bildirilmektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yaz1sında : Adı 
ge~cne Adana Vali'l.i·ğince 22 . 1 . 1952 tarihinde 
bir ev ilc 30 502 dönüm arazi verilmek suretiyle 

isknn edilmiş oldıığu 7 . 7 . 1 !)5-t tarihinde gayri menkullerini icara vererek ailesi efradiylc biTlikte 
iskan yerini tt>rk ederek evvelcc Diyarbakı r Yilayet ine sonra da Yalova kazasına gittiği, yapılan 

tebligata rağmen avdct etmediği , i·ki yı llık kamıni üreyi ge~irdiğinden gayrimenkuJlerinin 2540 sa
yıh Kanunla değişik 39 ncu maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince isti'rdad dilerek Hazine adına tapu
ya tescil edildiği ve bilalıara Mu tafa Akoğlu adı ııa hak sahibi bir göçmene tahsis olunduğu, gayri
menkullerinin istirdadı hakkında yapı lan muameleni-n iptal edi'lınesi için açmJŞ olduğu davamn da 
Danıştay 9 ncu Dairesince iskan yerinden ayrıldığı ve yapılan tebligata rağmen dönmediği gerek
~esiy l e, 10 . 2 . 1962 tarih ve 1935/62- 179 sayılı Karariyle reddedilmi§ olduğu, bi.tdirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r..çıklanan dilakçesinde vakı ilteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı ge~'ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birlip yle karar verildi. 

Karar Ne. Karar trı.rihi · 

2356 27 . 4 . 1967 
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5055/5055 - 9. 10. 1962 

CA VİT EVRE~ OSOULU 
Foto Venüs arkasında İtfai'ye sokak No. 39 

DİYARBAKIR 

(Dı:l e!-çi : 1'iirkiye Petr·olleri Anoni'nı O rtak.lığ ·ı 

(h>nel Miid ii rl ii,ijii Batnıan Bölge l!}l etme Müd-iir
liiğii, Personel Şefi V'asıf Özarkut t•e Personel Şef 
jJ[ ıuıvini Y a.knp Il lgrın'ın görevini kötii ye kullan
dığmdaıı miişt ckiclir.) 

Encrji ve Tahi! Kaynaklar Bakanlığının revahi yazısmc1a : Rntman'cla Bölge Müdürlüğü işlerin

de <:alı~ırılmak üzere i~c alınanlardan rii~ vet al mak gibi gayrimrşru nsnl lcrc ba~vurulduğu iddia
sının hakilmti c hic:hir ilgi sinin bıılunmadığı, hilrlirilmekted iT·. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn )Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına miiracaatı g·erektircliği cihet le komisyonumuz ça.lışmalannı dii
zenliyen 1.40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

506fi/5065 - 10' 10' 1962 

i\ZİZE KALAYCI 
Trkrl Ba~mii d iir lii ğii ndc Rüstem r~i 

Kaı·ar No. Karar Tarihi 

2357 27 ' 4 . 1967 

( Dilekçi : S anısun Ş ebinkarahisar' da ( lı1 ii.de1·
ı-isinden Bekta.!J Rii§tü B ey l bni E lhaç H asan Paşa) 
vakfmdan anral.: intifa hakkı olarak ycti1ıı çocııic

lara birnfak hediye b nh~Nlilirc csine lı c h r r sene 150 
1: 'll' ll!) z• rrcsc ba.~ı1ırt bir intifa lı(ık/rı bağlrınrhğın-

dan mii.~trkidir.) 

Vakıflar Ocn rl ;\füdürlüğüniin rr,·ahi yazısınd~ : 2762 sayılı Kımunun 39 neu maddesine tevfi
kan mazlmt valçıfl ar axasına ahr.an valnflarm, \'ak fi~velrt'indc evlil.cla. ınc~rut gall e fazl asının vakı f

larda intifa haklarının ne suretle tcshit ,-c ifa olunacağına dair 23 . 12 . 19::!6 tarihli Nizarnname-
nin 6 ve 7 nci maddel eri hükümlerine göre tahsis eJilrgclmektc oldu6l'lı , bil rlirilmektccl ir. 

Gereği dii~ünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliliğ·iyle karar verildi. 

5086/5086 - 13' 10. 1962 

· MEHMET AL! PULCU ve arkadaşlan 
Esnaftan 

FETH! Y.E 

Karra; N o. Karar tarihi 

2358 27 . 4 ' 1967 

(Dilekçiler : Fethiye'deki konut dağıtımından 

nıiişt elcidir ler.) 
!mar ve İskan Bakanlığının ecva;bi yazısında : 

Ad t ge~enlcr için Bakanlık müfe-ttişlerince mahal
lFnclc yaptırılan tcftiştc Fethiyc'deki uygulanan 
701 O sayılı Kanunun metnine ve ruhuna uygun 

bir şekilde olduğu , dilekçilcrin ş ikayet ettikleri hususların varido1madığı, bildirilmekted ir . 

Gereği düşünilldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı İıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına miiracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

50~7 j G0!37 - 1 5 . J O . Ul62 

MAHl\Il"T KJ.TLOGLU 

K arar N o. Karar tarihi 

2359 27 . 4 . 1967 

( Dil ek çi : V esikalı ta-banca.sının elin.len alın

dığını za,radı ha-yvanlarla, mücadele edebümesi için 
silah t'erilrııesini talebetrnektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabİ yazısında : İnkılabı 
mütaakıp toplanan silahlardan 6136 ve 6768 sayllı 
Kanunun ko~rduğu süreler içerisinde tescil edilmiş 

ol:ııılnrın 1!168 ı:;rnrsinclen itibaren sahiplerine iade edilmiş olrlnğu, bi·ldiri l miştir. 

C. II. P. Başkanı 

TUZLU CA 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

8025/ 8025 - :10. 5. 1963 

Bahaı·iye caddesi Al':i Suavi soka'k No. 23/ 1 

Karar No. Karar tarihi 

2360 27 . 4 . 1967 

(Dilckçi : Öğretmen olu.p 1·e'sen h aksız olar·ak 
ernekliye sevk edildiğini, görevine iadesini ve geç
miş haklarmm 1ıeı·ilrııesini istemektcdiı·.) 

Milli :Eğitim Bakanlığının cevabi ~-azısında : 
Kadıköy - İ~TA. ffiUL Adı ~eçenin yaşımn ilerlemiş olduğu ve çalışma 

gl.ieünii lw~·betmiş bulunduğu, bu dı:nımn ile btm
dan ,;onraki hizmetlerinde ] ,iı· fa~·da sağlanamr;vaeaP;ı mucip sebepleTle «Emrkliyc scYki tcldif olun
mu!)». Bn 1eklif B::ıkanl ık l\Iiidiirlrr Koıni\:;~·omınrla incrlenerek eınek1i~re sevki uygun görüldüğü ye 
cm~'kli liğinin iptali ic:in dfwa ac:ınaclığı, bildirilmiştir. 

Gereği dü<>ünüldü : Dilekcillin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı irıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna müracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1~:2:J..J./ 1 22G..J. - 2-J.. 8. l!l64 

1S:J fA1L Ö~I\Tf.J 
Esentepe Serin sokak ı To. 13 

lP.KEN"DERlTN 

Karar No. Karar tarihi 

2361 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Vatani hizml't tertibinden maa~ tar 
lcbctnıektedir.) 

l\tilli Savunma Bakanlığının ecvabi yazısında : 
Bu rluruma göre Irişiye böyle bir yardım sağlan
ınası haklı görülmektc ise ele, özel hir kanunla bağ

bonınası miimkiin ve bu ~-ardım için MiJlet Mecli
sinin yasama döneminin bcklenmc:si uygun olacağı ve Bakanlığa başvurmasmı istemektedil'. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçi.nıi.n yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iıJteği 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 koınisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

169/159 - 19 . ll. 1965 

ORHAN B AYIK 
Süleymanbey caddesi No. 12/2 

BANDIRMA 

Karaı· 1'\o. Kanu tarihi 

2362 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : 1944 yılından 1962 yılına kadar Hv. 
Kııv. lerinin çeşitli birliklerinde ilstsb. olarak va
zife gö1·diiğiinii, bir atıcılık vazifesini ifa, ede1·ken 
haınil olduğu askeri vasıta deıwilrııis bu devrilme 
neticesi beli kınla1·ak felçli dıtruma girdiğini adi 
malı1l olarak emekli edildiğinden miiştekidir.) 

1\filll Savunma Bakanlığmın cevabi yazısında : Adı geçen Astsb. a Erneidi Sandığınca vazife mil.
lulü olarak i13l0m yapılması istenmi13 olduğu, fakat Emekli Sandığının 28 . 1 . 1963 gün ve 
23.83496- (27 - 2 9- 03) ayılı :vazı il0 Miidürler Knnılnnea kabul edilmemi · olduğu, Danıştay Ba -
kanlığmın 4 n0i.L Dairesinde T. '. Em<'kli Sandığı naınına a<:ılan davamn neticesi bilinmemektc ol
duğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıl?malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

547/559 - 28. 12. 1965 

AHMET KESERC1 
Dağ yolu köyünde 
Mergüz0 · 

Arac: - KAST AM ONP 

lüıı·aı· No. Karar tarihi 

2363 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Il ar b rııôHılü olduğunu, maa§ bağlan
masını istemektedir.) 

1\Iilli Savunma Bakanl ığının cevabi ~·azısmda : 
Adı ge<:enin sağirk durumunu bildiren raporunda 
gösterilen arı zası 551 sa,vıl ı Kanunun emraz eetv<'
lino ~ i rmcdiğind<'n maaş bağl anmamış olduğu, bi l
d irilıncktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yukarda özeti açıklanan 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ICarar ro. ICarar tarihi 

2364: 27 . 4 . 1967 
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'Ô64/642 - ıo . ı . ı966 

SAİM TONGUÇ 
Lise Resi'ın Öğretmeni 

MANİSA 

(Dilekçi : Oğretmen olup; Anayasanın 118 nci 
nıaddesinin hiçe sayılaı·ak isteği olmadan nakle tabi 
tutulmak suretiyle mağiJe,ı1· olduğundan şikiiyet et
mektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi ya:zılarında : 
Kastamonu Abdürrahman Paşa Lisesine naklinin 

durdurulınasmı İstiyen Resim - İş Öğretmeni Saim Tonguç, Manisa Lisesi Öğretmeni iken geçirdiği 
bir tahkikat sonucunda 29 . ll . ı965 tarih ve 405 - ı - 306 sayılı kararına göre nakil yapıldığını, 
yapılan nakil işleminde bir kanunsuzluk ve usulsüzlük mevcudolmadığmı ilgilinin, Fransızca Öğ
retmeni olan eşi nakil dileğinde bulunduğu, tal{dirde aynı liseye nakil yapılacağı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
'idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça~ma.la.rını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
Işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

998jı039 - 24 . 3 . ı964 

NİHAT NADİ TARHAN 
·serbest kadastro telmisiyeni 

FETHİYE 

Karar No. Km·ar tarihi 

2365 27 . 4- . 1967 

(Dilekçi : Muğla_ - lt'othiye'nin Patıang~.ç kö
yünde kavaklık tesisi teşebbüsiinde bulunmaktar 
dır. ) 

Ticaret Bakanlığmm cevabİ yazısında : hgili
nin Patlangı ç köyü Kızıldeğirınen mevkiindelci 
arazilerine ait toprak değer bareminin, günün ieap 

ve ihtiyaçlarına uygun bir seviyeye çıkarılarak yenilenmesi mevzuunda, mahalli şubelerine gerekli 
talimatın verildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum.uzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1135/ 1078 - 4. 3 . 1966 

NACİYE KORKMAZ 
Gök\eörcn köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2366 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Vatani hizmet tertibinden ?naa.J ba.ğ

lanmasını istemektediı·ler.) 

Milli Savunma Bakanlığıruıı cevabi yazısında : 
Kocası İbrahimoğlu Muharrem'in vatani vazifesini 

BURSA yaptığı sırada boğulmakta olan arkadaşını kurtar-
mak isterken onun da boğulması sebebivle kcndi

:Sine vatani hizmet tertibi'nden aylık bağlanmasını İstiyen adı geçenin dilekçesi inc elendiğinde olaya 
göre istemin olumlu karşüanması mümlruiL olmadığı , bildirilmektedi·r. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun 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. 

122n; 1210 - 7 . 12. 1964 

REŞİT ATALAY 
Da va ta !ci pçisi 

KARLIOVA 

Ka mr No. Kaı-ar tarihi 

2367 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : J{arlıova B elediye Ba.Jkanından miiş
tekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çenin ileri sürmüş olduğu iddiaların varidolmadığı, 
chğcl'l'cri Doğunun mahrumiycti ilc ilgili bulundu
ğundan Bakantıkça yapılacak bir işlem bulunma
dığı, bildil'ilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı A3teği 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 birliğiyle karar verildi. 

1313/1354 - 13 . 2 . 1965 

HÜSEYİN ARKAI1T 
Sarız ilçesind<' 

Karar No. Karar tarihi 

2368 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Sanz kazası B elediye Ba.şkanından 

müştekidir.) 

İçi şl rri Bakanlığmın revahi yazı Rm da : Bcle
di.''e Başkanı ve arkadaşlaı'l hakkında ayrıca il 
idare kurulunca sanıklara isnadohman bel cdiyeyc 

bağlL Kurtini mahallesindeki yol fazlası arsayı usul~üz olarak satmak suçunun işieniş tarih ve 
mcn'in<' göre 780 sayılı Af Kanununun f)Ümulüne girdiğinden dosyasının ortadan kaldırılmasına ka
rar verildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşüni.Udü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı 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. 

11067/11067, 1332/1355 - 12. 3 . ] 964 

ZBYNElı TOPÇU 
iğdemli köyü eski tahsildan 

BABAESKİ 

Karar No. Karar tarihi 

2369 27 . 4 . 1967 

( Dilela:i : lifilli Mücadelede geçen askeri hiz
metlerinin iki hat hesaplanrııa./c ve Türk Il ava J{ u
nı mu ile T. C. Ziraat Banka.çında ücr·ette geçen 
hizmetinin de bm·çlandmlınak suretiyle 31 . 1 . 1948 
tarihinde yaş haddinden emekliye aynldığı, 

13 . 7 . 1960 tarihine kadar Babaeski Maliye Tah
sildarlığmda geçen hizmetiyle biı·leşti·rilmek suretiyle 6741 sayılı Kanun ger·eğince emekli aylığı tah
sisini istemektedir.) 
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Maliye Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı ge<:Pn hakkında yapılan işlernde kanuna nyk:ın bir 
cihet bulunmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. ·-teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1.344/1375 - 18 . 4 . 1966 

JJAS ı\ GÜ I(lÖREN 

C1ölrli \iniindr Ko. q da mnkim 

<:EB.?- B 

Karar No. Karar tarihi 

2370 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Vatani hizmet tertıoi1ıden nıaa.; bağ
lanmasını ü tenıektedir.) 

l\Iilli Sanınma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Yııı·dun lrurtulu~una ait savn.5larda emsallerine 
nazaran ~ok üstün \ ' C feYkalftde hizmetlerde bulun
duldan ,·esikalarla YC IIarb Tarihi ka},tlan ile 

sabit olanlara hususi bir kanunla bağlanmakta olan hu tertipten maaş i~in dilekc:inin istenen şa:ı1:

lan haiz olmadığı, göriilınü~tür. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. isteği kanun teklifi 

veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait· işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2371 27 . 4 . 1967 

- - - - ----------------- -------------------
1365/H02 - 26.4. 1966 

IIALİL ElWÜN 
IIayrettinpaşa mahal lesi Futbol me~rdam No. 23 

AYVALIF 

(Dilekçi : 1307 doğumlu 7 nci sınıf Yedek H e
.~ap 11[ enııırn olduğıımı yedek subayların silah al
tında bnlıınduğu müddetçe kesilen paraların iade
.~ini istemektedir.) 

T. . Erneidi Sandığı Genel Müdürlüğünün ce-
vahi yazısınrla : Arlı gPı:enin 5 yıllık mürı:t<'aat sü

r i geçmed n kurumunca istihkak talebinde bnlu n muş olduğu anlaşıldığından ve hizmetleri karşılı
ğında andığa devredilmiş bulunan 3 519 lira % 4 mürekkep faizi ile birlikte 6 877,10 lira olarak 
5434 sayılı Kanuntın geçici 28 nci madd i uyarınca toptan ödeme şeklinde kendi ine ödenmek üzere 
1 . ~ · 1967 günlü ödeme emriyle Ayvalık Ziraat Bankasına gönderi ldiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dllekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği kunımca yeri
ne getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2372 27 . 4 . ]967 
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1370/1411 - 21.4. 1965 

.\tEH~mT ÜNAL ve aı·kadaş l al' ı 
Muhta r, Scydifakılı köyü 

Halkapınar - KONYA EREGJ.; IS 1 

(Dilekçiler : ]{öyleri halkının rnühim bir kısmı

nın orman sııçu işlediğinden mağdur edilmekte ol
duğıınıı, geçimlerini ancılık, tavukçıdıık ve koyun 
beslemelde temin etmeye karar ve ı·dikterini bu 
meuzuda bilgileri olmadığını ifade etmekte ve ek
sikliklerinin tamamlanması için bilgi verecek ele

man ile kitap ve malzem e gönderilmesi is tenilm el;t edir.) 
Tarım Bakanlığının cevabi yw.ısmcla : St'ydifakılt JGi;vü lHuhtarı Mehmet Ünal ilc arkadaşlarının 

tavukçuluk ve koyun besleme mcvzularındaki bil gilcrini aıiırmak üzere kitap ve broşürün göndc
rildiği, arıcılık kursu açılıp faydalandırıldıkları bir tarımsal kooprratifin kurulmak Üzt'r<' bulun
duğu, koopcratif kurulduktan sonra da 25 adt'd an kovam verileceği, Konya Valiliğinden alman 
yazıların incelenmesinden anlaşıldığı , bildirilmt'ktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1393/1450 - 28 . 4 . 1966 

Karar No. Karar tarihi 

2373 27 . 4 . 1967 

(Dilek çi : Babasının sen e leı·ce J cındanna Baş
('aV1lŞU olarale yurda hizmet e ttiğini, 2 . 4 , 1920 
d P ı•cfat etmiş oldıığıınıı yetim maa.Jı bağlanrna.sını 
fal l'bl'lm ektcdir.) 

l ~ i şlcTi Bakanlığmın cevabi yazısında : Babası 
.Jandarma Dcdc Çavuş'tan aylık bağlanması hak
londa Clil ek~cR i trtkik t'dildiğinC!t'; rski sınıf ~avuş

larından kıdemcn cmddiye sc\'k edilip kt'ndil crinr rnwkli maaf)ı bağl anmış olaniann 713-l say ılı Ka
nuna göre bu maaşlarının dul ve ycti ml crinc intikali miimkün olabilcct'ğini; şayt't kcnclilcrin <' maaş 

tahsisi yapılamamış ise dilek~e sahibinin talebi bu defa 5434 sayılı T. C. Bmt'kli Sandığı Kanunn
nun gc~i<'i 76 neı maddt'sinc istinadm adı ıı:cc:('n<' .vrnidrn yt'tim ::ı ylığ ı tahsisine kanuni imkan bu
lunmadığı , bildirilmektedir. 

A VUKA 'I' VEITBİ KURA Y 
FA'l'MA FERtTIA GELGÖR Vdcili 
Büyiikhahklı Han Kat 1 ·o. 80 

Kaı·aköy - f~'I' Al\13{ L 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı geı:ektirdiği 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. 

1822/1 !)80 - 27 . 6 . 1966 

ZiYA ÖZA IKGÖZ 
Bağdat caddesi 3. Mevlana sokak o. 2fl 

1Z:Ml'I' 

Karar No. Karar ttırih.i 

2374 27 . 4 . 1967 

( Dilekçi : Mali ve idari kaza rııe rcilerinde 213 
sayılı V. lT. /(. nun 13/1- 135, 139, 151 nci mad

delerindeki amir hükümlere 1'iawt edilmiyereli 
hrıl,· sız ı•e usu.lsiiz olarak Gelir Vergisi ile alınan 
kaça.l;çıf1k cezalarınm terhinini istemektedir.) 

faliye Bakanlığının cevabi yazısında : Jindis<', mali kaza mercil <' ı1 Ye Danıştayca incelenmiş ve 
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bununla ilgili kararlar ınuhkeın kaziye halini iktisabeyl eıniş olduğundan ve bu mevzuda, idarece, bir 
muamele yapılması mümkün olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. 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 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2792/31 !) • ı . 2 . 1967 

SA DIK BÜYÜKGÖZ 
Kılkuyu köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2375 27 . 4 . 1967 

(Dilekçi : Vatawi gö1·evini yaptığı sırada ame
liyat olup, sakat kaldığı iddiasiyle maa.s bağlanmar 
sını istemektedir.) 

1illi Savunma Bakanlığınm ccvabi yazısında : 
Tosya - KASTAMO rt: Adı ge~enin _sağlık durumunu bildirir raporları 

Bakanlık Sağlık Başkanlığınca «Arızası bünyevi
şeklinde onaylandığından maaş bağlanamamış ol-dil' 551 sayılı Kanunun emraz cetveline gi rmez» 

duğu, bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. 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 karra verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
S. Uzunhasanoğlu 

Başkan V. 
Gümüşane Milletvekili 

N. Akagiin 

(DUekçe sayısı : 166) 

Karar No. Karar tarihi 

2376 27 . 4 . 1967 

Ka tip 
E ki ehir Senatörü 

Omer Ucuzal 
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590/ :>90 - ~R . 11 . 1 !161 

RLFAT DART:\1' 

Karabaş mah allesi İnkılap caddesi Ko. 7 

1Zl\11T 

( J)ilcl.-r:i ~ bnit J(arabaş mahallesi 16 ht>sapta, 
113 ada 7.- arlrı stro ha ritaları yapılınarlan evvel tar 
pnca ı ı erilcn çaplı tasarru f senedi ile satınaldığı 

bir arsada inşaat yapmış olcluğu, bilahara şehir 

kadastrosn yapdaı-ak sözü edilen bölgenin şiiyulıt 

parsellere a.ynldığından ıniiştekidir.) 

!mar ve lskn,ıı Bakanlığınm ccYahi yazı ında 6785 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca itti
haz olunan parselas~-on işlemleri hakkındaki kararlar, bcledi)·clerin tasdika tabi olmıyan, kendiliğin
den irra kahili~rctini hai1. kararlarından olup, bu komıda yapılacak itira1.laı1n sözü gec:cn kanunun 
Mi nci madd esi grrcğincc belediyeler Ye diğer ilgili ka1.a mercileri nezdinde yapılması gerektiği, bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

618/ 618 - 29 . ll . 1961 

AT ... ! OSMA VE ALİ F AT BURÇ 

Odacıbaşı, DSİ Genel Müd. 
Enerji \'C Tabii Kaynaldar Bakanlığı 

ANKARA 

Ka.rar No. Karar tarihi 

2377 25 . 5 . 1967 

(Dlielıçil er : DS I Genel 111iiditı-lüğü.nde birçok 
yolsnz i§ler , yapıldığından miiştekidir.) 

Enerji ve Tabii K aynaklar Bakanlığının cevabi 
ya:zTsmda : İdarenüzde odacı olarak c:ahştı ğı an
laşılaıı imza sahipled da.ireye, celbedil erek ifade
leri alınmış «Dilckçc ve imzalarm kendilerine 
aidolmadığını, ihbarnarneyi ilk defa görclükleı·in i 

ve ihbar· muhatabmdan şildıyetçi o1maclıldarını» bcya:n ettikleri, bi:ldirilnıcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaJn isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No.. Karar tarihi 

2378 25 . 5 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve No. su i lc sahibinin a-clı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

633/ 633 - 2 . 12. 1961 

YUSUF ZİYA ATILGAN 

No. 57 Şi rket H an' 

MALATYA 

(D ile k çi : V atanda§lıktan ç: ı karılma yetkisinin 
yiiriitın e organından alınarak yasamu organına ve
rilm ~sini, ıskatı izhar eden makam ve ~ahıslar lıah
kında ait bakanlıklarca tahkikat aç ılmasını istemek
tedir.) 

t ~işleri Bakanlığının ccvabi vazılarmcla Adı ger:enin vatandaşlıktan ~ı karıldığı 1!)52 tarihinele 
yürürli.Ucte bulunan 1312 sayılı Kanunun 22 . 5 . 196-:1: tarihinele yürürlüğe giren 403 sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanunu ilc kaldırıldığım, 403 sayılı Türk Vatanclaf)lığı Kanununun .\iiriitmc yetkisi
ni, bu kanunun 48 nci maddesi ilc Bakanlar Kuruluna Ycrilmiş bulunduğunu, lın yrtkiııin yürüt
me organından alınarak yasama organ ma Yerilmesine bir zarnrct görülmedi 'Yi bildirilmi5tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

1070/1070 - 18 . 1 . 1961 

Dr. NAİL IIÜNLER 

Cildiye Müiehassısı Dc·det IIastancrtindc 

ADANA 

Karar No. Karar tarihi 

2379 25 . 5 . 1967 

(Dilekçi : Adana Devlet Ilastanesindeki idari 
yolsıızluklaı·dan nıiiştekidir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım ll :ık;ınlı~1·ının crnıbi 

rnzısıncla : Aclana DcY]et Ilas1anecı i Bnştabibinin 

Ba~ta.biplik görevi uhdesinden alınarak ba13ka yere 
nakli yapıld ığı, bi:ldirilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması Iıa.sebiyle Kom.isyomunuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmcdiğlne oy 
birliğiyle karar verildi. 

1098/1098 - 19 . 12 . 1961 

YASA BARUT 

Hamamönü Akalar mahallesi Öksüzler 
sokak No. 19 

ANKARA 

Karar Ko. Karar tarihi 

2380 25 . 5 . 1967 

(Dilekçi : Akşanı- lisesine dovanı ettiğinij ken
disine bir iş tenıin edilmesini isteııı el; teclir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazı~anda : Adı 
G"r:cn İ13 ve İşç i Bulma Kurumu Ankara Şnbc
siylo aliilmsını devam ettirmediğinden hakkında 
ha5kac:.ı. bir işlem yapılamadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.inin yukarda özeti a.9ıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ida.~ mercie veya. yargı organlanna müraca.atı gere {tirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü
~enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca biı· 
~lem yapılın.asına. mahal görülmediğine oy bi.ı:liği.yle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2381 25 . 5 . 1967 
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(Dilokçcnin tarih ve N o. su ilc sahibinin a.ıdı, adresi ve dilıekçe özetiyle komisyon kararı) 

. 
( Dilekçi : Arazi ll ergisinin yersiz ola rak artı-ı..ı-±9/1449 - 3. ı. ı962 

MUSTAFA AKIM 

Cumaovası Cüneyitbey mahallesinde mukim 

!Zl\IİR 

rılmış oldıığıınu ve I!ükümetçe, yeni tahrü· komis
yonlarının faaliy ete geçirilnıi~ oldıığwııı, 1771 sa
yılı kanun hükümleri uyarınca kendilerine isl.-aııca 

verilen yerlerde çıkan ve- sonradan II azine adına 
tapııya tescil edilen fazlalıklar için ecrimisil aran-
mamasını talebetnıcktedir . ) 

J'ıfaliye Bakanlığının cenıbi yazısında : ! zmir Defterdarlığınca eecimisil tarh olunarak talebedil

miş ise de, rızaen öclcmeyC' ~clı g-e~en yanaşmadığından daxa açmah-ta bir fayda görülmedi·ğinden t e
merrüt tarihi olan 30 . 7 . 1%-! tarihinllen itibaren ccrimisil tahakkuku gerektiği ve bu tarihten 
evvelki si.ireye taalllık eden ecrimislin terkin edi! miş olduğu ve böylece talebi yerine gctirildiğine 

göre, başkaca yapılacak bir işlem kalmamış olduğu , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulrorda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine g-etirilmiş olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

ı455/1455- 3.ı.1963 

CEl\fİL ALPDE:\IİR 

Karağol ma hallesi Emekli Suphi Alpdemir 
eliyle 

St1RT 

Karar No. Karar tarihi 

2382 25 . 5 . 1967 

(Dil elrçi : Bingöl Devlet II astanesi Anıbar M c
ımıru iken, vilayet emrine alındığından nıiişteki

dir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Balmnlığının ceYabi 
yazılarmda : Adı gec,:eııin il emrine alınması işle

ıninin mütaakıp başka göreve geçmesi üzerine şahsi 
sicil dosyası yeni intisabettiği daireye gönderilmiŞ 

oldurundan bRıılmC'a ınalfıın at wriln1C'si mümh.iin olmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal göri.ilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1-15Gjı456 - 3 . ı. 1962 

ASAF ŞAHİN 

Köşer köyünde sabık eğitmeri 

Akpınar- KAMAN 

Kar:ır No. Karar tıtrihi 

2383 25 . 5 . ı967 

(Dil ekçi : Eğitmen olup tasfiyeye tdbi t ııtuldu

ğunıı, tekrar göreve alınmasını istemektedir.) 

Mrlli Eğitim Bakanlığınm cevabi yazılarmda : 
Adı geçen başarısızlığı sebebiyle ve Disiplin Ku
rulu kararı ile görevinden uzaklaştırılınış olduğun
dan 326 sayılı Kanuna göre, yenİden mC'sleke alın-
masına iınkfın bulunmadığı, bildirilnı iıştir . 

Gereği dü ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği il~ili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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(Dilek~C>nin tarilı ve No. su il <' salıibinin ardı, ad r·c-si ve clilek~e özetiyle komisyon kararı) 

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

1-J.GR / 1-1-58 - 3 . l . 1962 

mmAN DİLBER 

Lüt Ci~·<' 

Bnrlıani,ve kö.vünd<' B nlgaristan göc:mcnlel'indeıı 

Karar Xo. Karaı· tal'ilıi 

23 -1: 25 . !) . 1967 

( Dilekçi : B ulgaristan göçnıeni olup, toprak 
istihkakının ı· e rilmesini istemektedir.) 

Köy İşleri. Bakanlığının cevahi yaıı: ı sında : Adı 
~\IAN18A gC>c:rnüı istrcliği. araziıı in iskiln haklnna nınkabil 

lerndisine wri lcli ği, bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı orga'1lanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü

ı:enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumw:ca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ldı.rar verildi. 

1-I::J!'lj J..l!)9 - 3 . J . 1962 
KEMAL DEGER 
Kılıç Dedc mahallesi Si.ivütlü sokak No. 68 

Karar 'o. I arar tarihi 

23 !) 2:) . 5 . 1967 

( Dilekçi : 20 giinden fazla ııazifesine gelmemesi 
lwsebiyle, kaydınm kapatıldığından müştekidir.) 

SAMSUN Ul aştırma Bakanlığının cpvahi yazıl arında ': 

7 . 6 . 1%0 taı-ilıinclc vazHesine gelm emesi hasc

hiyle kaydının kapatıldığı ve bilalıara durumunun incelenerek göreve alınmasında mahzur görülmcdi
ğil1<l en, t<'kral' r.,oko Ate. çisi olarak vaıı:ifc verildi ği bilrli 'rilmiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan konıisyonumw:ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1462/ ]462, 3625/3625 - 2. 4. 1962 
RİFAT ERUZUN 
Fındıkh Yeni mahalle No. 1 8 

Karar No. Kıırar tarihi 

2386 25 . 5 . ] 967 

(Dil ekçi : Eski yıUarda Artı•in ve Amasya ille
rinde yaptırılan ilkokullann ta.Jaronluğıınıı yaptı

ğını ve cılacağım alarnadığmdan miiştekidi1· . ) 

RİZE Milli Eğitim Bakanlığının crvabi yazılaYında 

Mii. tckinin alacağı olmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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(Dilokçenin tarih ve o. su ilc sahibinin aıdı, aıclresi v dile'kçe özetiyle ·komisyon kararı ) 

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

1468/1468 - 4. 1. 1962 

Ş 8VKE1' A YTEN 

Cumhuriyet mahallesi 156. sokak ro. 70 

ERZ1 CAN 

Karar To. Karar tarihi 

2387 25 . 5 . 1967 

(Dil e lıçi : Erzincan Devlet Jlasta?ıe.si Eczacı 

Kal[ ası iken, göreı-inden uzaklaştınldığından nıiiş
tekidir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ceYabi 
yazı sında : Adı ge~enin durumunun tctkik Ye tah
lük ettirilmesi mahalline yazıldığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i:ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına müracaatı gerektirdiği 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. 

1469/ 1469 - 4.]. 1962 

SAM t BOZDEMIR ve arkada11ları 
Af ar köyünde 

0ELENDOS1' 

Karar No. Karar tarihi 

2388 25 . 5 . 1967 

(Dilekçile1· : J(öylerinden Y enic köyüne giden 
iki yol bıılıındıığu halde, iiçiincü bir yol açılmak 
.mretiyle tapulu ve ekili arazilerinin grayderle, sö
külerek zarar ika edildiğinden şildiyet etmektedir
ler.) 

İ<:i.J eri Bakanlığının eeYahi yazılarında : Af al'kiiylerinc ait arazileri.ni'n istiml akine karar Yeril
miş olduğu, istim l fı k bedellerinin Gelendost 7-iTaat Bankasına yatırılması üzerine dilckçilerin Danış
taya ve mahalll mahkem<'ye dfwa açmaları sebebiyle istimlak işleminin t kemmül tmediği, bildi·
rilm ktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıi.n yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı :iıJteği 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 mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

23 9 25 . 5 . Hl67 
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(Dilokçenin tarili ve No. su ilc saıh'ibimn a,uı, adresi ve dilckçe özetiyle lwmisyon kararı) 

] 530/1530, 6569/ 6569 - 12. 2. 1963 

HA TİCE E1'IİNE SAKALAR 

Ömerağa mahallesi Salkım sokak No. 9 

İZMİT 

· (Dilekçi : Birinci Cihan Harbinde, cepheele 
hastalanarak vefat eden eJiııden dııl maa5ı bağlan
masını talebetmektedir.) 

Mi lll Savnnma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı ge<:eııc e'şinin ölümü tarihinde maa§ bağlanma
dığnıclan kanun Ye kaı·arlara uygun olmadığı i'çin 
kenr1i~inc maa~ bağlanamadığı, bildirilm iştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz-

ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ-iyle karar verildi. 

1533/1533 - 8 . ı . 1962 

Kü<:ük Yamanlar Şen Vill5. Kooperatifi İda
re Kurulu Başkanı 

855. sokak Karcr Han No. 22 

İZMİR 

Karar Ko. Karar tarihi 

2390 25 . 5 . 1967 

(Dilekci : 221 say·ılı f{anıınun ipta,lini istemek
t edir.) 

Milli Savunma Bakanlığınm cevalıi yazısında : 
İzmir, Karşıyaka - Turan mevkiinde Deniz Kuv
vetl•eri tarafuıclan 1940 yılı'ndan beri lml'la-
nümakta olan arazinin 221 sayılı Kanunun 

ş~imulüne girmes~ sebebiyle Karşıyaka AsliyeHukuk :M alıkc'nıcsindc n<:ılan tc~ril clfıYa sı so
nnur1a bu mahkemeden verilen karariyle 221 sn~· ılı Kanıınnn 3 nrii yı; 7 nci nı 1d<lesi gcr('ği nce tes
c:l i yapılmış olduğu, Anayasa Mahkemesinin !'i Eylül 19G~ giin %~/lG rsas, 19G~/13 karar sayısı ilc 
bu koperat.ifin aym konudaki istekleri reddedilm iş olduğu, lıilclirilnıektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçednde v§Jo. isteği kanun teklif) 
veya tn.sansma konu te§kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
n mun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 5ı]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1556/1556 - 8 . 1 . 1962 

ŞERAFE'l"rİN Y ARIŞ 

Yenidona ve Durcan mahalleleri ınuhtarı 

lmranlı - SİVAS 

'Karar No. Karar tarihi 

2391 25 . 5 . 1967 

(Dilelcçi : Öteelen beri zilyedi bıılıınclukları Sa
rı.yar nam ı ile maruf yaylaya vakı nıiidalıalelcri

nin men'i için m ahalli ornıan idaresince aleyhleri
ne dava açı lclığım, 7m sahadan istifadelerinin sağ
lanması hıısusıında, gerekli işlemin biı· aıı önce 
yapılmasını istemektedir.) 

Tarım Bakanh611nın ccvabi yazısında : Talep konusu Sarıyar adlı ya:rlanın, orman idaresinin 
muhalefetine rağmen, İmranlı ilçesi, merkez mahallerince işgali sebebiyle Suşehri Asliye Hukuk 
Mahkemesindc, orman teşldlutınca İmralı Belediyesi aleyhine mcn'i mürlahale cıavasının aı;ılmış 

olup, bu dava dolayısiyle adı geçen malıkemesincc ittihaz olunan kesinleşmiş ihtiyati tedbir kararı 
ilc; müracaatçı İmralı ilçesi merkezi halln veya diğer kimselerin duva sonucuna kadar yaylaya mü
dahalcsinin men'inin öngörüldüğü, i'şbu ihtiyati tedbir karanna göre dilekçilerin sözü edilen yayla
dan istifadelerine hnkii.n olmadı~ı bHdirilmelrtedir. 



-7-
(Dilc-kçcnin tarih ve No. su ile sa·hibiıtin aıdı, adresi ve ıdilek<}e özetiyl.e 1koonİ8J'OD kararı) 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıkbnan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı gerektirdiği eihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
z:mliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1557/1557 - 8 . ı . 1962 

ÖMER GÜRBÜZ ve arkadaşFarı 

Çırak işçiler, Ereğli ilçesinde 

KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

2392 25 . 5 . 1967 

( DilekçiZer : S eçtikleri sanat kollarında çımk 

olarak çalıştıklannı, y·ılda en çok 480 li?·a aldıkla
rını, bu ücretlerden dolayı götürii ıısulde vergile?ı
dirildiklerini, bildirerek Geli?· V ergisinden ve ta
saı-rııf bonosu tcvdiat·ından mııaf tutulmalaı-ını, is
tcmcktcdirler.) 

l\Ialiyc Bakanlığının ceYabi yazılarında : 193 sayı h Geli:r V ergisi Kanununun 23 ncü maddesi
nin 202 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle eklenen 1:2 nci bcndde; ticari ve mesleki kazanıçları gö-

türü usulde LeslJit edilenlerin yanında iş ve sanat öğrenmek maksadiyle çalışan ve 18 yaşmı doldur
maınış bulunan erbabının bu yerlerden aldıkları ücretleri Gelir Vergisinden i'stisna edilmiş bulun
duğu , biidirilmi:ştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yultard.a. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari r.ıercie veya yargı organlarına mümca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1561/1561 - 8 . ı . 1962 

ŞEVK1 BAŞ 

Zindan altı Edirne P alas Oteli 

Karar N o. Karar tarihi 

2393 25 . 5 . 1967 

(Dilckçi : 13 yıllık hizmeti bıılıınduğıı Siinıer
banh Nazilli Basma Sanayii Müessesesinde lşletrııe 
B üı-osunda, H esap M enıııru iken sebepsiz gö?·evi?ı
den uzakla§tmJnıasından müştekidir.) 

EDİRNE Sanayi Bakanlığınlll cevabi yaı.ısında : Adı ge-
~cn 29 . 7 . 1954 te valiliğe bir dilekçe vererek 

E lirnc'yc naldini istcdi'ği . Bilalıara «Nazilli 'ni'nhavası ile bağda"Şamadığından 1 . 9 . 1954 tarihin
den itibaren vazifeden affını» rica· ile istifa ettiği ve her iki isteğinin de kabul edildiği, bildiTilmiş
tir. 

Gareği dü]ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yeUali 
idari mcrcie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zoııliyen. 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yaınlmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2394 25 . 5 . 1967 



- 8-
(Dllokçcnln tarih ve No. su ilr sahibinin aıdı, adı·csi ve clilc'kçıe özetiyle kıomisyon kararı) 

1563/ 1563 - 8 . ı . ] !)62 

KEMAL ONUR 

Vatan caclc1rsi İskender Paı:ıa IT:ıvlucn sokak 
Develi Ap. Kat 1 D. 2 

Aksaray - İSTAKBUL 

(Dilek çi : Y ıırt d1.şınrı işçi olarcık gönderilme
sini isternekt edir.) 

('alııım:ı Bakanlı ğının cC'\·ahi ~razı smda :Adı gc
r,cnin dış mcmleketlcrc gönderilmesi dil eği ilc cv
vclcc hir müracaatı bulunmadığı YC bu hususta 
ka~·clım yaptırmak üzere İş \ 'C İı:ıc:i Bulma Kııru

mn 1stanlml Şnhcsi Ymt Dışı Hizmetler Bürosu
na müı·acaat ctmesi1nin gerektiği kendisine bi ıldirildiği yazılmıştır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i:ıteği 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 birliğiyle karar verildi. 

1616/ 1616- 10.1. 1962 

AID1ET rm('Wf'IN 

Ortaokul caddesi 12/ B 

Karar No. J(;uar tarihi 

2305 25 . 5 . 1967 

(Dilekçi : Teknii; h rsapçı fık inılilırımnda alrnış 
oltlıtr/n 79 zmı·n1ıa göre f{i 1'f. rliişiik yr• ı•ıniyc ve

rildi.iJini ı•e b iffıhara ışın e son verildiğinden miiş

t rkidir.) 

FETTI1YE Enerji \'C Tabii Kayııaklar Bakanlığının cevabİ 
yazısında : Adı ger,en telmik hesap~ılık imtihamn

da almış olduğu, 70 pm·ana göre 5/ 1 dcreec kar~ılığı 16 Tl. yevmiye wrilmiş olduğunu, ~·n·nıi~·r 

in<lirilmesi yolundaki iddiası vRridolmadığı adı g-c~eni ± . J1 . 1961 tarihinde nakl edildi ği 8 acak 

sondaj şantiyesine vakı tebUğ·c rağmen gitmcdiğ·i gib i, Şube Başın üheııdi s li'ğinc ait zata malı sus bir 
?azı mündcr<'catım i 'tihbar ederek işr,il ere intikal ettirilip i şYercn alcyhi1ıe kı şkırtıcı hareketlerde 
bulunduğunda S/ S P ersonel TaEmatname gereğince işine son verildiği; bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı org-anlarına müracaatı gerektirdiği cihetle koıhisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlı:ım yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2396 25 . 5 . 196'7 
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1737/1737 - 16. 1 . 1962 

CEr_,AL TAŞDAK Ye arkadaşları 

Fırat Okulu müstalıdcmini 

ERZ1KCAN 

(Dilekçiler : Erzincan ili ilkokul lıademesi ol
dnklanm, aylık iicretlerinin artmlma.sını, talebet
ınektedirler.) 

l\Iil1'i L<.:ğ·itim. Bakanlığımn ccvabi yazısında : 
Sözü ed ilen oclacı durumları göz önüne almarak 
kadroları 200 Uradan 250 lira?a çıkarılmış olduğu 
lı il dirilınekteclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1738/ 1738 - 16. ı . 1962 

CEYDE'l' 1 N1Ş 

Bahariye caallesi No. 85 

Karar N o. Karar tarihi 

2397 25 . 5 . 1967 

(Dilekçi : Babasını bu;akla öldüren sanık lifı

seyin Bozknrt.'mı yakalanrnadığma ı•e olayın yüz
iistü b ırak ·ıldığından mii!jt ekidir.) 

Kadıköy - l~'rA!\'Bl.JT_, 
Adalet Bakanlığmm ceYabiı yazısında : l sa 

İni!)'i bıc:akla ~-arahyarak öldürmekten sanık Hü
se~·iiı. Bozkurt hakkında tutuklu olarak Aleyazı 

Sorgn Hi'ıkimliğincl o m:: ı lan \·e Sakar~-a Ağır Ceza l\Iahkcmcsino i 'ııtikal eden konu, danısının duruş
ması sonunda adı geçen sanığın 8 senr 4 ay müd rlrtlc cezast ilc mahkumiyeüne karar verilmiş ol
duğunu Ye i şlem sonucunun da ıııüştekiyc tebliğ edilmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşüuüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo isteği idari mercice 
yerine yetirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1739/ 1739 - ]6. ı. 1062 

CE~fALETTİN KTLTÇ 

Öğ. Bi1rl'iği Yönetim Kurulu Başkam 

SUSURLUK 

Ka rar No. Kaı·ar tarihi 

2398 25 . 5 . 1967 

( Dilekçi : lllilli eğitimin en birinci eleman·ı 

öğ retmen olduğ unıı, öğretrnenle1·in gerek maddi, 
gerPkse rniineı•i yönden tatmin edilmeleri, hayat 
se!'iyel erinin yiiksel tilnıesini, öğretmenlik m esleki
nin değerlendirilmesini, cazip hale getirilmesini 
istemektedir.) 

Milli Eğitim Bakanlığıbın ccvabi yazlSlnda Öğretmenlerilll hayat seviyelerimin yii.kc;;elül m esi, 
çalı~ınalar de-657 say ılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde ele alımruş olup bu konuda gerekli 

yaın etmelde olduğu, bildiri1mektedi'r. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işl~den olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karra verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2399 25 . 5 . 1967 
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1740/1740 - 16. 1. 1962 

BULDUK ERTAŞ 

Bağbaşı mahallesi Ahmetoğlu 

(Dilek çi : Yapılan sınavda ba5arı göstenni§ ol
masına 1·ağmen sünnetçilik nıhsatnanıesinin talebi
nin reddolıındıığundan miiJtekiclir.) 

KIRŞEIItR 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ccvabt 

yazısında : Adı gcı:cn 1219 sayı lı Kanuıınn yayın 

tarihinden evvel JO yı l müddetlc sünnet<:ilik etmiş 
olduğu, anlaş1lma. ı üzerine, mezkfır kanunun 58 nci maddesi uyarınca initihanının icrası i<:in sevk 
cdilmiıj olduğu, Kırşehir Devlet Hastanesince ascpsi ve anti·sepsi kai'dclcrine riayeti yetersiz görül-

düğünden talebinin redeli gerekirken, ziihulen kanunun 59 nen maddesinin tatbiki suretiyle iki ay 
müddctlc, kursa tabi tutulduğu anlmıılmış bulun d uğu, ancak hakkmcla 58 nci maddeni n tatbiki ge

reğince, ascpsi antiscpsi kaiclelcrinc riayeti yetersiz bulunduğunu biclayettc im1 ilıan ~-a pılmış, ha
şan gösteı·ememiş ve hu se hep le de kursa tabi tutulmuş olduğuna göre ruhsatname verilmesi cilıc

tinc gidilememiş oldnğu hildirilmcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vU.kı istcğ·i ilgili ve yetkili 
idar· mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumu.?: çalışmalanın dü
zenliyen. 140 sayılı Kanunun. 5 nci roadelesine ait işlerden olması hasebjyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karra verildi. 

1472/ 1472 - 4. 1. ]!)62 

ÖZKAK C:ÖZÜBÜYÜKOÜ LU 

Karar No. Karar tarihi 

2400 25 . 5 . 1967 

(Dilekçi : EJi?ıin öğrctmrn olnp oörcv gördiiğii 
kaza merkezine tayinini ist cm chtcclir.) 

Ziraat Teknik Memunı Milli Eğitim Bakanlığının cevahi yazılarında 
Kocaeli Kandıra ilçesi Ziraat Telmik l\1emuru Öz-

Kandıı·a - KOCAELİ kan Gözübüyükoğlu'nun 30 . 12 . 1961 tarihli di-
lek<:esi'yle öğretmen olan eş i Aytrn Gözübü:vükoğ

lu'nun dunımu incelendiğinde; adı geçen memurun cııi Öğretmen Ayt cn Gözübüyükoğlu, Kocaeli 

Kandıı·a i'lçcsi Lokmanlı Köyü İlkokulu Öğr tıneni iken, kan - koca durumunclan dolay1 2. 8. 1962 
tarihinde Kandn·a merkez Akı:akoca İlkokulu ÖğretmenHğine tayini yapıldığı, bildirilmiştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklana!l. dilekgesinde v~,kı isteıji komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1743/1743 - 16 . ı . 1962 

YAKUP TÜTÜ TEKEN 

arnbaz esnafından 

Kar:ı.r ro. Karar tarihi 

240] 25 . 5 . 1967 

( Dilekçi : Sioortalarca a!Jlığa bağlanılmasını 

ı•o terakiinı eden aylıklarının gönderilmesini iste
mektedir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Ali 
BAYBURT Poyraz'a ait Göle kazası paı·ke döııeme işyeri işc;ile-

rinclen iken 7 . 7 . Hl58 tarihinıle bir iş kazası 

geçiren dilekçhıin yapılan tedavisi sonunda % 34 nisbetinde malfıl kaldığı tesbit edilmiş ye her üç 
ayda bir peşin ödenmek üzere bağlanan geliri bilalıara talebi üzerine, sermayeye çevrilerek kendisi-
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ne 7 57-±,GG Tl. ödendiği, si•gortalı, günlük kazanemın 25 Tl. olduğunu bir mahkeme ilfunı tevsik 
etmed iği müddetçe, kanuni hükümler dalülindc YC kurumun şube-si kayıtlarına göre tesbit edilen 
gtinlük kazanca göre hesaplanan gelirinin değişti rrlmcsinc mahal bulunmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 kornisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına m.ahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

1745jı745 - ı6. ı. ı962 

TAYFUR BAYKAN 

Ortaokul Fen Grupu Öğretmeni 

D1kmcn - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2402 25 . () . 1967 

(D ilekçi : Eı-zu1·ıı1n Toı-tum Ortaokulu Öğ?·et

rııenlerinden olup hastalığından ötü1·ii naklini iste
mektedir.) . 

Milli Eğitim Bakanlığının ccYabi yazısında : 
Adı gcçenin ı96ı yılında sağhk durumu dikkate 
alınacak Niğde merkezine nakil için sıraya allnmış 

fakat has t ıı l ı ğ ıııın «a cilen» nakli gcrcktirıniyccck derecede oluşu sebebiyle del'lıal naldc·. l i l cm emiş ve er
t (':o i ~-ıl 1-J..G. 1 9G2 tar; h :nde sıı·n .~ ı gel mesi seb0biylc Niğde Lisesine nakledilmiş bilalıara 26 . 6 . ı963 
t ::ı.rihindc Ankara Dikmen Ortaokulu Fen Grupu Öğretmeni olarak görevi başında bulunduğu, bildi
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hıı.sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

ı 746/ı 74G - ı6 . ı . ı962 

HÜSEYiN ÖZKAN 

Sarniç 'köyünde 

AZDAVAY 

rilmiş olduğu anlaşıldığı cilıctle ycniıden mosleke 

Karar No. Karar tarihi 

2403 25 . 5 . 1967 

(Diıekçi : Eski eğitnıcn olup yeniden nıeslek c 

alınmasını isterııektedir.) 

Milli Eğiıtim Bakanlığının cevabİ yazısında : 
326 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 
adı gcçene görev Ycrilemediği, ismi gcc_:en ı4 yıl 

hizmet etmiş ve dairesi tarafından görevi'ne son ;e
alınınasma imkan görülcmediği, bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşünii.Idü : 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 y::ı.pılma.sına m:ı.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2404 25 . 5 . 1967 



- 12 -
(Dilekçenin tarih ve ~o su lle sahib'inüı adı, adı· i ve dilekçc ÖZI('ıtiylc koıruisyon karnrrı) 

174-0/ 17-1!) - 16. 1. 1!)62 

IT . HÜSEYİ~ ÜZKA YA 

Nüfus }fc ımırıı 

(Difr l;r;i : 1(-i.~lf'ri Bakanlığı memurlarından 
olıl]) kadro sıbntısınııı giderilmesini istcmrkfcdir.) 

1r:i~lrri Bakanlığının ccYabi yazısında : i3a ı ·ki
bıraağar: I'\ii fns l\frınuru ikrn, arlı g-rr:rn ..J.:)O Ji1·alık 

~ARKIK.\RA.\(: .\(' kadrorla 600 Jim maa!3 alırkrn lzmir ili ,.r hrlcd i-
yrlrri Korunmaya l\[uhtaı: ('orukları Birliği R <•is

liği :\[uh asipli ği ıw atanarak 27 . R . 1!)62 g-iiniindc g-iirc,·indcn ayrılrlığı, sicil clos~·asının incrlrmııc 

sindrn anlaşılınıi) olduğu, bildirilınckt rdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :i>teği ilgili ~e 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. 

175~/ 17!)2 - 16. 1. 1!)62 

AIDrE'r ri 1AŞ 

Tata r kö,vünde 

Karar No. Karaı· tarihi 

2405 215 . G . 1967 

(Difckçi : lh~if olmıyan kız ı 8rlımnz Öu r ı·e 
arkrıdnşlan trırafınrlrm zo rla l;açmfdıüı lıalrlf' sa
nıklrınn yakalanıp k1zmın elde edilmediğinden 

nı ii.~ / (' l;irlir.) 
SlV1\ SLT .\ıl a ll't Bakanlığının rr,·ahi ~-az ı~nıı r1a : C:aniııır 

1'J :ııı 'ı zorla kar:ımı:ıkfan saıııkl3r ~rJınıtız Üz<' ı·, 
:MPiımrt Ali Ciin \'C Ramazan Özer'in g-ıyahi trYkif miizrkkrrrsinr istinaden yakalanara:k hakkında 
kamu rl i'n·as ı ar:ılrlıktan sonra sanık adı ~cr:en mağdure ile eYlenmiş olması sl'hrhiyle hu sanık lıak

kııı claki kamu dfl\·asının t rc iliıı r ,.r diğer sanıklaT hakkında (lii~iiı·iilnırsiııc karal' \·rrilcliği, hildiril

mrktrdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1754/ 1754-16.1.1962 

II"Ü!-\A~l TüRKOZ 

Sa.vruıı mahallesi 

KAD1RLt 

naklrdildiği, s ıhlıi izinli bulunduğu sırada istifa 

Karar No. Karaı· tarihi 

2406 25 . !) . 1967 

(Dilckç i : PTT Yaya DağiilC isı iken, istifa et

tiğini ycnid('n aöreve alınmasını ist em ektedir .) 

1laştırnıa Bakan lı ğının cevabi yazısında : Adı 
geçen, 31 . 12 . 1956 tarihi nde Kilis Merkez Yaya 

Dağıtıcısı namzcdi olarak kuruma intisabettiğini, 

istrği üzrrine Kadirli .M rkezi Yaya Dağıtıcılı ğına 

ettiğin i, idarece yeniden Yezifey alınınasında bir 
fayda ınülfıbaza edilemiyeceğ i neticesine varılnıış olduğu, hildirilıni §tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı )steği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü-
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(Dilckçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, aıdresi ve dilekç-e özetiyle komisyon kara ·ı) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiYle karar verildi. 

1755/ 1755 - ı6. ı . ı962 

ŞAJ\f1L ÇAUTÜBEL! 

Langwcid - Toret 52 d. Bei Augsbuı·g 

Karar No. Karar tarihi 

2407 25 . 5 . 1967 

(Dilekçi : 1958 den beri Milli Eğitim Bakanlı
ğından dövizsiz özel talebelik miisaadesi alamadı

ğından miiştekidiı·.) 

l\GHi Eğitim Bakanbğmın ce·vnbi yazısında 
DENTSEHLAND Adı geçene 4 . ı . 196ı tarih ve 113 sayılı yazı-

siyle askerlik tecil belgesinin bakanlığa gönderil
diği takd irde öğrenciliğinin tanımıcağı hildi1rilmiş olma.<nna rağmen 10 . 1 . ı96J tarihli dilek~esi:vle 
askerlik tecil belgesi temin cdeıni~·ccğini bilelirmesi üzc eine her hanp:i bir işlem :--·apılamamış olduğu, 

bi Id iri] ıncktcdir. 

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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

. ı758/1758 - ı6. ı. ı962 

HASAN YILMAZ 

Tmgutrds malı allesi Yoncalık sokak No. 2/ A 

Karar No. Karar tarihi 

2408 25 . 5 . 1967 

(Dilelrçi : Bankınot Jlfatbaasında, bankınot ma
kinası baskı ııstası olaı·ak çalıştığını, kasa tazmi
natı, veTilmesini istemektediT.) 

Maliye Bakanhğııım cevabi yazısında : Adı 
ANKARA ge~enin 365!) sayılı Kanuna tabi olmayıp, 3008 sa-

)'llı !ş Kanunu hükümlerine göre işçi olarak istih
dam edildiği ve 2..\: . 8 . ı96ı tarihinde işyeri'nden ayrılımş olduğundan, ilgilinin mezkfır kanunun 
1 nci fıln'asına m üsteniden wdlrn kasa tazminatı ndan istifade ettirilmemiş olmasında, kanuna ay
ları bi'ı· cihet bulunmadığı , bildiri.lmcktcdi'I'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinri.n yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı 11teği 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar ta.rilıi 

2409 25 . 5 . 1967 -
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1759/1759 - lG. 1. 1962 

}!EHMET ALTUKBAŞ 

Yaka mahallesinde 

(Dilekçi : Çayeli Çay Fabrikasındaki yolsuz
luklardan nı iiştekidir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının ecvabi yazısm

da : Adı geçcnin 1956 - 1960 yıl l ::mnda çay fabri-
ÇA YEL1 kasında çalıştığı, devamsızlığı sebebiyle işine son 

ğunn , ııikfı_vctlcrinin ele 
verildiğini, amirlerini ş iknyet iti'yadmda bulundu

Yaridolmadığı, bi'ldirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekgesinde v5.la bteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetlc komisyonumuz çalı§ınalanm dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iglerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1760/1760 - 16. 1. 1962 

l\IrSTAF A YILDIZ ve arkadaşları 

Atalan kôy halkı namına 

TORBA LI 

Karar No. Karar taı-ilıi 

2410 25 . 5 . 1967 

(Dilel;çiler : Atalan köyünün ele kadastrosnnıın 
yapılnıasmı istenıekteclirler.) 

Baııbakanlığın eevabr yazısında : Torbalı ilçesi 
t aıpuln:ma fa·aJiıyet bölgeleri arasma: alınmı-ş oldu
ğunu, ancak 154 i ~ numaralı fotogram ctı·ik saha 
dı ~ın rla kalc1ı ğ· ı i ~in Atalan kiiyii nün ülhal ele alın-
ması miimkün olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düjüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes.Jıde vakı :; ;teği. ilgili ve yetkili 
idari mercir:ı veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çahTmaJarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

/ 

1761/ 1761 - 16 . ı . 1962 

AH)IET HAMA::\ICI ve arkadaşları 

Yıldırım Kemal köyü M. 

Si1ncanlı - AFYON 

Karar No. Karar tarihi 

2411 25 . 5 . 1967 

( Dilekçiler : Pancar bedellerinin tediyesini is
teııu l; t edirlrr.) 

Sanayi Bakanlığının ccvabi yazısında : Şirketin 
mali imkanlar:ının müsaadesi nisbetinde her yıl 

olclnğu gibi, 1961 yılı pancar bcd0llerinin ödenmc
sinin de eki•cilere zamanında yapılmasına çahşılmış 
o~duğu, bildirilmektedir. 

Gereğ·i. dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı :i,}teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı guektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma . anm dü
zenliyen 140 oayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2412 25 . 5 . 1967 



-15-
(Di:lckçenin tarih ve No su ilc sahibinin adı, a-clreısi ve clilckç:e öz.etiyle komisyon kararı) 

ı 762/1762 - ı6 . 1 . 1962 

AIE\1ET TUKCER 

Noter 

AFYON KARAllİSAR 

(Dilekçi : «Noterlik Kanununun 5 nci madde
sinde noterlerin 157 sayılı T emsilciler M eelisi Ka
nunıınıın 9 ve 10 ncu maddelerinin §iimulü dışı11r 

da kalmakta olduklarından temsilcilik görevini ka
bul etmiş olan Beyoğlu Birinci N oteri J(emal Türk-
oğlu'nun noterlik görevi ile alakasının kaii suı·ette 

kesilmesi gerektiğini, temsilcilik ve bakanlık sıfatiarına rağmen, yeniden tayin Pmri alınmaksızm 

ve tekrar yemin ecZa etmeksizin vazi[eye ba§laması uygun olmrıdığından, halen bulunduğıı vazifede 
salalıiyetsiz bulıııulnğnnu» beyan etmiştir. 

Adalet Bakanlı ğının ccvabi yazısında : Temsilciler Meclisi üycliğ i son bulan Kemal Türkoğlu'
nun döndüğl.i Beyoğlu Birinci Totcrliği görevinde çalı8masında yetkisizliği söz konusu olmadığı, bil
dirilmektedir. 

Gereğ·i dii~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn :)Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vcy:ı. yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı2malarını dü
zenliyen ı40 s::ı.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olm::ı.sı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göri.Umediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı980/1980, 4066/47000 - 22. 2 . 1962 

SPNİYE 1REVÜL 

Vilftyct arkasında Arzuhalci Kazım lrcvül 
eliyle 

ERZUR M 

Karar No. Karar tarihi 

2413 25 . 5 . ı967 

(Dilekçi : Oğı·ct ııı en olı~p sicilinin silinip talı
r·i[at yapıldığını , sebepsiz görevine son veı·ildiğin

den rııiişt e kidir.) 

Milli Eğit im Bakanlığının cevabİ yazısında : 
2 numaralı sicil defterinin ı 16 sayfasında hiı:bir 

suretle silinti ve tahrifat yapılmadığı ve görülen 
lüzum üzcı·inc Bakanlık İnzıbat Komisyonunun 

24 . 5 . 1930 tarih YC 218 sayılı karariyle meslekten ilırac C'dildi ğ i bildirilmektedir. 
Gereği di'l.ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilel{çesinde valn isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm 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 

2414 25 . 5 . 1967 

------------------------------------------------------------
2305/ 2305 - 2. 2 . 1962 

1\I. ALİ SALCILAR 

Koncagi.il sokak No. 3 

(Dilekçi : TCDD !5letmesi Genel .ilfüdürlüğü 
II aydaı-paşa Lirııanı Miifetti§i iken; sebe1Jsiz erııelc-. 

li edildiğinden rniiştekidir.) 

1Jla tıı·ma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
Soğnksu- Kür_:iik~ckmccc -İSTANBUL gcç:cn işletme aleyhine daYa aç:mı ş olduğu , ve dfn-a 

clo:yası da Damştay Başkanlığına gönderilmiş ol
duğundan mumaileyhin durnınunun tctkik edilerek bildiri:lmcsinc imkan görülemediği, yazılmıştır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı ~Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalı§malannı dü-
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(Dilck~cnin taeih YC No su ilc sahibinin adı, adresi ve clilckc;e öwtiyle komisyon lwrarı) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

2310/ 2310 - ~. 2 . ]962 

ALİ T AKER Ye arkada.~la11 

Dı~hudak kö,viinde 
UönPn - BAiıiKEStR 

Karar No. Karar tarihi 

241!ı ~:i . !'.i . J9G7 

(Dilekçiler : Gerek C!'tlerind('n intikal eden, ge

rr/;se sonradan satınalmak sııretiyfr malik1: bnlmı
dııklan tarlalan hakkında arınan mcmıırları tnra
fnıdrın zalnt tutu/up nıahkrmeyc ı•erildikleri ı•e 

malıkıinı oldııkla n, ta rlalann Devlet ormanının 

nıel'ki ismi olan Armutçuk'da giist('rildiği halde, 

.rlrmutçnk'ıın köylerine be5 saat nusafe uzaklı!]mda bir yer oldu.iJu ve aralannda dört beş köy bu
lıındıığ1tnu belirterek mn.ğdııriyrtlerinin önlenmcsini istemektedirler.) 

Tamn Bakanlığının ceYahi y:ızısııHla : DcYlct oı·nHııılarıııın talıı1hcdi lmck snrcti~·l<' tarla haline 
getirildiğinin lçişlcı·i Bakanlığına şiki\yet eliilmesi üzerine zahıt tutularak Orman Kanununa muha
lefet su<:n ilc dil va aı:ıldığı, yapılan mütaafldit du l'U~ma sonucu mahkemece sanıldarm muhtelif ce
zalarla trcziycl €'rine karar wrildiği \ ' C adli nıcr<'i lcrcc karara hağ'lanan Ye kcflinlC'Ş<'n lııı gilıi konn
larda idaıwC' yapılarak bir i~lrnı olnı:ıılığı. lı i lrl i l'il nı r k1C'clil'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı 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 m.ahal görülmediğine oy birli ğ·iyle karar verildi. 

2311/ 23 11 - 2. 1.. 1.962 

IIM~AN AKBAŞ 

Türkali köyünde 

ZOXO( rLDAK 

Karar No. Karar tarihi 

241G 2:i . :i . J%7 

(Difckçi : Ereğli /(ömürleri l~lctmfsi Müesse
sesinde tekrar işe alınmasını isternektediı·.) 

Enrrji vo Tabii Kaynaklar· Bakanlığının cevabi 
:vazı~ında : Adı grc:cn 22 . 3 . 1962 tarihinde işe 

alındığı Ye halen Karadon hölgrsinde nakliyat işçi
liğinele ~alışnıalcta olduğu, bildirilmiş11r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği bakaniıkça ye
rine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğ·ine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. K:ırnr tarihi 

24]7 25 . 5 . 1967 
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2317/23 17,4634/ 4:634-31 .8. 1962 

ALl GÜL'!\fEZ 

Bınn iyet Müd. 7/558 yn ka sayıh P olis 
Memuru 

( Dilekçi : Emniyet meslekineZeki hizmet siire
sindPn, alnıakla oldıı.ğu aylık miktarından, göı·ev 

yeı·inin ve başansının ehemmiyetinden balıisle is
tisnai olrı1'fık komiser sm1[ma terfi etti1'ilınesini is
temel;tedir.) 

UŞAK !ı:i~lcri Bakanl ığının ceYabi ya:nlarında : Adı 
g-e~en in Polis Enstitüsü orta tahsi l kısmına işt i rak 

ve i lmı al edemem i ş ol ması dol ayı si yl e komiser sım fın a terfi i mümkün olmadığı bi l dirilmiştir. 

G:ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2319/2319 - 2 . 2. 1962 

IIÜSEYİN GÜNEŞ w arkadaşl arı 

Arahacı esnafları 

Karar No. Karar tarihi 

2418 25 . 5 . 1967 

( Dil ekçileı· : T okat ilinde tek atlı arabacılıkla 

işti,qal ettiklerini, kanıdan verginin çokluğundan 
şikayet etmektedirler.) 

TOKAT 
:Mali:"~'C Bakanlı ğının revabi ~-azısmda : 197 sa

yılı Motorlu Kıı ra Taşıtl'a:rı V ergisi Kmıımu i'l 'e 
tck atlı arabalardan al ınmakta olan mezklır resim 

kaldı rıldı ğı , bu gibi taşı tl a rdan hiçbir Ycrgi alın mamakta ol duğu bil dirilınişti·r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı · 3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2320/2320 - 2 . 2 . 1962 

ÖMER HÖBEL ve arkadaşl arı 

Uzunpınar köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2419 25 . 5 . 1967 

( Dilekçiler : f{öylerindc (il!ansatıı-) deresi çay 
yolu nanıiyle andan H azineye a.it bir yerin köyiin 
her zarnan seylap tehlikesine ınarıı z kalacağı ci
hetle satılmamasını istemektedirler.) 

Maliye Bakanlığının cc,rabi ~·aZJ l ai'1nda : Ha-
TAV AS disc adli ve kazai morciler e int ikal etmiş ve sab 

geri bırakılmı ş olduğu, bil di'ri lınişti 'r. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iıteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı 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 No. Karar t arihl 

2420 25 . 5 . 1967 
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(Dilc.kçcnin t arih ve No. su ilc sahibinin adı, a.dres i ve di"Jeq{çe özetiyle komisyon kararı ) 

23~ 1 /~3~1 - 2. 2. 1!)6~ 

AITMf~T DEMtR ve arkadaşları 
fle1·lc ( Bakışlı ) köyünde 

TOKA'r 

malara cl rvam olııncluğu, t rnı lik rdilnı c l erinin 

(Dil ekçiler : l car bedelini ödedikleri Jfaziu ('ye 
ait y erlerin, t emlik snretiyle kendi[('rine 1•erilm('si
ni, t enı/ik rıwame l esi yapı{mcayrı kadar dcı eliNin
rten alımnamasım talebetmektedirler.) 

Kö.v 1 ı;ı lrri' Bakanlığıııın cnabi yazısında : 
Pl fı nlt bir dağ ıtım yapılabilmesi için gcı·rkli ça lı ş

isteel ikl eri arazi parças ı hakkında şimdilik bir i ş l r nı 

.varılması mümkün olmadığı nı , ancak, iear brdclini (i(lcınek suretiyle, ycrlrrin dağıtıma ha.· l ayıncaya 

kadar r ll crindrn alınmam a.<ı ı hakinndaki clil rğ in d c ft c rdarlıkça, tetkik cttiril crek nı c 1·zuatları dai
ı·rsin(k i.· lrm yapılm asının temini için Tokat Vali li ği n e yaz ı yaz ıldığı, bildirilıni :-ı1. ir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komi3yonuınuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

23~2/2322 - 2 . 2 . 1962 

ARAP rzrKAY 

Ortaokul Ko. 74 Sın ıf JUjB 

Kal'lar No. KaJrar tariıhi 

242J 25 . 5 . 1967 

(Dilek ~i : Kopya Ç(' kti_iji iddirısiyle okul disip

lini lmrıdnna rl'rildiğini ı·e lıaksız olarak 3 {fiin 
okuldan nzrıklnştınnrı cezası rerildiğinden rnii.~t ('

kidir.) 

K aman - KIRŞEHİR Milli Eğitim Bakanlığının ccvahi yaz1sında : 
Adı geçen 1962 - 1963 öğretim yılında Kaman Or

taokulu ogrenc ı sı ik n giı·diği tarih i'mtihanınd:ı. kopya yaptığı i<: in okul disiplirn kuruluna sel'le 

edildiği ve 3 gün okuldan uzakla.cıtırına cz8JSı veril cli'ği, ve 1962 - J963 güz döneınıinde 545 sayılı dip-
lom a il e mezun ol(lnğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuo::ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2.323/ 2323 - 2. 2. 1962 

SITKI DAO ve arkadaşlan 
Kı rı kdavudi· köyüncl 

Karar N o. Ka mr tari hi 

2422 25 . 5 . 19'67 

( Dilekçi : Batman'da a,sayişe mii.essir olaylar

dan ve vukurı gelen kavgalcırdan huzursuzluk baş
gösterdiği geçirnsizlikl erden m ii.~ t ekidiı·.) 

Batman - SltRT 
İçişleri Bakanlığının cevabi yaz ı sında: 1961 -1962 

yıllarında Yolağzı köyünde ağalarm baJSlnsı yü
zünden vukua gelen kavgalar neticesi huzursuzluk 

başgösterdiği, zamanda adli yönden tahkikat yapılarak suçlularm tevkif edildikleri; köylüler arasın
daki husumetin iki tarafın barışması neti~esinde ortadan kalkmış olduğu, bildiri'lmiştir. 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile saıJübiniıı adı, adresi ve dilekç1e özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği bakaniıkça ye
rine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birl1ğiyle karar verildi. 

2339/ 23.39 - 5 o 2 o 1962 

M EID1ET ALİ PEKMAN 

Kızılay Mmwkşe sokak Birli·k Ap. No. 9/ 2 

Ka:rar No. Karar taTihi 

2423 25 o 5 o 1967 

(Dilekçi : Hava Tıığgenera.li olar·a,k terfi etti
rilmedcn 42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli 
edildiğinden mü~ tckidir.) 

l\Iilli Savunma Bakanlığmın cevabi yazılarm-

ANKARA da : Adı g<'\<'11 bugünkü kadro ve mevcutlar mu-
l'n<'chrsinde 1060 ~-ılnıda emekliye ayrılmış bullı 

nan ilgi 1 inin tünıgeneralliığe yükselt Ttınesi Ye emel\ ı tl iğinin iptali mü nı ki in olmadığı, esasen Danışta
ya açmış olduğu dfn· anııı da siiı·e aşıını sebebiyl e redoedilmiş bulunduğu, bildidlmcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ::-,çıklana.n dilekçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge•·aktirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2340/ 2340 - 5 o 2 o 1962 

l\IUII tTTİN TURAÖAY 

1\{a.ltcpe Özvcrcn sokak No. 31/3 

Karar N o. Karar tarilıi 

2424 25 o 5 o 1967 

(Dilek çi : H ava Tuğgeneı-ali olarak terfi etti
ritın e den ·12 sayılı J(anuıııın hükiimlerine gö1·e 
emekli edildiğinden miiştekidir.) 

::\filll Sanınma Bakanlığının ceYabi yazısında 
AKKARA Adı geçenin tümgeneralliğe terfi etti1·ildikten son-

ı · a emekliye scvki mi.imkiin olamadığı, bugünkü 
kadro meYcutlar muvacclwsi'ııdc J960 yılında emel;liye ayrıinmı bulunan 24 . 12 . 1960 tarihinden 
18 . 7 . 1962 tarihine kadar Tarım Bakanlığı Sa nnıına Srkret crliği görevlerinde bulunan ilgilinin 
tünıgrneralliğe yükseltilmesi W' emekliliğinin ipta li mümkün olamadığı, esasen bu konuda Danış

tay-a da,·a açmış olduğu ve hcniiz ncti'cclcnmcmiş olduğu, bildirilmi§tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna 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 No. Karar tarihi 

2425 25 o 5 o 1967 
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(Dilokçenin tarih ve ro. su ilc sah'ibinin aıdı, adresi ve Jilekçe özetiyle komüıyon kararı) 

23-J.3/23.ı3 - 5 . 2. 1062 
Karacabey Çiftlikleri Drrncği Ba~kanı 

( Dilekçi : Şeker Frıbrikıısma zırıncarlannı t es
lim ettikleri halde, paralarmı alaınadıkla.nndan 

mii:~tckidir.) 

B anayi Bakanı ı ğın m cC\·ab i )·azı sında : Sözü 
KARACABEY eel il en 1% 1 yılına ait pancar bedell erinin tamamı

nın örlcnmiş olduğu, bildirilmi şt ir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2345/ 2845 - 5 . 2. 19'62 

VEC tn! JIÜRKUŞ 

Karar No. Karar tarih i 

2426 25 . 5 . 1967 

( Dilrkçi : Vatani hizmet t ertibinden maa:5 b ağ

lanmasını istemektedir.) 

Bakı ı·kiiy Güngören köyü Saka sokak 1To. 7 l\'Iilll Savunma Bakanlı~ınm ce,·ahi )'azısında : 
Adı g<'<:eno maaş bağlanahilmcsi i'<;in ki şinin, Bi-

İSTANBUL rinei Ci han Sava, ı veya Kurtuhı, Savaşmda em-
sall<'rind<'n üstün bir başarı ve hizmet sahibi ol

ması, bu lııı snsun Harb Tarihi kayıtlariyle veya o nitcliktrki hrlg-clrrlc sahit bulunması YC yardıma 

muhtar: bir yaşama ic:indr hulnnma..<ı ı grrekmekte ol<1nğu, h akkınci a kanun teklifi ~·apıldı ğı wya hö:v
lo teklifin yapı lması ic:in Ba lnınlı ~a ıniiı·ncaat cdilrli'~ i takdi'l'(k w )':ırdıma muhtaç durumda bu
lunduğu husususabit bulunursa adı geçrnc yardım yapılm asının Bakanlıkc:a uygun karşılanaca.ğı, 

bildi ri ı mrktroir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiniri 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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

234-8/ 23-18 - 6 . 2 . 1962 

M. ATAl1AY ZAİMOGLU 

Davavekili eski icra memuru 

KEÇ İBORLU 

K a:rar N o. Karar tarihi 

2427 25 . 5 . ]967 

( DiiC' kçi : 6267 11e 6268 saıf7h kanunlarla., nıül
ga rırlliıt C' nıeslf'k ilıtisas rıuktebi rııf'znnlanna., icra 
hakimliği hakkı tanınnı1ş lmlnndn_ijıından bahisle 
bıına benzer bir kanun yapılarak, anılan okul me
znnlnnnrı icm i.5lerini, takilıetn•ek lınk ı•e wtkisi
rıin tarıımııa,çmı ı·e lm h nsıısta nıhsrıtııame veriı

nır'sinin srı(ilnnmrı.mıı istPmeldedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aqıklanan dilekçesinde vakı isteği k anun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 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 

2428 25 . 5 . 1967 



-- 21 -
(Di.lekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin a,dı, adresi ve di1e'kçe özetiyle komisj"'n kararı) 

2354/ 2354 - 6. 2. ] 962 

U. RA?\[AZAN DUR?IIAZ 

Koruyucu Memuru T kel l\füdürlüğüııde 

(Dilekçi : T ekel Genel llfiidiirliiğiinde Kom
yııcu, kantarcı, hademe, bekçi unvanı ile çalışmak
ta olduklarını, memurZara veı·ilen haklardan ftı? f· 

da.landırılınalarmı istemektedirler.) 

KARAMAN Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısın-

da : Barcm dahili memurlardan tamamen ayrı bir 
statüye tah i olan barC'm harici vazife gören C:C'Şitli hizmcililC'rin memurlara balışedilen hak ve men
faatlC'r hakımından ayrı ınuanı(']cye tabi tutulmuş olmalarmdan bir adaletsizlik mcvcudolmadığı, bil
dirilnı C'ktedir. 

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 yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2360/~360 - 6. 2. 1962 

HAT1C'E IŞTTC 

Ç'C'hiıs köyünde 

Çcltikçi - BURDUR 

Karar No. Karar tarihi 

2429 25 . 5 . 1967 

( Dilekçi : l stikliil H arbiııde şehit olan oğlı.ın
dan maa.ş bağlanına,sını, talebetmektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının ccYabi yazısında : 
Arlı gec:cn oğlumın şehit olduğu tarihte, evli oldu
ğundan l 683 sayı h Kanunun 48 ve 64 ncü mad
deleri gereğince maaş bağlanmasına imkan olma
dığı bildirilmektedir. 

GereP,-i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2367/ 2367' 3~-~8/3~48 - 2 . 6 . 1962 

İLYAS BEKAR 

Lisede Daktilo 
AhmC't 1 staöıncr eliyle 

TRABZON 

Karar No. Karıır tarihi 

2430 25 . 5 . 1967 

(Dil rkçi : 1lgili mercie tesliın ettiği tabancası
nın halen iade edilmediğinden miiştekidiı·.) 

!~işleri Bakanlı ğının cevabi yazı mda : Adı ge
çene tabancasının iade edildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği bakaniıkça ye
rine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

!{arar No. Karar tarihi 

2431 25 . 5 . 1967 
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(Dile-kçcnin tarih ve No. su il r sahibinin nd ı , adresi vr cliJıekçc özetiyl e 'komisyon kararı) 

2..t00j 2..J:OO - 6 . 2. 1 !J62 

KADH1 öz~;L vr a rkarln ş ı 
Özel h la re oda e ı la rı nd :nı 

ANKARA 

( Dilrkçil er : t'rrrtt e _qcçrn yirınib eş, otuz sene

lik hizm etl erinden mı senl'sinin borçlanmayrı tutul-

1uğuHdan, balı sil e, lıizmetf c rind c ll on Sl' ll l' d l' n fa z
/cr. olan kı smmın da borçlandırılmasını islcmektc

dirll'r.) 

:\[aliyr Bakn nlığınııı f'l'\· alıi .'·awıı n (la : Borc: laııdll'lııa lıükiimiC'ı·t sandıkların mal! clunımuna 
('ll fazla lll('nfi tC'sir rclcn hiikiinıl r rclC'n bulundu ğ- nndan on yıldan l"azl a müddetin bol"(;lanclıtılnıası 

u~·~un miitalfuı. rclilınrnırktr olclnğu, lıildirilmi ~ti r. 

Gereği düşünüldü : Di!ekçinin yukarda özet,i açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2..t02/2..t02 - 6 . 2 . 1 !162 

H ATİ CB BARrT('FOOlJl. 

1[arnıara. sokak N"o. Tuna Ap. Bah ~C' iı: i 

Yrnişrhiı · - AKl\AR .\ 

Karar N o. Kaı-ar tarihi 

2..t32 25 . fi . Hl67 

( Dilekçi : Bıdqm· zindanlannrla. 13 stnerlir çii
riiınckt e olan yeycninin, kıtrtanlmn .mıı istcml'ki e
rlir.) 

Dı şişl rr1 Bakanlığınm C('vabi ~-azısında : Adı 
gPc:rn H Nisan Hl6..t günü diğ-rı· SC'kiz soycl aş Yatan
da~ııııızla biı'llktr , Bnlgnristan'dan Tiirki~·C' \C' iadr 
rdilm i.· hnlunduğ ıı , bildirilm rktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğ-iyle karar verildi. 

248..t / 2484 - ı o. 2. ] 962 

BJ<JKtR ÖZKIH \"<' arkadaşlan 
H allrtan 

~ER I K 

Karar No. Karar tarihi 

:.!-t38 25 . 5 . 1 !)67 

( V ilekçiler : S erik kaza merTtezinde belediye

nin yeni inşaata ruhsat 1• e rilm enıesinden şikayet 

etmektedirl er.) 

l c:iı;ılrri Bakanlığının C'C'Yahi yazı sında : Şi•ka

.\·rt. konnsnnun; o tarihl erdC' b<'lC'di')·c ba.'}kanlığı 

r!."iirr,·i ni ifa ('(]en ka,,· nıakanıın 67R5 sayılı Kanun 
g'l'I'C'gınrc inşaata ı·uhsat n~rirkrn h akl ı olarıık ka nun, talinıat lıükiiınlC'rini n_vgnlamasından. kanun 
\"O talim atın imkfm wrmediği imıaata, nılisat wrınrınr<ıindrn il r ri grhliği, bilcli'rilmrktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı ~>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
ıenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2434 25 . 5 . 1967 
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(Dilekçeniu tarih ve o. sn ilc salıibirun adı, adreili ve dil ekı:e özetiyle komisyon kararı) 

2975/2975 - 20 o 3 o 1962 

YUNUS DB~IiR 

Al dürrahiın kö~·ü eski eğitıneni 

(Dilekçi : 1939 yılında açı lan eğitmenlik kur
sundan mezun olup er'jitmenlik görevini yaparken, 
13 . 5 . 1960 tarihinde görevinden uzaklaştınlma
smdan miişt ekidiı·.) 

Enez - EDi RNE Milli Eğitim Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Adı gcı:enin dil ekçe inde konu ett iği , hi <: sebepsiz 

olarak Ya zi fcsinc son verildiği iddiasının ası l sız olup, başansızhğı dolayıs i•y le görevine son Ycril
diği, hildirilın cktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ::ı.çıklanan dilekgesinde vakı hteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle k omisyonumuz çalışmalannı dü

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

4496/ 4496 - ı . 8 o 1962 

AIIME'l' ARSLAN'O CiLU 

Tiükümet cadd e i Aı·zuhalci 

EDREMiT 

Karar No. K a rar tarihi 

24:35 25 o 5 o ] 967 

(Dilekçi : Iştigal e ttiği arzuhaleilik işinden 
cl olayı adına salınan götiirii usuldeki Gelir V ergi
sinin fazla olduğunu bildireı·ek,- bu t•erginin indi
rilmesini ı·e 63 yaşında. olması sebebiyle de vergi
den mıuıf tutıılmasmı ta.lebetmektedir.) 

Maliye Bakanlığının cenıbi yazısmda : Adı ge ı:c nin uyuşmazlık mali kaza mercileri'nden itiraz 
komisyonu karan ilc kesinle miş bulunduğunu , bu konuda bakanlık<:.a. yapılacak biT işlem kalmamış 

olduğunu, 60 yaş ı nı doldurmuş olanların Gelir · ,~crgrsi'nden muaf tutula!cakl'an hükm e ba ğlan-

mış ise de, 202 sayılı Kanunun l_!e·ı:i•ci 2 nci macl<l csiııin ( lı ) fıkrasına göre 1 . 1 . 1963 ta·rihin
d n iti'baren yürüı·lüğe girdiğinden «1961 yılına nit lmzançlann mczküı· hükümden faydalandırıl

masıııa lmın.ıneıı imkan olmadığı.» bil'clirilnıişbT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n.çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mi.iracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzcıı bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar No. Kar·ar taı1hi 

2436 25 . 5 o 1967 



- 24 -
(Dil<'kc;:i•nin tarih n No. su ilr s:ıiıibinin adı. aclrrsi vr <li1rkı:e özetiyle 'komü:;yon lmı'a l'l) 

-Hi:>H ..J.(i.iH - ô . 8 . 1 %~ 

'1'.\TTtR 1\fıP"\ ~L ,\\" 

A ~ağ-ı TTaııııııa mahallesi Yolnı~ başı Xo. 8 

ntvRI(:t 

( Dilekçi : 'l'r'DJJ Iş letmesinde Yol Başça?.•uşlu
r/nndaıı 1 . 8 . 196.1 tarihinden itibaren rr'sen 
cınrkliye seı•k edildiğini 3 1 sene 11 a.y/ık fi ili hiz

mrt ıniiddrtiııin 2f sene 7 ay ; 22R sayilı !(anun ge

rrr/inr r f:JO lira ii ze rinden D Dcım'ryollan Işçi Si-
gar/ala rı ı•c 7 scnr ·i ayı da '1'. r'. Emekli Sandığı 

hrsrılıiy l r r;oo lirrı iizrriııdrn yrı]Hlınrık iizcre 2:2.9 lira 97 kuruş emekli aylığının azlığından mii.~teki-

ıl ir.) 

n:ı~tırnıa Bakanlığ-ının ('('\'alıi ;\'azısı n<l a :Adı grr:rnin 1 . 6 . Hl33 tarihinde re'srn emekliye 
sf'\'k C'rlilrliğ-i 15 . 7 . 1fl61 tarihine kad:ıı· f'nwk li.\'<' tahi olarak geı:f'n hi zmet nıiirl rl c ti 28 yıl 1 ay 
I..J. günrlm iharrt olduğunu, hn hizmf'ti ()1!)3 sa~· ılı Kaımnla ekh• tti ğ i 3 Sf'l1C 8 ay lG günlük lıi'zm eti. 

ılr il ıl\-r rdilııwk sııt'('fi,dr lıiznırt topl:ınıı 31 srnr !) ay 2!) giin r h :ı li ğ olıınışsa da memur'iyrt ıııw w
ııııım yol r:anışn olınasıııdan dolayı 1 . 6 . 1!):13 - !) . 3 . 1!J:l4 taı· ihl e d nrasııHla gec:rn hizm eti 
ilc tı ı :ı:] sayılı Kaı ı mıla rklrtııı i ş olduğu. hiznırti ıl fthi l 24 sene 5 ay 2:3 giiıı<len iharr t olduğunu, 

12 . 1 . 1!)()1 1:ıı-ilıinıl<' yiiı·iiı·lüğ'r gi ' ı ·r ıı ~~R sayılı Kaınınn göre adı grı::rnin iki smı ıhğa hölün rn 
hizııır1 ıııiiılılc· 11 if:in s:ınıkla ı· krndi ınrYzulamıa g-iiı·r ayı·ı, ayrı işl<' ııı yapmış olduğıı. 2() . 7 . J!)()G 
taı-ilıirıılr yiiı·iiı·liiğf' gi• ı ·r ıı 6fı sayılı Kamın hükiiınlf'ı-iııe giin• 1 . !) . 1!)()G t aı·ihhHl r ımıt e heT ol
mak ÜZ!'I'r <'mrkli a.Ylığı ıniiktrsep hakkı olaıı 10 drı·errrl rn 675 Jiıraclan ürı·ct iizrı-iıırlcn t a'(lilrn 
.\·r ııiı!Pn tahsis rılilrı·c· k ve biri'kıııiş aylıki ne da toptan kendisine T. C. Em ekli Sandı ğm ca öden
diği. hilıliı-ilın ktrılir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala inteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çahşmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

.ıno:J;-ı.!Jo:J - 26 . n . ı nrı2 

~\WST.\FA l'LU~OY 

Yizr k:ızası Yazı ıııahallrsindc 

KTRKLARETı1 

Karar No. Karar tarihi 

2437 25 . 5 . 1!)67 

( Dilckçi : Vize ka.ıasınm J(iiçiik yrıyla köyii 

ilko lml Öğretmenlerinden 1912 dağtımltı 1'C ranak
kafr Ö!jrctınen Okulu 1.95R/1959 mezunlanıırlnıı 
lııılnnan oğlu Yusuf Ulusoy'un Eyliil ınaaşı veril 

nıNli,ği gibi mzif esine son verilmesinden miişt eki

dir.) 

:\fiili Eği tim Bakanlığının Kıı-ldarf'li Valiliğinin rrvahi ~·a.zısınC!a : Yüksrk Bakanlıkı::a 30 E ylül 
1!)63 taı· ihinclr İld<'ki giirc\'inin ba şlamış ohıp, ınczki.ir tarihten beri Vil ay<'ttc ~alışmakta olduğu, 

, bil d i ı·il mclctc<l ir·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2438 25 . 5 . 1967 



-25-
(Dii C'kçcnin taı·ih ve o. su il c sahibinin a<lı, adresi ve dilekçe özetiyle komi. yon karaı'l) 

4096/ -1-996 - 4 . 10 . 1962 

N1ITAT.ı SONAR 

K onya sokak Kazazoğlu H an Ko : H 

ruln İkinri Biiliim Ba!)ka nlı ğ'ının 30 orak 1067 

( D ifekçi : Elazığ Asliye JJuloul~ lfakiminin 
görevini kötiiye kullandığındam miiştcloidir.) 

Adalet Bakanl ı ğının ceYahi ~-az ı Rında : Şika
yet edi len Elilzığ Asliye Hukuk lHalıkcmesi IH\
kiıni Nusret Taftalı 22 Ağustos 1 !)63 tarihinde 
,-efat etmiş bulunduğundan Y i.iksck H i\ lcimlcr Ku
tarih YC 1967/ 175 sa~·ılı Kararı ilc -1-!1 sa~·ılı K anu-

nun 43/l nri madd C'sin c giirC' sonışturma~·a lii zum olmad ı ğına karar wrilmi ş olduğu, bildiı·ilmC'kte

diı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:'iO:.!:i/ 50:2;) - 8 . JO . 1962 

:\WS1' .\F .\ 1'Ej[EL w al'lmdaşl a rı 

Ya nklw_,-a Köyü 

Karar 1'\o. K arar tarihi 

2439 25 . 5 . 1967 

(Dilckçilcr : .tl[yon ili Emirdağ ilçrsi, Yank
ka.yn köy ii ol.-ulıı ii[/ ret m c n i olıt]J. lıaşka ye re na k li 
kiiy l1 afl.-ı tarafından ı:~tcmncktcrlir.) 

:\filll Eğ-itim Bakanlığ-ının <'C'Yahi ~-azı sında : 
Emirdağ - A FYO~ Eıninlağ il<:rsi Yarıkka~·a K öyü Okulu Öğretmeni 

Hıza Eııd l'r' Disi plin Kuru lu Pınınm 'ilc 35.8. 1964 
tarihinclc Emirdağ Knrucl rre Kö~'ii Okulu Öğrctııwnli ği ıı r, 30 . 0 . 1%5 tarih inde istC'ği üzNe Bü
~· iik Tuğlnk Kö~ii Olmln Öğrctıncnliğinr naklcd i·lmifj Ye Enıiı·dağ mC'rkcz okullanna sında bulun
duğundan 19 . ll . 1966 tarihinde Merkez İnkıl fıp Okulu Öğretmenli ğin e tayin edilmiş olduğu, bil
dirilmdct C'dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapıimasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

!)0;)8/ 3038, 7346/ 7346 - ] . 4. 1963 

HALil, ER 

Kankclibi No. 64 

Burhaniye - BAT.JfKESİR 

Karar No. Karar tarihi 

2440 25 . 5 . 1967 

( D ilckçi : PTT Işletınesi Genel .lliidiirfiiğii Ed
remit J!crl,·ezi Ya ya Dağıtıcılığmdan olup 6711 

sayılı Kan una .IJÖre mıuı.melc yapılmasını istemek
tedir .) 

Fla.-ıtırıııa Bakanlığının rrTabi ~·azısmda : Adı 
ı:rc<:rnC' eYYelrc bağlanmış olan 2,5 lira son hizmet 

zamını a:v lı ğı , hililhara 669 sayılı Kanunun birinci maddc. i g-C' ı·cğineC' Emekli Randığınca alt sınır 

olan ~50 lira~·a <: ıkarı lınış ohıp, 6741 a~· ılı Kaını na göre he:aplanacak a)·lık da bu milcta1'<lan fazla 

olmıyarağı, bildirilnlf'k1C'd iı·. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahai görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2441 25 .. 5 . 1967 



-26-
(Dilckçcnin tarih ve No su ilc sah iJı.iniıı a-c1ı, adrooi ve dilekçe özıeıtiylc komisyon kaı·a:n) 

5116/ 5116 - 16. 10. 1962 

HlJJMt GÖKTÜRK 

~f eı·kez Muhtaı·ı 

( Dilekçi : Yusufeli Ortaokulu iki sen eden beri 
tek. öğretmenle tedrisat yaptığını, ortaolmla sene
lenlen beri as1l Jı'mnsızca öğretmeni ı·erilmeıniş 

olduğundan kendisine bı~. görevin ı·e rilm esini iste
mektediı·.) 

}filli Eğitim Bakanlığının cevabİ yaz ı sınua Yusufeli Ortaolmlunda Fransızca dcrsirrini okut-
mak isteğinde bulunan Hilmi Uöktürk, yüksek ok nl mezunu ve ilkokul öğrrlmcni olınaı;ı sebebiyle 
adı geçen ortaokula g-eçici olarak Fransızca iiğrct mrıı li ğiııc atanmas ı mümkün olmadığı, hildi•ril
nı ektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını di.t
ıenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

11157/ 11157 - 19.3 . 1964 

SEYDO ATILLA ve arkadaşları 
H alktan 

CEYLANPINAR 

Karar No. Kal'ar tnrilı i 

2442 25 . 5 . ı %7 

( Dil ek çiZer : B elediye brı.Jkanının .mi istimali ı: e 
krtr"gaşalık çıkarmak istediğinden şikayet etmekte
diı-l e ı·.) 

! ~işleri Bakanlığının cevabi yazısında : Cryliln
pınar Bckdiye Ba~kanlık seı;iınini mi'ıtaakıp scc:imi 
kaylwclrn Scydo Atilla ve arkada~lannın karş ı ta

raf <:a kendilcı1nr suimuamclr yapılaeağı şüphe: H' zrhahına kapılarak tec1hir alınması ga~"rsiyl c ş i '

kfıyetto bulundukları, ve o tarihte zabı1aca gerekli tedbirler alınmı ş olduğu , adı p:eı::cn başkanın ge
rrk memuriyet dolayı si,vlr, gerekse memuri.,vet yazifesi sırasında i~l enıniş bir suı:un bulunmadığı , 

bil d i rilmPkteclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idıı.ri mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihe,tle komisyonumuz çahşmalannı dü 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

3109/ 60714-3 1 .3. 1961 

MEHMET ATEŞ 

Ceza Evinde mahkum 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

2.f.+3 25 . 5 . Hl67 

( Dilekçi : Tekirdağ C. Srwcısınm göreı'ını kö
tiiy e kıılland1ğından şikayet ctrnelcf cdirl c1'.) 

Ada l ct Bakanı ı ğ ının crva bi ~-azısında : Teki r
dağ eski C. Savcı sı S::ıip P olat hakkınd a yapılan 

KOYULHlSAR şikayet üzerine yap ıl an müfettiş irrai tahkikatı 

üzerine adı geçenleı>j n iddialarının teeyyüdetme
ınesi sebebiyle mütalaaname gereğince sözü edil en C. SaYcısı h akkında ımıamele tayinine mahal gö
rülmemiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı ge!'ektirdigi cıhetle komisyonumuz çalışmalanm dii-



- 27 -
(Dilcık~0nin tarih ve No su He sa!hill;ıini.n atlı, adresi ve di1ekçe özetiyle komisyon kararı) 

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

1 03-+/ 1 075 - 4. 4. HJ64 

AHMET ÇALIŞIR 

Karar No. Karar tarihi 

2444 25 . 5 . 1967 

(Dil ekçi : Orrnan J(anıınuna rnuha,lef etten mah

ldiııı edildiğinden miiştekidir.) 

Evrcn•li köyünde Adalet Bakanlığımn cevabi yazısında : Adı gc-
r.enin muhtelif tari•hlerde arnıanda tarla açmak ve 

Trakya - VİZE açtığı tarlayı genişletmek suçlarından Vize Sulh 
Ceza Mahkemesince 19 . 9 . 1962 tarih ve 512/ 431 

sa~· ılı , lG. l l . J%5 tarih Ye 578/ 727 sayılı ilanıtarl a nıahkfım edildiği, hapis cezalarının infazını 
ınütaakıp orman idaı·rsini'n i• l ii ınl ara istinaden i azınin at, ağa~:landırma ına<;rafı ve vekalet ücretini 
öd0mrsi için Viz0 iera nıC'nıurlnğuııda al rylıinck hıkihr. g-iri~tiğini, hi·ldirmiş ve işlem sonucunun di
l ckç i~· C' trlıliğinr t<•wssiil olunrluğn bildirilmektrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz-
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. • 

11 40/ 1181 - 24 . 8. 196-t 

NÜZHET AŞKl 

Eski :i\tiulıarip Crmi~·cti Üy0si 0mekli 

DİYARBAKIR 

hamal ların adı gec:cnin yazıhanesinin bulunduğu 

dir. 

Karar No. Karar tari'hi 

2445 25 . 5 . 1967 

( Dilelrçi : H arnaıTarın kendisine hcıkaı-et e ttiği 

ı· c belediyenin müdahale etmediğinden miiştekidir.) 

İ~i·şleri Bakanhğımn ceYabi yazılarmda : Adı 
~e~enin iddia ettiği 'gibi sepetli haınallarla arasın
da anlaşmazlık çıktığı, bel'ediye zabıtasınca bunun 
ii nl endiği ve bu halin devam etmemesi için sepetli 
Borsa Ham eivarından menedildiği, bildirilmelrtc-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 

yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görülmediğine oy bir
liğ·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar taı·ihi 

2446 25 . 5 . 1967 



- 28 -
(Dilcıkçenin tarih ve No. su il c sahibinin a.lı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

116~/ ı ~03 - ll . 9 . 1!)64: 

~WS'l'AVA ITtK:\IBT ÖZPOLA'l' 

Bınekli 

IIALPETf 

(Dil('kçi : !Ja.l{cti B elediye Bruıkaıwıdan m iiş

tckidir.) 

l c: i şleri BfLkaıılığının cC'\·abi yazısında : Adı gc
c:enin ııikilyeti lıakikat c aykırı bulunduğu, lıildiril

mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaJn bJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l17+/ 121fi - 30.9.1!16+ 

SEFER BÜYÜKBAŞ 

Crza EYinde malıklım 

YOZOAT 

redc tutulına cezası Ycı·ilcliği, :·apı lan İ f:ılrrclr bir 

Karar No Karar k'trihi 

24-:1.7 25 . 5 . 1 067 

(Dilckr;i : Yozoat ('eza Eı•inrl(' lıiikiiınlii bıılu

nnp idari yolsuzluklardan ıniiş t e kidir.) 

Adal et Bakanlığının crYahi yaz ılarııı <la : Adı 
ge·ı:eni'n ceza rvini'n disipliııi bozucu harekctlc're 
baııvıırcluğu, hüküınlül er arasmda gruplaşmalar 

~·arattığı cilırtle, krıı<lisine bir hafta süı·r ik lıiir -

11S11 1 siizliik lı ulu n maclı ğ ı lı i 1 cl i I" i 1 nı rld e<l ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 birliğiyle karar verildi. 

128 18/ 128 1R, 1212/ 1253, 
12263/ 122()3, 1142/ 11 :1 - 1!).12.1!)64 

EROL BlT<TEN 

T. lıı Bankası A. Ş. lstanlıul Bölge :\Iüdüı·
lüğ i.i Y cl ck Şefi 

Karar No. Karar tarihi 

2448 25 . 5 . 1967 

(Dilekr;i : J'iirkiye J.s Bankası /(ontrol Şefi 
bııluııdıı,ijıı sırada i.Ji1ıdcn çıkrmldı,ğmı, eski gör~
ııinc iadesini ist~mektcdir.) 

'I'irarct B akan 1 ı ğ ı mn rrvabi ~-awn nda : Adı 
grc:rn 16 . 6 . 1 !1 fiR 1 arihimlrn hrri hanimları ca

mia.~ı ic:i ndc mnht r lif yrrlcrdr giirr\"l rndiril r rck 
halini ı ı-;lah c:ares ino tr\'C'ssül rclilnıi~ iken her bu-
lund nğ'u şuhrck gr~i ıns izliğ'i yiiziindcn ınrsai al'ka

claşlannı da rahatsız edrrrk işl rrr miirssir olacak lıarrket lrl'(l <' Jııılımclu ğu uıhakkuk ctti ğiıı<l rn lınn

clan böyle ıniicssrs<'yc katiyr n faydalı olamıyacağı kanaatiylc sözü gr<:rnin toplu iş siizl cşmcs i hüküm

leri uyarınca hi7mct akdinin feshedildiği bildirilm ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçini.n yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-



- 29 -
(Dilekçcnin tarih ve No. su ile sa1h'ibin:in a.dı, ad resi ve dilekc:e özetiyle komisyon kararı) 

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

] 994/ 1235 - 7 .ll. 1964 

Dr·. CEZl\11 IŞ 1 K LI 

Ba.h~elievlcr 1. caddc 5. durak No : 39/3 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2449 25 o 5 o 1967 

(Dil ek çi : 1963 yılında Almanya.dan getirmiş 

olclıığu, Opel marka otomobil icin Giirnrük ve Te
kel Bakanlığı tarafından 9100 lira 50 kuı·uş istik
rar fonıma katılrna payı adı altında bir nıeblağ 

tahsil edildiğinden ıniiştekidir. ) 

l\Ialiye Bakanl ığının ccvabi yazısında : 
7 . G . 1%3 ıarilıiııdc Bakanlık Ye Gümrük Tekel Bakanlığı al<>Yhinde Danıştay nezdinde a~tığı dasa 
nrticrsinde J639 sayılı Kararla söz konusu priıniıı an ı gc~enc iadesine kaı'ar Y<'rildiği, 9 100,50 lira
lı k primin ia.drsi İ\in T. C. l\Ierkcz Bankası Grncl Müdürlüğüne yazılmı~ ve ilgiliye tebliğ edildiği, 

bildirilmiştir. 

Gereği di.i.şünüldü : · Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği yerine getiril
miş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

] 251/] 292 - 21 o 12 o 1964 

AT~! .GÜLER 

Palaııkı\ köyüııde 

)!UCUR 

ınrk üzere adı gc~enin, işe alnıması anılan 

edfu:liği bildirihnektedir. 

Karar No. Karar ta.rihi 

2450 25 o 5 o 1967 

(Dilekçi : H eyelan dolayısiyle kapatılan T e
pesidrlik tnzla.smda çalışnıalıta iken i.si1ıe nihayet 
t•erildiğini ; tekrar işe abnmadığı.ndan miiştelridir.) 

Günıı·ük Ye Tekel Bakanlığının ceyalJi yazısın

da : Mezkür tuzlanın istihsale başlıyacağı tarihe 
kada.e ')imdilik hazırlık çalı şmasında i's.tihdam edil

genel müdürli.i.k\e Kayseri Tekel Müdürlüğüne tebliğ 

Gereği düşünüldü : Dilekçillin 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. 

Ka rar No. Karar tarıih i 

2451 25 o 5 o 1967 
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(Dilcıkçcnin tarih ve No. su ilc sahibüıin a.dı, a<l ı·es i ve dil ,e kı:e özetiyle komisyon karaı·ı ) 

12 5/ 1326 - 28. 1.1965 

:ı\IUSTAB'A C-lÖUBKLl 

Şehitrluran mahallesi 190. sokıık Xo. 3/ A 

(Oilekçi : .tldana Belediy<'si Otobii s lş l etın esin
ce ik raıniye farknun ödenıııesi11i istemekterhr.) 

1 r:işleı·i B akan lı ğını n cr Ya lı i yaz ısıııda : Sözü 

l'dilrn farkın ödrnmrsinc kanuni ccvaz \'C iınkftn 

.ADA.\A bulunamadığı, T. C. Erneidi Sandığının 19.10. 1%-1 
t arih \'C l7- 2/37394- 06/691- 36 say ılı \'C Mali,,-c 

Bakanlığının 3 t . 12 . 1964 gün YC Bütçe Mali K o ntrol O enel Müdürlüğünün 1 Hi607 - 20100 sayıh 

cevabi yazılarından anlaşıldığı, brldirilnı cktNl ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna. mürncaatı g~rektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı di.i
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1376/ 1376 - 21 . 4 . 1965 

1BRAII1M ÇET lN 

Kah,'ec ile ı· Derneği Başkanı 

SÖKE: 

Kamr No. Karar tarihi 

24!5~ 25 . !) . 1967 

( Dilekçi : J(aymcıkamıık makamınca tcıvsiye 

edilen bazı gazetele ı·e abone olmadıklarından ve 

Mızı kitaplar/a mccınıwları t rmin ederek hir kii
l iiplırm (' me!fda.na gctiremetliklcriııdrn öliirii gah
ı·c lırınelf' rinin kapatıldığından mii§tckidir.) 

İ çi ş l eri Bakanlığının C<'Yabi yazılarında : Adı gc~rn il~cd eki kalwclıanrlt'rin durunılarıııın 1 Tınu
mi IIı fzıssıhha Kanunu hükümleri ne aykırı bulundukları, görül erek sağlık lmrullan yöııiinocıı bn 
kanuna, uymaları gcrcktiğini' n sahipl erine hatırl a tıldığ ı , bn yNkrc d c\'anı cd rn şahı sların fa~rcla l a

nabilmeleri için tarafsız gazete le ri almalarının w TGi.v ı·~ırı·i B akan lı ğı ik l\Iillt Eğitim Bakanitğı 
nın tanıim emirl eri gereğince d r inıl<ilıı nisbetind P H alk Eği tim l\Icı ·k zi ve Milli Eğit im Mi.idlirlü

ğünc>e t avsir c edil ecek sözü g<'c:rn kitaplardan 1 ,, m i n ct mclcı·in in h\t cııcl i ğ i . faluıt h u taYsiye \'C is

t ekl eri n yerine gctirilmenırsinden hi·<:bir kahwlınncn in kapatılnı acl ı ğ ı , ancak iki kahYCiıancııiıı sa

hipleri tarafından nıano alınmak sureti y le i'ı:ind r kumar o_,-nat ıldı ğı, tcshit cdilcl i ğiııdrn kapatıldık

l arı bildiri·lmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle k0misyonumuz çalışmalarını dil
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması '1asebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. 

Ka.raı· No. Karnr tarihi 

24:53 25 . 5 . ] 967 



- 31 -
(Dilckc:rniıı tarih Ye Xo su ilc sahibinin ndı, aclreısi ve clilekc:e öz~rtiyle komisyon kara n) 

13D l / l.J.82 - 1-t. 5. 1965 

Ö::\[Jm TCRAK 

Kara nı usul kiiyii ııdr 

LÜLEBURGAZ 

( Dilek çi : T oprak komisyonu tarcıfından köy
lerinde ya.zJ1lan uygulamada; 21 döniim arazi var
lığı bıılıındıığuna dair vermiş olduğu, beyanname 
iizerine kendisine 19 döniim arazi verilmek su1·e
tiyle topı·aklandınlmı,ş olduğu halde, ihbar ·iizerin e 
arazının istirdadı için diiva aç:ılcl1ğından miişteki

dir.) 

Köy !~leri Bakanlığı ceyaJıi ~·::ı.zısmda : Sözii g<'<:enin arazi Yarlığı eksik göstermek suretiyle 
fazla a!-'azi alınış olduğu arazinin, ist i rdadı ciheti ne gidilmesinde kanuna :ıykın biıı· cih t görülme
mektc olduğu, bildirilmi ür. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetla komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş erden olması hasebiyle komiuyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l 400/ l-J.50 - ..ı. 6. 1065 

RECEP SOLAK 

(Eski Kı z ıl ca) Kı zılcayıatik köyünde 

Karar ·o. Karar tarilli 

245-t 25 . 5 . 1967 

( Dilekçi : K ore'de 1953 yılında şehit düşen 

oğlu Ekrem olalı'tan maaş bağlanmasını istemek
i eel ir.) 

~1İ'lli Savunma Bakanlığının cevabi ya;r,ıların-

Al\IAS YA da : Oğlunun şehit olduğu tarihte 65 yaşını dol-
(ltırmadığı, ve sağlık raporlarına istinaden haya

tını ı:alışarak kazanır kararı alındığı ü;in; sözü edilrn maa bağlanamanuş olduğu, bildirilmiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti r.çıklanan dilakçesinde vakı ilteği 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 n·iyle karar verildi. 

1 -l..ıljl-J. 2 .. 21.7 . 1965 

SALİli IIlKl\:IET PERÇEL 

Gedikpaşa Sılılıiye Tcphirindc Sıhhiyc Mc-
mu nı 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2455 25 . 5 . 1967 

( Dilekçi : /(artal 1. , ullı Hııkıık Hô.lcinıi Feri
r' ıı.n'ıın gerçeğe aykın karar verdiğinelen ve göre
ı·ini kötüye kıılland1ğından mii.ştf> kidir·.) 

Adalet BaJmnlığının ceYabi yazılarında : So
ruşturmaya yer olmadığına, ancak i·lgiili Hakim 
Feridun Yasasever·c uyarma amaci~'l e tebl'igat ya
pılmasına karar veri,ldiğ i , bildiriılmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan koınisyonumuzca ba§kaca bir işlem yapılmasma mahal kalmadığına 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2456 25 . 5 . 1967 



-32-
(Dilckçcnin tarih ve No. su ilc sa'hibinin adı, adresi ve dikkçe özetiyle komisyon kaea.rı) 

l..J-."i7 1 ı ..J.!J tl - 8 . ] o . J 065 

ADE:\[ lLTL\X 

K<:"Ri'kkapu nınhallesi Tuzla Yazlıı Yunlu 
nı ev Idi n <1 c 

FETillYE 

(Dilek çi : il! eslekinin hayvancılık ve çiftçilik 
olduğunu, tarlası ve evi nıevcudolmaclığını ve iş

galinde bulıınan II azineye ait y erden bedeli karşı
lığında vadeli ola.mk bir miktar yerin tahsis edil
mesi için ilgililere başvurduğnnu M aliyeelen veri
len talinıat üzerine kira ile arazi verildiğini, baş

kaca bir şahsın yerinde bir· bamkada otıınnakta 

iken, icra marifetiyle barakcısının yılttırıldığı ve !Tazineden kiralrıd1ğı yere barakasını kıu·nıak iste
miş olmrwna rrrr]nıcn malnıiidiirliikçe mııvafakat edilrnedi,qinden nıiiştekirlir.) 

l\Ialiy<' nnkanlı~mın CC\'ahi yazılarınila : Adı g<'~Cnin t<'k ha.~ına :\'aşıyan ve hoş buldn~u ~-('re 

baraka kurup oturan ve ~iftı:ilikl<' iştigal etmeyip gw:imini sahiholduğu bir adcd ineğinin sütünü 
satmalda sağladığını, IIazi·nedrn Idralamak istrdiği arazinin 453/1203 hisscsinin Ilazineye ve müte
baki lıiss<'nin şahıslaı'a ait huluniluğu , Hazine hissesini ifrağ ve taksim suretiyle ayırdedi lm emiş ol
ması lıa'ielıi,,·Jc, muhtaç ı:iftf:i l <'re kiraya verilmesi nin mümkün olmıyacağı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. i>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai.t işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~501/2!1..J.R - 21 . 12 . 1%6 

TAHIR B.\ YKAL 

Sııngnr mahallesi 0mckli öğr<>tnıen 

Karar No. Ki.rn tarjhi 

2457 25 . 5 . 1967 

(Dilrkçi : fstil;l{ıl Marfalyası alanların hidematı 
t'aianiyeden maa._ş tahsisi için hazı rlanan tasarının 

bir rın evl'el çıkarılmasını istemektedir.) 

DARENDE 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşldl eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiy le komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan . 
Bol u Scnatörü 

S. Uzunhasanoğlu 

Söz cü 
Adana Scnatörü 

M. Y. JJ.J ete 

(Dilekçe sayısı : 91) 

Karar No. Karar tarihi 

24-58 25 . 5 . 1967 

Ka tip 
Eskişehir Scnatöri.i 

O. Ucuzal 



DÖNEM : 2 TOPLANTI: 2 

• B. M M • 
DlLEKÇE KARM A 

BAŞKANLIK 

KOMiSYO NU 
D lV ANI 

H A FTALIK KARAR CETVELI 

_ _. Sayı : 33 ..--

Tevzi tarihi 

5 . 7 . 1967 Çarşamba 

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

4/4 - ı o ll o ı96ı 

MUHARRli,;l\I OKAN 

Süleymanbey sokak No. 23/8 

(Dilekçi : ·Doktor olııp, 5 a.ydan beri Sağl1k ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tayini yapılmadığırı
dan miiştekiclir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmın ce,·abi 
Maltepe - ANKARA yazısında : Ankara Altındağ Hükümet Tabipliğin-

de istrhdam edi·lmekte iken, 18 . 9 . 1958 tarihin
de istifa etmek suretiyle görevinden aynldığı, adıgc~enin bilalıara Makina ve Kimya Endüstrisi Ku-

rumu Kırıkkale Top - Tüfek Fabriıkası Tabipliğine tayin edilmiş ve sicil dosyası 20 . 2 . 1962 tari
hinde sözü edilen Genel Müdürlüğe dcvredilıni. olduğu bildirilmektedir. - . -

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzce. bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

182/ 183 - 7 o ll o 1961 

l\IUSTAFA KEJ\I.ALETTİ T SAVAŞ 

Atalü1·k caüclesi 2. sokak Kayse-ri'li Bakkal 
Abdullah Şahinkaya bitişiğinde !stidacı 

Karar No. Karar taı1.hi 

2459 ı o 6 o 1967 

(D ile k çi : K azım ismindeki bir vatanda§ın i§ 
aradığın1,, Adana'da kıırurıı yatakhanesinde 15 giin
den fazla yatınlrııadığın1 ve ij verı'lnıediğinden 
rn iişt ekidi1·.) 

!ş ve !şçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü-
ADANA nün cevabi yazısında : Aradan beş yıla yalan bir 

sürenin geçmiş olması ve iş dileği ile, müracatta 
bulunan K5.zım adındaki şahsın dilck<,:cdc sadeec i.~minin beliıı~ilmEI3İ ve sı:zyadının bih:lirilınomeısi se
bebiyle, i ş wmini hnffilscmda ne giıbi tedbirler almdığının bilinemediği, ayrıca, dilekçe sahibi M. Kema-

lettin Sava§ ilc de tema'>a geçildiğinde, şikayetinin bir vcsikaya dayaıımadığını, ifade üzerin(' hasta 
olan Ankaralı Kazım'ın durumuna acıyarak yazdığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklana.n dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.h§ma.larını dü-



-2-
( Dilc-k<;cnin tarih YC ~o. su ilc sa•hibi ııin aıdı, adresi ve dile'kçe özetiyle komisyon kararı ) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2.30/ 2.)0 - 8 . ı 1 . 1961 

~c LEY~fA r TOPÇU 

(.'ubuklu raddc<>i Yeni iş~ i evleri ro. 5 

Pa-5abahı:c - !STANBUL 

Pak biı· işlem bulunmadığı hususu müştckiyc, 

Karar No. Karar tarihi 

2460 ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : Çal1§tığı işyerinden ç·ıkarıldığından 

müştekidir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabİ yaZ11arında : !ş
yerinin İş K anunu şümulünde bulunmadığı ve ha
liha:.ı:ır durumu itibariyle de kapsama girecek nite
liği haiz olmadığı ve bu durum karşıı-nnda yapıla-

tebliğ edilmiş olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

275/ 27:1 - 10. ll. 1961 

~ATil~ FEYZOV1Ç 

n z7 /:\faıi !\o. U Bijeljine Bosna Hersrk 

Karar No. Karar tarihi 

2461 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : Damadı lllulıammed Yümnii!niin 
1954 senesinde Türkiye'ye geliıı Anavatan'da Tii.rk 
vatandaşlığına kabul olunduğu ve sonra vatandaş
lıktan çıkarıldığından miiştekidir. ) 

YUGOSLAVYA İçişleri Bakan l ığının cevabi yazısında : Yugos-
lavya'dan memleketimize gelip; vatandaşlığıımza 

ıılmrlıktan sonı-a, milli gih·cnl1ğimi:.ı:i bozucu hareketlerde bulunması üzerine, yürürlükten kaldırı -. 

lan 1312 sayıl ı Kanunun 11 nci· maddesi uyarınca, Bakanlar Kurtılunun 28 . 10 . 1958 gilnlü ve 
4/ 1090!1 sa~·ılı karariyle yatan<la.cılığımızdan ı skat ve 16 . 12 . 1961 günü yurt dışına çıkanlmış, ol

duğu bililiriJmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yul'>arda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca blı' 

işlem yapılmasın~ mahal görülmediğine oy birliliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2462 1 . 6 . 1967 



- 3 --
(Dilekçenin tarih ve No. su ile saliibinin a-dı, adresi ve dile'kçe özebiyl.e komisyon kararı) 

298/298 - ll . ll . 1961 

HAl_,trJ YÜKSEL 

Meye köyünde 

(Dilekçi : Yükümlü cıskerlik görcııini ifcı et
mek_te iken, arızaland1.ğını iddia ederek ayl1k bağ

lanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
TAŞKÖPRÜ Geçirmiş bulunduğu hastalık vazifeden doğına bu-

lunmadığını, ınaluliyct dcreecsine de girmediğin
den vazife mfılullüğünc karar verilmediği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlımna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliy~n 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

301/301 - ll . ll . 1961 

HASAN BIDIK 

Bıdık Un Fabrikası sahibi 

Karar No. Karar tarihi 

2463 ı . 6 . Hl67 

( D ilckçi : Un fabrikast scıhibi oldıı.ğwrw, işçi 

primi erinin verilmesine amir kanun mımaraları
nın bildirilmesini istemektedir-.) 

Çahşma Bakanlığının cevabi yazısında 

AFYON ı . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanummun 2 nci mad

desinin birinci fıkrasında, bir hizmet akd!ne dayanarak, bir veya birkaç işveren tarafından çahştm
lan kimseleriln bu sözü geçen kanuna göre sigortalı sayılacağı, bi:ldirilmiştir. 

· Gereği di.i.şünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

305/305 - n. 11 . ı961 

GÜNGÖR ATEŞ 

Karar No. Karar tarihi 

2464 ı . 6 . Hl67 

(Dilekçi : Almanyrı'drı tedavi edildiği hastane
den müştekidir.) 

l\f. A. R. (17 A) Wiesloch 2. K. :a. Dışişleri Bakanlığının cevabİ yazısında : Adı 
geçenin bir hastanede tedavi edildiği zamana ait 

MANNHE!M bazı şilcnyetlerinin tahkiki l1akkmda Münih Baş-
konsol'Osluğundan sorulınuş olduğunu, adı geçenin 

24 Temmuz 1961 ilft 25 Şubat ı962 tarihleri arasın da akıl hastalığından mnstaribolarak Wiesloch 
H astanesinde tcdaYi gördüğünü ve 27 Şubat 1967 t arihinde yurda gelmek üzere Triyestc den İzmir 
Gcmi:sine bildirildiği anlaşılmış olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v~Jn isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2465 1 ' 6 . 1967 
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106-1-jlOG-l - l fl. 12. J% 1 

:\ll'ZAFFER TOLF~ 
(Dilekçi : Mimar olup eski işine iade edilme

sinı: ist emektedir.) 

. \ııı :ınıtk<i~· I3iriııri caclele o. 164 Kat 3 1 ı; iş l eri Bakanhğımn ee'\·abi yazı sında: Adı ge. 
~enin , Adalar F en Kurulu Şefi iken görülen lü-

Boğa.zi'c:i - l ST ANBUL zum üzerine, Faüh Kurulu Mıntaka Mühendisliği-
ne nakledildiği, 6. 9. 1960 tarihinden 21. 10 . 1960 

1 .ırihinc karlar -!6 gün istirahP.t aldığı Ye i ~th·aha tini mütaakıp 15 gün yıllık iznini kullandığı ve 
lıilfilı:mı. g-iirr;-ine diinınediği, bu seheplc 1ş K anummun 16 ncı maddesinin 2 nci bendinin «C» fık
n~-;ı grrr'!inrr i!)İnr son YCı-i ldiği bildirilmi şti r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari nıercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lcm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1 Ofı:>/ 106;) - 18. 12. 1961 

~[C~T .\FA ÖZDE:L\IİR 

Karar N o. Karar tarihi 

2466 ] . 6 o ı967 

(Dilekçi : .c1nkara B elediyesince, görevine son 
verilmesinden miiştelcidiı·.) 

C' ı· lH'ri Siingii Barm Sıla sokak No. 4/5 İçişleı1. Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge-
~enin aynı zamanda Bakanlığa verdiği 5 . 7 . 1962 

ANKARA günlü dil ek~csi üzerine Ankara Valili ği ilc ~'apı-

lan yazışma sonucunda; Ankara Belediresi nde du
nıııı ıı ıı a tı,\·gıın iirrrt 1 i mü n hal kadro olmadığı, nı ağclnriyctin i önlemek amaciyi c Temizlik İşleri 

:\IüıH ı·J liğii. Onha .. 'iıl ığ ına Brlrdi)·c B:ı~kanı t arafı ndan 26 . 7 . ı062 günlü ona.yla tayin ediılmesine 

ı·ağ'ın<'n ~·apılan mlitaadrlit tebligat somıcu görevine başlamadığı, bu sebeple söz komısu tayin onayı

nın iptali cihctine gid ildiği, bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v?,kı isteği komisyonumuz. 

c<!. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

UH/ 1 ~71 - ..ı.. ı . J962 
AlDfET ALl ERDOUA -
1 hecikdrrc köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2467 ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : Bıırdıır Şeker Fabrikasında işçi ola
rak çalış ıı-ken, i.J y erinden ~1karılclığından miişte

kidir.) 
Göllıisar . Bt11DVR Sanayi Bakanlığının cevnbi yazılaMnda : Adı 

geı:cn talimatları ve amirlerini hiçe saydığı, işye

rinde eliğer b kçilere de kötü örnek olduğu ve bu 
srt.ı.-pi('l'r binacn, fahri'ka i ·ç il e ı·iııin scl iımct i bakımından peTSOncl yönetmeliği gereğince, iş i1ıe son 
n:-rilmiş oldnğu, dilckı;i bu dun1m muvacehcsindc V<'. if)y<'ri disiplini bakımından tekrar işe alınina
·ı na imki''n gi)rii lemcdiği· , bildirilmi ştir. 

Gureği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileltçesinde vakı :nteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5686/5686, 1475/ 1475 - 4 o ı o 1962 

HAŞİM AYMAN 

Saydam caçldcsi Bahri Dilmaç Ticaretha
nesi eliyle 

Karar No. Karar t arihi 

2468 1 . 6 . 19Gi 

(D ilekçi : Incirlik Ifat'a Alanıncllı «An» inşa
atında çalı-şan işçilerden oldıığunu, Pazal' yevmi
yesini alamadığından miiştekidir.) 

Çalışma Bakanlığının revabi yazısında : .A dı 

ge~e11in d il e·k~el'eri üzerinde yaptınl a n i'ntC'h·ııw 

ADANA netice. inde, işye·rinin faa-li•yeti'nıin sona ermesiyle• 
closy< 'sınm 30 . 1 . 1964 t arihinden itibaren iş

lemden kaldırıtdığr , bu konu il c i'lgm 17 iş dava sı ac:ıldığı Ye müşt kinin de di"tnı. ac:tığı, 4d aııa 

Böl ge Ça·lı şm a Müdürlüğünce şirket yetkili leri' hnkkmcla 394, 3008, 583i sayılı kaınııılara ıııuha 

lıeıfetten dolaJ1 kovuşturma yapılma'Sı İ \İn i'lgili c\'l'akın Adm1a Cumhnıiyct Sa'\·eılığma qüııderi l 

diği ve kanuna muhalefetten ecza nıahkc~ı1C'si'n'C' alacaldan bakımından da iş mahkemesine dfiya 
açrldığr bildirilmiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1480/ 1480 - 4 o ı o 1962 

FERtHAN BASLI 

100 No. ve 2 . 1 . 19G2 günlü tel'. sahibi 

GEDİZ 

brr tahkikat ve ifadeye raslanmamış olduğu , 

Karar No. Karar tarihi 

2469 1 . G . 19fı7 

(Dilek çi : IT as at Oknlu öğretmeni ı·e idarf'c1h-
1'inden miiştekidi·r . ) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazı sında : 
Dilekçede ileri sürülen Im usla'I'la ilgili - halihazır 

idareci Ye öğr tınenierin de hiçbir bilgilerinin ol
madığı gibi ediz Ortaokulu kayıtlarmda bö~-IP 

yapı l an incelemeden anl~ıldığı bildi'rilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kaı'ar tarihi 

2470 1 . G . 1967 



- ~ -
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1-1-81 / 1-lB t - -!.ı. ı!J62 

1ICS'I' 1\ FA AYIIA.ı.~ 

.\tl a ııı ataş Merkez Kıraatlıanesi No. 47 

Üsküdar - lST ANB n1 

(Dil ek çi : Sivas 4. /:j letme eski şefle rinden olup, 
haks·ız alcırak gö1·evinden ıızakla.~ lır ·ıldı.ğından rııüş

tekiclir.) 

Ulaştı rm a Bakanlı ğının ccvabi yazısında : Adı 
gcç0n 4. tşletme Müdürlüğü emrinde Şeftren ola-
rak hizmet görmekte i'kcn, 5 . ı . ı!J 5!) tarihli 

Pkspr<''> katannda seyahat etmekte bulunan bir bayan yolcuya, tasallut etmekten suc,:lu görülcTek 
Boı·<:lar Kanımunun 340 ve .Memnriıı Talimatnamesin irn 175/ l-! ncü maddesi hükümleri gereğince, 

:.W . 1 . Hl5!l tarihinden itibaren i şlct mece kaydı kapatıldığı, maruz durumu ha<irhiyle trkrar tavzi
fiıı c imkan görülemecliğ i bildirilmektediT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
ztınliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy .. birliğiyle karar verildi. 

ı -~no;ı..ı.Do - 4. ı . ı962 

HÜS\EYLN r:üNEY 

Karar No. Karar tarih i 

24 71 ] . 6 . 1967 

( D ilekçi : Sağlık rııemur-ları haklarının koı·ıın

rııasını isterrı ehtedir .) 

~:ığlık 1\Ir. rkezi Sa.ğlık Memuru Sağlık ve Sosyal Yardım Babıılı ğıııın crvalı i 

yazı sında : Adı geçen clikk\esinde zaman Ye me-
BOGAZ LIYAN kan tasrih olunmayıp, belli bir konuya da işaret 

etmediğinden her hangi bir lcammi kovı.ışturma 

.vapı lm:ısı miimkün alamadığını, gerek şikayetleri \ 'C gerekse sağlığına zararlı etkiler yapncak daY
ı ·a nıı;ları önli<yeeek olan, sağlık m emurlarının görev ve yetkileri hakkındaki yönetmelik tasarısı ilgili 
k om isyanlarda incelendiği, bildirrilmektcdir. 

Geraği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~Jo. isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalLjmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş

lerden olma<ıı hasebiyle komisyonumuzca bir işl em yapılmasınamahal görülmediğ·ine oy birliğiyle 
karar verildi. 

14D l j 14!Jl - 4. ı. 1!)62 

HA YRA.M YILMAZ 

Koyunpınaı· köyünde 

Hanak-KARS 

Karar No. Karar tarihi 

2472 ı . 6 . ı967 

(Dilekçi : Dedeıerindcn beri zjlyedinde olan 

tarlalannın eUnden almrnasından rn iiJtekidir.) 

1 çi~leri Bakanlığını,n eevabi yazıl arında : Adı 
geçenin babası Yusuf Yılmaz tarafından 1.12. 1960 
tarihinele H anak ilçesi Kaymakanıl ı ğı na yapmış 

olduğu, müracaatl arına karşılık olarak şikayet ko
nwm gayrimenkullerin 11 Tadilfıt Komisyonu marifetiyle, kendi üzerine tapuya kaydettirdiklerini, 
bu defa mezkUr gayrimenkullerin esas sahipleri olan şahıslar, tarafından 14 . 4 . ı96ı tarihinde 
mahalli bina ve arazi itiraz komisyonu bıı§kanlığl na itirazen müracaatta bulunmaları üzerine, sözü 
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geçen gayrimenlmllerin şikayetçi Bayram Yılmaz'a aidolmadığı anlaşıldığını ve kayıtlarının iptali ile 
gayri'menkullcrin esas sahipl eri adına kaydcttiri•ldiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı )1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlanna müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar' verildi. 

1492/ 1492 - 4. ı. ı962 

ŞAHİNDE BAŞTU<) 

Galatasaray Sutera.zi sokak Sevim Ap. 
Kat 4, No. 7 

Karar ~o. Karar tarihi 

2473 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Uzun yılıcıı· ~rdııda hizmetten sonra 
emeklilik sıır·etiyle ay·rılan subaylat'la, onların ef
mdı ailesine her türlü s1hhi yardınılann yapzldığı 
halde; onların vefatmda bn yaı·dırnların kcsilııu

sinden şikayet etmektedirleı·. ) 

Beyoğlu - İSTANBUL l\Iilli Savunma Bakanlı6'1nm ccvabi ya.zılarm-
, da : Dilckçilcrin 12 . 2 . 1963 tarih ve 172 sayılı 

Kanunla dcğiştirilmiş 211 sayılı ! ç Hizmet Kanununun 69 ncu maddesi hülmıüne gör<' yerine g<'ti
ri·lmiş olması sebebiyle yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmcktediı·. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklin 
veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hase·)iyle komisyonumuzca bir :\]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1497/ 1497 - 4. ı. 1962 

ÖMER ÖZTÜRK 
Paşabahçe Karagöz sırtı ı36 

1499jı499 - 4. ı. 1962 
ABD LLAH BAŞ 
Paşabahçe Sazhdere 112 

1498/1498 - 4. ı . 1962 
SABRİ ÖZTüRK 

!STANBUL 

İSTANBUL 

Paşabahçe Karagöz sırtı No. 168 
! STANB L 

Karar No. Karaı· tarihi 

2474 ı . (j . 1967 

(Dilekçile1· :!ş Bulına J(ııı·unı1ına ıniiracaat et

tiği halde, kendisine iş veı·ilmediğinden rniişteki

dir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazılarında : Adı 
geçeııe bir iş temini hususunda, yapılan çalışmalaı· 
sonucu dilekçesinin şubeye gönderildiği tarihten. 
üç ay kadar bir süre sonra bildirilcceği, yazılmıı:ı

tır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari men::ie veya yargı. organlarına. müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü· 



(Dilrk~rnin tarih ve No su ilc sabib'inin allı, adresi ve dilekı:e özotiylc komisyon karaM) 

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

150lj1501 - -!.ı' 1062 

FEJL\Iİ YILDIRIM . 

1-fiı·a lay "azımbey 88 No. da 

Karar No. Karar taribi 

2475 ı ' 6 ' 1967 

(Dilekçi : T oprak Malısnll r ri Ofisi Genel Mit
diirliiğiincc haksız olarak emekliye, seı•k erli/di!Jin 
den rnüştekidir.) 

Ticaret Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 
Yenimahalle - A 'KARA geçen Toprak Mahsulleri Ofisindc, yapıl dığın ı id-

dia ettiği yolsuzlukJar hakkında tahkik heyetleri
nin YC mi.ifettişlerce vfıkı tahkikat neticesinde iddia ve isnatlaıının talıkikatla, bir ilgisi bnlunrna
dı~ı Toprak l\Iahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurunıu Genel Müdürlüklerini İstiyen ilgiye, talebinin 
is'afına imkan olmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari morcie 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. 

Jf>0-!/ 150-l - 4. ı. 1962 

~oföl'ler Cemiyeti Başkanı 

Koyulhisar - SİVAS 

Karar No. Karilı· tarihi 

2476 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : Yol gii zergahınm, değiştirilmesini is
temektedir.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : Si
vas- Zara yolunun gerek Kuzey ve gerekse Doğu 
yö nJ el'indeki devamı üzerinde uzun etütler yapıl

dığını, bu arada Orminbcli'dcn geçen güzergfıhta da çalı.ıld ı ğını, ancak, güzcrgfıh hususuııda he

nüz kes in bir karar vcrilınccTiği, ayrı ca İkinci Beş Yıllık Pl an döneminde, Suşehri ve lınraıılı yiin· 
terindeki mevcut yollaMn onanlmaları dışında yeni bir güzcrgah ele alınması söz koııusu olmıyacağı 
hildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vp,kı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2477 . ı . 6 . '1967 



(Dilckçenin tarih ve No su ile sa.hibirrin aıdı, adresi ,.c dilekçe ÖZ'eıtiyle kmn.isyon kar:ı.n) 

1510/ 1510 - 4 o ı o 1962 

ALİ REF1K T EZEL 

Yarım ca köyü 

1Z:M1T 

(Dilekçi : Tiirkiye PetrolLeri A. Ş. O rtaklığı 

Umıwı Miirliirlüğiince Istanbul Petrol Rafineı-isi 
tesisleri için !zmit Yarımca köyü hudutlan dahi· 
lirıde kalan (1112) No. lu pa.rselinin, belıer m etre
km· sini J( ocaeli 1 nci N oterliğinde tarız·im ed·ilen 
16 . 3 . 1960 tarih 'l'e 4181 mımaral1 mukavele se-
nedi mevcut bulunduğu ve bu aı-azi üzerine a:tô.kalı 

şirketçe in.5a.at yapılmış olduğu halde bir sened rı beri paı·a.sı ödennıediğinden müştekidir.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının cm·abi yazısında : Adı gcçenin bu gayrimenkul üzerin
deki 1-iissc ni ı eti 36/288 dir. Mumaileyh hissesini rızacn satınayı kabul etmiş, ancak o taril1te henüz 
ga~-rimenkul üzerinde kadastro i•htilafı olduğundan kendileri ilc Kocaeli ı nci Noterliğinden ınu-

sad<lak lG . 3 . 1960 tarih ve 4ı8ı sayılı re 'scn gayrünenkul satış va'di senedi yapılarak bedelin 
bir kısmı peşin Yeri] miş ınütcbaki lnsmı ise, kadastro ihtila fı neticesine tali'k edildiğini; kadastro ih
tilfıfının hallini ınütaakıp ili'şik tapu senedinde de belirtildiği üzere bedellerinin tamamı ödenerek 
Ilisseleri satınalındığı adı geçenin her hangi bir alacağı olmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olnıası hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yııpılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

1516jı516, 2995/2995 . 20 o 3 o 1962 

1 MAİL AYHAN 

D Demiryolları Tarım Sürveyam 

Karar No. Karar tarihi 

2478 ı o 6 o 1967 

(Dilek çi : D Demiryolları Fidanlık Sü1·veyanı 

iken, sebepsiz olar·ak Jl!araş'a nakledildiğinden 
rııiiştckidir.) 

Ula.~tu·ma Bakanlığının cevabi yazılarında : 
.MARAŞ T DD Ankara İşletmesi sürveyanlar:ından, Adana 

İşlet mrsi m ri ne nakledilen ve ı . 8 . J 96ı tari
hinde mczkur işletme c Maraş Fidanlığında göreYlendiril n adı ge<:cnin emekliliğini istemesi üzcriL 

ne, 7 . 4 . 1962 tal'İhi:ndc istcği•ne u~-ıuarak emek liye scYk edildiği, bu konu ile ilgili olarak adli 
idari ve yargı yerlerince daha önce verilmiş bir karar ve Dilekçe Komisyonundan geçmiş bir nma
ınci eye raslanmadığı, bildidhniştir. 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilek~esinde v~,kı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2479 1 o 6 o 1967 
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1517/1517 - 8. ı. 1962 
BÜLEY1\IAK COŞKUN ,.c arkadaşı 
Hacı l\Ialımnt uşağı köyünde 

Ortaköy - NlODE 

( DilekçiZer : Tapulıı bıılıındııklaı-ı amziyi 10 
nmncıralı ToproJe [(omisyonu tarafından başkala

nna tevzi edilmiş alnıasından ve hatanın diizeltil
mesini isterııektedirler.) 

Köy 1. eri Bakanhğının ccvabi yazısında : Adı 
gcı;:en arazi kadast ro mahkemesince verilen ve Yar

gıtayca tasdik olunan karar vcçhilc Hazine adına tc~ci l ohman yerlerden olduğu ve şahıslara ait 
gerek tapu ve gerekse vcrgili yel'lerin dağıtılmadığı, bildiıı·ilınektediT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcice yerine getirilmiş olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1518/ J Gı8 - 8 . 1 . 1962 / 
DD Sanayi ve Yol lşı;:ileri Sendikası 
l d.Hey. İcra Kurulu 

BİLECİK 

Karar N o. Karar tarihi 

2480 ı . 6 . ı967 

(D ilekçi : D Demiryolları sanayii ve yôl işçi

lerinin ba.kıın, iicret ve sair istihkaklan durumun
dan şikayet etmektedir. ) 

Ulaştırma Bakanlığmın cevabi yazılarmda : 
Adı geçen sendikanın da dahil olduğu Türkiye De-
ıniryollan ve Sendikalan Federasyonu He 275 sa

yılı Kanun hülrümlcrince 1 . 8 . 1964 tarihi'nden itibaren yürürlüğe girmek üzere, akdedil~n toplu 
iş sözlC'şmcsi ilc bütün işr.ileriıı seyyanen saatlik ücretlcı·ine 30 kuruş zam yapıldığı, parasız yaka
cak taşıması, parasız seyahat h akları, günde bir öğün ortalama maliyeti 180 kuruş yemek, çocuk 
para~ı ve sai:re gibi so ·yal haklar ilc birçok munzam ödemeler ve tazminatlar kabul edildiği, tasar
ruf bonosu hususi bir kanun mcvzuu olduğu, 274 sayı lı Sendikalar Kanunu ile istekl eri yerine geti
rilmiş bulunduğunu, İş Kanunu günün icaplarına göre yeniden hazırlanmış Senatoda müzakereleri 
yapılmış olup, bazı maddelerin tadili için tekrar :Millet Meclisine getirmiş bulunduğu, bildirilmiş

tir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklif) 

veya tasarısına konu teşkil eylediği oi.hetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka. 
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasef>iyle kom.isyonumuzca bir ~]lem yapılınasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1528/1528 - 8. 1. 1962 
l<'EHMİ KÖKSAL 
Gerdckhisar köyü eski eğitmeni 

Kelki t - GÜMÜŞANE 

Karar o. Karar tarihi 

2481 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : llkokııl eski eğitmeni oldıığıınu, tek
rar rııesleke alınmasını istemeldedi1·.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı gcçcnin eğitmenlikteki hi·zmet süresi 12 yıl 

olduğundan durumu 326 sayı lı Kanunun şiimulu 
dı şı nda görüldüğü biloiril mişti-r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vii,kı isteği kom.isyonumuz
ca; bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2482 ı . 6 . ı967 
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155-1:/ 155-!, 6061/6061, 958-!/95 -l, 

12989/12989, 148 9/ 14889 - 6. !). 1965 

HANİFE SATILl\IIŞ 

Ycşi~ mahallesi Kırlangıç sokak No. 13 

Karablik - ?:ONGULDAK 

(Dilekçi : J(arabiik't c Demir - Çelik Ilast-mıe
inde tedaııi sırasında, doktorların görevini kötüye 
kullandığından miiştekidiı·.) 

Sana~·i Bakanlığının ccvabi yazılarında : Adı 

geçen Demir ve Çelik İşletmesi H astanesi Dahili
ye Scı-Yi. inde t edaviele bulunduğu 25 .. 7 . 1961 
gecesi vakitli vakitsiz türidi söyliycrek oynadığı, 

diğeı· lı:ıstaları rahatsız edecek derecede gürültü ~ıkardığı, aynı gece henüz ameliyat olan bir has-

taınn karşı ma başını ve yüzünü kadın çorabı ilc gizleınek suretiyle çıkarak korknttuğu ve eşinin 

dikkati çek ild iği, «Nenot ik» şikayetleri üzerine adı ge~enin trtkik ve tedavisi iı,:in Karabük Demir 
\ 'C Çeli k lşlrtıncleı·i Tia.c;tanesi Sağlık Kmnlmmn 24 . J 2 . ] %3 taı1h, 2035 sayılı raporu geTcğince 
istanbul Üniversitesi Asabiyc Klini·ğinc gönclrrildiği, hildirilmifıtir. 

Gereği. dü~ünüldü : Dilekginin yukarda özeti a~ıklanar. dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice veya yargı organlarına müracaatı g~rektirdi3i. cihetle komisyonumuz galı]malarını 

düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ai~ i~ler en, olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Hi55/ 1555 - 8. 1 . 1962 

IIASAı AŞTIC 

Büyiikka!bal'ca köyünde 

SEMİRKENT 

Maliye Balmnlığının cevabi yazısında : Sözü 
no intikal etmiş adı geçen lehine karar Yerildiği, 

Gereği dü~ünüldü : Dilekginin yukarda özeti 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca 
birliğiyle karar verildi. 

1569/ 1569 - 8. ı. 1962 

tnH.AIIİM YANGİR 

17 kişi adına şelÜ'r lnıl'übünde 

Ccına'l Alca!l' nezcli'ncle 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

2483 1 . 6 . 1967 

(DiTelı'çi : J(öylerinde l.:ıınnu5 oldıtlllan Balık

çıTar /(oo peralifinin 1958 yılında Semirkcnt !Jfa
liyesindeıı i iç yıl süre ile kiraladığı, B iiyükkabal
ca - Gençali balık avlığının kira süresi sonunda 
tekrar k.ooperatif adına kiralanmak ir:in müracaat 
etmiş olmasına ı·ağnıen isteğinin yerine geti1'ilme
mesinden nıiiştekidir.) 
edilen konu, Scmirkent Asliye Hukuk Mahkemesi
bildirilmektedir. 

a~ıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 

Karar No. Karar tarihi 

2484 ı . 6 . 1967 

(Dilekçiler : 5- 6 yıldan beri fabrikada kadro 
karşılığı çal?şırken, işyerleı·inden ç_ıkanldıklarııı

dan şil.·ay t etmelctedi1'le1·.) 

Sanayi Bakanlığının ccvabi yazı ında : Adı gc
e,:en ilc 17 arkadasnun iş bitimi dolayısiyle bütün 
kanuni w ·i bel er yerine getirilerek işten çıkarüdık

lan ve dilekçcdc bahis mevzuu ettikleri hususlarm 
hakikatl<' il gili bulunmadığ1, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari m.ercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı 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. 

1570/ 1570 - 9 . ı . 1962 

RECE-:P AYHAJ.~ 

Çalköy Divaru - Çalköy 

Kandıra - İZMiT 

Karar No. Karar tarihi 

2485 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : Astsubay ol np gö1·evinden uzakla.ş

tınlmasından miiştekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında 
Yazılarmda adı geçen orduya alınarak görevine 
başlamış olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanttı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1575/1575 - 9 . ı . 1962 

MUSTAFA KURT 

zun çarşıda Zahireci Abdullah Yılmaz 
eliyle Hoğut köyünde 

Karar N o. Karar tarihi 

2486 ı . 6 . i967 

(Dilekçi : Antakya Orman l §letme Müdü1·liiğü 
emı·inde , 300 liı-a ücretle orman depo memurlıtğun

da çalışmakta iken gö1·ülen lüzum üzerine açığa 
çıkaı-ıldığından miiştekidir.) 

Tanm Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge-
İSKENDERUN çen görevini kötüye h.-ullandığrm, bilahara tayin 

edildiği depo memurluğunda da hüsnüniyetle ça
lışmadığı,' anlaşıldığından tayinindeki usul göre görevine son verildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışma.lanm dü .. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca. bir 

. işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2487 ı . 6 . ı967 
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1577/ 1577 - 9. ı . 1962 

SÜLEYMAN SAYIN 
(Dilekçi : Oğretmen olup, 6273 say1lı lnt1baJ~ 

J(annnundan miiştekidir.) 

Merkez (lcdik Ahmet Paşa Okulu l\füdürii Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazılarmda : 
6273 numaralı Kanunun uygulanmasından doğan 

AFYON aksakhklarm, tazminat· hariç, 657 numaralı Devlet 
1\lcmurları Kanununun gerektirdiği hükümlere gö

re telafi edileceği hususunda bulunduğu bi:ldi'ı:'ilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı :i1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. or&:anlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir _ 
işlein yapılmasma mab:ıl gör:ilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1580/ 1580, 4726/4726 - 9. ı . ı962 

1BRAI-IİM TÜZÜN 

Piri'ınehmet mahallesi· Zafer caddesi No. 32 

Karar No. Karar tarihl 

2488 ı . 6 . ı967 

(Dilekçi : l spal'ta Belediye Mnhasebe Memurıı 
iken, haksız ve sebepsiz emekli edildiğinden müşte
kidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazunnda : Adı ge-
İSPARTA çen İsparta Belediye :Muhasebe yardımcısı iken, 

27 . 8 . 1960 tarihinde 6435 sayılı Kanunun ı nci 
maddesi gereğince belediye başkanhğı emrine al m dığı ve aynı madde gereğince ı;3 nisbetinde altı 

aylık müdcletl'e, açık maa~ı verildikten sonra bi'l· aşağı derece maaşla tahsilih mcmurluğuna tayin 
edildiği, bn görevi kabtıl etmeyip ve vazifeye bıı.~ lamadığından, aynı maddenin 3 ne ii fılrrası gerc
ğinre emeklilik hükümlerinin tatbik edildiği, bildi rilmiştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1584jı584 - 9 . ı . 1962 

MUSTAFA SANDAL ve arkadaşları 

Sarıyer Köyünde 1\fuhtar 

Karar No. Karar tarihi 

2489 ı . 6 . 1967 

(Dilekçı'ler : K öy zi1·aat ve zeytin müstahsılla
rının rııağdııriyetlerinden şikayet etmektedirler.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazılarında : Sarı
yer köyünde 1959 yılında arazi kadatsro heyetinin 

ERDE.l\ILİ ~alışınış olduğu, bu heyetin kö~rlüler narnma tesbit 
ettiği bazı parsellerin orman sayılması gerekçesiyle, 

bu yerlere mahalli orman işletmesince itiraz edildiğini ve ınuhakeme neticesi, bu parsellerin bir kıs
mmın. köylü lehine ve bir kısmıınn da alcyhe neti eelcndiği, bildirilmiştİ'r. 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn fcteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanru dü-



- 14-
(Dilckçcnin ta-rih ve ~o. su ilc sahibinin 8<1ı , adresi ve dilıekçe özetiyle komisyon kararı) 

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

1586/ 1586 - 9 . ı . 1962 

SABRİ SI ' AR 

Gümüşlü Ki.inbct sokak ~o. 44 

Karar No. Karar tarihi 

2490 1 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Erzunwı Silah Fcıbrikasıncla 31 sene 
çalıJlığı ı·e yaş haddinden c ıneHi edildiğinden v e 
f'ski geçmiş hizmetlerinin sayılmasını istemektedir.) 

Genellmrmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Ko-
ERZURU:\I mutanlığının ccvabi yazılannda : Adı ge~cn 

2 . 6 . 1926 taı-ihinde dcniz(' i olarak girmiş tensi
kat dolayısiyle işyerince i:)in c 31 ~ 1 . l% 1 tarihinele son verildiği 1 ı . 7 . ı!:l55 tat-ibinde de yeni 
den ayTn işyerince işe alındığı, ıs . 7 . HlGl tari h inde ,vali haddind<'n işine son verildi ği ni , fabrika
lar Tckaüt ve l\IuaYcnct Sandığı ilc ilgilcnclirilcn ad ı gc~cn hizmetlerini bft7.ı şartlarla birl cşti rilınc

sini ön~ürcn 22 sayılı Kanunun ilgili hükmünü zamanında ve uygun olarak yerine getirmediği bil
dirilmiştir. 

G::ıreği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a :ıklanan dilakçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miiracaatı ge ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kn.nunun 5 nci maddesine ait i1lerden olması hasebiyle komisyonumuzcn. bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine ov birli j'iyle karar verildi. 

1589jı5 9 - 9. ı. ı962 

RE3İT B!LCE 

Cankurtaran Şadırvan sokak ·o. 12 

Karar No. Kara r tarihi 

2491 ı . 6 . 1967 

(Dilek çi : 1 şçi iken, amansız hastalığa tutuldu
ğundan 120 lira aylık maaş ba,ğl.anan, emekli maa
şının artırılnıasını isterııektedi1·.) 

Çalışına Bakanhğımn ccvabi yazısında : Adı 
Sultanahmet - ! STANBPJ... gcc;cne 6900 sayılı Kanumm 5 nci madde'l i gerc-

ğince her üı; ayda bir peşin ödenmek üzere 360 Tl. 
malftl iyet aylı ğı bağlanmış, bu miktar !iÖ6 say1 lı Sosyal Si'gortalar Kanunu gereğince, üç ayda 750 
liraya çıkartılmış olup gelirl e ı -1 munlazamaıı kendi ~inc ödendiği , bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilckçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmi~ olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. K arar tarihi 

2492 1 . 6 . 1967 
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ı604/1604 - 10. ı . ı962 

TEVFİK DORA 

Oedika'hmetpaşa Okulu Öğr(rt.nıeni 

(Dilekçi : Oğretmen olup, 6273 sayılı lntıbak 
!{aıwnıınıın tatbikatından mii§tekidir.) 

AFYO r lVIiılli Eği'tim Bakanhğmm cevabi yazısmda : 
6273 numaralı Kanunun uygulanmasmdan doğan 

aksakh'klar tazminat hariç, 657 numaralı DeYlcHiemurları Kanununun getirdiği hükümlere göre 
telafi edileceği kamısnda bulunulduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : J)ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilek~esinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari· mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını di.i
zenliyen 140 sayılı Kanillıun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle kara.r verildi. 

ı606/ı606 - ıo. ı . ı962 

lVIEHMET ÇATALKAYA 

Karar No. Karar tarihi 

2493 ı . 6 . ı967 

( Dilekçi : ll a[ik C. SavC1Sı görevini köt iiye kuı. 
landığından mii§tekidir.) 

Etimcsğut Şeker Şirketinde işçi Adalet Bakanlığınm cevabi yazısında : Adı ge-
çenin ileri sürdüğü konular üzerine yapılan so-

A~'"KARA ruşturma ve inceleme sonunda Ilafik C. Savcısı 

Turgut Sami Önder hakkında muamele tayini'ne 
mahal görülmediğine ve işlem sonucu müştekiye tebliğ edilmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nıin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı :; ~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaat:ı. gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1612/1612 - ıo. ı . ı962 
NA:tı\IE ÜNLÜER 

3. Ordu Lv. Bşk. lığında Yzb. Hami 
Üıılücr eşi 

ERZURUM 

Karar No. Karar tarihi 

2494 ı . 6 . ı967 

(Dilekç.i : Oğretnıen oluıJ e§i?ıin bulwıclıığu, 
yere tayinini istemektedi1'.) 

1illi Eğitim Bakanlığının cvabi yazısında : 
Adı geçen 21 . 6 . 1962 tarih Ye 179 sayılı Karar
nam ile açıktan Çorlu l ız Enstitüsü Çamaşır- Na
kış Öğretmenliğine tayin edi'lmiş ve halen bu gö
rcvde çalıştığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Diılekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonu.muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2495 ı . 6 . 1967 
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ı6ı5;ı6ı5 - ıo . ı . ı962 

RA1F SİVRUU YA 

Istasyonda Bakkal' 

(Dilekçi : Elazığ - Van hudut hattı Turna Is
tasyon Miidiirü Ahrnet Z engin'in kanunsuz ve 
nsulsiiz hareketlerinden rniiştekidir.) 

Turna Ulaştırma Bakanlı ğının cevabi yazısında : Şi-

k5.yct olayının şikayet di'lekc_:csi üzerine yaptmlan 
ELAZIG tahkikatta; şikayet olayının ı 96ı yı lında ınüşteki-

nin adına Konya'dan gelen bir tuz vagonunda, so
maj alınması ne tiresinde vukua geldiği, bu mevzu da Solhan il<:esi C. Savcılığında dfiva açıldığı, ne
ticede savcılıkça İstasyon Şefi Ahmet Zengin hakkında takipsizlik kara.n verildiği , bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valu iı:;teği 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 mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1620/ 1620 - ıo. 1 . 1962 

NAC! TUGLU 

Maliye Memuru İbrahim eliyle 

UZCNKÖPRÜ 

Karar N o. Karar tarihi 

2496 ı . 6 . 1967 

(Dil ek çi : U zıınköp?"ii eski Sorgu II akimi oıııp 

ve halen oı·nıan i5letmesi avukatı bulıınduğundan · 

eski göre vi ne iade edilmesini, talebetnıektediı·.) 

Adalet Bakanl ı ğının cevabi yazılannda : Arlı 

gc~rn UzunJ,öpıii Sorgu llı.lkimi iken, 15 . 2. 1949 
tarihinele ınnlülen emekliye ç ıkarıldığını ve Danış

tayg a~tığı idari dfLva sonunda Damııtayca söz konusu iıılemin iptaline karar Yerildiği, ilgilinin yeni
den bir göreYe t5..vin işlemi tamanılaımu•,dan J . 3 . 1953 tarihli dilekçe ilc ist ifa ettiği ve istifası kabul 
olunarak görevi ile il işiği kesildiği, bilahara birçok müracaatlan da Bakaniıkça ve Yüksek Hakmler 
Kurulunca reddoluncluğu, bildirilmişt ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala :nteği 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 komisyonumuıca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1624/ 1624 - ll . 1 . 1D62 

OSMAN MODAKBAŞ 

Türkiye Su İşçileri Seııdika.c,1 Şube Başka nı 

Karar No. Karar tarihi 

2497 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : ! stanbul Belediyesinde işçi olarale 
çal1şırken sebepsiz olarak, göı·evinden çıkarıldığın
dan, rniiştekidir. ) 

İçişleri Bakanlığınm cevabi ya.z1l arında : Adı 
1STAl'l'BUL geçenin ta.~arruf gayesiyle işine son verildiği, ilgi-

linin müracaatı üzerine durumun iş ihtilafları il 
hakem kuruluna intikal ettiği, mezkfır kurulca if}i no iadesine ve boşta ge~cn gün) ere ait bilcümle 
haklarmın kendisine ödenmesine karar verilip, ınii.~tckinin 13 . 1 . 1962 tarihinde hak ve ücretleri 
verilmek suretiyle tekrar eski görevine iade edildiği ve halen görevinde çalıştığı bildirilmiştir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ca bir işlem yapümasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

162 ' / 162 - ll. ı. 1962 

l\fURTAF'A AYYILDIZ 

Yaprak köyündr 

Karar No. Karar tarihi 

2498 ı . 6 . ı967 

(Dilekçi : Hile yapmak su1·etiyle askerlikten 
ktırtıılan Din.m·'ın Yapı-aklı köyünden Bayram Efe'
yi ihbar etmektedir.) 

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Ko-
D1NAR mutanhğının seva:bi yazı mda : a:ğlam tam süva:ri' 

olarak a ker. edilen ihbarlı 13. Sv. A. K. lığı em
rine cvk ecli'lmiş bilahara hastalığından ötürü akata ayrılrlığını, ı3 ay ı günlük hizmeti bulun
ması ve sakatlara mahsu hizmeti tamamladıktan sonra terhi euildigi, bildirilmi tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iateği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesiıte ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

163;1./1634 - ll . ı. 1962 

MAHMUT GÜNGÖRDÜ 

Karar N o. Karar tarihi 

2499 . ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : K endisine toprak verilmesini talebet
nıcktedir. ) 

Şarap~ı Köy !şleri Bakanlığının cevabi yazılarında : 
Dereköyü «1961 yıhndan beri yurdun hiı_:bir yerinde arazi 

dağıtılınadığından di'leğin yerine imkfın bulunma-
Alru ehir - MAN! A dığı,» ancak Hazineye ait arazi varsa ( Dağıtıma 

tabi tutuluncaya kadar) Maliye BakanJığının 693 
sayılı genelg si gcreğinc mahalli maliyesinden kiralanması mümkün olacağı bildiritniştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iıJteği 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. 

Karar N o. Karar tarihi 

2500 ı . 6 . 1967 
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ı635/l63:J - l l . ı . ı962 

C' AVİ'r TAN 

Dobruca Kiiyü Öğretmeni 

Eyüp - lSTAKBUT, 

(Dilekçi : Öğretmen olıııı kadrosuzluk sebebiyle 
t erfi edemediğinden rnii§tekidir.) 

l\Jilli Eğitim Bakanlığının ccva.bi yazısında : 
G~73 mınıal'alı Kanunun uygulanmasından doğan 
aksaldıkların tazminat hariç, 657 numaralı Devlet 
?lfemurları Kanumuıun geti'rdiği, hükümlere göre 

tC'Ifı fi C'<liiC'CC'ği kanısında bulunduğu, bildirilmiş tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ) }teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalı~malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

J 6-ıü/ 1 640 - 11 . 1 . Hl62 

UÜLİ7.AR ÖZ 

Dereköy Ebcsi 

At"ıpa~'am - DENİZJJİ 

K arar No. Karar tarihi 

2501 ı . 6 . ] 967 

(Dilel.-çi : Ebe ol1ıp eşinin çal1~tz.ğı yerde görev 
verilm r- sini istemektedir.) 

Sağlık \'C' Sosyal Yardım Bakan l ığının cevabi 
yazılarında : Adı geçenin dikk~esine İ'stinaden . 
aıyJlı • il Kale kazası Belediye Eb liğin e, bilaha.ra 
!zmir Çocuk Hastanesi Ebeliğinc atanmı ş ve hal'en 
gÖJ'C'Yli hulundıığn bi l dirilm i '~tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçesinde vakı isteği irlari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

1643/ 1643, 2701/ 2701 - 22.2. 1962 

A. B Kİ Y AZTC'IOÖT,U 

Yenimahalle Ya•zı•c ıoğlu caddesi No. 17 

TRJC\ f.A."\'" 

Karar No. K arar tarihi 

2502 ] . 6 . ı 9 67 

( Dilekçi : Miiı•eldfiline ait gayrirnenlcul hak

Tnnda eı•ve.lre 17 . 8 . 1.960 taı·ih ve 960/26 sayılı 
men'i rniirlahale karaı·ı lehinde verildiği halde, 
ikinci defa verilen 31 . 8 . 1960 tarih ve 960/29 
sayılı men'i miirlahale karannın aleylıiııde, ı·eril

rıı esindcn ıniiştekidir.) 

İç:işlC'ri Bakanlığının ccYahi yazılarında : Şilca:vet konusu g:ıyrimcnlnıliC'r<' ait mcn'i miidahale 
kararlaı·ı infaz edilmiş ve taraflarca aynı yıl iç:indo konmmnnn mahk<'mcye intikal rttiril crek ge
rekli işlemin adli yönden yapıldığı ve bu sehE'ple iddia olnnan husus i.izcri·nde idari makamlarca ya

pılacak bir İ!)lcmin bulunmadığı hi•lclirilmiştir. 
Gereği diişünül<iü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i;teği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gereh""tirdiği 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. 

Karar No. Karar tarihi 

2503 ı . 6 . ı967 
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16-1-6/ 1646 - ll. ı. 1962 

l\lUUARRK\I BİLİR 

8a.matya Haei Ahvattin mahallesi' Haci Ka·
dın caddesi No. 117 

İSTANBUL 

(Dilek çi : lı! aliye lll enıııru oluıJ bazı ihbarlar
da bıtlunııp nıiifettiş gönderilmesini istemektedir.) 

Maliye Bakanlığınnı cevabi yazılarmda : Adı 
gcçcnin ihbar düekçesi üzeri'lle mahalli ile haber
Ieşitmek suretiyle gereken inceleme yapılmakta ol
duğu ve ayrıca ·dilekçiyc duyurulacağı bildirilmiş
ür. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem ya.pılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1652/ 1652 - ı3 . ı . ı962 

MUHARREM KADIOÖLU 

Mu adağı köyiinde 

Karar N o. Karar tarilıi 

2504 ı . 6 . 1967 

(Dilckt;i : lffıısadağı Tekel Ça.y Atelyesi Arniri 
Jfelımet llüçüknmstrıfa'nın vazifesini kötüye kul
landığından rııiiştekidiı·.) 

Gi.imıiik ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısm-
Çayeli - RİZE da : Adı gcçcnin işinde intizamsızlığı ve lakaydisr 

tesbit cdildi•ğindcn inzıbat komisyonunca ilıtar ce
zasiylc tccziyc edilmiş olduğu, 2490 sa;>'llı Kamın lüikümlcrinc ri'ayet etmeden beton blokaj saha in
şaatı yaptırmış olması dolayısiyle hakkmaa lüzu mu muhakeme kararı veril'ınesi itscnmişse de; 21 
sayılı Af Kanununun şiiınulündc görüldüğünden haklandaki takibatm kaldırıldığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1654/1654 - 13 . 1 . 1962 

M. KECAT1 II1GIN 

6. Er. Bğitim Tuğayı Eğitim Şefi 

AMASYA 

Karar No. Karar tari·hi 

2505 ı . 6 . ı967 

(Dilekçi : Kardeşi Hıı. P. tlstğrıı . Zeki Ilgın, 
J(iitahya'dan Ankara'ya vazif li olarak ııçakla gel
diği s1,1:rıda uçuşun tesiri ile havada rahatsızlanm1ş 
olduğu, hasta olarak alana innıi§ ve r .... ıatsız vazi
yette nıeydanda 2 saat bekletilmi!i olrııası ve dola
yısiyle hastanede ölmüş olduğundan müştekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı YeC}en C 47 tayyaresi i'le sıhhatli bir şekilde 
Ankara'ya müte,·ccci•lıen Kütahya'dan hareket etmesi ve mütaalı::ıp hava şartlarının fizyolojik tesir-

leri tahtında, mütaaddit defalar lmsmalarla müteradif gc~irdiği baygınlık sonucu Etimesğut I-Ia,·a 
Alanma iner inmez, Gülhane Askeri Tıp Akademisine naklcdili'rkcn vefat ettiği anlaşıldığım, geride 
bıraktığı dul ve yetimlerine gerekli maaşın bağlanınası için lüzumlu belgeler Emekli Sandığına gön-
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dcrilmiş, ancak otopsi ı'aporunda ölümü meydana getiren scbebin bünycvi bir hastalıktan teşhisi 

konduğundan, Em Idi andığı C:cncl Müdürlüğüneo h r hangi bir maaş bağlanamamış olduğu, Emek
li ~andığınclaki otopsi raporuna rağmen, olay tari hinc kadar kendisini öllimc götüren hastalığa ve 
benzerine dfıı:ar olmamış bulunan adı gcı:cni'n ka ra yolu ilc nakli temin ed ilmiş olsa idi; böyle bir 
bahtsızlığa. manız kalmıyacağı kanısında buhımıl d uğu, bu konu ilc ilgili olarak adli, idari ve askeri 
yargı y<'rlcrinc<' daha önce verilmiş bir karar ve koınis~'onumuzdan da g çmrş bir muamele olma
dığı, bildiı'ilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı :nteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1663/ 1663, 4S55/~255, 
37-!9/ 374!) - 9. 5 . 1962 

NBDİM TOKMAK 

Bafra cadrlcsi llükümct konağı karşısında 
Arzuhaki 

Alar;am - • Al\fS N 

Karaı- 1 o. Karar tarihi 

2506 ı . 6 . 1967 

(Dilekc;i : l stimlfik işinde hakkınm iptal edil
me. i ve muhakemenin de uzamasından nı ii~ telridir·.) 

Adal<'t Bakanlığının cevabİ yazılarmda : Adı 
gcçcnin G<'rzc Asliye ITukuk Mahkemesinde istim
lak bcdeliniıı , artırılması hald{ında aı:tığı dhanıtı 

9 Mayıs 1964 günü sonuçlandığı, davalı !mar ve 

İskan Bakanlığının tcmyizilıe binaen hülmıiin 
Yar·gıtay 5 nci Hukuk Daiı'csincc, 9 Şnhat 1965 

giinü 
miştiı'. 

bozularak dosyanın mahkemesine iade edildiği YC daxanın dcrdcsti tahkik lnılnndnğn, bildiri!-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı mteği 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 göıiilmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1666/ 1666 - 13. 1 . ]!)62 

FAl! B1~B00A 

Lorşun köyünde 

AFŞ1N 

Karar No. Karar tarihi 

2507 1 . 6 . 1967 

(Dilelrçi : Afşin kazası Ozel Idare Dairesinde 
Tahsildar iken, 27 lif ayıs inkılfibmı miitaakıp hiç
bir sebepsiz, görevine son verildiğinden müşteki
dir.) 

İçişl cri Bakanlığının c<:'vabi yazısında : Adı ge
ı:enin gör viııdcn çıkarılmasında bir kanunsuzluk 
görül m ediği, bildirilmi ştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i?Jteği 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 
işle~ vapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2508 1 . 6 . 1967 
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1667 ;ı667 - 13 . ı . ı963 

M ST AF A AÇICI 

Marmara Otelinde mi. afir 

ANKARA 

(Dilekçi : lşçi Sigortaları J(urımıu Fmum Mü
dii1·lüğü Sağl?k Başkanlığından müştekidir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
gc<:cn işçiye maliyet raporuna istinaden her üç ay
da peşin ödenmek üzere 3,51 lira gibi tahsis edil-
miş ve tali reaksiyonlarında azalma olacağı ka-

ıraatİ'ne varılarak kontrol muayenesine liizum göriildüğü, daha onra kontrol muayenesi kaldırılmış 
ve isteği iizerine gelirleri sermaye şeklinde he ap lanarak ödendiği, bilahara Zonguldak !ş Mahke
mesine açılan dava sonucu % 15 mal('ıliyet der ccsi üzerinden gelirleri yine isteği üzerine sermaye 

şeklinde ödendiğini, son olara,k So yal Siaortalar Kurumu Ankara Ha tanesi Sağlık Kurulunun ra
poru üzerine arızalarında artma görülerek malfıliyet derecesi % 40 olarak tesbit edilmiş ve 
30 . 12 . 1964 tari'lıli dilek<:esi üzerine tahsis edilen gelirleri 31 . 12 . 1964 tarihli kararla serma
ye şeklinde hesaplanarak 13 007,55 lira kendisine ödendiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle koınisyonum.mı;ca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1699/ 1699 - 16. ı. 1962 

İSMAİL SEZER 

Ceza Evinde hükiimltii 

Karar No. Karar taı·ihi 

2509 ı . 6 . 1967 

(Dilek · : Af ](anunu ile Infaz ](anunu am
sında nıeşndan tahliye hakkının 15 ayı zayi edil
diğinden nıiiştekidir.) 

Çaialca: - 1 TANBUL 
Adalet Bakanlığmın cevabi yazısıııda: 12.11.1951 

tarihinde Fikret Güngör'ü öldürmeye tam derece
de t ş bbüs etmekten samk olup ! tıuıbul 3 ncü 

Ağrr Ceza Mahkemesince 12 yıl ağır hapi' cezasına mahkfıın edilen mumaileyhin talebi üzerine tu
tuklu kaldığı günler d nazara alınarak 15 . 2 . 1963 gün karariyle meşrutan talıliye edildiği, ya
pılan işlemlerde kanuna aykırı bir cilıet bulunmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı '1teği 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 bit 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2510 ı . 6 . 1967 
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(DilokçC'nin tarih ve No. su ilc sah~biıün aılı, adresi ve d.ilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1763/ 1763- 16.1.1962 

MPSTAFA TAŞ 

PTT Teknisiycni Mehmet Taş eliyle 

(Dilekçi : GazirıniCJJ lll erkez llkokulıırı<la Öğ
retmen iken, .!JÖreııinden çıkarıldığını ı·e eski göre
rinin ı-erilmesini istemektedir.) • 

iı[illl Eğitim Bnkanlığının ccYahi yazısında : 
İzmit - KOCABf;İ Yeııiden mcslekc alınma~ını istiyen adı geçen, öğ-

rencisini (Öpml"k, sıkma.k, ısınnak Ye henzevi ha
reketlerle ... ) ~irkin şekilde tecavüze kalkıştığı için valilikçe i. ten el <:ektirilmiş V(' bakanlık emrine 
alınmış olclnğu suçu :>abit görülmü!) olduğundan öğretmenlik meslekinden ihraccdilmiş olduğu, bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç:inin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1765/ 1765 - ] . ı . 1!)62 

:MÜLAZD[ BAYDAK 

Adiiye Mübaşiri 

f:ÜLI~ 

Karar No. Karar tarihi 

2511 ı . 6 ' 1967 

(Dilelcçi : J(iracı olarak oturduğu T. Emlc7k 
J( redi Bankasıncı ait konııtıın yanması sonucu, 
17 619 liralık zarara maruz kald1ğı belirtilip, ge
rekli yardımın yapılma.sını istemektl'dir.) 

Imar Ye Is idin Bakanlığ-ının C'C'\·ahi yazısında 

Binanın yanması genel hayatı etki liyecek nitelik
to bir olay olmadığı gibi adı gec:cnin cv sahibi olmadığı için, genel hayata etki li bir afet olayında 
dahi kendisine 7269 sayılı Kanun uyannca yardım :vapılmasına kanuncn bir imkfm bulunamadığı, 

bildiı'ilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mi.i.racaatı 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. 

] 49/1 49 - 19 . ı . J 962 

MÜFİ'l' DERlC!oGLU 

Mckt p arkası sokak No: 1/ B 

Bakırköy - İS'l' ANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2512 ı ' 6 . ] 967 

(Dilek çi : Kore'de esir dii.§erek bir .~ii re esa
rctte kaldığından bahisle, tazminat talep etmekte
dir.) 

Drşiışlcri Bakan'lığmı'Tl ccva:bi yazısmda : Koı·c'dc 
esir düşen adı geçenin taıminat tal bi, Amerikan 
ma:kamları n zdi•nde gerekli aıraştırma yapılmak 

üz re Wa.· ington Büyükelçiliğine inti'kal ttirilmiş olduğunu, bı.ı konuda alınan nihai ccYapta, «il
gili Amerikan makamlan nezdinde yap ılan tahkikat \'C tcşebbiis neticesinde Amcı'ikan meY
zuatmda bahs konu tazminat tal bi'Tlin :i:s'afma: im kan varecek biT hüküm mevcut olma·dığı vc 
munhasıran Kore'd savaşmrş Amerikan Silahlı Kuvvet! ri mensuplarından sadıe olabilecek taz-



-23-
(Dilekçenin t arih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekQe özetiyle komisyon kararı) 

ıninat talepleeini tcth:ik gayesiyle öz l bir h:oıııü;yon kumlın11ş bulunmakla beraber,» bu koınisyo
na. mü•racaa.t süresiıli de 31 Ağustos 1955 tarihinde sona ermiş ol<luğuırun anlaşıldığı, bildi•rilıuek
t ecli r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı ~>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dii.
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

2308/2308 - 2 o 2 o 1962 

ALt ENGlZ 

Akyurt Köyü Muhtarı 

('.\ YIRLT 

Karar To. Karar tarihi 

2513 1 o 6 o 1967 

(Dilekçi : Akyurt ( Astokomn) köyü arazisine 
Karasıt'dan sıdama suyu teminini istemel.-tedi·r.) 

Köy İşleri Bakanlığının eeYabi :-azısında : Ka
rasn'dan sulama suyu temini konusu Bakanlıkç:a 

ünümüzdeki yıllar küt:i.ik su işleri istikşufı etiit 
programının hazırlanmasında nazarı itihara alın
mak üzere not almdığ1, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen l40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2315/2315 - 2 o 2 o ]962 

lBRAIIİ~[ SEYER w webıllaşla· ı·ı • 

Doğu ?lfa hall esi )fuh ta rı 

AKÇADAÜ 

Karar N o Karar tarihi 

2514 ] o 6 o 1967 

( Dilekçi : Akçadağ kazası hııdıuiıı dalıilindi 

yapilan NATO !lam Meydaıınıa bağlı yaznlacak 

l o.fmaıı ı·e «0 piy» salw,çı için 19.'57 tarihinde bir 

hryefi malısıısa marifrliylc maJıallen ke~if ı•e ha
ritası lrslim Nlilrrel: istimluk edilen 700 dönüm 

lmlıınan ı·e islimlakine harar ı•erilerek k1smcn b -
deli sahiplerine ödenmiş bir kısmı arazinin de bcr/rlleri halen Akçadağ Ziraat Bankasında bulıın

dıığunıı, lm kere bahsi geçen arazilerinin istimilikinin yapılınası 11!alatyal1lar t esiriyle, bıı işiıı ]fa
latya meı·l.:ezine yap1lmasına taraftm· ve tcs1"r yapt?klarından gereğinin na.zara alımnaRın1, istcmck
t.edirler.) 

Milli Savnnnıa Bakanlığının ccvahi ~'azısında : Siizi.i. g<"c:en yerlerin, askeri teknik -ve ekonomik 
sebeplerle deği tirildiği bildirilmektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılnıaı:ıma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karnr No. Karar tarihi 

2515 ı o 6 o ] 967 
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(Dile•kçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin .aıdı, adresi ve üi1ıekçe özetiyle ·komis)"'n kararı) 

23ı6/23ı6 - 2 o 2 o ı962 

AHMET BEZCİ ve arkadaşları 
Esnaf Birlikl eri Başkam 

Vezirköprü - SAMSUN 

( DilekçiZer : Götürü usule tabi olmanın genel 
şartlarından bulunan irat şaı·tına göre gerçek ıısu-

le alınmalarının hatalı buluncluğıından bahisle. 
gen1ek ıısulde de ft ere tabi tıdulma mec bııı·iyetinin 

iş hacmı ölçülerine göre, adalet yapılmasının pren
siplerine daha uygun mütalaa ve ternınini istemek-
tedirleı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçindn yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. ~>teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.nna müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2336/ 2336 - 2 o 2 o ı962 

KADİR ŞA MAZ 

Borsa Kulübünde Kerim Aksoy eliyle 

MERSİN 

Karar No. Karar tarihi 
25ı6 ı o 6 o ı967 

(Dilekçi : fskiin ve toprak yardımlarından fay
dalandınlrnasını, istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığınm cevabi yazılannda : 
Adı geçcnin dileği hakkında iskan mevzuatı bakı~ 

ınından yapılacak hiçbir muamele görülemediğ:i, 

hi'ldirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo. isteği komisyonumUZ
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2349/2349 - 6 o 2 o 1962 

H CIKIRI I 

Süngül Ot li Yukarı Pazar Şoförler Cc
miyati karşı sında 

· Karar No. Karar tarihi 

25ı 7 ı o 6 o ] 967 

(Dilekçi : 1957 yılında Erzurum 9. Tümen J(a

ı-argah bölgesinde askerliğini yapmakta iken, aynı 
yerde komünizm propagandası yaptığmdan ötürü 
rnahldim olduğu cezadan rniiştekidir.) 

t çi ş l eri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
ANTALYA geçen muhtelif eczalarla mahkCıın olduğu, 16.3.1966 

tarihinde srrbcst bırakıldığı ve geri kalan emni
yeti umumiye nezareti altmda bulundurma eeza.<;ınt Bursa ilinde çekmek istediğinden 23 . 3 . 1966 
_tarihinde mezkUr ile gönderilmiş olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna 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 karra verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2518 ı o 6 o 1967 
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(Dilek(}cnin tarih ve No. su ilc sa!l1ibinin aıdı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

2398/ 239 ' 63] 5/6315 - 28 . ı . 1963 

ALİ OSMAN TAŞPINAR 

Necatibey caddesi Sipahioğlu Ap. No. 76/ 13 

(Dilek çi : Ankara Ord. l krnal JJf erkez J(mnıı
tonlığı emrinde rnaaşlı sivil nıenıuı- iken, sebepsiz 
istifa ettirildiğinden nıüştekidir.) 

lVIilli Savunma Bakanlığının ccvabi yazısında : 
Yenişehir - ANKARA Adı geç n kendi isteği ile istifa etmiş olduğu, di-

lck~esinde belirttiği gibi, i tikbalinc karşı hazıTlan
mış bir komplo üzerine istifa ettiği'ne dair; özlük dosyasında bir kayıt olmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç.i.nin 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 madd~sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2-1:03/2403 - 6. 2. 1962 

Aijt OSMAN YILDIRIM ve arkadaşları 
İsmailler mahallesinde 

Karar No. Karar tarihi 

2519 ı . 6 . ı967 

(Dilckçi : T . C. Ziraat Bankası nıaJıalli ube
isnde miinhal bultman bir odacılığa usıılsüz tayin 
yapıldığından nıiiştekidir.) 

Ticaret Bakanlığınm cevabi yazısında : Bahi 
ÇAL konusu odacıhk i~in mahallcn J O kişinin müracatta 

bulunduğu ve yaptırılan soru. turnıada İbrahim 
Alparslan'ın umumi durumu itibariyle diğerleri'ne nazaran daha itimada şayan , görülerek tercihan 
alındığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına ma.l:ıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

24<»/2404 - 6 . 2 o 1962 

IIASA AKSOY ve arkadaşlan 
Muhtar. Alemdar köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2520 ı . 6 . ı9&7 

(Dilekçilcr : Alnıus B araj1 dolayısiyle istimZak 
edilecek arazilerine takeliri loynıet lconıisyom.mca 

düşiik değer takdir edildiğinden bahsile, nıağdıL1'i

yetlerinin giderilmesini talcbetmeldeclirler .) 

ALMU Enerji ve Tabi1 E aynaklar Bakanlığının c va-
bi yazısında : 6 30 sayılı Kanun hükümlerine göre 

tc ckkül etmiş bulunan kıyınet takdiri komisyonlarmca, takdir edilen bedelleri il gili mahkemelcrd 
dava açmak sur tiyle tezyit i tenebileceği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

252ı ı . 6 . ı96q 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adı·csi ve dilekçe özetiyle lwmisyon kararı) 

2·W3j 2-t05 - 6. 2 . 1962 

E~IİN IŞIK 

l nönü caddesi No. 2/ 4 

ARTViN 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca 
birliğiyle karar verildi. 

2406/ 2406 - 6 . 2. 1962 

::\I IItTTİN MURTAZAOÖLU 

Tophane ınahalleo;;i'nıde mnkiın 

(Dil ek çi : lııkılapta ilgili mcrcice teslim ettiği 

taba.ncrısının halen kendisine ia~le edilmediğinden 

mii.5tekid·ir.) 

tı:i,<;lcı·i Bakanlrğının cevahi yazısmda : Adı ge
çene tahancanın ı.1 . 8 . 1963 tarihinele iade edil
diği, hilcliı·ilmiştir. 

açııdanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy 

Karar ::\fo. Karar tarihi 

2522 1 . 6 . ] 967 

( Dilekçi : T edari rnrtkscıdiyle hıısnsi su.rette 
yaplı,qı masraflarm T. C. Emekli Sandığı acnel 
Jfiidiirlii.ğilnce ödenmesinin teminini istemektedir.) 

R1ZE 
Maliye Bakanlığının cevabi yazısında : Adı gc

ı;cnin tPdavi maksadiyle husnsi surette yaptığı 
mmwaflann, T. C. Emeldi Sand ığınca öclenmrsin

dc kanun lılikümlcrinc aykırı hir ciheL görül ernc diği, hildiı·ilm ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı g-e rektirdiği 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. 

2408/ 2-WR, 3 72,/3872, 6428/6423, 
11799/ 11799 . 6. 2. 1962 

ALl MU~fCUOGLU 

lsH'klal caddesi• Feshkan mahıtllesi Mutta
sı'ppınar sokak No. 17 

DI~NlZTA 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
yerine getirileceği bildirilmiş olması hasebiyle 
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2523 1 . 6 1967 

' 

( Dilekçi ; G273 numnmıı J(anıınun uygıılan

rnasından doğan aksaklıklardan nıiiştekidir.) 

:\Iill'i Eğilim Bakanlığının reYahi yazısında 

6273 mımaralı Kanunun un~·ıılanmasındnn doğ·an 
aksaldıkların tazminat har-i\. 657 numaralı Devlet 
M0murlan Kanununun getirdiği hüki.imlore göre 
tclfı fi edileceği, bildirilmiştir. 

açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
komisyonumuzca bir işlem yapilmasına mahal gö-

Karar No. Karar tarihi 

2524 1 . 6 . 1967 
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(Dilekl}enin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve -dilekc;e özetiyLe komisyon kararı) 

2-1:09/~409 .. 6. 2 . 1962 

AHMET YILDIZ 

'l'cpcrik köyünde 

Bi.i.yülcc_:ckmecc - İSTANBUL 

(Dilekçi : l. E. '!'. T. Işl etmeleri Miidürliiğün
ce görevine son verildiğinden miiştekidir.) 

İçişl eri Bakanbğının ceyabi yazısmda : Adı ge
çen İş Kanununun ı6 ncı maddesinin ll nci ben
dinin «Ç» fıhası gereğince işi•ne son verildiği, bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn 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 komiı.ıyonumuzca bir 
işlem yapılma.sına mıı.hal görülmediğine oy birliğiyle karar vei·ildi. 

2410/~410 .. 6 . 2. J962 

ASLANALYAZ 

Ka:rar N o. Karar tarihi 

2525 ı . 6 . ı967 

(Dilekçi : Işsiz olnp yurdıın her hamgi bir kö
şesinde mzif e verilmesini istemektedir.) 

• 
Baykara köyünde Çalışma Bakanlığmın · cevabi yazısında : Adı 

SELİM geçone bir iş temini hı1susı.mda yapılan <_:alışmalar 
sonucu dilekc_:esinin şubeye gönderildiği tarihten 

üç ay kadar bir süre sonra duyunılacağı, bildiril-miştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organıanna mümcaatı ge rektirdiği cihetle kf'misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2411/2411 .. 8 . 2 . 1962 

ERDİNÇ İLHAN 

PTT Müdürü Halit İlhan nezdinde 

ERUH 

Karar N o. Karar tarihi 

2526 ı . 6 . ı967 

(Dilckçi : Haı-a, J(nvı • etleri hesabma 1{. K. K. 
lstaııbul lstihkanı Okulwıda· lstihkanı Ask. Eğ~ti
mincle iken, okul bitirrne imtihanlar·ında muvaffak 
olnınyıp, 580 sayılı Kanuna göre okul ve askeri tar 
lebelikle ilişiği kesilen ad1 geçenin 5401 say1lı K ar 
nıınnn 3 ncii maddesine göre kefilinden tahsiZi ge

reken tahsil masraflarınm affı ve lstihkrinı Aslr. Eğitiminde geçen sü1·enin 1111 say1lı, Askerlik K a
nıınu nwvacehesindeki fiiLi askeı-lik hizmetinden ınahsnbedilnıesini talebetnıektedir.) 

Milli Savunma Balmnlığının cevabi yazısında : Adı geçenin her iki dileği moı·'i mevzuat nıuvaee
hesinde kabule şayan bulunmadığından is'afına imkan bulunmadığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilakçesinde valn iıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle 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. Ka.rar tarihi 

2527 ı . 6 . 1967 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ile sa-hibinin adı, adresi ve di1€kçe özetiyle komisyon kararı) 

IlASAN SAKAJ ... LI 

Muhtar, Doyran köyünde 

mahkemeye veril en, mahkeme 
madığı , bildirilmektedir. 

(Dilekçi : Tapıılu arazilerinin orman içerisine 
alındığ1, halkın haksız yere sıu;landırıldığından 

bahsile, orrnanla ilgili yerlerdeki zeytinlikler ile 
tarlaların halka terk edilmesini istemektedir.) 

BALIKE S tR Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Devlet 
ormanl anm tahribederek elde edilen ve bu sebeple 

neti·cesi idare lehine karar alınan yerler için, yapılacak bir işlem ol-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz ça~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

313-!/ 3134 - 28. 3. 1962 

1\IEIL\IET OKUL 

Halktan 
0ÜNEYSU 

Karar No. Karar tarihi 

2528 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : J(urııçay paketleme imalinin Trab
zon vilayetine verilmesinden miiştekidvr.) 

Oereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 yapılma.ınna mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

3135/ 3135 - 28 . 3 . 1962 

Şoförler Cemiycti 
R!ZB 

Karar No. Karar tarihi 

2529 1 . 6 ' -1967 

(Dilekçi : Çay ziraatine darbe rurarak şrkilde, 

ambala} fabrikasının Tarbzon'da kurulmamasını, 

istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~Jteği 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 taribi 

2530 ı ' 6 . ] 967 , 
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(Dilckçenin t arih ve No. su ile salı'ibinin .aıdı , adresi ve düeıkçe öze iyl.e 1kıomisyon kararı ) 

3136/3136 - 28 . 3 . 1962 

BERAT ÖZGÜDEN 

136 esnaf narnma 
KEMALİYE 

(Dilekçi : Erzincan esnafı olarak ayda 200 lira 
vergiye razı oldııklarının, verginin çokluğundan 
şiluiyet etnıektediTler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifiı 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3149/3149 - 28 . 3 . 1962 
RİFAT TÜZÜN 
Demirlibahçe Gönül sokak No. 18/2 

Ccbeci - ANKARA 

Karar No. Ka.ror tarihi 

2531 ı . 6 . ı967 

(Dilekçi : Polis memııru olduğunu, yaş haddi 
icabı emekliye sevk edildiğini, emekliliğine halel 
gel?nemel>. iizere miinasip bir i~ veı·ilmesini istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına 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. 

3 l53/3153 - 29 . 3 . 1962 

FERAMUZ YILDIRIM 

Boğazh Köyü Mnhtan 
Çayırlı - BRZİ CAN 

K arar N o. K arar tarihi 

2532 ı . 6 . 1967 

(Dil el.: çi : Çiftçi olduklarını banka ve koopera
tifiere vadesi geçmiş olan borçlarının lıaciz yoluyla 
tahsiZi cihetine gidldiğinden miiştekidiı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılm3.sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2533 1 . 6 ' 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve di1c'kçe özetiyl e komisyon karar ı ) 

3157/ 3157 - ~R. 3. 1 96~ 
Şofiirlrr C'rmiyrti, Drın iı ·rilrr, Nalbantlar ve 
Trnrkeci lr r Derneği Baııkan ı 

(Dife!.-~· i : Viliiyctlercc te~e kkiil edilen kornis
yoıılrırda takdir olıınrın uatiirii ver.r;ilerin, yeniden 
uözden ge<;irilıne . ini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
l"enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha3ebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3162/ 3162 - 29. 3. Hl62 

:\IBIDrET ITH.ı~Il lZ t 

Toprak n l skan l\frnıuı ıı 
SAKARYA 

Kara r No. Karaı· tari'lıi 

2!)3-1- 1 . 6 . ] 967 

(Dilckçi : Er/itmcnlikfe geçen 11 aylık hizme
tinin bo~a uitmcm csi için borç/andınlnwsmı, i.çte
rncktedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ajıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışm::ılannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması lıase'liyle komisyonumuzca bir lı]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi. 

3169,1316!1 - 31 .3. 1962 

IIÜSEYİN ETE 

.Jandarm a Biilgc K. lığı •J Şb. 

B(RSA 

Kara ı· No. Karar tarihi 

2!)35 ı . 6 . 1 !)67 

( Dil ek çi : Zorla kız kaçıı·malarınm öniinii al
mak için kız veya dul kadın kaçıranın bunlarla 
evlenmesi ha1inde kaçıranın ve yardmıcılannın ce
zalarının leeiline daiı·, ·13 f maddesinin yiirürlii k
ten kaldınlmasım, islemel• f rdiı· .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasa.nsma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

Knrar No. Karar tadhi 

2536 1 . 6 . 1967 



-31-
( Diılekçcnin tari~h ve No su ·ile sahibinin 8JC1ı , a'drcısi ve d il ek~e özetıiylc komisyon kar aJ"J) 

3173/3173 - 3ı .3. 1 96~ 

H. lBHAHlM 1TR CAN 

Belediye 1. E. T. T . lşl ctmcl cri Taşıtlar 

Dairesi Troleybüs H areket Amiri 

İSTANBUL 

(Dilek çi : 10 senelik hizınet seneleriyle 2 sene
lik askerlik lıizrnetinin, emeklilik süresine diUıil 

edilmesini, istemktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklüi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işletden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3174/3174 - aı . 3. 1962 

R Al TP Tl':\.\ 

Hv. K. K. Mrk. D. Harb Tari<lıi ~· 

Sivil İknıa l Telm isiyeni 
ANl{ARA 

Kal'ar No. Kwrar tarihi 

2537 ı . 6 . ı967 

( Dilekçi : 5434 sayılı Erneidi Sandığı K anunu
nun 32 nci madde ( a) fıkrasmdan faydalmıdınl

ıııasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya ta.sansma konu teşkil eylediği cih~tle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci ma.ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma.- · 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3175/3175 - 31 .3 . 1962 
OSMAN EKŞlOÖLU ve arkadaşl'arı 
C. H . P . Başkanı 

!K!ZDERB 

K a:r ar No. Karar t arihi 

2538 ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : Sefa.let içinde ya.şıyan lkizdc1'e'lileı-e , 
yardım elinin uzatılınasmı istemektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı ~>teği 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kara ı· tarihi 

2539 ı . 6 . 1967 
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(Dile.kçcnin tarih ve No. su ilc safiı'ibin:in adı, adresi ve dilekçe özetıiyl.e !komisyon kararı) 

3176/ 3176 - 3 1.3. 1962 

HASAX ERVAN ve arkad a.·Jarı 

1\fnhtar, Esenboğaz köyünde 

GÖLE 

(Dilekçi : J(öy halkı?W yardım yapılmasını iste
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihtı1tle komisyonumug çalışmalannı dü·. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum.uzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3177/3177 - 31.3. Hl62 

MU T AF A ŞlŞMAN 

Aşağı Çamurdere köyünd 

Çayır! ı - Imı tNC' A 

Karar No. Karar tarihi 

2540 ı . 6 . ı 967 

(Dilek çi : B anka ı•e knperatiflere olan borçla
nndan dolayı hacze devanı edildiğini, b01·çlarının 

uzıın vadeye bağlanmasını istemektedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hase')iyle komisyonumuzca bir iılem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

31 3/ 31 3 - 31 . 3. 1962 

EB BAR D fr;AN 

Birinci cadde No. 48 
BATMAN 

Karar No. Karar tarihi 

254ı ı . 6 . ı967 

(Dilelcçi : T. P. A. Ortaklığında işçi olarak ça
lışan oğlıınıın, işinden ıızaklaştırılnıasından rnüşte

kidir·.) 

Gereği düşünti.ldü : Dilekçinin 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 komisyonum.uzc& bir 
işlem yapılmasına nıahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2542 ı . 6 . 1967 
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ctnl6k~enıin tarih ve No. su ilc sal1ibinin adı, adrc i ve dilek~ e özetiyle komisyon kara n) 

3185/ 3185 - 31 . 3 . 1062 

1BRAH1l\I ERDlM 

Altınoluk halkı nanuna halktan 

EDRE:Mİ'l' 

(Dilekçi : Aydın milletvekillerinden Rc~at Öz
arda'nın zeytinciliğin kuı·tarılnıası, hakkında yap
mış olduğu Teanun teklifinin destekl enmesini iste
m ektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3187/3187 - 31 . 3 . 196~ 

İliSAN U'I'KU 

H alktan 
l\IAK1 SA 

Karar No. Karar tarihi 

2543 1 . 6 . 1967 

(Dilekr,:i : J(ıbrıs'taki camileı-in bombalanmış 

olmasını nefr etle karş ılandığını, yıkılmalo istenilen 
caıııile ı· yerine daha mııhtesenı bir abiele yapmak 
üzere al<ikalı te§kilatın iane toplama.sı, için Jıare

l~et e geçmesini istenıektedi1·.) 

Gereği d~ünü1dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı . :ıteği ilgili ve yetkili 
ida.ri mercie veya yargı organıanna müracaatı g·erektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3197/ 3197 - 31 . 3 . 1062 

1RPAN TURNALI 

Aşağı Parlcta 1\fustafa Boroldu eliyle 

Karalıanlı - UŞAK 

, 
Karar No. Karar tarihi 

25-14 1 . G . 1967 

(Dilekçi : II A.sb. Ok. 3. sınıfında1l ayrıldıği

nı okul taznıinatını ödeyebilınesi için kendisine bir 
iş verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünü1dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaa.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
~nliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2545 1 . 6 . 1967 



-34-
(Dilckçenin tarih ve ::-;o su ilc sahibinin arlı, adrcs'i ve dileb;e öz:e1~iylc lwıı~ isyon kar:ın ) 

020:3;3~03 - 8J . 3 . 1!)62 

J\10SEYtN KARAl';Cl 

13ülbüldcrc caudesi Dolg1ın Ap. No: 1 ~;)/-f 

(D ilt>kçi : « ('a?1şaralc ha vutmı l>Cr:aıırmıaz,> şc

kilrlcl.-i malıl liw t raporu alr!lr)nn, b11 mz10m .rJÜre 
scfrri görrvüıin kalclınfnıa.;wı i:;lı mcl;/n!;r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açılrlanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna ınüracaa~ı gcr:ıktirdi~ri cihetle komisyonumuz çalı§malarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle l~omisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birHğ·iyle karar verildi. 

3258/32~8 - 4 . 3 . 1062 

ABD OLKAIHR ERRL 

('ami'i Kebir mahallesi 

Karnı· ~o. I\.arar t~ıı·ilıi 

25-16 1 . G 1% 7 

(Di!rl;çi : !fal:sn olarak Japrfrmnrı nay:anıJ

l ı rjııııdal.-i, lz i::mc t inc soıı ı·crilııı;ş olrlıır]ınııl, cmrl;li 
!H(WJ1 tahsı:s cdilmccliğindcn miiştrkidir.) 

BlOA 
tçişl eı'i Bak:.ınlı ğınm cen:ıb i y:pı :mırl;ı : «Ad ı 

gc~cn 80. ;va::ımda olduğunu bah ctti(;'inc göre terhisi 
1 . 6 . Hl30 t:.ı rihinckn en<'l vr 1325 1n : ·ilıli A"h"i 

Tckaüt \'C tı-ıtifa Kaııuıııııı ~·ürii ı·lü!ztc bulıııırhıf;u zn ıııann rnst l ndıı1ı nı , wr il nwıni~; rıl:ııı '· ı• Ll; ııı;ı:ı_.ı 

h aksı z bir işlem sonucu oJnıııyıp mrn:ııııt irahı ohl"ı.lıı, lıil ıliril ı.ırktcd ir. 

Gereği düşiinüldü : DHekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vfılo. · ·tcğ'i ilgili ve yetkili 
Idari mercie veya yargı organlarına miira.c'l.a~ı gerc1~tirdiği ellietle komisyonumuz çalısı.ıalannı dü
zenljyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ:yle karar verildi. 

43~7/4397 - 7 . 8 . 1962 

N tYAZi A YDOöDU 

Knr:ı.r No. Knrrır t:ırilıi 

25-~ 7 ı . 6 . 1 om 

(Dilrkçi : Mengen Orman l ]lctmcsi ,lfiirl:i, liiğii 
S r· yisi ihen, oörevine son ven:tdiğin rlcn mii~tckidi1' .) 

Taı-ım Bak:.ınlığının ceYahi .nı ;: ı smda : «Adı ge-
OöK('BSC' t:cn göı·c1· in i l fı~·ıkı wchilr ifa etmediği, tczYirat~ı 

bir k:.ı r:.ıkİ'<'re sn hiholdnğu, yapı lım n:.ı <:i lınt ,.c ilı

tarlara rağmen ıslah ol mad ığı giirülcrrk; i ~i n c son vrrilnıiş ve yukıırıda arz cdilrn dunınm itibariyle 
yeniden bir göreve tayini mümkün görü l meıııif) oltlnğn», bildieilnıektcdir . 

Gereği düşünüldiL.: Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il!Jili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı ge nıktirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonunmzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·:ır No. Kar:ı r tıwilıi 

2548 1 . 6 . 1967 



-35-
(Dilokçenin tarih ye No. su ilc salübiııin aLlı, adresi ve ·dil:e'kçe özetiyle lromi.syon kararı) 

4518/ 4518 - 21 . 8 . 1962 

REMZl A:KI N 

IIasanpa§a malıallesi Nabi 7.adc sokak No: 69 

(Dilekçi : 1i z maa.5lı emekli bir memur oldıığn
nu, 48 liradan ibaret olan bina wrgisinin 429 lira
ya çıkarılmasmdan miiştckidi1·.) 

Maliye Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı ge-
Kadıköy - İSTANBUL ~cnin, bir hol bir mutfak Ye 2 oda ile hclüyı müııtc-

ınil müstakil kullanışlı kat haline getirildiğinin tes
bit i üzerine mezkur kısma sağladığı gelire göe<', yıllık 1 980 lira irat takdir olunoduğu Mali kaza merci
Ierinden geçmek suretiyle kesinleşen halliseler hakkında başkaca bir işlem yapılmasına imkan görül
med_iği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yuitarda özeti açıklanan dilekçesinde vfi.kı :nteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlo..rına nıüracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sa.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
fşle~Jl yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

4534/ 453-t - 23 . 8 . HlG~ 

ALi BI('AKC r 

Turgutlar nınhallesinde 

Karar No. Karar tarihi 

2549 1 . 6 . 1967 

(Dilckçi : 1905 sayılı /(anun lıiikiimlrrinc göre 
ihbar ettiği şalmlar ı"çin, tahal;bık etmi:5 ı"lıı-amiyc 

lerini, alamamış olduğundan miiştekiclir.) 

Maliye Balcanlığının ccvabi yazısında : «Vergi 
SBNlRF 8NT 1\'açakçı:lJğı hadisesinin tesb~t e'dilm sinde her iki· 

muhbirin (Ali Bıç:akcı ve Mehmet Köse) rollerinin 
bulunduğu, anlaşıldığı cihctlc» tahakkuk eden ihbar ikramiycsinin yalnız adı geçene verilmesi mümkün 
olmadığı , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin.in yulmrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı · -te.ği ilgili ve yet..lti.li 
idari mercie veya yargı org-anlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmal::ı.rını dü
zenliyen 140 s:ı.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ltomisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriümediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4565/4565 - 28 . 8 . 1962 

CEMiLE M{YÜZ 

Soğuk su Dereiçi Terakki mahallesinde 

ZONGUI.ıDAK 

Karar No. Karar t:ırihi 

2550 ı . 6 . 1967 

(Dikkçi : Zongıııdak B clediyes1"nden çatı tamiri 
içhı ruhsat alıp, usulsüz bina yapıldığından müştc
l:idir·.) 

içişl eri Bakanlığının cevabİ yazısında : İmar 
T:ılimatnamesinin 71 / A maddesine göre maden 
imaEıt saha sı l fıhilindc bulunan Muh ittin Karadağ'

ın Terakki malıallesi DerC'iri sokaktaki tck katlı bina c;ının ilave çatı katı hımış yapımı hakkında aldığı 
ruhsata aykırı -inşaatının, Belcdi~·e Enetimeni Kararı ilc yıktm1masına w Damııtay'ca onandığı, bu 
konudaki iddi a larının yersiz olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı .. -teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerclttirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karaı· No. 1\aı-nı· tnrihi 

2GG 1 1 . G . 1%7 

--------------------·----
4661 / 4661, 7045/7045 - 23 . 3 . 1963 

H OSEYlN Ç' AOŞAR ve :MEIL\'IET ('M"lŞAU 

Emin Kurbu mahallesi Gümüşgüz sokak 

(Dile l~çilc r : Iran t cbasmdan ı"l:cn, yurd w Hu.. a 

üticn ilc Erznnıın ili niifusıına 'l' iirk raluwlajı ola
rrık l:audcdilen kimselerden olduklrırı nı, lıcrhaıı ui 

T!ir yerde towak ı· c cu ı• e rilmcsini ı"stemckt cdirlc r.) 

gn.z URCl\1 Kiiy tf)leri Bakanlığının eevabi yaz ı sında : .Ad ı 

gcr:cnlerin (30 - 35) sene evnl baba ve lledelerinin 
ailn başkanlığı altında, Ren n ınuhaeiri olarak kendiliklerinden yurda gelerek Erznnuıı \la ycdc~tik

lerini, muhaeir ve mülteciliklerine dair i:kfw csıı s defterinde hiı::bir kayda rastlanmadığı ve i ~ldn ta
lPhindc bulunmadıkları anlaşılan bu ailenin, ymd:ı geli~ tarihlerine nazaran yerli halk durn nıu n ıı gir
miı, oldnklanndan; göçmenlik sı fatını kaybetmiş olduğu, bildirilınrkteclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçin'in yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaıa. :iı.:::teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatl gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zcn. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4663/ 4663 - ll . 9 . 1962 

IIAT;tL GBDİK 

BoduJ"ga - BOZöYG'K 

Karar No Karar tarihi 

2552 1 . 6 . 1967 

( Dilel<çi : B o.zöyii k ka:zası.nın Bodıuga ?ı alıiye

sinde otw·duğımu komşuları salıı"p olrlıt,i}u ta rlasın 

dan geceleyin define çıkardıklar-ını ihbar c tııı ekt e 

di1' .) 

1\Ialiyc Bakan lığın ın ec va bi ynzı sın fl :ı : «Yap

tırılmış olduğu tahkik ve tctkikat neticesinde adı gcı:cnin akıl hastnı:n olup, ihbarlannın hiç birinin 
asıl ve esasa dayanmadığı ve bu konuda yapılacak bir işlem olmadığı,» bildirilmcktcclir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda öaeti açıldunan dilakçesinde vfi.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organların& müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir i§· 
lem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2553 1 . G . 1967 
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4391 /16!)1 - ll . 9 . 1962 

ABDi lUERiii 

Anadolu F eneri Köy No: 1/ 70 

(D ilekçi : i stanbul ili, Beykoz ilçesinin Anado
lu Fener,i köyünün J( abakoz mevkiindeki tarlasının 
kaınıılaştırılmasmdan askeri biı·likıeı·ce i.şgaline de
·vaın edildiğinden müştekidir) 

Beykoz - İSTANBUL Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısmda : 
Söz konusu arazi; adı geçen ve diğer 18 hissedara 

ait iken, 4079,~5 metrekarelik losınının birlik ihtiyacı kcson kuyu açılmak üzere 1962 yılında kaınu
lnstırılmasına lüzuın ve ilıtiyaı: hasıl 'l:>lmuş Ye 6830 sayılı kanun gereğince 31 Aralık 1962 gün, 586 sa
yılı 1\fcn:ıfii l "mumiye Kararı alırunış olduğu, 6830 sayılı Kamulaştırma Kanununun 122 sayılı Ka
nunla dcğ·i~tirilen hükümlerine göre, 4 079. 25 mcL'ckarc araziye takdiri bedel komisyonunca takdir 
edilen J4 219,05 Tl. 29 Mayıs 1963 tarih YC 151414 sayılı makbuzlu hissedarlara ödenmek üzere 

, Beyl-oz Ziraat Bankasına ytırılmış olduğu, bildirilmektedir. 

~ereği dü'}ünüldü : Dıilekçinin yulı:arda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerıne a-etirilm~J olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
b~rliğ·iyle karar verildi. 

4G03/4G93 - ll . 9 . 1962 

UEIIl\IET YILMAZ 

Hasanabdal köyünde 

ERCiŞ 

Karar No. Karar tarihi 

2554 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : Vatani 7ıiznıctini 1"{a erttilden son1·a 
2 nci sefeı· askere alındığından mii§tekidir.) 

Milll Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
1331 doğumlu olarak, muvazzaflık hizmetini hiyar
bakır 2 nci sımf Askeri Ceza evi Müdürlüğü cm
rinde ifa edip, Milll Savuruna Bakanlığının ll Ma

yıs 1 flGl gün YC r. n. 'Kur. l\'hd. D. II S. K s. 3606G - 15- ] !) sayılı emrine istinaden terhis eelilen adı ge
çen hakkında ~·ap ılacak bir i15leın olmadığı, iki yerde kayıtlı bulunan Ye Hayranbolu 'daki kaydının ip
kasına muhali:eınccc karar CYrilcn Ye halen de ~ağ dışma c:ıkınış durumda bulunan adı geçen için baş
kaca. bir i~lcın yapılamadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşüı:ı.üldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.Ia isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
::: ::ınliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonwnuzca bir 
i§lenı. y::ı.pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2555 ı . 6 . 1967 
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-~7 (1 ~d7ll-~ - J ı . () . l!Hi2 

,\JDmT T8~IJZ Ye arkadaşları 
Doğa ny-ıı l't köyünde 

ERBAA 

(D ilckçilc1· : Tokat ilinin, Erbaa üçesine bağlı 

Doi)anyıırt l~ôyii m1llıtarllğtndan miiştckiclü·.) . 

ic:işlcri 13nknnlığının ccYabi yazısımb : Tokat 
ilinin, Erbaa ilc:csinc lınğlı Doğnnymt köyü nnıh

tarlığının 1 . :~ . JfJG~ gün YC 10 say ılı fKararı ilc 
f)ikilyrtc konu nrazilrı·in istimlaki cilırtinc gidi ldiği 

YC El'lıan Asli~·c Hukuk Mahkenwsinin 1. .12.196~ gün ve !)62/ 9:-iO sayı lı 11i'ııniyl e istiınlfık olunan 
~·c rlcrin kö,\· fjah siycti maneYiyrsi adına tapuya trscil olduğu, istimlfık bedeli 746 Jim 70 knl'UŞ 

J . 10 . 1062 tarih n' !565 sayı lı makbuz karşılığmda. lıak sahiplrrine ödenmek üzere Ziraat Bankası
mı yatınlc1ığı hildirilmrlctcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilelrçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercic veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4-73~/4 732 - 12 . 9 . ] !)62 

lf1YAS OCNDOZ 

.\sri mezarlık 4 . kapı karf)ısı No: 411 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2556 ı. 6 . 1967 

( Dilckçi : Esnaf J( cf alet J(oope ratifine kayıtlı 

500 elen fazla tiiccar olrluğıı halde, tamimlere rağ
ıııcn terkinlerinin yapılmwhğı, bclirtilmckteclir.) 

Ticaret Bakan lı ğının crYabi yazı sında : 
lO . 9 . 1962 tarihli dilck~ede, koopcratifin ad ı 

ac,:ık bclirtilmrdiği i<:in gcrrği yapılmak üzere du
n :m dilrkc_:c sahi.hindrn sonumuş olduğunu, bu dcfa adı gcı:en Bakanlığa r,önderdiği 6 . 3 . 1967 ta 
ri !ıli rrvabi mektubunda; bu dilckçeııin kenc1isi adma ve adresine başkalan taı·afından imza edile
rrk '1'. B. ~r. }.Icclisinc vcrilınifj olması grı· ckti.ğini, esnaf olmadığını ve kimscyj ıjikfıyct etmediği. 

bildirilmifıtir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v5,kı isteği komisyonumuz
cıı. bir i~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ar No. Karar tarihı 

2557 ı . 6 . l!J67 
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.J.no;-n7o ın . 9 . 1062 

ıli~JL fET ('_\ I>IHCI 

1 Xo: lu C't'2a EYindc 

(Dil el:çi : JJiikiimctin manevi §ahsiyetini tahki?· 
cttir]1'ııdcn bahsilc iftiraya maruz kalması neticesin
de , ıtııtııklaııclığına dair §ikayetini kapsamaktad1ı·.) 

Adalet Bakanlığının ccYabi yazısmda : Adı ge-
CHF1 çcn haklmıc1a Prfa Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 

kamu daYasmın yapılan duruşması sonunda ad ı gc
<:'ııııı -~. 7 . 1%:2 tal'ilı YC !)G2/ 3R-G7 sayılı br:ırla biı· sc ıı r. ağır hapis cezasma malıkum edildiği, 

ke:;inlr:jPll lıükıııün inf'a;ı; edilerek adı grçenin ll . !'l . 1063. günü tahliye edilmiş olduğu bildirilmek-
tc<.lir. 

Gereği di.i}ünüldü : Dilekçin.in yı.ika.rda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
i~lari. ı:ıcrd-:ı veyn. yargı organlarına müraca.atı gerJktirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılm:ısma. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4 ı 70 /..J-'i 7!l - :2fı . 9 . 19G3 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2358 1 . 6 . 1967 

(Dil ekçi : JTaydarpa.Ja Askel"i Ilastanesinde ah
çılJaşı olarak ıızıın seneler görev aldığını, emekli 
maa.şı ı·crilmcdiğinden m ii~ teki dir.} 

l\iilll .Savunma Bakanlığırun ccvabi yazısında : 
«Yapılan tctkik ve talıkilc neticesi adı geçeni n onay
larla YC yevmiye ile istihdam edildiği ve mumaileyh 
hi<:bir sandığa bağlı olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereğ·i dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari crcie veya yo.raı organlanDa müra.caa .ı geroktirdiği cihetle komisyonumıu çalışmalannı dü
zcnliyen 140 zıı.yılı Kanunun 5 nci maddesine n.it işlerden olması hasebiyle komisyonum.u:ı:ca bir 
işlem yapılmn.:;ına mıı.h:ıl göriUmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

43!'l~/ 1SDG, 583G/G336 - 16 . ll . 19G2 

LüTF1 öZDlT.ı 

Malıdut ::.\IC'·uliyctli Kömür Satış ve Tcvzi 
?IIücs"cscsi bek~ilerindcn 

KONY 

Karar No. Karar tariki 

2559 ı . 6 . 1967 

(D ilekçi : J(oııya J[öıniir Sat?§ ve T evzi Deposu 
Bekçisi olup, fazla mesai üc1·eti ve ıterfi farklarının 
ödenmesini istcmektedi1·.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının cevabi 
yazısında : Adı geçen hakkında yapılan işlem mcr'i 
nıcvımat YC kanun gereğince yapıld)ğmı , yapılan 

ilılıar ve şikft~·et üzerine; müfettiş tarafından :rapı

lan tahkikat nc•ticrsi adı 
tedir . 

gcçcnin 21 . 12 . l!JG3 tarihinden itibaren işine son verildiği bildirilmck-

. Gereği düşünii.ldü : Dilekçlnin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari nıercie veya yargı organlımn& müra:)a.:l.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.ll§m&la.rmı dil-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu..zca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4007/40~7 - 2 . ıo . ı962 

IL\JWL TCRKBE 

Güler mah. sokak 23 No : 6/ A 

IIAL1L KARA 

Satuk kö:-iinde No: 49 

KIRIKiKALE 

BahloSlk - AKARABü K 

Karar No. Kal"flr tarihi 

2560 ı . 6 . ı967 

(T('DD. f.~letmes1'nde yol çavuşu iken, emekli 
edildiğini, 5,13·1, 6311 ı·e 528 say1lı kanunlar gerekr;c
leriııdeki noksanlık yiiziindcn mağduriye te uğradı

ğından mii§tekidir.) 

ma~tııma Bakanlığmın ceYabi yaz ı sında : «Adl 
ge<:cn emekl i maaııından az maaşı tahsisi suretiyle 
mağdur edilm iş» ise de, bilalıara ı . 9 . ı965 tari
lünde yürürlüğe giren 668 suyıh Kanunla bu mağ

duriyet giderllmiş \'C evYelcc noksan ödenen emekli 
ikramiycsi ile emeldi maaş farldan kendisine öden-
miş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı fıJteği idari mercice 
ycrino getirilmiş olması hasebiyle koın:i.syonumU3Ja bir işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi · 

50~2/5032 - 8 . 10 . ı962 

IL'ı..Tl'CE ('EIAK 

Sakarya malıal l esinde Maden sokak No: 3 

MARAŞ 

Karar No. Karar tarihi 

2561 ı . 6 . ] 967 

(D ile l.:çi : 13 ya~ındahi kızının kaçı ı·ıldığından 

miiştekidir.) 

İçişl eri Baalmlığmın cc,·abi yazı smda : «Adı ge
r:cnin kızı Prmbc Çelik 6 . 7 . 1962 tarihi nde Göl-
başı ilçesinin Balören köyüııdrn Hüseyin Döner 

adındaki şahıs tarafından ka~ırılclığı, sanık olayı ınü1 aa lop (3) ay firan1a. c1 o l aı:ııp bu müddet zar:fm
cla Prnıbo ('elik ilc cvlcnme işlemi yaptı rıp mağdure ik birlikte, Adı:vaman C. SaYcılığına teslim 
-oldukları ve cvlcnmc muamelesini yaptırdıldarınuaıı sarcılık<:a scı·best bırakı1dıkları», bildirilmektedir. 

O·ercği düşünüldü : Dilek9inin yukarda özeti açıldanan dilekgesinde vakı isteği i gili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö. 
rülmediğhe oy birliğiyle karar verildi. 

Karar ro . Karar tarihi 

2562 ı . 6 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile salh'ibinin adı, adre,si ve dile'kÇıe özetiyle ·komisyon kararı) 

5066/5066 - 10 . 10 . 1962 

FEVZi KARSU 

Durak mahallesi Kclfen caddesi No: 21 

Kandıra - 1ZM1T 

(Dilekçi : Dedelerinden intikal eden gayrimen
ku/ün 10 seneden ben: devam eden veraset ve izaleyi 
şüyu davalannın devamı miiddetincc bazı §ahıslcırın 
sahtekarlık ve tah1-ifatlar yaparak 1·esını mcrcileri, 
işgal etmesinden miiştekidi?'ler.) 

Adalet Bakanlığının ccvabi yazısında : 23 . 12 . 1963 tarihli nıucipname ilc, cicra memuru Fatin 
Akçay haklanda muamele tayinine avukat Orhan Evin haklanda Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desine tedikan takibat icrasına mahal görülmediği, zabıt katibi Ali Evin halcianda da Kandu·a C. Sav
cılığınca takipsizlik kararı verilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinlin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı iı:;teğ'i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal şmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5067/5067 - 10 . 10 . 1962 

TEVFlıK DOOUIŞIKER 

Karar ro. Karar tarihi 

2563 ı . 6 . 1967 

( Dilekçi : Van hakim ve savcı kadrolannın uzun 
miiddet açık bımkı't?nasından, mii.ştekidir.) 

Avukat Adalet Bakanlığımn ccvabi yazısında : Adı ge-
c,:en Van'a tayin edilecek hakimler hakkında; bazı 

V AN istek ve temennilerde bulunmuş olduğunu, 1962 yı-
lmda bir savcı Ye iki saYcı yardımcısı kadrosu bu

lunmakta olup, bunların geçmiş hizmet süreleri itibaı·iyle meslekte yeni olanlarla birlikte uzun hiz
met yılları geçirmiş terrii.beli elemanlarm mevcudun verdiği imkAnlar nazara alınarak yapılmakta ol
duğu, 

Her ne kadar Cumhuıiyet SaYcılığı sayemın yazılı tarihte Yargıtay Cumhuriyet ScYcılığına 

atanması sebebiyle ikinci bir kararname çıkarılıncaya kadar bir süre açık kalmış i c de; bu üre içinde -iki savcı yarlımcısı görevi ba ında bulundurularak savcılık görevi dolayısiyle vatandaş hizın ti aksa-
tılmamı5 olduğu, haldınler balamından bilgi verilmesi Yüksel~ Hakimler Kurulu Başkanl ığına yazıl
mış olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği idari mercice 
yer:,,e getirilmiş olması hasebıiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2564 1 . 6 . 1967 
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(Di1ekçC'nin tarih Ye 1 'o su ile sahibi nin adı, adresi ve dilekçe Öz·eıt!iyle komisyon knı·a:rı) 

5078/ 5078 - ] ~ . 10 . 1962 

IIACI lTZYERLt 
(Dilekçi : Sanalldır ol1tp i:5 rcrilmcsirıi ~·stcmck

tecli r.) 

Porsul\1 u kö:vi.'ı ll(le ('alıf)ma B n kanlığın ın cc,·abi yazısında : «Adı 

gc~r ııin duı·umurııın tesbil i,dc nıünasip lıir (:alışma 
Susuz - 1KARS inıkünı ara.'} i ı ıılması h usus~mua i l) n· ls;i l3nlma 

Kurumu Zongnlclak Şuhcsinr gpı·ek li t a liı nat vrri l
nıis ise de, dıırıınınnun tesbiti nıak~ndiyle şubccr adresine yapılan davate icabet etmediği, bi ldiril
ıııck te<.lir. 

Gereği düşünüldü : D.i:lekginin yulm rda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mhracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınal:ırını dü
zenliyen 110 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem ya pılnıasına ma hal görülmediğine oy bir 1i ğiy le karar verildi. 

5096/5096 - 15 . 10 . 1963 

BEDRiYE BiNGöL 

Devrim ilkokul öğretmenlerinden 
CeYdct Bingöl eliyle 

Karaı· Ko. Kaı·aı· ta rihi 

2CG5 1 . G . 1967 

(Dilekçi :Batman B elediye llluha5ilıi iken, 1.962 
yılında ı·efat eden kocasından maa5 bağlaıınıadığm
dan miiştelcidi-1·.) 

İçişlel'i Bakanlığının cC\:abi yazısında : Vefat 
eden b<'lcclirc eski Thinhasi bi Mehmet Bingöl'ün dul 
karı sı Ye yctiın çoculda rına J %3 yılında em Idi 

BAT~IAN nımışının hağlmıchğı Ye mezklıı· tarihten beri ötlcn
me?C' baf)lnndı ı{ı , bilcliı-ilmektedir . 

Gereği düşüniildü. : Dilekçi.ılln yukarda özeti açıltıanan dilakçesinde vlln .i ;teği idari mercice 
yerine getirilmiş olması haseblyle komisyonumuz .~ ::ı. bir işlem yapılmasına m::ı.hal g·örülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

5143/5143 - 17 . 10 . 1962 

EYY(tP Ç.A..Kl\fAK 

Karar No. 1\ a ı ·n.r taı·ilıi 

2566 1 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Niifıızlu şahısların işgalinde bıılıman 

II azine yerle1·inin mııhtaç çift çilere; dağtılma,sı ı'.s

tenuıe ktedir.) 

Mizar köyiinde Köy Isieri Bakanlığ·ının eevnbi yn.wnnc1a : «Di-
URFA lck ve H azine yerleri hakkındnki iddia nın ince-

lcttiril erck toprak dağıtımı ilc il gili 10 Ka

sım 1966, 20 Şubat J 967 tnrih ve 196,205 &'lyıl ı genelgeler ışığı altında i şleme tfıbi tutulmasının 

ve sonucunun da, ilgiliye tebliğinin temini lıususu 13 . 4 . 1967 tarihli 2340 sayılı yazı ilc Urfa Va
lili ğine duyunılduğm> , bildirilmekted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ileili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci !lıaddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
i~lem yapılmasına nıahal görülınediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2567 1 . G . 1967 
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(Dilckçcnin taril1 ve No su ilc sahibi.n:jn adı, adresi ve dilekçc ÖZ'etiyle komisyon kararı) 

7603/ 7603, 12967 /1~967, 
] :>376/ 1 5376 - 31 . 5 . ı965 

ALt TOKPŞ 

IIaYa ikmııl "Jlcrkczi Rd. At!. Şe fi Kd. Yzb. 

MALATYA 

(D ilckci : Y edek sııbayl1k hizmetini bitirdikten 
sonra muamele mcıııurl1ığuna geçtiğini mağdur 

edilmiş oldıığwın, hakla rınm iadesini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının ccvabi yazısınua : 
.l\rer 'i mcyzuat YC kanun muvacelıcsiııd e işlem yap ıl

mı~ olduğu bildirilmektedi r. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekgesinde 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 birliğiyle karar verildi. 

2362/ 2273, 11566/ l 1566 - 4 . 5 . ı964 

SALiH ZEKl IlANCIOC-LU 

Üçdibck malıallesi Güngör caddesi No: 30 

Kara r· No. Karar tarihi 

2568 1 . 6 . 1967 

(Dilekçi - Ankara Gazi Er]itim E nst it üsü öğ-

1'Cncilerinden olııp, öğrenciliği sırasında ak1l has
tanesine r;önden'le ı·ek kanuni forıııal?'tc le rc liizuın 

göriilmeden okııldan çıkarıldığını iddı'a etmektedir.) 

BURDUR Milli Eğitim Bakanlığının ccYahi yazısmu::ı. : Adı 
gcçenin iddia ettiği gibi formalitR~re lüzum görül

meucn Bakııköy Alal Hastanesine seYk edilme i ye akıl astalığı sebebiyle okuldan uzakla'1tmlmış bu
lunduğu olayı gcrc:ek olmadığı, okuldan uzaklaııtırma . ebcbi bütün im tihan haklarını kullandığı halde 
ba f)arısız duruma düşmüş olmasından il eri geldiği, bildil·ilıncktedir.) 

Gereği düşünüldü : 26 . 6 . 1963 tarih ve 15 sayılı Başkanlık Divanı Haftalık Karar Cetvelinde 
737 numara ile evvelce karar verildiğ·:r:ıden ve Bakanlığın cevabına göre konıisyonuınuzda başka
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13454/ı3454 - 26 . ı . ı965 

S üLEYl\fAN ATJTlNl\fEKlJK 

E ski Kuyumenlar malı. l\Ickik sokak No: 3 
Bm·cr Şaylan eliyle 

BALIKESiR 

Karar 1 ·o. Karar tarihi 

2569 ı . 6 . ı967 

(D ilelcçi : Vatani hizmet tcrtibhdcn maa.J bağ

lanmasını istemektedir.) 

l\Iilli Savunma Bakanlığı ccvabi yazısında :Sü

zü celilenin dıil kr.esi tctkik olunduG-uuda ; Birinci 
Cihan Savaş ı il c kurtuluş Sava']ıncla arlmda']larma 
nazaran olağanüstü gayret ve baf)arısı görülen] r e 
yardıma muhtaç olmaları vatani hizmet terti

binden maaş bağl andı ğı nı, c1ilckçinin, IIarb Tarihi kayıtlariyle sabit olacak üstün ba arılal'ının 

delilleri vcııi l diği, kendinde gerekli bilginin verilc ıilece17ini bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kar 
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(Dhlekçcııin tarih ye ~o su ilc sahibini n rudı, aclr e•si ve dil ekı; e özeıtiylc komisyon kara.rı) 

n unun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase bi yle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına ma.. 
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4!H3/40G5 1 - 10 . 6 . 1%1 

FATMA BATTAL 

l slam malı. 

BAII('E 

Karar Ko. Karar tari lli 

2570 I . G . 1967 

( Dilekçi : Babası Zaptiye Onba~ısı JJ ahnıut'laıı, 

aylık bağlanmasını istemektedir.) 
lı;işlcri Bakanlığıııın ccYabi yazısın , la : d ı gc

ı:enin gerek babası :i\Iahıııul'a cndd i ay lığ ı "" A""
rckse ölümünden sonra dul YC yclinıh'ı·iııe talısis 

edilm iş maa~ kaydına ra slanıııannş olduğu, ilgil i 
tarafınua n iddiasın ı te.-sik eder bclgc ibrazı nya müracaat Yuku bulmadığıııdan yapılacak bir i ~ l cın 
olmadığı , bi ldiri lmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

28~/273 - 2 . ]2 . 1065 

JIAYRETTI • ('iT.c\ıK 

Karaağaı: nıah . Tckman Plu Yolu No: 13 

UŞAK 

Kara.r No. KArar tarihi 

2571 ı . 6 . 1967 

(D ilchçi : Yiikiimlii h?'zmctli olduğu halde kcn
dishıe Sümerbank tarafmdan göı·cv vrrilm cdiğiııdcn 

miiştekidir.) 

Sanayi Bakanlığının CCYahi yazıl aı'lnda : Adı gc
c;:en 700 lira barcm dı~ı ücretle n'zifcl cnd i ri ldiği ve 
1 . J O . Hl64 tarihinde göreve ba ı-ıl a<lığı ve, vazifeele 

lJnlunduğu esnada geçird iği nıhi c.lcpnwyon ncticl'si ııc.l c Ankara i niwrsitesi Tıp Fakü ltesi P sikiyatr i 
servis.inde tedavi edi l nıdc ıiz t•e Fakülte IIastant•si nc yatırılmı f? olduğu ve bil tthara tahnrcu edildiği 

zaman ilgil i fakültenin yazm ı ş olduğu ı apor üze l'ine l\Iakina :\'[ühendisi olarak sorumlu ve aktif bir 
i~tc c,:ah~tırı l nnı ıyacağı kanaatinin l ı el i rt ildiğ i , il gili hastaneec vcril<•n hir aylık İstirahat süres i c,:a lı ~

tığı Filyos Atc~ 'J'uğlası Sanayii mli ecosrscsinc git-miyerck Ankara'da gcc;: i!'diği ' 'C rnpo•·nulıitamında 

k ndisine harem dı~ı kadro bnlunnıa ~;ı sebebi yle 5434 sayılı Kanunun 47 nci maddesi mnvacchcsinde 
iki aylık sıhhi izin siiıcsini ikmn[ (cdcccğ· i n hu sebeple de görevle ilişiğ i l~csi l rccğ i <.lü~iini.i!Prck 

1 ı:l ctmc scn·isi l\fühcmlisliğinc tahsiline göre 450 li ea aylıkla nakl en tftyin edild iği ve bu göreve 
24 . 3 . JDG5 tarihinde lıafjladığı, hu vnzifc<l0 buluııduğ·n smıd:ı tedavisine de d0vanı Nlilnıifl olduğu, 
ancak J O . 4 . J 965 tarihi i dilclcç_:csi ilc istiCa ct!' ğini, banka alacağının tahsili için i cra takibatma 
gcı;ildiği, bildiril mckte<lir. 

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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2572 ı . 6 . 1967 
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(Dilc:kçrnin tarih ve No. su ile sahilbinİlı adı, adresi ve dilekçe özetiyle ko.misyon kararı) 

566/579 - 3 . ] . 1966 

FATJ\IA GEYlKOöLU 

Yalıboyu köyünd~ 

( Dilel,·çi : Kocası Yusufoğln Jll elııııed'in şehit 

olarak öldiiğiinii bildirerek maaş bağlanmasmı talc
betmektedü·.) 

Milli Savunma Bakanlığının ceva.bi yUZJlarmda : 
ARA;KLI Araldı Askerlik Şubesi Başkanlığından çıkartılan 

künye kay<lmda kocası Mehmed 'in 3 Kanunu
sani J338 tarihinele zatürreden öldüğü anlaşıldığı, halen yürürlükte bulunan emeldi kanunla~·mda 

hastalıktan ölen erierin yetimlerine maaş bağlanacağ·ma dair bir hüküm mevcudolnıadığı, bu bakımdan 
maaı:ı bağlanamadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan 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. 

1134/ 1175 - 16 . 7 . UJ64 

RE~IZ1 AL 

Kadıköy Kızıltoprak Tuğlacıb~ı Bostan sokak 
No : 25/1 

tS TANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2573 ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : llız1 ltoprak, Tuğlaciba.Jı Bostan sokak 
civarındaki binalardan gecekondu mmtakası içinde 
!;alanlara. beleeliye hizmetlerinin götiir·iilmcdiğ1'1ıden 
miiştekidir·.) 

İçifıl('ri Bakanlığının ceYabi yazısınun : Kaoi
kö;r - Tuğlacıha~ı Bostan sokak ci,·arındaki binalar-
dan gecekondu nııntakası içinele kalanlara, 6787 sa

yılı !mar Kanununa rk 3~7 sayılı Kanunun 5 nci maddesi u:varınca h('lcdiye hizmetlerinin götürilime
si ic:in, lstaııLnl Belediyesince ilgililerine duyurımı yapılmışsa da 775 sayılı Gecekondu Kanununun 
mcriyete gü·nıesi~· le birlikte bundan nz geçilerek konunun mczkur kanun hüki.imleri dairesinde ele 
alındığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçlnin yukarda özeti · açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie vşya yargı organlarına müracaa.tı ge j·ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülm.ediğine oy birliğiyle karar verildi . . 

Karar N o. Karar tarilli 

2574 ı . 6 . 1967 
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(Dile kçcııin tarih ve N o su ilc sahibinin aıdı, ·adreiS'i ve dilekçe özıcıt1 yle komiisyon karı:ııı"l) 

J -1:0::?/ 1 308 - J 2 . iJ . ı !)66 

Anıttepe Adm sok<Jk Grıı. Subay E\'lcri 
Blok -13/3 

ANKARA 

:\Iilll Sanınma Bakımf ığının ceYabi yazısında 

(Dilekçi : 30 Ağustos 1960 da Tiim .qrneralliğe 

terfi hakkını iki isabetmiş oldııymıu, :JB M ay1s 1960 

tn.r ihli il!nli Birlik kararı i lc vcı·ilcn bir sene l•ıdcm

lc 1'ii:mgenerrılli_ije naslnnm 195.? 1ta.rihine götürül
ınesi kannn iktizasından ikcnj terfi etlirilıneden 

2 Ağ ııs los 1.9GO da emekliye sevk edilrhğini, b1ı hak
sn işlemin diizeltilnıesini istemektedir.) 

1. Adı geı-:cnin Tümgcneralliğc terfi i hususunda açmı~ oltluğu idari <lfınısı Da nı ~tayca süre a1ımı 
srbebi~·lc rcdd edihliğini, 

2. Esasen, Subay Sicil Yönetmeliğinin 14 ncü nındelesi (c) fıkra sı gereğince «General ve nmiral
li ğe ittifıık lıaliııJc müspet sicilalanlar mevcut iken ekseriyctle sicilalanlar seçilmezlcr.» Dilekçe sah i
binin siri li i ~e eksr ri~·c.tle ıniispct Yerildiği, 

8. YiikPclnıe sırasında iken, 2 ve 20 Ağustos 1!)60 tarhlerinde emekliye ayrılan tuğgen eral ve albay
lardan yükselme şartlarını ihraz cdC'Tl lerin. 3,0 Ağus ~os 1960 tarilıindc bir üst rütbeyc yükselmelerini 
sağlamak malu-:arliyle bir kamm tasarı sı hazırlanmı ş bulunduğu, yakında Türkiye Bi.iyük Millet l\Iccli
sine sed{ <'clilecek olan bu tasarı kanunlaştığında, yükselm e ~artlarmı ilıraz etmiş olanlal'ın terfileri 
nıpılabileceği, hildirilnıektedir. 

Gereği. dü]ünüldi?. : Dilekçinin Yilkarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklin 
veya t;ı3arısına lwnu tcıkil eylediği cihetle kombyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci matldec;~ne ait isierden olması llasc"Jiyle komisyonunıuzca bir :;]lem yapılmasma ma
hal görülmecüğine oy l:irliğiyle kı:ı,rar verildi. 

~371 /2686 - ]2 . ll . 1966 

F Ali lU YAŞAR i\ LCL\NA 'T' AY 

Karar No. Karar taribi 

2575 ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : 627 srıyılı lntı"bak /{anıınn goTeğı"nce 

ınemııriycrt maa-sının yiikseltilmesini istemektedi1·.) 

Dumlupınar mah. Gazeller sokak No: 20 fr.i şleri Bakanlığının cevabi yazısında : 1361 do-
ğumlu olan adı gcçcnin Erzincan Valiliğince 

H amamönü - ANKARA !ı . 9 . 1958 günlü onn:v ilc 5434 saJ1 lı ıKanunun 

6122 sayılı I ammln değişik 39 ncu maddesinin 
(ll ) fıkrasına göre re"scn emeldiye sevk edildiğini, 16 . G . 1965 tarihinde nef)rolunan 627 sayılı intı

bak Kanununun 1 nci maddesi nde «İ~işleri Bakanl ığı merkez ve taşrn teşkilatında her hangi bir ma

n')lı memuriyete girmiş olupta halen aynı Bakanlı!{ merkez Ye ta~ra teşkilatında ı;:alışınakta bulunan 
ve yüksek tahsil yapmam ış olanlardan geçmiş maa ~ derecelerinde teı-fi siirclcrini clolduııııuş oldu_Idaıı 

halde kadl'osuzlulc yüzünden vaktinde terfi edem cmi.f:i olanların bu suretle hcı· ü~ yıl bir terfi si.1r si 
kabul edilerek aylıkları tesbit edilecek dereceye yük~rltilnıck su retiyle intıbakJan yapıbr.» denildiğini, 

adı geçen G27 sayılı Kanunun neşri tarihinde eme:<.l iyc ayTılınış bulunduğu cihctlc mczkür knnundan 

istifade 0dem Jiği g ibi dmumuna uygun bir göreve t{tyinini i stediği ll . 5 . 1966 tarihinde de G5 ya
şını dolchrrmuş olduğundan 5434 say1lı ıKanunun 40 ncı maddesi muvacchcsinde bir göreYe tayin 
edilmesine imkan görülcmcmiş olduğu bildirilmektedir. 
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(Dilekçcnin tariJı ve Ko su ilc sahibinin adı, auı·es i ve <lilekçe özetiyl e komisyon kararı) 

Gereğ·i dü3i.i.nüldii : Dilekginin yukarıda özeti açıkla!lan dilel{çesinde vfi.la isteği şikayet üzerine 
icabeden kanuni muamele yapılmış olmasma binaen komisyonumuzca b.;: işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

2713/300~ - 23 . 1 . 1GG7 

T EVF lK öZEJ.J 

Karrır No. K arar tarihi 

2576 ı . 6 . ı967 

( Dilekçi : Emekli öğı·ctmen olup, mfıl?'iUyct istih
kakının mckli maa~ma 1'la ı • esini istemektedir.) 

içeebeci Yazğan sokak No: 29/5 l\Iilli Eğitim Bakanlığının ceYabi yazısında 
«Ad ı grr:rnin ilk göreYe har;la (lı ğı 28 Kasım 1333 trn 

ANKARA (Askr l'liğ·i dftlıil :ıı:ıklar hariı:) g-ö ı·cvckn aynidığı 

!".on Aralık l!).i2 tarihine kadar 33 sene 7 ay 9 gün 
fiili. ;ı seıır :} :ıy 2 giiıı itilı:ıd ki, Ct'ııı'a n :18 St'ıır JO n,\· 11 g·iiııhizınct i oltlnğn, raporunun T. C. 
emekli fıdi mf.l\ıl olara.k ta~cl iki üzerine 5-1:1-1: sayılı Kaıwmın -lG nrı ınnddc~'i ı;ercğincc malükn emck
li ,\·c . cYk rdildiğini, yap ıl a n i~lenıdr yanlı şlık olma 1ığı gibi: adı gcc:rn raporunun tasdik şeklin e de 
itimz ctnırtliği, lı i ldirilınektctliı·. 

Gereği dü'iÜ"lüldü : Dilckçin.in yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlarına müra,caatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmal::ı.rım dü . 
zcnliyen 140 sn.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
i ~lcm yapılm1.sına ma al görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

27B6/ 3178 - 6 . 2 . 1!l67 

i\ lDfE'I' B l'LA~'I' A'I'T,TAT.JP 

Langer Lohlıcl'g 2.J. LülıC'tk 

Karar No. Karar tarihi 

2577 ı . 6 . 1967 

(Dilekçi : Gelibolu ~iğ1r Bakwı Tnm ir Fabrika
sıııda siı·i l taııl; mak:inisti iken, yağımırlu ve soğuk 
KıJ giinii ı · cn'len emri yapııwmaktan görevinden 
w:akla.~t?nlmas1 n dan mii.§tekidir.) 

DE CTSCliLA D l\Ii11i Sa Yu nma Bakanlığının ceYabi yazısında : 
« Adı g<'c:en hakkında ac:ılan taJıkikat sonunda ~-ön et

meliğin 29 ncu madd si hükmü gereğince 7 . 6. 1953 tarihinde Bakanlık ona)ı ilc göreYine son wrilmi!) 
olduğu, yeniden görev Yerilmesi 912 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yukm·ıda sözü edilen yönetmelik 
mn,·acchrsindo mümkün olmadığı, bildirilm ktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yu1<arda özeti açıklanan dilekçesinde vala 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 
il?lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verilru. 

Karar No. Karar tarihi 

2578 ı . 6 . ı967 
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(Dilokçcnin tarih ve N o. su ilc sa:hibiııin adı, adresi ve di1e'kçe özetıiyle koonisyon kararı) 

~976/3468 - 29 . 3 . 1967 

Dr. K\HN SERtN c!')i GüLŞEN SERtN 

Scnatör Emin Üı~:ıldı eliyle T. B. M. Medisi 

( Dilekç1'ler : Devlet II aSıtanesi hckirnlcrindcn 
iken vefat eden e~inden kcnd1:sine ve 1'lci çocıığuna 
dııl ve yet?"m maa.5ı bağlandığı halde il.:ramiyedcn 
mahrum bıı-alcıldığınclan miiştekidir.) 

ANKARA Türkiye Cumhuriyeti Erneidi Sandığı Genel Mü 
düdüğünün cevabi yazısında : l\Iüdüı·lrı- Kurulu

nun 27 . 4 . Hl67 gün YC 4408 sayılı karı:ıriyle, adı gcr;cnin dul ve yetimlerinin aylı klarının tadilen 
671 liraya yüksrltilmcsi Ye 14 850 lira da emekli ikramiycsi tahakkuk ettirilmesi kabul edilmiş oldu-
ğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~Jteği idari mercice 
yerine getirllmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi 

BaFjkan 
Bolu Scnatörü 

S. Uzulıasanoğlu 

Söz cü 
Adana Scnatörü 

JJ1. Y. JJ1 ete 

(Dilekçe sayısı ..; 144) 

Karar No. Karar tarihi 

2579 ı . 6 . 1967 

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

O. Z . Efeoğlıt 



DÖNEM: 2 TOPLANTı : 2 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DIVAN! 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-el( Sayı : 34 .-

Tevzi tarihi 

10 . 7 . 1967 Pazartesi 

(Dilekçcnin tarih ve ·o su ile ahibinin 8Jdı, adresi ve dilekçe özetiyle kon:üsyon kararı) 

302/302 - ] ı . ll . 1961 

H IıÜSİ KAYA 
Deri ve 'l'enasül Hastalıkları Dispanseri 
Sağlık Memuru 

ERZURUM 

(Dilekçi : J(m·deşini Erzuntm Lisesine kaydı

nın yapılmasını istemekte ve olml müdiiı ·iindcn 

ınüştekidir.) 

Ger~Oi d\i§ünüldü : Dilekçi.nin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valc. 3ı>teği ilgili ve yetkili 
id.ari 'mercie veya yarg1 org'3.Illanna müracaatı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun ö nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koıp.isyonumuzca bir 
i§lEl';U . yapılmasına mahal görülmediğine oy birlil'iğiyle karar verildi. 

309/ 309 - ı 1 . ll . 1961 

EMR LLAH KUR J:MAII IUTOÖLU ve ar
kadaşları 

Yanız Selim meydanında Şekerci · 

AMASYA 

Karar No. Karar tarihi 

2580 8 . 6 . 1967 

( Dilekçile1· : Taşaronlardan alınan Geliı· V ergi
sinin kaldıı·ılmasını istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı l1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına miirMaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2581 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. ım ile s~h'ibinin .aıdı, adresi ve dilıekçe özetiyle 'kaınisyon kararı) 

HÜ NÜ ZAİM ve arkadaşları 
Tül'lciyc Barsak İ!)çilcri. Sendikası Ordu 
caddesi Yılmaz H an 

Bayazrt - İSTANE L 

(Dilekçiler : Bağıı·sak metaının bazı saikler ve 
sebepler yüzünden inhilale siidiklerımıesi ve dola
yısiyle geçimini bu sanatın idamesi ile temin eden 
yiizlerre ve hatta binlerce bağırsak işçisinin mağ

dndyet içinde bulunduğu, 1ıu metaın memleketi
mize getirmesi icabeden milyonlarca liralık dövi~ 

zir~ yoksım kalışından müştekidirıe·r.) 

Gereği düşünüldü : J)ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Yukan l nci'rlik No. 393 

Etlik · ANKARA 

Kartı.r N o. Karar tArihi 

2582 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Evlilik dı.Jı doğan çocıtğunıı, niifus 
kaydına geçirebilmesi için kanun çıkarılmasını iste
mektedı1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışınalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde."ine ait iJ· 
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

E naf Fehm~ Var'dal eliyle 

Pazar - RİZE 

Kal'ar No. KaTar taribi 

2583 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Bir şirkete vermiş olduğu parayı 

tahsil edemediğinden rııüştekidir.) 

Gereli dtişti.Jıttldü : Dilekginin yııka.rda. özeti açıldıman dilakçesinde vAkı ilıeğ'i ilgili ve yeıkili 
idari meroie veya. yargı organla.rma. müracn.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumus ça.lışmala.rını dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuca bir 
iJılem 1a.pıJmasına. maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar t&rlhi 

2584 8 . 6 . 1967 
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(Dileokçenin tarih ve No. su ile sa•h:ibiniıı aıdı, a.drooi ve dilekçe özetiyle kO'IlliByon kararı ) 

615/ 615 - 29 . ll . 1961 

YlSUF YARAR 
Balıkçılar Ccmiycti Reisi 

İSTANBUL 

( Dilekçi : Balık müstahsıllarının meslekini1ı 

inkişaf ve terakkisi bakımından, Gelir V ergisinden 
hariç bır·akılmasını istemektedir.) 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v~,kı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü.zenliyel). 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olınası hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

622/ 622, 1059/ 1059 • 18. 12. 1961 

IIÜ EYİN" CA rsu ve arkadaşlan 
İkizkuyu köyiinde 

GÖRDES 

621/ 621 . 28 . ll . 1961 

FEYZULLAH ERD0<1AN ve a.Tkadaşlan 
Arpacr köyü 

GÖRDES 

Karar No. Karar tarihi 

2585 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Kadast1·o t esbitinde aı-azi olarah 
üzerlerinde gö1'iildüğü halde, sonradan orman iş

letmesi tarafından O?'??ıan diye itimzı ve kada.stro 
Mkinıliğince aleyhlerine kara-r verildiğinden şikd.

yet etmektedi1·ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıkla.na.n dilakçesinde vô.kı iuteği ilgili ve yetkili 
, idari .mer.cie veya . yargı organıanna müraca.a.tı gerektirdiği oihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
ienliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

623/623 . 29 . ll . 1961 

MUZAFFER ATIKHAN 
· Emekli Subay E vleri C Bloku No. 16/7 

ANKARA 

K ar ar N o. Karar tarihi 

2586 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Orduda emekli old1ıktan sonra si11i-l 
sektörde yeniden iş aldığını, annesini acilen yatır
mış olduğu Giilhane Askeri lfa-stanesinde tedat'i 
ettirerııediğinde1ı miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vi.kı ineği ilgili ve yetkili 
ida.ri mercie veya yargı orga.nlanna müra.ca.a.tr gerektirdiği cihetle komiayonumw: ça.lı§ma.larını dü
ıenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınu.zca bir 
işlem yapılmasma ma.bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2587 8 . 6 . 1967 



(Dilekçenin tarih ve No. su ile sa:hibinin adı , adresi ve dile'kç-e özetiyle !komisyon kararı) 

628/628 - 29 . ll . 1961 

BEK!R BULUT 
Abbas köyü 

S umatar - URFA 

(Dilek çi : Toprağı bulunmadığından ve toprak 
sahibi edilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu elliet le komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

636/636 - 2 . 12 . 1961 

YtTNUS ALTIN 
1. Or. Ord. Mlz. Dğt. Dp. K. lığı 

BANDffiMA 

Karar No. Kara.r tarihi 

2588 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Bir senelik . Koı·e kıdeminin vet·ilme
yişinden müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dllekçesinde valn iıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma maha1 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

658/658 - 2 . 12 . 1961 

NUR! ÖNSAY 
Bcled(\re Otobüs İşletmesi Kısım Şefi 

Karar No. Karar tarihi 

2589 8 . 6 . 1967 

(Dilelcçi : Aydın - Nazilli Belediyesi Otobü~ 
Işletmesi Kısım Şefi ikettı, 40 lira asli maa§lı kad
,·osunun alınarak 600 lira ücretli kadroya tayin 
edildiğinden müştekidir.) 

NAZ!LL! 
!çi'Şlcri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge

çen Danıştaya belediye aleyhinde 96/3312 esa.<t 
sayı ilc dava aı:mış olup, Damştayın 964/5015 karar szyı.sı ilc davacı haklanda yaprlan muameleıde 
bir kanunsuzluk görülmediği cihetle dftvasmm reddine karar verildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : DilekÇinin yukarda özeti açıkla.nan dilekçesinde vakı iJtcği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2590 8 . 6 . 196'7 
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(Dileokçenin tarih ve No. su ile sah:ibinfu aıdı, adresi ve di1e'kçe özetiyle komisyon kararı) 

659/ 659 - 2 . 12 . 1961 

AHMET SOGUKPINAR ve arkadaşları 
İçilkli köyünde 

Şuhut - AFYON 

(Dilekçiler : 50 No. lu Toprak Tevzi !(omisyo
nu Ba.şk.anlığı ve teşk1?atmdan nıiiştekidirle1·.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazı ında : Şi
knyetleri varit görülmcdi<ğinden ken'di1erine o za
man gerekli tebligat yapıldığını, bu defa komis-
yon muanıeHi.tı üzerinde yeniden yapılan tetlcikat

ta; şikayet konusu arazinin, belirtme sırasında zilyedlik iddi a.c;iyle ibraz olunan vergi kaydının ınil 

tan mutcber kay~tlardan bulunması dolayısiyle, kayıt fazla.">mın Hazine lehine beJilrtilip tescil ct
tirilmiş bulunduğu, tescil işleminde meı•'i mevzuat hükümlerine aykırı bir cihet göriilmcdiği bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna. münıca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
senliyen 140 sayılı Kanunıın 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§1em ya.pılmasına ma.ha.l görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

669/669 - 4. 12 . 1961 

ABDURRAHMAN ERTAŞ 
Belediye Yazı İşleri Katibi 

Karar N o. Karar tarihi 

2591 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi :Nazilli Belediye ve Yazı Işleri llatibi 
ola1·ak 450 lira ücret almakta iken, 15 lira nıaaşlı 
kad1·oya tayin edildiği ve 400 lira ücret karşıl1ğ1 

olan 25 lim asli nıaa§a geçirilmesini istemektedir.) 
NAZİLLİ 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısmda : Adı 
geçenin mezkftr belediye aleyhine Danıştaya dava 

açtığı ve Danıştayın 964/5016 sayılı kararı ile dilYasının reddedi1ldiği, yapıla.ıi işl ernde bir kanunsuz
luk bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn ;l1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmaama mah:ı.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1478/1478, 4221/4221 - 10. 7 . 1962 

MAHMUT ÖZGÜNEY 
9. sokak No. 7 

Buca - İZMİR 

Karar N o. Karar tarihi 

2592 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : lznıir llapalı Ceza Evi Gaı·diyanı 

iken, işinden çıkanldığından baJısile tekrar eski 
görevine tayinini isten.ı~k~edir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazılarmda : Adı 
geçeni n vazife mahallinden izinsiz · ayııhp gazi•no-
da içki içmek ve yaralamaktan dolayı Ceza ve T v

leif E vleri Nizamııames~nin 53 ncü maddesi gereği'nce İzmir Adalet Encümeni tarafından 30.12.195 
tari'hinde hizmetten çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu beple tekrar gardiyanlık vazifesine ta
yinine imkan görülemediği bildirilıniştir. 

Gereği diqünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
icl&ri mercie veya yargı orga.nlanna müra.caa~ gerektirdiği cihetle ~o~y~numıu ç&~m&lannı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum.uzca bir . 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

1611/1611 - 10 . ı . 1962 

KADİR ŞANLI 
Aşağı iyanlı köyünde 

KADİRL1 

Karar No. Karar tarihi 

2593 R . 6 . 1967 

(Dilekçi : Nuh /(aragöz isimli ~ahsa 3 872 lira
lık borcundan dolayı, kesinle~en mahkeme karan
na istinaden Ceyhan l cra Merııurluğunun talimatı 
üzerine l{adirli lcı-a M e1rıurluğunca takibe gi:rişil
diğiiıden ve arazisine haciz konmasından müşteki-

dir.) 
Adalet Bakanlrğının cevabi yazısında : Yapılan işlem ve verilen kararlarda usul ve kanuna uy

mıyan cihet görülemediği, bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ifJteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya. yargı organlarma müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kıı.nunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1719/ 1719 - 16. ı. 1962 

SANİYE ARMAGAN 
Li. c Tarih - Coğrafya Öğretmeni 

ANTALYA 

Karar No. Karar tarihi 

2594 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Antalya Lisesi Öğ·retrneni olup, lı 
Köy Ebe Okulu Öğretmenliğine ek gö1·ev su1·etiyle 
tayimi yapılelığını ve maaşının verilpıediğind.en 

müştekidir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazıl~ı'lnda : Adı geçen her ne kadar mahallen 

16 . ll . 1961 tarihinde göreve başlatılmış ise de, bu tarihte Bakanlıkça alınmış bir tayin karan 
mcvcudolmadığı, esasen memur maruılan her ayın birinde peşin olarak ödcndi'ğinc ve adı geçen öğ
retmenin de, bu tarihte henüz tayininin tamamlanmamış olması hasebiyle bi•r ücret ödenmesinin müm-
kün olmıyacağ1 bildirilm ktedir. . . 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçiniın yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~1teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.Iışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nr.:i maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4040/4040, 1962/1962 - 16 . 6 . 1962 

A VE Cl A VUŞBAŞI 
lzmi'r caddesi Gaziantep Ap. No. 8/1 

Karar No. Karar tarihi 

2595 8 . 6 . 1967 

(Dilek çi : tJ skiidar Alerııdağı ci vanndaki Ç cı
vuşbaşı Çi{tliğini1ı «Esbak lıfaraş B eyler·beyi Ab
dullah Pa.şa» vakfından oldıığııj aı·azisinin eıin

den alınmasından müştekidi1·.) 

Y nişehir - ANKARA Devlet Bakanlığınm cevabi yazısında : Vakfi
yesine göre (Çiftlik hududu dahilinde sahih arazi 

vo kuru) tabiri ile arazi ile birlikte orrnanda vakfcdilmiş olduğu anl~1lmakta ise de; 4785 ·ayılı Or
manları Devletle§tirme Kanununun birinci maddesi hükmüne göre, bu yer devletleştirilmck sure-
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tiyle Hazineye intikal ettiğini, dilekçede ileri sürülen idialaı"ln incelenmesi, aynca orman dışında 
kalan arazi, bina v.s. tesbiti halinde bunların hukuki durumlarının belirtilmesi ve halen kimlerin 
elinde ve intifaında bulunduğunun meydana çıkarılması hususlan İstanbul Vakıflar Başmüdürlü
ğüne yazıldığı, bildiırilmişti'r. 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.ıo. iıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı · orga.nla.rına müra.caa.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz ça.lışmala.nnı dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iflem yapılınasına ma.ha.1 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2115/2115 - 25 . ı . 1962 

SÜLEYMAN ÇELEBİ 
Shell Bayii 

SİNOP 

Karar No. Karar tarihi 

2596 8 . 6 . 1967 ' 

( Diıekçi : Çimento fiyatlarından miiştekidir.) 

Sanayi Bakanlığı·nın cevabi yazılgnnda : Çi
mento fiyatlannın yükselmemesi ıçın gerekli 
tedbirler hakkrnda Bakaniıkça çalışmalar yapıldı

ğını ve ayrrca 175 ton çiımento ithali cihetine gi
dildiğini ve ayrıca Ankar!J. şehrinin arz ettiği özel 

durum dolayısİ'yle yeni kurulan bir büro 
na başlandığı , bildirilmektedir. 

marifetiyl"! doğrudan doğruya müstehlike çimento satışı-

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yuka.Ma özeti açıklanan dilakçesinde va.ıo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.rına müra.ca.a.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
ifltm yapüma.ırına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2362/2362 - 6 . 2 . 1962 

AHMET ZEYBEK ve arkadaşları 
Sofular Köyü Cami Yaptırma üyeleri 

Karar No. Karar tarihi 

2597 8 . 6 . 1967 

(Dı1ekç.i :· Sofıılar köyüne yaptırdıklan camiıe-
1-inin üstünün kapatılmasını ve yardım yapılması
nı istemektedirle1·.) 

KADİRLt 
Devlet Bakanlığının cevabi yazılannda : Dilek

çe Komisyonunun 20 . 4 . 1966 tarih ve 2362 sa
yılı yazısı ile idareye ha:vale huyurulan 5 . 2 . 1962 

tarihli müra.caatı da Adarra Valiliğine intikal ettirildiğr bildirilmiştir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yükarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına ınahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2524/2524, 4871/4871 - 24. 9 . 1962 

ARSLAN OGUZ ve arkadaşları 
Ternurağa köyünde 

Göksun - MARAŞ 

Karar No. ~arar tarihi 

2598 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Bauka borçlarının uzun vadeye 
bağlanmasını istemektedtrler.) 

Ticaret Bakanlığın~ cevabi yazısıııda : 
1. Nur Ali Koç'un 1957 yılında almış olduğu 

kredinin 123 sayılr ·Kanunca taksitlendiırilmi~ ol-
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duğu, ancak 1965 yılı taksidini ödemiyen ~ıdı ge
c::enin 1 508,20 lira borcunun idari yollardan tahsiline c:alışıldı.ğı, 

2. IIaasn Öner'in 1958 yılında ikraz olunan vo zamanında müracaat etmediğinden 123 say1li.· 
Kanuna göre taksitlendrrilmc işlemi yapılmıyan , 3 981,85 lira balp_re boreunun tahsili için hakkm·· · 
da kanuni takibata gcc::ildiği, 

3. !brahim Şahin'in, borcunun 123 sayı lı Kanuna göre, taksiticndirilmesi için zamanında nni: ,, 
ı-acaat ctınecli'ği Ye borcunu ödemek hususunda hic;:bir ga.yret göstcrmediği ve binnetice 6 545,35 lira 
banka alacağının tahsilini teınincn, gayrimenkullcri'll.in satışına tevessül edi ldi ği; 

-ı. Aı·slan Oğuz'un bankaya olan borcunu ödediği ve T. K. Kooperatİfine olan 30. 9 . 1965 .va
deli borcunun da ertclenm eyc tabi tutulduğu, 

!> . Ökkaş Tokuç, Haşim Tokuç, Harndi Eğcrci , Hüsnü Koç ve Mehmet Çinar'ın baııka~·a ol a ıı 
lıorc:lamıı ödedikleri, ancak Tarım Kredi Koopcra tifinc olan, 30. 9. 1964 Ya deli borçlarının ödenmc
meıi sebebiyle bu alacaklar lçin kanuni takibata gcc;:ildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinlıı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı 13teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna 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. · 

2742/ 2742 - 24 . 2 . 1962 

SEFER ÇOI.u\KOÖLU 
Aksclit Köyünde 

Divriği - SİVAS 

Karar No. Karar · tarilı.i -· 

2599 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Divriği C. Savcısı YiÜcsel Yazıc1 .'11m 
görevi1~i kötüye lwllandığı.ndan nıil!ltekidir. 

Adalet Bakanl ı ğının cevabi yazılarmda : !l eri ·· · 
sür<.lüğü iddiahu'l üzerine yapıl an soruşturma so
nunda; adı gcc::en C. Savcısının fiilen de yolsuzluk, 
u ul ve kanuna aykırılık görülmccliği'nden ınua

meleye mahal görühnemiş ve işlem sonucu müştekiye tebliğ edildiği, bi'ldirilmektedir. 
Gereği dii~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo :nteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.'lışmalarını. di.i.
.zenliyen 140 · sayılı Kanunun 5 nci ma~desine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılm:l.Bma mabal görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

2749/ 2749 - 25 ; 2 . 1962 

CEMİLE KINAY 
Eski Değirmendurağı Çayır Sokak 
No: 27/6 

İncesu - ANKARA 

- Karar N o. Karar tarihi ~ · 

2600 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : C ebeci Dikimevinde işçi olaralv çal?· 
şırkerı, işinden çıkarıldığından rnii!3telcidir.) 

l\filli Savunma Bakanlrğının cevabi yazısında :. 
Adı ge~en tşvcr n vekili yardımcılanna karşı ta
kınmış olduğu tavır, disiplinsizlik ve hakaretamiz 
sözler dolayısiyle 3008 sayılı Kanunun 5518 sayılı 
Kanunla muaddcl 16 ncı madesinin ll nci bendi

nin (B) fıln'ası gereğince i13 akdi feshedilerek işin'e son verildiği, mumaileyh, iki yıl so'!lra. Danıştay 'a 
dava açmışsa da reddolunduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilek9inin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cibetle komisyonumuz çalışmalarını dü- · · 
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zenliyel! 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca. bir 
işlı:ım yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2800/2800, 4716/4716, 2755/2755, 
3719/ 3719 - ll . 9 . 1962 

CIIIA T T AŞKINER 
Yollar 113. Şube Mutemet ve idare memuru 
memuru 

ALANYA 

Karar No. Karar tarihi 

2601 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Emekli Piyade Yüzba~ı a.skeri hiz
metleriyle son hizmetlerinin toplamı iizerinden 
7350 say1lı Kanunla hakkmda emeklilik i.slenıi ya
pılma-sını talebediyor.) 

Milli Savunma Bakanlığınm cevabi yazısında : 
dı geçenin kB:nuni hakları ödenmiş olduğunu, 

Bakanlıkça hakkında yapılacak bir işlem bulunma-
. dığı, bildirilmiştir. . 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ciht>.tle komisyonumuz çalışmalarını dü · 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2758/2758 - 26 . 2 . 1962 . 

HASAN TEK 
Muhtar; Akçalı Köylinde 

Akyoma - G.İRESUN 

Karar No. Karar tarihi 

2602 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Köylerine içme suyu .teminini ist~

mektedir. 

Köy İşleri Bakıınbğının eeYa bi yazısında : Mez
lcir köy içme suyu için 1965 bütçe yılında inşaat 
programma alınmış ve 120 000 TL. sar:fı ile inşa
ata başlandığının 1966 Bütçe yılında 200 000 LT. 

odell'ek sar:fedi'lerek içme suyu işi ikmal edilmiş olacağı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dil.ekçinin yukarda Ö2ieti açıklanan dilekçesinde v~,kı isteği komisyonu
mu~ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

·· Karar No. Karar tarihi 

2760/2760 - 26 . 2 . 1962 

MAIIl\IUT GÜLSOY ve arkadaşları 
Salur .M.alıallesi~den 

Yalvaç- ISPARTA · 

2603 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Çiftçi ?ııallarmı koruma başkamn
dan §ildiyet etmektedir.) 

Tarım Baka.nlığmm cevabi yazısında : Söz ko
nusu ~iftı;i mallarını konıma başkaıu hakkında 

yapılmış bulunan idari tahkikat sonucu şikayet 

edilen ilgilinin, lüzumu mtıhakeınesi n e karar· ve
rilmiş olup, hadise mahkemeye intikal ~tmiş ve henüz sonuçlanmamış bulunmakta olduğu, bildiril
miştir. 

Gereği düşünöldü : Dilekçinin yukarda öıeti açıkla.nan d.ilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari :ınercie veya ya.rgı orga.nla.nna mün.caa.tı gerektirdiği cih~tle komisyonuınuı; ça.lışmala.rını d..ü· 
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumus.e~. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2771/2771 - 27 . 2 . 1962 

MUSTAFA KONAKÇI 
Akpınar Köyünde 

Hekimhan - lVIALA TY A 

Karra: N o. Karar tarihi 

2604 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Adana Hv. Atı.~ . Bom. Des. Gr. K. lı
ğında gö1·evli ilu,n, 18 . 9 . 1960 tarihinde trafik 
neticesinde yaı·alandığından tazminatın verilmesi
ni istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yaz1sında : 
Amerikalı er adı geçenin istemiş olduğu 198 720 

liraya mukabil, Türkiye Genel Sigorta A. O. Adana şubesinden 5 000 lira verilmesi icabederken 
3 000 lira verildiği, Danıştay Ye Askeri ıntıhkemelerden geçmiş cvrakı olmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşiinüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle ka.rra verildi. 

2772/2772 - 27 . 2 . 1962 

ALl FETHt HIZAL, yarbay 
SAADET ÖZ vekili 
6. Er. Eğt. Tugayı 4. Tabur Komutam 

AMASYA 

Karar N o. Karar Tarihi 

2605 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Gayrimenkullerinin istı"mlakının ge
cikti1-ilmesi ve bedelinin öde.nmemesinden müşte

kidir.) 
İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis 

konusu taşınmaz malın kıyınet takdiri için komis
yona sevkedildiği ve kıyınet takdiT mazbatasına 

göre alınacak istimlak kararının noter vasıtasiyle 

kendilerine tebliğ edileceği, Uildiri'lmektedir. 
Gereği düşiinüldü : Dilekçi.nıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı orga.nlarına. müracaa.tı gerektirdiği oihetle komisyonumuz ça.lışmala.rmı dti
.zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma.ddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

'2774/2774 - 22 . 2 . 1962 

MEHMET ŞEN 
Kadıköy Yoğurtçu Parkta bahçıvan 

Kadıköy · İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2606 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Reşit olmıyan kızı Emine Şen'i zor. 
la kaçırmaktan sanık Sefeı· Ekiz ve suç oı·taklan 

Ali Osman Ekiz, Ali Ekiz, Enver Yılmaz haklc». 
rında takibat icrası 1'le kızının bttlunarak kendisi. 
ne teslimini istemektedit·.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Emine 
Şen'i zorla kaçırmaktan adı geçen sanıklar hakkında Akyazı Sorgu Hakimliğinde kamu dav3Sl açıl. 
dığı, soruşturma sırasında mağdure ile samklardan Sefer Ekiz'in 15 . 5 . 1964 tarihinde resmen ev
lenmeleri üzeri'ne kamu davasının düşmesine karar verildiği, bildirilmi§tir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2783/2783 . 28 . 2 . 1962 

HÜSNÜ ÇALLI 

~arar No. !tarar t&rfh.l 

2607 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Hakkari miiftii.sii. iken, sebepsiz 
emekliye sevkedildiğinden miiştekidir.) 

Emekli müftü Diyanet İşleri Başkanlığının cevabi yazısında : 
HAKKARt Adı geçen Hakkari Müfettişi iken, yaş haddinden 

emekliye sevkedildiği ve emekli andığınca 

(2 840,17 ) lira toptan ödeme yapıldığı bildiril
miştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı b:ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışınalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3099/3099, 2789/ 2789 . ı . 3 . 1962 

M ZAFFER ALPHAN 
Teknik Üniversite Yazı İşleri Müdürü 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tari'lıi 

2608 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi -: Oğlu Avustıwya'da hariciye öğrenirııi 
yapmak üzere döviz imtihanını kazanmı.s olduğtı· 
mı, Bakanlık heyfi ve mevzuata aykı1-ı ~lem yap
tığındmı mii.ştekidir.) 

Milli Eğitim Balmnlığının cevabi yazısında : 
Keyfi ve mevzuata aykırı işlem yapıldığını iddia 

eden Muzaffer Alphan 'ın oğlu Mustafa Mazhar Alphan 1962 yılında Bakanlık aleyhine idari dava 
açmışsa da Danıştay'ca davanan redolunduğu, adı geçen bu karar üzeri'ne öğrenim bilim dalını de
ğiştirmckten vazgeçmiş olup halen Graz Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Faki.Utesinde öğre
nime devam ettiği bi·ldirilmektedir. 

. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ver!Jdi. 

2794/279~ • ı . 3 . 1962 

M. VEL! CADIR ve arka:daşlan 
İsabey Beleditye· Bşk. 

ÇAL 

Karar No. Kuar ta.rihl 

2609 8 . 6 . 1967 

( DilekçiT cr : ~/' aptıda kayıtlı gayrimenk.ııllerini 

yıllMca evvel 1ıoter senedi ile satm1~ bulunan kim
selerin, haıen arazi fiyatlannın artması sebebiyle 
rııahkemele1·e başvtırııp aldıkları satı.~ bedellerini, 
iade ederek gay1·imenkıılle1-ini istirdat ettiklerin

den yakıtıarak adaletsizliğin önlenmesi için bir çare bulunmasını isterııektedMer. 

Adalet Bakan1ığımn cevabi yazılarında : Gayrimenkullin tomlikini istihdaf eden, sözl meler 
ancak tapu sicH muhafız veya memurları huzurunda yapıldıklan takdirde muteber olup, noterierin 
düzenledilderi gayrimenkul satış sözleşmeleri i e, gayrı muteber olduğu, bu sebeple de uygulamada 
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noter senedi ile yapılan gayrimenkul satışları, hukukcn yok addedi'lmekte ve satışa konu olan gay
rimcııkulün alıcıdan istirdadı ilc tapuda a<.lına kayıtlı olana veya mirasçılarına teslimine, satış · bede
linin de müştekiye iadesine, mathkemelerce hükümolunageldiği, brlldill'ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiniın yukarda. özeti açıklanan dilekçesinde vakı itlteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organla.n.na. müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.Ia.n.nı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2795/2795 - ı . 3 . 1962 

ESAT ÖNER 
Denizciler Cad. İnan Sokak No. 4 

ANKARA 

Karar No. Karar ta:ri·hi 

2610 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Karamürsel J(azasınm Sankum Ma
hallesindeki evinin lstiklaı II ar bi nde Yunanlılar 
tarafından yakılrııı5 olduğu ve bunun iizerine o 
günkii rayice ve k-ı;ymete göre iki bi1~ Uralık maz
bata verildiği, o zamanki 2 000 liraya tekabiil ede-
cek miktarda paı·anın tarafına verilmesini talebet
mektedir. 

Maliye Bakanlığınm cevabi yazısında : Emval ve emlaki düşman usat ve hasbellftzum Hükümet 
tarafından tahribedilmiş olanlara Hükümet yedindeki sahipsiz emvalin tahsisine dair 441 ve 622 sa
yılı Kanunlar 2039 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış ve evvelce verilmi·ş olan mazbatalarda 
sahipleri için artık bir hak teşkil etmiyeceği emsali hadiseler dolayısiyle Damştay'ca karara bağ
lanmış olduğundan, adı geçenin elinde bulunan zarar ve ziyan mazbatasma karşılık herhangi bir şey 
verilmesine imkii.n bulunmamakta olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice veya yargı orga.nlarııüı. müraca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2808/2808 - 5 . 3 . 1962 

ABDÜLKADİR PAZARBAŞ I 
f!acıhasan Mah. Akarsa Sok. No. 15 

BABAESKİ 

Karar No. Karar tarihi 

2611 9 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Babaeski Sağlık lif erkez Baştabibi 

Dr. Osman Pilevleli görevini kötüye kullandığın-

dan müştekidir.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazısında : Dr. Osman PHevleli'y.e isnadedilen suç
ların sabit olmadı ğı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nla.nna. müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2612 8 . 6 . 1967 
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2847/284"7 - 16 . 3 . 1962 

ARİF AKlNCI 
Pazar Maha:llesi' çiftJçUerin'de'n 

Bucak - BURDUR 

(Dilek çi : Bağ ve balıçe ve arsalarının benzin 
boruları geçmesiyle, 2 805 M2 ye1·inin i§gal edildi
ğini ve istimlük bedelinin verilmeyişinden müşte

k:idiı·.) 

Milli Savunma Bakanlrğının cevabi yazısında : 
Fiyat Takdir Komisyonu tarafından takdir edilmiş 

olan ve fiyatı fahiş görülen parseller için tenkisi bedel davası açılacağını, fiyatı normal görülen par
sel maliklerinin ferağ muamel<OOimi ikınal etmelerini mütealnp paralarmlll ödeneccği, bildirilmiştir. · 

Gereği düşünüldü : Şiirayet üzerine icabeden kanuni muamele yapılmış olmasma binaen ko
misyonumuzca aynca tayini muameleye mahal olmadığına karar verildi. 

2849/2849 - 18 . 3 . 1962 

SÜLEYMAN SEVGEN 
Kntlubeyle Köyü adına muhtar 

ÖDEMİŞ 

Kıı.rar No. Karar tarihi 

2613 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : tJ çkonak (S em it ler) T'öylüleı·i ta?•a
fından, köyleri halkının istifade ettiği, suya mil
ılahale edildiğinden bahsile T emyiz Mahkemesin
ce ı•erilen ilamın valı"likçe infaz ettirilmediğinden 

nıüştek.idiı·.) 

İçişleri Bakanlrğrnm eevabi yazısında : Miişteki; · Ödemiş Asliye HaJrimliğince müttehaz 
18 . 2 . 1960 tarih ve 954/920 - 960/96 sayılı kararın infaz olunmadığını idda etmekte ise de, da
vacı Kutlubeyler köyü ile davalı Üçkonak (Semitler) köyleri arasında ViHiyetçe bir su deposu inşa 
edilmek suretiyle her iki köye mezkur depodan mütesaviyen su verilmekte olduğu ve bu iki köy 
arasın'da su konusunda halen herhangi bir ihtila.f bulunmadığı, bilclirilmiştir. 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı :.ı ~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna 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 birliğiyle karar verildi. 

2855/2855 - 13 . 3 . 1962 

AHMET TEKİN 
Cumhuriyet !Jkolrulu Öğretmeni Ali Es 
eliyle 

Kozlu - ZONGULDAJK 

Karar N o. Karar tarihi 

2614 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Zonguıdak E1·kek Sanat Enstitüsii, 
öğrencilerinden iken, ok1ıldmı uzalclaştırıklığından 
miiştekidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında 
Adı geçene; olrul disiplin kurulu tarafından ve
rilip üst disipliln kuTulunca onanan «bir daha Zon
guldak Erkek Sanat Enstitüsünde okumamak ve 

imtihanlanna katılmamak üzere tasdikname ile okuldan uzaklaştır-ma» cezac;ı Bakanlık Disiplin 
Komisyonunca tasdik edilmiş olduğu, bildil·ilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vft.la ~teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden- olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iflem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2615 8 . 6 . 1967 
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2856/2856 - 13 . 3 . 1962 

BEKİR CAN 
Yemişen Mahallesi 

Taşova · AMASYA 

(Dilekçi : ](aymakarnın görevini, kötüye kul
landığından müştekidir.) 

İçişleri Bakanlığımn cevabi yazısında : Kayma
kam hakkında iddia edilen suçlardan dolayı tah
kikat yapılmı'} olduğu ve neticesinde takipsizlik 
kararı verildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sa.vılı Kanunun 5 nci maddesine ait isierden olması hasebivle komis-

.. - <J • 

yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

2616 8 . 6 . 1967 

2860/2860, 7683/ 7683 . 14 . 4 . 1963 (Dilekçi : Emeklilik maa~ı taleb etmektedir.) 

REMZİ YILDIRIM Milli Sanınma Bakanlığınm cevabİ yazıısrrda 
Bey el ması Köyünde Devlet Demir Yollarında geçtiğini iddia ettiği hiz-

~« mctini·n, 228 sayıılı kanun hükümlerine göre say-
AuiN 

clırmamış olduğunu, bu hizmeti'ni ihya ettirmiş 

bulunsa bile, (müsrecel olınıyan hizmeti nazara 
almmıyacağınclan) 20 yıldan az olması sebebiyle emekli aylığı tahsisine imkan bulunma.clığı , bil
dirilmiştir. 

Gereği diişünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklruıan dilakçesinde va.lo istek:eri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miiracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kruıunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kornlsyonıımuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2864/2864 - 13 . 3 . 1962 

Köşker Köyi.l Muhtarı 

Kaman - KIRŞEIIİR 

vinden uzaklaştmlmış olduğundan, yeniden 
tedir. 

Ka:rar No. Karar taribi 

2617 8 . 6 . 1967 

( Dilele çi : l[ö~1lerindeki eğitmenin gö1·evinden 
uzakla.Jt-ırılrııasından mii.5teki ve tekmr göreviM 
alımna.sım istemektedi?·.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı geçen eğitmen disiplin leurulu karariyle göre

mesleğe alınmasına imkan bulunmadığı , bildirilmek-

Gereği düşünüldü : Dilekçinlin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı inteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği eihetle 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 

2618 8 . 6 . 1967 
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2867/2867 - 6 . 3 . ı962 

SACİT SOOAN 
Kandilli 

KARADENİZ - ERE0LİSİ 

(Dilekçi : Işsiz olup iş, talebetrııektedir.) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Va
tandaşlann i'Ş talebini havi dilekçeleri, kendileri-
no birer iş imkanı araştmlması hususundaki tali 

matla birlikte, adresleri itibariyle İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce ilgili şubeler(' 
gönderilmekte ve dilekçe sahiplerİ He t masa gec;ilcı·ek mesleki durumlarının tesbiti için formüllerler 
doldurnlup, çalışma imkam sağlanmcaya kadar, (şube ile tenıasmı kesmediği müddetçe) müraca
at tarihi sırasına göre, aktif dosyadaki işçi müracaatları arasında muhafaza edilmekte olduğu, adı 
geçeiıe bir iş temini hususunda yapılan çalışmalarsonucu, dilekçesinin şubeye gönderildiği tarihten 
üç ay kadar bir süre sonra bildirileceği yazılmıştır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı orga.nla.rına. müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisvonuınuz:ca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

2870/ 2870 - 16 . 3 . 1962 

YILMAZ TOKMAN, Avukat 
Hakkı Tokman Vekili 

Karar No. Karar tarihi 

261!) 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : TCDD Işletmesi Genel llfiidiirlüğii 
Emekli Servis llfiidiiı· llfuavinliğinden emekli olııJJ, 

biı· derece geriden muamele yapıldığından müşte
ki<lir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazı ında : Adı 
geçene T. C. Emekli Sandığmca bidayeten iddia 
edildiği şekilde bir derece aşağıdan her ne kadar 

849 li'ra emekli · ayhğı tah is olunmuş ise de ı 6 . ı961 tarihinden itibaren muteb r olmalt üzere 
ı Oı9 lira emekli aylı ğı tahsis etmek suretiyle du ı'Umünun diizeltildiğini, Danıştay kararının infazı 
crhetine gidil iği, bildirilmiştir. 

Yusuf Cemalİş Hanı Kat ı, No. 6 - ? 

ESKİŞEHİR 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği haklanda idari 
mercice yerine getirilıni§ olması hasebiyle komisyonuınuzcıı. bir işlem yapılmasına ma.bal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi. 

2873/2873 - ı6 . 3 . ı962 

RIZA YALÇIN ve al'lmdaşla:rı 
Em.irgii.n Boyacıköy Yaver lahB'tti'n 
sokak No. 10 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2620 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Erııiı·gan Sirkeci arasıııclal.i halk 
otobüs seferlerinin bir dııyıırıt yapılmadan beledi
yece iptal edildiğinden ınii§tekidir.) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : 9.4.1962 
taı.'ih ve 962/240 sayılı bir kararla yeniden biır tes
bit yapılineaya kadar halk otobüsleri eski hatları

na iade edildikleri ve halen de öteden beıi bu hatta 
ruhsatlı bulunan arabalarm faaliyetlerine devam etmekte oldukları, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~,lQ iste~i hakkında ko
misyonuınuzca bir işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Karar No. Karar taribi 

2621 8 . 6 . 1967 
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4189/ 4189, 2875/ 2875 - 6. 7. 1962 

!BRAH!M EKŞİ 
Emin Ali' Paşa caddesi Huzur Ap. 

Suacli'yc - ! STANBUL 

(Dilek çi : Çevresi olan Ikizdere'de biı· is veril
mesini istemektedir.) 

Çalışma Bakanlığının cevahi yazısında : Adı 
geçcne bir iş temini hususunda yapılan çalışmalar 
sonucu, di:lckçcsinin şubcye gönderildigi tai'iht~n 
üç ay kadar bit süre sonra bildh1Jeceğ i , yaz ıftııı'ştw. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yultarda özeti aÇlklanan dilekçesinde vakı ; ;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya 'yargı organlarına mürncaatı garektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca b1r 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

2876/2876 - 6 . 3 . 1962 

MEl\I!Ş ÇELİK 
Emniyet Kadrosunda Polis Memun1 

Karar No. Karar tarihi 

2622 . 8 . 6 . - ı9_67 

( Dilekçi : Van I li Emniyet M ü.:diirliiğü kad·;·o
sunda çalışan sivil polis memuru Emniyet Miidü
?'Üniin kasden sicilini bozdıığundcin rııü§tekidir.") ~~: 

SİVAS 
İçişleri Bakanlığının cevabi ya7.ısmda : Adı gc

ı:cn polis memunuıun 1961 yılı teziüye varnkasının 
Emniyet Müdürünün indi ınütalfıası ncti'Ccsi bozul

duğu anlaşılarak diizcltilm i~ Ye aylığın ın yükseltil me işlemi her hangi aksamaya uğramadai1 · z.ama
ı::tında yapıldığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekı_ıesinde v~,ln iste~ .hakkında ·ı{o·
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2877/2877 - 16 . 3 . 1962 

KEMAL ACAR 
Kasaba ·halkından 

l\fALAZGlRT 

Karar No. Karar tarihi 

2623 8 . 6 . 1967 

(Dilelcçi : llfuş ilinin lıfalazgirt inşa(l.tındaki 

yolsıızlukla1'dan şikayet etmektedir.) 

!mar ve !skan Bakanhğlnm cevabi yazısmda : 
Adı geçen konu evvelce tetkik edilip sonuçlandı
eılımş bulunan ihbar ve şikayetlerinin tekerrürü 
mallİ'yeti'nde olduğu, yapılacak başkaca bir işlemin 

bulunmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v~Jn iste.ği hakkında, ko
ınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2624 8 . 6 . 1967 
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2880/ 2880 - ı6 . 3. ıDG2 

n!EHMET BALT ACI 
Bn;akçıla:r köyi.inde Şaban abbar eliyle 

Boyabat - SİNOP 

(Dilekçi : Diizce Jandarma Birliğinde görevli 
iken, 1338 yılında eşkiya ile yapılan rniisademede, 
yaralandığından bahisle, şimdi maaJ bağlanmasını 

istemektedir.) 

İçişleri Bakanlrğımn cevabi yaıı:rsında : Adı ge-
çenin yaralanmasını mütaakıp aylık tahsis edilme

-diğine göre; 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka·nununun geçici 76 ncı maddesi (Bu kanuna konu
lan hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği ı. ı . ı 950 tarihinden önceki zamana ait kanunda belirti
len haller dışında her hangi bir halilim doğumıma sebebolamaz) hükmü karşısında isteği üzerine, 
aylık . tahsisinin mümkün olamadığı bildir ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü

-2i~i!liy~n . 1~0 sayıl,ı K.anunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılma.cıma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2882/2882 - ı6 . 3 . ı962 

CEV AIIİR ÖZTEK ve arkadaşlaı, 
. Kadagan köyü halkı 

ERZİNCAN 

lı ·malaı· devam ettiğinden toprak istekleri:., 
bildirilmektedir. ..... 

Karar No. Ka.rar taribi 

2625 8 . 6 . 1!)67 

(Dilekçiler· : Topraksız ve zanıret içinde olduk
larını biıdirerek köylerindeki, H azine amzisinden 
veya yu1·dım her hangi bir yerinden topraklanclı

nlmalarını talebetrııektediı-ler.) 

Köy !~eri Bakanlığının cevabi yazısında : 
«Planlı bir qağıtım yapılabilmesi i<:in gerekli ı:.a

hakkmda ~imdilik işlem yapılması mümkün olmadığı, 

Gereği düşüniüdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı )Jteği 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 Jll.ahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6280/ 6280 .. : :1;1 6/4786, . 
2883/2883 --. 25 . ı . 1963 

HASANBEY YILMAZ 
Emniy t Amirliğinde çarşı ve mahal~at 
bck<:isi No. 11 . . 

· SÖKE 

Ka.rar N o. Karar taribi 

2626 8 . 6 . ı967 

(Dilekçi : Kulu PTT Atıı Dağıtıcısı iken, aö
. revinden ıızaklaştırılma.sından müştekidi1· . ) 

Ulaştırma Bakanlrğmın cevabi yazısında : Adı 
ge~ n ıo . ı . 1959 taril}inde tevkif edildiği v 

henüz adayirk süresinde meydana gelen bu dana
. mşları memurlukla kabili telif görülemcdiği, bu 

konudan Danıştay nezdi nde açtığı idari davamn 
da görev noktasından reddedildiği , biıldirilmiştir. 

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K a:rar N o. Karar taribi 

2627 8 . 6 . 1967 
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2884/2884 . 13 . 3 . 1962 

BAHRİ DENİZ 

(Dilek çi : Emekli maaşının geç odendiğinden 
bahisle şikayette bultımnaktadır.) 

Emekli• memur tı:işleri Bakanlığının cevabi yazısında : Ziraat 
KIRŞEHİR Banka ı emekliden bu haksız şikayetin mahiyeti'ni 

ve sebebini sormuş, adı geçen bankaya tavzih mek
tubunda katiyen böyle bir şikayettc bulunmadıığı

nı , maaşlarım her zaman muntazaman aldığını dilekçeyi veren şahsın kendi adını istismar ettiği, bil
cJiırilmclrtc lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekı:esinde v~,kı iste~ hakkında ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2912/ 29] 2 . 20. 3 . 1962 

1\L ~ABiT SEVİM 
Yenimahalle 7. durak Sapanca sokak No. 20 

Karar No. Karar tarihi 

2628 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : E rkek sanat enstitüsiiniin özel tesvi
v eeilik bölümünden mezun olduğunu, d1wımıuyla 

müsait ·bir görev verilmesini istemektedir.) 

ANKARA 
Çalışma Bakanlığının ccvabi yazısında : Adı 

gcçcnc bir iş temini hususunda yapılan ~,alışmalar 
sonucu, dilekçesinin şubeyc gönderildiği, tarihten 

üç ay kadar bir süre sonra bildirileceği , yazıl mıştır .. 
Gereği düşüni.üdü : Dilekçinin yul{arda özeti açıklanan dilekçesinde vakı i:ıteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle kom syonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2914/2914 . 20. 3. 1962 

F \.ZLI MET1N 
Şakayıklı sokak No. 24 

İçievent - !ST A B L 

Karar No. Karar taribi 

2629 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Istanbul Giimdik lıfuhafaza Miidiir
liiğü Sivil /{ısım Amiri iken, emekliye çıkarıldı
ğından rııüştekidir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlrğmın cevabi yazısın
da : Adı g çen Danıştay Be.'}inci Dah·e nezdiıncl 
idari dava açmış olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.çıldanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve yargı organlarına miiracaatı gerektirdiği cihetle k0misyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayıli Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

Karar No. Karnr tarihi 

2630 8 . 6 . 1967 



- 19 -
(Dilekçenin tarih ve No su ile sahi:b'inin aıdı, adresi ve dllekçe ö~~iyle komisyon kara.rı) 

2938/2938, 4143/4143 - 2. 7. 1962 

HÜDA1 KIRTAN 
Fahrettin Paşa mahallesi No. 1 Kahvede 

Çeşme - İZMİR 

( Dilekçi : /(asım 1960 tarihinele Çeşnıe ilçesi 
16 Eyliil I lkokulu hadenıesi iken, i§inden t.ızalılaş
tınlmasmdan müştekidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cm;abi yazısında : 
Adı geçenin isteği tahkikat neticesinde haklı gö-
rülerek tekrar ilkokul hademeliğine 30 . 3 . 1962 

tarihinde atandığını , bi'lahara ilgili lo.·edi i steği ile 14 . 6 . 1962 tarihinde görevinden ayrılmış 

olduğu, 21 . 9 . 1964 tarihli dilekçesi üzerine adı geçene tekrar görevine alındığı, sözü geçen 
·28 . 12 . 1964 tarihinde izin ve mazeretsiz olarak görevi başından ayrılmış ve 14 . 1 . 1965 tarihi-

. ne kndar hi <:bir haber gönderınediğinden görevinden uzalda.'}trrılmış olduğu, bildirilmektedir. 
Gereği · üüşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 

idari mer.cie. veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz. çalışmalannı dü
"zenliyen 1;40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komhıyonumuzc·a bir 

·işlem yapilm.asına ma.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2961/2961 - 20. 3 . 1962 

CEVDET KALENDER 
Yiğit Ahmet mahallesi Süleyman Nazif so
k~\: No. 43/1 Fazilet Kale eliyle 
(Kızılay karşısı) 

DİYARBAKIR 

Karar N o. Karar tarihi 

2631 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Emekli lif u. V steğmeni iken 39 n cu 
maidesi (E) fılc?-ası gereğince emekli edildiğinden 
tnüştekidir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Adı geçenin emeklilik ve emekliye esa.c;ı olan sici-
linin iptali ile 30 . 8 . 1959 tarihinden mutebcr 
olmak üzere bir üst dereceye terfi ettirilmesi hak-
kında davası Danıştayca reddedilmiş olduğu, bil
dirilmektedir. 

Gereği dü§ünüldi.i. : Dilekçinin yukarda özeti ajıklanan dilakçesinde vala. iste.~ il~li ve yetkili 
idari mercie veya yargı ore,-anlanna müracaatı ger:ktirdiği cihetle komiııyonumu~ çalı~malanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma~ı hasebiyle komil!yonumuzca bir 
i§lem yapilmasma . m~hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2964/2964 - 20 . 3 . 1962 

AT!K~ Ö JERYILDIZ 
Kazada mukim 

Karar No. Karar tarihi 

2632 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Topraksız bttlıındttğıtmı, toprak ko
misıtonıı tarafından topmklandıı·ılmasını istemek
tedir.) 

Şirvan - SİİRT 
Köy İşleri Bakanlığımı1 cevabi yaz1smda : Torı 

ral( dağıtımmm planlı bir şekilde yapılabilmesi 

i'Çin gereldi çalışmalara devam edilmektc olduğu, 

dil ekçinin şimdiiri halde topraklan:dmlması .mümkün bulunmamalrta olduğu, bildirilmektedi'r. 
Gereği düşünüldü : Diılekçiııin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge;.·ektird'iği cihetle komisyonumuz çalışmalarım dü
zenliyen 140 sayı'4 Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işle~ yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 
2633 8 . 6 . 1967 
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2967/ 2967 - 20 . 3 . 1!)62 

~lEIU.fET CAHİL UZUNBOY 
Ali Münif caddesi No. 55 
Bay Zeki Elvan eliyle 

ADANA 

(Dilek çi : Oğlmıa ve kendisine pasaport veriL
mediğinden m iiş t ekidir.) 

l çi şl e rt Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
geı,:enc pasaport itası uygun görüldüğü ve pasa
port almak istediği takdirde Eınniy<>t Genet Mü
dürlüğü Pasaport S erYisine ıniiı·aca at ı hususu ken-
disine tebliğ edildiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşüni.Udü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürac.aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzc& bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi 

2978/ 2978 - 20 . 3 . 1962 

IIANİFE GERÇEK 
Ü~kuyular 14 sokak No. 31 

İZMİR 

Karar N o. Karar tarihi 

2634 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Osmanlı Ilükiinıe ti polis memur~ 
ı·ındmı iken, 1327 yılınd4 emekliye çıkarılarak ta

. rafınrı yüz kuruş emeleli mM:Jı tahsis edilen eşi,· 

ıneı·hıwı Mehmet Huliısi'nin 1932 yılında Yugos
lavya'da vefat e ttiğinden bahsile tarafıM emekli 
maası verilmesini istemektedir.) 

İ <: i ş l e ri Bakanlrğının ccvabi ya?.ı sında : Adı geçen aynı mahiyette bakanltğa va.lo müracaatianna 
eşinin Selanik polis memurlarından iken 1907 yıl ında <'mckliyc çıkarıldığı ve kendisinıe her ne ka
dar emekli maa-şı tahsis edildiği, anlaşılmakta ise de Rum<'li'nin işgalinden sonra hicret etmiyerek 
vc!at t arihi olan 1932 yıhna kadar Yugoslav Hükü meti uyruğunda kaldığı ve bu şekilde kesilen 
ınaaşlaıın yetimlerinc intikaline dair mevzuatta bir kayıt bulnnmadığından maaş tahsisi yapılma

dığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n dilekçesinde vakı isteği ka.nun teklifi 
veya t asansma konu te§kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun f5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir i]lem y&pılınasma. ma
hal ~öri.Umediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2979/ 2979 - 20. 3. 1962 

ZÜLFiKAR KAPLANOGL 
i'ıferkcz Cumhuriyet l ikokulu Öğretmeni 

öd mi~ - ızıvrtR 

Karıı.r No. Karar tarihi 

2635 8 . 6 . 1967 

( Dilckçi : Yabancı merııleke tlerdP- öğretmenlik

lerele aeçcn hizrıı c tleı·in {iili hizmetten sayılmasını 
istemektedir.) 

lVIilli Eğitim Bakanlığınm eevahi ya?.ısmda : 
Adı gc~enin Bulgaristan'da ge<:cn öğretın<'nliğinin 

emeldiliktc fiili hi?.mctten sayılmasına imkan gö
rülemediği hildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu te§kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. ma.
bnl görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar t&rihi 

2636 8 . 6 . 1967 
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2989/2989 . 20 . 3. ı962 

AKİF SOYDAN 
Emniyet Müd. Trafik Büro Arnirliğinde 
Polis Memuru 49/11487 siciUi 

SİVAS 

(Dilekçi : Sivas Emniyet llfüdii.diiğünde Polis 
ıllemıırıı iken, Emniy(jt ı1fiidüı·ii, tarafından gaı·aza 

mebni tezkiyesi1tin boztılduğtındmı miiştekidi1· .) 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çenin aylığının yükseltilme işleminin· ı962 yılı gb:
li tczkiyesine intizaren geri bırakılmasına, ı9.2)962 
tarihine karar verilmiş ve mezkiır ı962 tezkiye!li 

gelmesi üzerine aylrğı 31 . ı . 1963 tarihinde 450 liraya ve bu derecede 3 yılı doldurduğundan 

3ı . ı . ı966 tari·hinıde ma'a§nnn 500 lira:ya yükseıiti lm:iş ol'duğu, bi~ di l'iılmi'ştir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 

yerine . getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

3003/3003 . 23. 3. ı962 

HALİT OTÇU 
TCDD ı . !şletme Tesisler Servi inde 
Elk. Müherrdis1 

Karar No. Karar tarihi 

2637 8 . 6 . ı967 

(Dil ekçi : TCDD 1 nci !şletme Tesisleı· Set·· 
visinde Elektı·ik lifühendisi olup, hizmetlerine mu
kabil yevmiyesine az zanı yaınlcl1ğmdan müşteki

dir.) 

HAYDARPAŞA Ulaştırma Bakanlığm'ln ce va bi yazısında : Adı 
g~çen 8 . 6 . 1959 tarihinde İşietmeye intisabet

tiği ve Yevmiyeli Personel Talimatname i hükümlerine tevfikan da kendi ine (Tahsil durumuna gö
re) 5 nci dereceden 32 lira yevmiye verildiği, vakı tcklif üzerıne 2ı . 5 . ı962 tarihinde 6. derecc
den 40 Ji•ra yevmiyeye terfi etmiş Bakanlık onayı ile yevmiyesi müktesep hak teşkil etmemek üzere 
56 liraya çıkarıldığı, 22 . 5 . ı963 tarihinde yürürlüğe gir n kararname hük-ümlerine tevfikan 7 /II 
derecede 71 liraya intibakr yapıldığı ve 3ı . ı . 1966 tarihinde de yevmiyeli 8 nci dereceden 80 li·-
raya çıkarılmış olduğu, bildirilmektedir. · 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ıı.it işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3011/ 3011 . 23 . 3 . ı 962 

MURAT KARACA 
F evziye 'mahallesinde Kurşunlu Camii 
İç sokak No. 30 

Karar No. Karar tarihi 

2638 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Erzıımm'da kuin lbı·alıim Camii ıll1i
ezzini oltıp, 5 yıldan beri Vakıflar enı1-indeki cami
lPrde çalı.ştığını ve 7 imanıla 7 müezzinin iicretle
,·inin (200) lirada kalelığını bı1clirerek terfi hak
lannın verilmesini istemektedir.) 

ERZ1J'RtJM 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün cevabi ya.zlBlll· 

da : Adı geçenin dileği Erzurum Vakıflar Müdür
lüğüne intikal ettirildiğini ve hizmet ettiği valdın gelir ve gideri hakkında bir cetvel istendiğini, 
vakfm geliri müsaidolduğu takdirde, ücretinin tezyidi cihetine gidileceği, bildirilmi tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
wap mercie veya yargı orga.nla.nna müra.ca.atı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§ma.la.nnı dü-
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.?enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3021/ 3021-23.3 .1 962 

SAIAII TORUN ve arkadaıılan 
Orta mahalle Çeşmc mcydanı caddesi No. 160 

ADAPAZARI 

Karar No. Karar tarihi 

2639 8 . 6 . 196'7 

(Dil ckçiler : Esl-i Adapazarı lılüftii llfiisevvicli 
halen K ocaeli .ilf ii ftüsiiniin gö1·evini kötüye kullan·

dığından şilaiyet etmeldedi1·. ) 

Diyanet İşleri Başkanlığmın cevabi yazısında : 
Adı geçen hakkında aynı mealdc daha evvel de şi-
ka~'et vftkı olduğundan valilikçe yapılan tahkikat 

sonunda Edime Müftü Muavinliğine naklen tayin edilerek tayin emri 29 . 9 . 1961 tarihinde tebliği 
ilc müsevvit liktcn ili şiği kesi ldiği ve görevine gitmediğinden Başkanlık emrine alındığı, mezkO.r 
ı;ahsa biı.J.Iıara Sakarya'daki ınünhal bulunan eski görevine tayini için 19 . 1 . 1962 de müracaat 
ederek valilik<;e inhası yapıMığından 24 . 1 . 1962 giin ve J 383 sayılı muciple inhasının tasdiki ile 
yeniden tayininin yapılmış olduğunu, bir müddet sonra ınünhal bulunan Koc·aeli Müftüli.iğüne ta
yin edilmesi hususundaki mi.iracaatı üzerim:ı 12 . 10 . 1062 gün ve 244 26 sayılı ınuciple bu göreve 
atarunış bulunduğu, adı geı;en evvelce Sakarya Hası-rcılar Camii Yaptııma Derneği Veznedan bu
lunduğu zaman 410 lira muhteviyatında 2 sahte fatura taııziminden dolayı durum adliyeye intikal 
cttirilm iş ve · hrr ne kadar suçu sabit görülmüş ise de, bu SUGU 134 sayılı Af Kanunu şümu l üne gir, 
miş olduğundan mahalli savcılığmın !)61/258 hazırlık ve 114 sayı ile hakkında takipsizlik kararı ve
rildiği, bildi'rilınektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~1teği 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 yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

30-13/3043 - 23 . 3 . 1962 

MEMDUII TAR HAN 
Tepe mahallesinde 

Şirvan - StfRT 

Karar No. Karar tarihi 

2640 8 . 6 . 1967 

(nil P. lrri : Dar rte liı-li ve muhtaç çift çi olup, 
toprale talebinde bulunmaktadır.) 

Köy İşleri Bakanlı ğının cevabi yazısında : Top
rak dağıtımının plfınlı bir şekilde yapılabilmesi 

için gerekli çalışmal ara devam edildiği , dilek<ıinin 

toprald andınlması şi mdiki halde mümkün b~luna
madığı, aneale Hazineye ait arazi (Dağıtım başlaymcaya kadar) maliyece kiraya verilmekte olduğu, 
bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanau dilekgesinde 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 birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2641 8 . 6 . 1967 .. 



-23-
(Dilekçenin tarih ve No. u ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı ) 

3048/3048 - 23 . 3 . 1962 

MEHMET ÇELİK 
Damar köyünde 

MURGUL 

(Dilek çi : Osman Yıldırım ile aı·alarındaki ara
zi ihtilô,fı dolayısiyle a,çu1nış bulurımı dava ı'çin ya
pılan keşifte diizenlenen t1danağa vekili Avukat 
Ahmet Ozdenıi1·'in ve Başkatip Saltihattin'in isı·arı 
ile imza ettiği, Avukat Ozdemi1· mııkaveleye riayet 
eylemediğinden gay?·imenkule vakı miidahalenin 
men'ine karar verilmesini istemektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçen Osman Yıldırım ile aralarındaki dfıva için tut
tuğu Avukat Ahmet Özdemir mukavele.re riayet eylemediğinden davayı kaybettiğinden ve keşif 
mahallinde de Başkatip Salahattİn in kendisini· ikna tmesi sebebiyle keşif tutanağını imzalamış ol
duğundan yalondığını, ancak adı geçeni n, k sif sırasında düzenlenen uyuşma tutanağını başkatibi 

zorlama veya ikna etmesi sebebiyle imzalamış bul unduğu anla~ılamadığından di si plhı muamelesi 
yapılmasma yer olmadığına 2 Tcnuımz 1963 gün ve 26 sayı ile karar verilmiş olduğu, bundan başka 
Avukat Ahmet Özdemir halekında da Trabzon Barosu Yönetim Kurulunun 3 Ekim 1960 gün ve 35 
sayılı karariyle müştelcinin huzuru ve iştiraki ile yapıl an ke~ if sırasında, şikayetçini'rı davadan fera
gat ettiğini ve karşı taraf ile sulh olduğunu ifade eden ibarenin zapta geçirildiğini bizzat müştcki 

tarafından ikrar olunduğu gerekçesiy le, avukat hakkında disiplin takibatma yer görülemcmiş oldu
ğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde valn ~Jteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
f4lem yapılınasına m.a.ha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3054/ 3054 - 23 . 3 . 1962 

ALt KIL INÇARSI~AN ve ABDULLAH 

Karar No. Karar tarihi 

2642 8 . 6 . 196'7 

( DilekçiZer : /{ öylerindeki meralara t el çekile
rek, orman saha.sı içine alımna.sınclan nıüştekidir

ler.) 
Taı,m Ba:kanhğınm cENabi yazısında:: DHekçede

ki isirolerin başında'lıulunan ad ı geçen dil kçiyi yaz
madığı ve bir şiknyeti olmadığı, !lğaçlandırma ça

lışmaları aksatılmadan bugüne kadar deYam etti rildiği ve 1966 yılı sonunda lıitam bulacağı hayvan
larını mcı· 'a ve suvat mahalleı-ine gidip gelme ine mani bir hal olmadığı ve ağaçlamanın halk tarafın
dan benimsendiği, bildirilmektedir. • 

Kaza hayvancılarından 

StVR!H!SAR 

-
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn futeği ilgili ve yetkili 

idari mercie veya yargı orga.nla.nna. müracaa.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz ça.lı§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ::Ut işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılınasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2643 8 . 6 . 1967 



- 24-
(Di:lekçenin tariılı ve No su ile sahi:bhrin adı, ·adresi ve dilek<:e özıeıtiyle komisyon kara;n) 

8072/ 3072 - 27 . 3 . 1962 

HAKKf KAnATAŞ 
I>;ıkt cpo köyünde 

GöLKöY 

(Dilekçi : Ev yakmak ve döı·t ki5inin öliimiirıe 

sebebiyet vermekten sanık Gölköy'iin N ari köyünden 
Mehmet l{arata.'j ve Ali Şahi1ı hakkmda yapılan 

haz1rlık sorııştıwması sırasmda ikra,- eıttirmek mak
sadiyle sanıklardan lıf ehmet J{arafaJ'ı dövdiiklerine 
ve jandm·nıa vekilinin ayı·ıca. adı geçeni tedidetti
ğinden miiştekidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şikayet konusu edilen hususu teyideden delil elue edilme
diğinden N . 7 . 1962 tarihli mucipname ilc ad ı geçen C. savcı · ı hakkında muıımele tftyininc ma hal 
görülmemiş ve adli vazife sırasında cfrada karşı suimuam<'lede bulunmaktan sanık Fatsa .Jandarma 
J omutan Vekili Astsııbay Ba~çavuş Atıf Saka hakkında Ordu Ağar Mahkemesince İcra )alımın 

duruşma neticesinde, suçun 1962 yılında işlenmiş bulunmasma ve mahiyetine göre 218 sayılı Af Ka
nununun 1 nci maddesinin (a) bendi delaletiyle T. C. Kanununun 87 nci maddesine tevfikan amme 
dilvasının ortadan kaldmlmasına 12 . 10 . 1963 tarihinde karar veri lerek hükmen kcsinleştiği bildiri!-
mektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekl(esinde vakı ~ıteği ilgili ve yetkili 
idari mer cie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle . komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~080/30BO - 27 . 3 . 1962 

AL L IUZA ERGüZ 
Ada MeZl"asında Zorabat köyünde 

VARTO 

Karar N o. Karar tarihi 

2644 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 4753 sayılı Çiftçiyi Topı-aklandırma 

J{anununa göre/ 53 No : lu Toprak !{omisyonu ta
rafından kendisine verilmiş olan arcızi parçasının,. 

köy tiizel kişilı"ği adına lahsis edilen oı·ta malı ıner'a 
sınwları içindeki toprak paı·çasiyl-e trampa edilme
sini istemektedit·.) 

Köy işleri Bakanlığının cevabi yaı1sında : Adı geçen Toprak Komisyonunca verilmiş olan toprak 
parçasımn köy tüzel kişiliği adına , taJısili orta malı mcr'a arazisi ile trampa edilmesinin mevzuat mü-
aidolmadığından, bu konudaki isteği nin yerine getirilmesine imkan bulunamadığı, ancak, sözü geçene 

,·crilmiş olan arazi parçasının mahallinde bir defa daha incelettirilerek kültüre elverişli olup olmadı
ğının te bit ettirilmesi ve sonucunun Bakanlığa bildirilmesi hususu 29 . 8 . 1966 tarihli 4924 sayılı 

yazı ilc Muş Valiliğinden istenmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı 11teği ilgili ve yetkili 
idari mer cie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar · tarihi 

2645 8 . 6 . 1967 



-25-
(Dilckçcnin tarih v~ No. su He sahibinin a.-lı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı·an) 

3Q94/ 30U4 - 27 . 3 . 1962 

HtKMET AYDOöAN 
Kadıı ·ga Işık Sinaması 

iSTANBUL 

(Dilekçi : TCDD Işletm esinde bit· iş ve1·ilmesini 
istemektedi?·.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
ge<,:cn TC.:DD OenC'l Müdürlüğü Alsancak deposu 
eski i .• çilcrindcn olup, Eskişehir Hastonesi Sağlık 

Kurulunun 13 . 4 . 1955 tarih Ye 383 sayılı rapo
runa istinaden adi ınalti l olarak emekliye sevk C'dilmi bulunduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti :ı.çıklanan dilekgesinde viUo 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 yapılmasına. mahal görülmediği~e oy birliğiyle karar verildi. 

3117/ 3117 - 28. 3. 1962 

M. RAUF YAŞAR 
Camiikebir malıallesi• İnönü bulvarı Anadolu 
Oteli karşısında No. ll 

KAYSERİ 

Karar No. Karar tarihi 

2646 8 . 6 . 1967 

(D ilekçi : Yunak kazası Malrııüdüdi iken, görii.
len lii.zum üzerine emekliye sevk edildiğinden rııüş
tekidi?·.) 

Maliye Bakan\ığının cevabİ yazısında : Adı ge
çenin hizmet müddetinin 25 yıldan fazla bulun
ması doiayısiyle ve görülen lüzum üzerine 18.7.1957 
tarihinde re'sen emekliye sevk edilmiş ise de 1311 

doğum tarihine nazaran 13 . 7 . 1U60 tarillinde 63 yaşınr ikmal etmek suretiyle bu tarihten beri 
hükmen emekli durumunda bulunduğundan, 5434 sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki sarih hüküm 
karşısında emekliliğinin iptal edilerek tekraT bi~· yazifeye t5.yini mümkün görülememiş olduğu, adı 
geçen hakkında yapılan işlemde kanuna aykırı bir cihet bulunmadığı, dil ck~inin daha evvel bu ko
nuda adli ve idari merciiere verilmiş bir karar kaydına raslanmadığı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde va.lo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3122/ 3122, 3171/3171 - 29. 3. 1962 

ZEK! Bl LUT 
Marmarisli S ün ger A vcılan adına 

MARMAR!S 

Karar No. Karar tarihi 

264 7 8 . 6 . 1967 

(Dil.ekçiler : Yiirii?·liilrte bulunan Zabıtai So!)J
diye Nizamnamesinin sahilden 3 mil mesafe daJıi

linde l-I angava denilen tröl ağı ile sünger avını 
yasaklıyan 29 ncu maddesi hükmünden şikayet et
mektedir.) 

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : l\1illet Meclisinin geçi·ci bir komisyonda müzakere edil
mekte bulunan su ürünleri kanun tasansı ile Zabıtai Saydiye kaldırılmakta ve yasaklanna, yeni bir 
düzen verileceği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıkla an dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i.J
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. m~hal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi 

Karar No. Karar tarihi 

2648 8 . 6 . 1967 



- 28 -
(Dilckçcnin tarih ve No. su ile sa·hibinin adı, -adresi ve dilekçe özetiyle k:o:ınisyon kararı) 

3129/312!) - 28. 3 . 1962 

HASAN YAVUZ 
Ka.~üstü köyünde 

Y om ra - TRABZON 

nu, dilckçinin topraklandırılması şimdiki halde 

( Dilekçi : Çiftçi ve ziraat çi olduğunu, aile du-
1·umunun göz önünde tıttıılamk topraklarıclınlma

sını istemektedir.) 
Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında : Top

rak dağıtımınm plfı.rrlı bir şekilde yapı l abilmesi 

i•çin gerekli çalışmalara devam edilmekte olduğu

mümkün bulunamadığı, bildiıı·ilmekted i r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi. 

3142/3142 - 28. 3. 1962 

MUSTAFA KARAOSMANOGLU ve arkadaşl arı 

Karar No. Karar tarihi 

2649 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Samsun Liman in§aatında gemi 
adamı olarak çalı§tıklannı, yapılan zamlardan isti
faele etmediklerinden şikayet etnıekteclit-ler. ) 

Çalışma Bakanlığının cevabi yazısında : Sam
sun Liman inşaatı bitmiş olup, 26 . 3 . 1963 tari
hinde kati kabulü yapıldığını, aynı tarihte kanun 

kapsammdan çıkarıldığı, halen Samsun'da inşaatla ilgili olarak her hangi bir şahıs bulunmadığın

dan gerekli inceleme yapılamadığı ve dHekçede müşteki l erin adresleri bulunmadığı, bildirilmektedir. 

Liman inşaatında 

SAMSUN 

Gere"ği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i§
lem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3148/3148 . 28. 3. 1962 

KAZUI OZAN 
Aynalıçeşme Süruri yokuşu 87/3 

Beyoğlu - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2650 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Anayol l n§aat Limitet Şi1·ke tinden 
miiştekidiı·.) 

Ticaret BakanlığJ nın cevabi yazisında : Dilek
çinin adı ge en şirketle aralarında mevcut anlaş

ınazlığın halli hususunda kazai merciiere müracaat 
etmeleri gerekmekte olup, bu konuda yapılacak 

bir işlem bulunmamakta olduğu, bildi rilmiştir. 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı il3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2651 8 • 6 . 1967 



-27-· 
(Dilekçeııin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dile'kçe özetiyle komisyon kararı) 

316-1/3164 - 29 . 3 . 1962 

ARTERKANSU 
Kız İlköğretmerr Okulu Edebiyat Öğretmeni 

(Dilekçi : Manisa !{ız lllcöğ1·etnıen Okulu Ede
biyat Öğ1·etmeni iken, sebepsiz nakledildiğinden 
müştekidir.) 

Milli Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
MANİSA Adı ge~en öğretmen bir tahkikat ge~irmi olduğu

nu ve bu tahkikat sonunda Trabzon Erkek İlköğ
retmen Okuluna naklen tayi'ıı edildi ğini, bu görevine gitmeden kend i isteği ile Maliye Bakanlığı 

Vergiler 'l'emyiz Komisyon·u Servis Şefliğine nakl n tayin edilmiş olduğu, Bakanlığa yapmış oldu
ğu şikfıyctlcı· i·nccl ettirildiğinde, iddiaları viirit görülmemiş olduğu, bildirilmiştir. 

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 ov birliğiyle karar verildi. 

3182/3182 - 31 . 3 . 1962 

M. NATIK AKGÜN 
Tiryald Hasanpaşa sokak Erten Ap. 18/3 

Aksaray - İSTANBUL 

ğu, emeklilik işleminin bir üst derece üzerinden 
ri dava Danıştayca reddedildiği bildirilmektedir. 

Karar No. Karar tarihi 

2652 8 . 6 . 1967 

(D ilek çi : Emekli Topçu Al b ayı ol1tp, bir üst 
dereceye terfiinin sağlanmasını istemektedi1·.) 

Milli Sa\:nnma Bakanlığınm cc,·abi yazısmda 

Adı geçenin özliik dosyası ka~'ltlarına göre 5434 
saYılı KanuQun 40 ncı maddesinin ( ~) fıkrası ge
reğince yaş haddinden C'mckliye sevk edilmiş oldu
yapılması için Bakanlık aleyhine açmış olduğu ida-

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 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3184/3184 - 31 . 3 . 1962 

YUSUF AYDIN ve arkadaşları 

Karar N o. Karar tarihi 

2653 8 . 6 • 1967 

(D ilelcçi : J(ınklı an civarında bulunan 1•e Amik 
bataklığından millet parası ile kurııtulınu~ H azine 
adına kayıtlı bulıınan topraklardan verilmesini is
temektedit·let·.) . 

Köy İşl eri Bakanlığının cevabİ yazısında: Amik 
ovasında Hazine uhdesinde bulunan araziden 
(9 736) döniimii, Bakanlar Kurulu kararı mucİ'

bincc Çaykara'dan Kırıkhan'a nakledilen (408) afetzede aile için tefrik edilmiş olup bu yerler halen 
mczkt1r ailelere dağıtıldığı, bunun dışında kalan, uınumiyet itibariyle ihtilaflı bulunan, aynı zaman
da plfmlı bir dağıtım yapılmasına ınüsaiodlımyan az miktardaki: arazi ise; mahalli maliyesince genel 
olarak kiraya verilmekte olduğunu, bu durum dolayısiyle Amik ovasında planlı bir dağıtım yapıla
rak adı geçenlerin topraklandınlmaları mümkün olamadığı, bildirilmektedir. 

Kurtuluş, Gündüz ve Cumhuriyet malıallesi 
çiftçileri 

Kırıkhan - HATAY 



(Dilekçcnin tariılı ve N o su ile sahibinin adı, adresi ve dilekç·e öz.etiyle komisyon kıı:rıırı) 

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 
işlem yapılmasına ma.hal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3195/3195 . 31 . 3 . 1962 

HÜSEYiN BOZKURT ve arkadaşlan 
Kaza merkez muhtan 

Şerefiye - S lV AS 

Karar No. Karar tarihi 

2654 s . 6 . ı9u7 

( Dilekçile1· : M evcut yol güzergahının değiş~ 
rilmesinden müştekidi?·ler.) 

Bayındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : 
Dilekçede bahsedilen Rafik . Oğuvit köyü, Kemer
siz köyü, Eymir köyü ve Kurucaat köylerinden 
Zara · Suşehri arasındaki Kurbağalıbeline çıkan 

güzeıygah üzerinde yeni bir yolun yapımı söz konusu olmadığı, bu dönemde Suşehri ve İmranlı'dan 
geçen mevcut yolların sadece onarımları söz konusu olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği komisyonumu.s 
çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koD1is
yonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3196/3196 • 31 . 3 . 1962 

HAMD1 KARAKOVA 
Gürcan mahallesinde 

DENİZLİ 

sabit olanlara hususi bir kanunla bağlanmakta 
ları haiz olmadığı, bildirilmektedir. 

Karar No. Karar tarihi 

2655 ·s . 6 . 1.967 

( Dilekçi : V atan i hizmet tertiMnden maaş bağ
lanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığımn cevabi yazısında : 
Yurdun kurtuluşuna ait savaşlarda emsallerine 
nazaran çok üstün ve fevkalade hizmetlerde bulun
dukları, vesikalarla ve Harb Tarihi kaYJ.tları ii·e 

ol an bu tertipten maaş için adı geçeni n istenen !}art-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.çıkla.nan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çal!§malannı düzenliyen 140 sayılı K&
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.aı ha.ae biyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasına. ma
hal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi 

Karar N o. Karar tarihi 

2656 8 . :.6 • -19.67 



- 29 -
(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, .adresi ve d1lelcçe özetiyle komisyon kararı) 

3199/3199 - 31. 3 . 1962 

MUSTAFA OMAY 
Kaşüstü köyiindc 

Yomra - TRABZON 

(Dilekçi : Anavatan'ın her hangi bir köşesinde 
ziraat yapılabilecek ve H azineye ait arazile1·den 
miktarı kô,fi ve borçlanma suretiyle verilmesini ta
lebetmektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında : Top-
rak dağıtımını-n planlı bir şekilde yapılabilmesi 

i~in gerekli çalışmalara devam edilmektc olduğunu,bu itibarla dilekçinin topraklandrnlması şimdilik 

mümkün· olmadığım, ancak Hazineye ait arazi (Dağıtıma başlanm-caya kadar) Maliyece kiraya Yeril
mektc olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo. isteği komisyonumuz 
çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komis
yonumuzca bir işlem- yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

32051/3205, 5984/ 5984, 5358/5358, 

5023/5023 - 7 . ı . 1963 
NAZİF NESlL 
Kdeiçi mahallesit Yı'lak mina;re yamındn No. 44 

KARS 

Karar No. Karar tarihi 

2657 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : l stiklal H arbine iştirak etrııi~ eski 
bir a-sker olduğunu, hidematı vataniye tertibinden 
maaş bağlanmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo. isteği kanun teklifi 
veya ta.sa.nsına konu te§kil eylediği cihetle komisyonumuz ça.lışmalanm düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3207/3207 - 31 . 3 . 1962 

HAYRULLAH DtKOOLU 
Nizarn caddesi 4/B Arzuhalci ve Fotoğrafçı 

ZONGULDAK 

Karar No. Karar tarihi 

2658 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Fotoğrafçılık ve arzuhaleilik sana
tiyıe mai.Jeti·ni temin ett-iğini, vergi çokluğundan 
rnüştekidi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetltili 
ida.ri mercie veya. yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iflem yapılmasına maha.l görülmediğine oy birliğiyle . karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2659 8 . 6 . 1967 



- so -
(Dilekçenin tarih ve ro. sn ilc sahibinin adı , adresi ve dile·kc;e özetiyle •komisyon karar1) 

3209/3209, 3275/3275, 3462/3462, 
3841/3841 - 31. 3 . 1962 

KUTLUAY GERHEKER 
Matbaacı O&manbey sokak No. 59 

Osmanbey - İSTANBUL 

(Dilekçi: ! stanbul Radyosu neşriyatından nıüş
tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ~ ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.~malanru dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumiızca bir 
işlem yapılma3ına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

3218/3218 - 4 . 3 . Hl62 

ALİ 'KULAKOOLU ve arkadaşları adına 
649 sayı ve 30 . 3 . 1962 günlü tel sahibi 

ÇAN~KKALE 

Karar No. Karar tarihi 

2660 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Emniyet ve Gümrük Muhafaza Teş

kilatma tanınan, 165 lim tayın bedeli jandanııa_da 
görevli ve halen 75 lira tayın bedeli al'?~akta olan 
memurZara tanınmadığından müştekidi?· . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir fıJlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3223/3223 - 4 . 3 . 1962 

FAZLI AKDOGAN 
Yeşiltepe 75,2 solGık No: 7 

Zeytinburnu - 1STA BUL 

Karar No. Karar tarihi 

2661 8 . 6 . 1967 

(Dilelcçi : Zeytinbu1·nu belediyesince 92 gece
kondunun yıkılmaS1ndan 'nıii.ştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2662 8 . 6 . 1967 



--sı-

(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin asd1, adreii ve dile:kçe özetiyle komisyon kararı) 

3235/3235 - 4 . 3 . 1962 

tZZET KAPLAN 
Belediye !tfaiye Grupu Amiri 

TtRE 

(Dilekçi : T i1·e belediyesi itfaiye grup amiri 
olup emekliye tabi olan, geçmi.ş hizmet sürelerinin 
eklenmesinden mil§tekidi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasa.nsına 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. 

3241/3241 . 14 . 3 . 1962 

HACIL ONAN 
31 . 3 . 1962 tarih ve 2551 Malu·cç numaralı 
Tel Sahibi 

tMROZ 

Karar N o. Karar tarihi 

2663 8 . 6 . 1967 

(Dile!Cçi : Emniyet ve giimriik muhafaza perso
neli tayın bedellerini?ı artırılmasına dai1· Ifanunun 
Yiiksek Başkanlığa sunuldıtğunu öğrendiğini bu 
meyanda Ordu ve Jandarma Genel Ifomutanlığının 
saflannda çalı:şan siv11 memurlann da durunılannın 
nazarı itibara alına1·ak mağdur edilmemelerini iste-
mektedir.) ' 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına 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. 

3244/ 3244 . 2 . 4 . 1962 

MUSTAFA BOZCAN 
Milli Kalkınına Partisi Ba~kanı 

URFA 

Karar No. Karar tatıihl 

.2664 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : !{at llfiilkiyeti IfanıtmtnıMı, b1:ran ev
vel kanunla§11~asmı istemektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçin'in yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği Kat Mülkiyeti 
Kanununun çıkanlmış olduğu cihetle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar taribi 

2665 8 . 6 . l9g7 



- 32-
(Dilckçcnin tarih ve ı 'o su ilc sahibinin adı, a·drt"ıii ve dilek~e öz-etiyle komisyon kararı ) 

3245/3245, 5707/5707 - 10 . 12 . 1962 

HECEP MENE~Dt 
Kal'şıyaka 1960 sokak No: 6 

K.ARŞIY .AKA 

( Dilekçi : Yabancı memleketlerde Tiirk aS'lllı 

ve yabancı ııyruklu öğı·e tmcnlcr-lc , yapılan sosyal 
yardımdan [ayclalandırılınasın1, istcmektcdü·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teltlifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3246/ 3246 - 4 . 3 . 1962 

HüSEYIN öZÇELiK 
Dernek Başkan ı . eref sokak No: 36 
E snaf han kat : 3 No: 12 

('ağaloğlu - !STANBUL 

Karaı· No. Karar taı-ihi 

2666 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : J[asap dükkaniarının Pazar günleri 
l.:apcdtınlıııası için, H afta Tat Wi J(anıt?imıda tadi
lıTt yapı lması istenmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif!ı 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ~}lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3254/ 325-1 - 4 . 3 . - 1962 

1S~IA1L KILI 7Ç 
Şehit Sadık tlkoh-ı.ılu Öğ !· tmcni 

KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

2667 8 . 6 . ] 967 

( Dilelcçi : 1959 - 1960 yıllarında aslcerliğiııi ye
dek subay olarak yapt?ğını Milli Eğitim Bakanlı

ğında gö1'ev aldığmı askerlikte geçen müddetinin 
ktdcm ve te1'[iine sayılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü. : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzu'u 
olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işl em yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2668 8 . 6 . 1967 



- 33 -
(Dileık~eı:ıin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve ·dilekçe. özetiyle komisyon karm·r) 

3256/ 3256 - 4 . 3 . 1962 

AI.LSCKMEN 
:Merkez ücretli- genel kitaplık Memuru 

ÇANAKKALE 

(Dilekçi : .?434 sayılı J(aı~unun neşri sımsmda 

zw·ııri sebeplerle vazifede bulunmamış ve bilcihara 
göreve gitını§ bulunan 40 yaşı.nı aşmış bir şahsın 

evvelce aınme miiessesesinde geçen hizmeti ile son
radan geçecek hizmetinin tevhidine imkan b ıı ·akıl

ması için ·5434 sayılı Emekli Sandığı [( anunıma 
ek bir madde ilavesini istemektedir.) 

: Ge~eği düşÜnÜldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~kı is~eği kanun teklifi 
veya tasarısına konu te.§kil eylediği oihetle _ komisyonumuz çalışmalarını d üzeilliyen 140 sayılı ·Ka
nunun 5 nci maddesine ait işierden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ;]lexiı yapılmasına ma
hal görülme(ijğine oy bir!iğiyle karar verildi. 

3259/ 3209 - 4 . 3 . 1962 

HüSNü ARSLAN 
Küçüçck köyünde 

A:KYAZI 

Karar No. Karar tarihi 

2669 8 . 6 . 1967 

(Dılekçi : 1957 ~arihinde Emniyet Teşkilatında 

polis memuru iken, riişvet suçun~n yaı-gılandığını 

40 ay gibi bir ceza aldığını 11-3 .sayılı Af J{an.ıtn1m· 

da:n. istifade ettiğini, Emniyet Teşkilatında bit gö
rev verilmesini istemektedir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesin.de v~kı isteği ilgili ve yet lrili 
1da.ri mercie veya yargı organlarına müracaatl gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal1şmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olm.ıı.sı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g~rülmediğine •)y birliğiyle karar verildi 

l.'Z55:/Si55,~ 53/ 2853 - -lS . 3 . 1962 

MEH 1ET B!CAN KDMÜRCÜG1L 
Hüniyet cadaesi o. 4 7 

GAZİANTEP 

Karar No. Karar tarihi 

2670 8 . 6 . 1967 

(Dı'lekçi : GaziaııJeı1 Belediyesince cebri istim
Zak yolu ile, evi elinden alındığından mi!§tekidir.) 

!mar ve İskan Bakanlığının ceyabi" , yazısilidı;i ; 
Belediye encümeninin 3 . 1 . 1953 ·gün ve 319G 
sayılı karan ile kamula§tırıldığı, dilekçinin bu ka
rarının iptali için Danıştayda açtığı davanm red

dol unduğu hukuk mahkemesince hiikmolunan istimlak bedeliiıjn kendisine ödendiği , bildiri"lmiştir. 
Gereği qüşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 

yerine. getirilmiş olması haseb!yle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Ka rar ta l'ihj 

2671 8 . 6 ' 1967 



(Dileıkçenin tarih ve No. su ile sahilbinin aclı, adresi ve dilekçe ozetiyle koonisyon karan) 

8714/8714 - 9. 7 . ı963 

OSMAN EVGİN 

(Dilek çi : 23 sene Vakıflar 1 daresinde ücret 
kadrosu ile 6 sene de Denizcilik Bankasındcı çalır
tığı halde, emekli maa§ı bağlanmadığından müşte
kidir.) 

Devlet Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 

ccvabi: ya.z1sında : Adı geçenin emekiilikle ilgili 
bir görevde çalışmadığı, ı . ı . ı950 tarihinden 

açıkta kaldığı 28 . 2 . ı953 tarihine kadar olan hizmeti için ücretlerinden kesilen emekli aidatmın 

da 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesi uyannca hi-çbir ödeme yapılmadığı, konu ile ilgili olarak 
adli, idari yargı yerlerinde verilmiş karar ve Dil ekço Komisyonundan geçmiş bir muamele olmadığl, 
bHdirilmektedir. 

Çakırcı Hasanpaşa mahallesi belediye önü 
sokak No. 5 

Üsküdar - İSTANBUL 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı i1teği ilgru ve yetkili 
idari mercie veY.a yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli4iyle karar verildi. 

- --------------- - -
9279/9279 - 2 . 9 . ı963 

ŞÜKRÜ YILMAZ 
Ceza Evinde mevkuf 

MİDYAT 

Karar No. Karar tarihi 

2672 s . 6 ; ·1967 

(Dilekçi :Adam öldürmekten Midyat Ağır Ceza 
Mahkemesine açılan davanın eslci C. H . P. Mebu
sıı Şevket Dursun'un tesiriyle kanunlara ve. insan 
haklarına aykırı olarak Konya Ağ·ır Ceza Mahke
mesine nakledildiğinden, haksızlığın gmrilm&Si ta-
lebedümektedir.) 

Adalet Bakanlığının cevabİ yazısında ; Adı ge_çen Şükrü Yılmaz ve 12 arkad~mm 13 . 5 . 1~63 
gtinü çarşı içinde Cizre eski Belediye Başkanı Abdullah'ın Dursun'u öldürmelerinden dolayı Mid
yat Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın, orada göriilmcsi ammenin emniyeti balnmından tehlike 
arz edeceği cihetle, Bakaniıkça davanın başka mahal ağır ceza mahkemelerinden bh'ine nakli ta
lcbedilmiş ve Yargıtayca Konya Ağır Co1.a Mahkemesine nakline karar verildi ği, yapılan işlemlerde, 

verilen karaı-da usule ve kanuna aykın bir cihet bulunmadığı, bildidlmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı 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 konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı3795/13795 - 8 . 3 . 1965 

ilALlL İBRAH!M ORHAN 
Bahadır köyünde 

BANAZ 

lim ödeııdiğine, tarlalardan faydalanmayrı 

kanıınıt çıkanlmasını istemektedi1·.) 

Karar No. Karaı- tarihi 

2673 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Parti kurultayında köyleri elertıeri

ne dokıınıılmad1ğına, iirünlerin korıınmadığı-na, 

köylütıiin istikbal ve mıtkadderatının bakım tııe

mıırlarının eline ' bırakıldığı-na, seneni11. birçok ay

larını mahkeme ve hapiste geçirdiklerine, işçiye 
50 - 60 li1·a yevmiye ve1·ili·rlGen kendl1erine, 8 - .tb 

engel olıındnğuna, bir defaya mahsus olmak iiz_ere .. af 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : T. C. Anayasasının ı3ı nci maddesinin son fıkrasında. 

(Orman suçlan için genel af çıkanlamaz, orınanla ı·m tahribine yol açacak biçbir siyasi propaganda 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sa1hibinin adı , ooresi ve dilekÇe özetiyle koonisyon kararı) 

yapılamaz.) şeklinde yer alan kesin ve açık hüküm leri karşısında dilekçe sahibinin isteğinin yerine 
getirilmesine kanuni imkfm bulunamad ı ğı, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ilteği. ilgili ve yetkili 
Ldari mercie veya yargı organlanna müra.caatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
l§lem yapılmasma mahal göriilm.ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13955/ 13955 - 16 . 3 . 1965 

MAKBULE ARSLAN 
Yukan lncirli No. 393- A 

Etlik - ANKARA 

Karar No. Karar tarilıi 

2674 8 . 6 . 1967 . 

(Dilekçi : Etlikte kain 1783 ada, 6 parsel sa.y1l1. 
taşınmaz mal tapula.maca Makbule Arslan adına 
tesbit edilmiş ise de bu taşınmaz 1nalın adı geçenin 
tapıısu d·ışında kaldığından, H azine tam[ında11 

aleyhine dava açıldığından mii.ştekidir.) 

Maliye Bakanlığı cevabi yazısında : Açılan dava sonunda 1783 ada, 6 parselin davaimm tapusu 
dışında kaldığı ve davalımn tapusunun ise 1787 ada, 4 parsele ait bulunduğundan Makbule Arslan 
adına tesbit edilen 6 parselin iptali ile tapuda H azine adına tesciline karar verilerek tescilin yapıl

dığı, ancak, Makbule Arslan 'ın 1783 ada, 6 parsel için Hazine aleyhine yeni bir dava açtığı, bildiril
mektediT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lışmalannı dü .. 
1enliyen 140 sayılı Kantmun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
lflem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

5667/61304 . 28 . 7 . 1961 

AilMET lLYASOGLU ve arkadaşlan 
lmaret Camii-ve lmrihor .Canıii imam ve 
müezzinleri· 

ÇANKIRI 

Karar No. Karar tarihi 

2675 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Evkaf müllıakatından bttltınan 

camilerde görev almış olduklarını, emeklilik ve 
maaşlarının artınımasını isteınektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi,nin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzu-q 
olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş

lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasıİla mahal görülmediğine oy birli-
ftYle karar verildi. ·· 

Karar No. Karar tarihi 

2676 8 . 6 . 1967 
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(Dilokçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adresi ve di1€kÇ·e özetiyle komisyon kararı) 

607G/ 53055 - 14. 8. 1961 

RIZA KAYA 
R K. !. Çatalağzı Lavvarmda Laborant 

ZONGULDAK 

(Dilekçi : 1950 senesinde Istanbul Altın.efflei· 

Inşaat Kolektif Şiı·ke tinden aldığı. arsanm ke?idi-
sine verilmediğinden miiştekidir.) · 

Adalet Bakanl ığınm cevabi yazısında : Şikayet 
konusu hukuki mahiyrtte bulunduğunda n takipsiz-. 
lik kararı ittihaz edildiği bildiri lmektedir . . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valu isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci !lladdesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına inahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

l2.32/1273 . 7 . 12 . 1964 

1 MAlL HÖBEK 
Gcbcıı köyü halkı adına muhtar 

AND IR I N 

Karar No. Kamı· taı·ihi 

2677 8 . 6 . 1967 

( Dilek çi : 1964 senesinde aynı köy jandarma 
Karakol l{omutanı Uz. OnQ. Nail Se rt'iiı fena nw
amelede bulunduğu ve evleri, aradı.ğını belirtmek
tedir.) 

İçişleri Bakanlığımil cevabi yazılarında . ; · z. 
Onb. Nail Sert'in Anacık J andarma Kamkol Ko

mutanlığına tayininin yapıldığı ve ı Şubat 1965 günü vazifeye baıılattırıldığı, hakkın rla ~·a pılan · 

tahkikat evrakının Andırın Cumhuriyet Savcıl ığı na veri lmiş olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili organlar
ce. yerine getirildiğinden komisyonumuzca bir iş lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiy. 

le karar verildi. 

1347jı388 . 16. 3. 1965 

MÜEYYET AKMAN 

Karar No. Karar tal'ibi 

2678 8 . 6 . 1967 

(Dı'lekçi : tlnye Ceza lfakimliğinde iken, kad
t·osuzluk yiiziinden terfi edememesinden miişteki
dir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı ge
çen 1 750 lira maa.ştaki terfi süresini -bitiı'e:eek -
6724 ı;,-a,yılı Kanundan da faydalanarak 2 000 lira 

maıışa yükselnıcye _ 30 . 4 . 1965 tarihinde hak ,kazandığı görülmekte ise de; 242 sayılı Kan~ına göre 
halen 3 ncü üst derece aylığı alması üzerine ve henüz ı 250 l iralık kadro verilmemiş huhınmasm~ 

göre bu tarihten beri maa.'jının 2 000 liraya yükseltil mesi mümkün olamadığı , muhtelif 1.cbeplcrlc 
a ı:,: ılan kadrolar Hakimler Kanununun esasl arı dai resinde düzenlenen kadro sıra deft rinc göre sıra
lan geldiğinde gerekli kadro tahsis edi leceği, bil dirilmiştir. 

Ceza Hftkiıni 

ÜNYE 

Gereği düşün.iildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalıŞmalannı dü-. 
zenliyen 140 sayı.lı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması · hasebiyle . koınisyonumuzca bii'' 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

2679 8 . 6 . 1967 
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(Dilek ç.enin tar-ih ve No. su ile saJıibinin adı, adresi ve dilek~e özetiyle komisyon karaı·ı) 

1446/1487 - 18. 8. 1965 

A:Hl\IET YAVUZ 
Aşn-ğı !ğde Ağacı köyünde· 

' 
Mihaliççik - BEYLİKAHIR 

( Dilek çi : V atani hizmet· tertibinden maa~ bağ
lanmasını istenıekt edit) 

Milli Sanmma Bakanhğımn cevabi yazıların

da : Adı geçcnin talebinin yerine getirilmesine im
kan bulunmadığı bildirilmiştir. 

· Gereği düşÜıi.ü1dü : Dilekçinin yukarda özeti aÇıklanan ~ekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
ve:ya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çallşİnalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
riuiniri 5 nci maddesine ait i!ler~en olması haııe biyle ·komisyonumuzca,. ·bir ~lem yap1Imasma ma
ha.! .gö~ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1455/1496 ' 23 . 9. 1965 
· ·- ı . 

ORHAN DEM1R$0Y 
t(lrni.a tı mah;ulesi Başınem sokak No. 1 

Malta - Fatih - İSTANBUL 

Karal' No. K'A.rar tarihi 

2680 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : K endisin-e pasaport ve1-ilmemesinden 
miiştekidir.) 

İçişl eri Bakanlığmın cevabi ya_zışında : Talebi 
. ilc ilgili müspet ~evabın kendisine tebliğ edilmek 
· üzere, 14 . 9 . 1965 gün ve 996 sayılı y~zı ile İs

tanbul Valiliğine gönderildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünü1dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan d.ijekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Ka.Dunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılm~a. . ma.hal görülmediğine .oy birliğiyle karar verildi. 

1456/1497 . 8. 10. 1965 

HASAN OCAKTAN 
D. V. Orman İşletmesi Fatsa Bölgesi 
Orman Muhafaza Memuru 

ÜNYE 

Kıı.rnr No. Karıır tarihi 

2GS1 S . 6- • 1967 

(Diü~ç_i : Vnye lşıetmesi lifuhafaza .Memııru 
ike1i. bölgesinin keyfi olarak değişti1·ildiğinden 
miiştelridir.) 

'l'arıın Bakanlığının cevabi yazılarında : İşlet
me Müdürlüğü bu memuru çalıştığı bölümde, ar
tık iş aörme kabiliyetini kaybetmesi dolayısiyle ko
rumada muvaffak olmasının imkansızlığı karşlsın

da, vakı şikô.yet ve söylentiler de kaale alınw-ak, daha büyük hadiselere sebebiyet verilmemesi için, 
bölümünden uzak olan Fatsa bölgesine naklolduğu bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nm dü
zenliyen 140 sa.yılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar o. Karar tarihi 

2682 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin taTih ve No. su ile saıhibinin ooı, ·a.dreei ve dllekçıe özetıiyl.e ı.kJoon.isyon karan) 

2870/3295 - 22 . 2 . 1967 

CEMlL CAHlT ES1N00LU 
Devlet Üretme Çiftliğinde Mütehassıs 

( Dilekçi : Tarım Bakanlı.ğının Jımış olduğu k4-
n1tn mevzuatlı ilgisi bulutımıyan prensip kararına 
uyularak; 33 seneyi tecavüz etmesi sebebiyle 
15 . 10 . 1964 tarihinde emekliye sevk edildiğini, 

miiddeti içinde Da11A§taya dava açmadığını, enıekli 
ı>ıaa§ını almaya devam etmekte iken, kurumwnca 
haksı?, ve mesnetm olarak verilmi.ı. olan emekliiye 

POLATLI 

:J1 . 9 . 1966 tarihi-nde tekrar gö1·ev verildiğini, 

sevk muamelesinin iptalini istemektedir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yaıısında : Adı geçen 6 . 4 . 1964 gün ve 432 sayılı Yönetim Ko:. 
misyonu kararından, 334 sayılı K~nunla: tadil edilen 7242 sayılı Kanumın muvakkat maddesiyle 
kuruma tamnan yetkiye istinaden' Yönetim Kurnlunca alınan prensip karan gereğince (33) yılını 
doldurmuş bulunması hasebiyle emekliye sevk edi! miş olduğu, bilalıara daha evvel Zirai Korobinalar 
İdaresinde ve Devlet Üretme Çiftl.ikleri Genel Mü dürlüğü Teşki l atında Müessese Müdürü olarak hiz
met etmiş bulunan adı geçen, görülen lüzum ve duyulan ihtiyaca binaen sözü edilen Genel Müdürlük
çe 5434 sayılı Kanunun 99 ncu maddesine istinaden vazifeye davet edilerek göreve atandınlınış 

olduğu, bildirilmektediT. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti a.çıkla.nan dilakçesinde valp. isteği ilgili ve yetld.li 
idari mercie veya yargı orga.nla.nna müra.ca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalqma.la.nnı dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma.ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. ma.hal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

Başkan 

Bolu Sena.törü 
S. Uııı:nluuaıw~l-u , 

Başkan V. 
Gümüşane Milletvekili 

N. Akagütı... 

(Dilekçe sayısı : 127) 

ooo)oo--.. 88)-8-<Ciij;F::.O--•-+oo• 

Karar N o. Ka-raı- tarihi 

2683 8 . 6 . 1967 

Sö~~ü 

Adana Senatörü 
M. Y. Mct1 · 
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13 . 7 . 1967 Perşembe 

(Dilckçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin a{lı, adrff!i ve dile·kçe özetiyle komisyon kararı) 

251/ 251 - 8 . ll . 1961 

Z1Y A ÇA KARDEŞI,ER 

2270 sayı YC 4 . ll . 1961 gün lü Tel Sahibi 

ADAPAZARI 

(Dilekçi : Oğlunun bir fakiilt eye kaydının sağ
lanmasını ve cliğerle1·inden açıkta bu·akılmamasını 

istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo i:ı:ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

255/255 - 8 . ll . ] 961 
KAMiL SEZER 
Abidei Hürriyet Dariil aeize cad. 3. Platon 
No : 22-23 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2684 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Köy Kanununa tevfikan halka tevzi 
edilmiş bıılıınan arsaların, sebepsiz ve kanıınsıız 

olarak ecri misil talebinin reddine mütedairdi1·.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo 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 birliğiyle karra verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

26 5 8 . 6 . 1967 
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(Dilokçenin tarih ve No. su ilc sahibinin aıdı, adresi ve dill~kçe ·Özetıiyle komisyon kararı) 

261 / 261 - 8 . 11 . 1961 
ŞüKRü ERDOöAN 
Yusuf Paşa mahallesin le Cami sok. No: 27 

ı KARS 

( Dilekçi : F'akı:r olııp evladının tahsil yapması 
için yardım yapılmasmı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça.lı§ma.larını dü
.zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hıı.sebiyle komisyonumuzoa. bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

266/ 266 - 8 . 11 . 1961 
00 Z ZIDD!OGLU 
Tapu Sieil Muhaiız Muavini 

HATAY 

Karar No. Karar tarihi 

2686 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : H aksız yere tayini yapılın ış olup eski 
yerine iadesini istemektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iısteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuı; çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

267/ 267 - 8 . 11 . 1961 
HüSEYiN TARTUŞ 
Kocaabdi mahallesinde Taşdemir çıkmazı 

No: 3 
Antakya - HATAY 

KaTar N o. Karar tarihı 

2687 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Malül ga.zi olup maaş ba,ğlamnası 

veya bir miktar pamnın verilmesini talebetmekte
di1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iateği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma maha.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kıırar tarihi 

268 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tariılı ve No su ile sahi'b'inin aıdı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kara.n) 

269/ 269 - 10 . ll . 1961 
MtHlTT!N KUZAY 
Sazlı Su köyünde Muhtar 

IL DIR 

( Dilekçi : Z1"raat Bankasına olan borçlarınm 

taksite bağlanmasmı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : ; ekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansma konu teşkil eyledjği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir i1lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

270/ 270 - 10 . ll . 1961 
AIIl\IE'I' BAYRAK ,.e arkadaşlan 
Darıçayırı köyünde 

KARASU 

Karar No. Karar tarihi 

. 6 . 1967 

(Dilekçiler : Tarla ve balıçel rinin ellerinden 
1ılmmak istendiğinden mii.ştekidirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı istekleri ilgili ve yetkili 
idari mercie veya ya.rgı organla.rına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma ma.ha.l görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

271 /271 - 10 . ll .. 1961 
BtLAL ALP 
Demirlibahçe Şafaktepe II Bölge No: 27/ A 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2690 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Dar gelirli olup D~vlet tarafından 

yardım yapılmasını istemektedir.) 

Gereği dü§üntlldti : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vA.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlıı.rına. mür&ca.a.tı gerektirdiği ellietle komisyonumuz ça.Iışma.la.nnı dü-

zenliyen 140 s&yılı Kımunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iflem ya.pılm&aına. mr.ha.l görülmediğine oy birliğiyle k.ıı.rar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2691 . 6 . 1967 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su il c swhibinin adı, adresi ve di lekçe özetıiylc ·komisyon kararı ) 

27~/~7~- 10. l l . 196 1 
RAT.JL\[ PATAN 
IlaJitoğlu 

('anakı;ı- llörclc- C:iRESLT~ 

(Dilelcçi : Ziraat Bankasından 500 lim kı·edi 

sa,ğ lanmalc için gittiğinde; rııiidürün görevini kö
t ii ye kııllandığmdan miiştekidir.} 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde akı 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 komisyonunıuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

277/ 277 - JO . ll . Hl61 
R8~ 1T A. ATASOY 
l\fakina YC Kimya Endü ·trisi Kuruımı 
~Ii.i .• a,·iri 

ANKARA 

KaTar No. Karar tari hi 

2692 8 . 6 . 1967 

(Dilckçi : Yükse k mıırake b e heyeti üyeliğine, 

tayini yapılamamasından ıniiştekidir.} 

Gereği au~ünüldü : J)ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna 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 karıı,r verildi. 

27 / 278 - 10 . ll . 1961 
ö::\IER KANTAR ve arkadaşl arı 

t stinye ters ha nesi işe: ileri 
l STANB L 

K aTar No. K arar tarihi 

26!)3 8 . 6 . 1967 

( Dilelcçiler : Işçi evleri kooperatifi evlerinde 
çalıştıkları ve 1~: aydır para alanıadılclarından şika
y et trnektedirler. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna mür~aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü-

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

Karar No. Karar tarihi 

2694 . 6 . 1967 



-5-
(DiJekçenin tarih ve No su ile sahibi.ni.n aıdı, adr i ve dilekc:e öze~!!iyle komisyon kararı) 

279/279 - 10 . ll . 1961 
1SMA1L BAYI:N1HR 
Sebzeci 

TAVŞANLI 

(Dilekçi : Yapılan lwks?Zlığm giderilm esi için 
müfettiş gönderilmesini i temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nıiıı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iıJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı l{anunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işle~ vapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

280/ 280, 3919/ 3919 - ı . 6 . 1962 
F AZIL ZEKt REPER 
Mühendis 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
İstanbu l Şubesi faizerne Uzmanı B. caddesi 
No. 75 

Galata - l STA BUI~ 

Karar N o. Karar tarihi 

2695 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 5434 say1lı Emekli Sandığı Kanunu
nun 102 nci maddesinin tadilini istem ektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklüi 
veya. tasan.sına. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına. ma
h:ı.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2 2/282 - 10 . ll . 1961 
MURAT öZDEMiR ve arkadaşları 
Tüfckçi Esnaf 

BEŞ1ICDüZü 

Karar No. Karar tarihi 

2696 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Milli Birlik Koınitesi zamanında alı
nan av tüfeklerinin tekrar kendilerine iade edilrııe
sini i.steınektediı·ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilelrçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilg·ili 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 yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2697 8 . 6 . 1967 



-6-
(Di:l.ekçenin tarili ve No su ile sahibinin ·adı, adresi ve dilekçe öwtiyle koı:ırlsyon kararı) 

290/ 290 - ] o . ll . 1961 
(1 ALIP HENKt 
Darı~ayırı köyü 

Karasu - SAKARYA 

289/ 289 - 10 . ll.. 1961 
ŞüKRü GüL 
Darı ~ayırı köyünde 

Karasu - SAıKARY A 

288/ 288 - 10 . ll . 1961 
B tLAL KIZlLLASLAN 
Darıçayırı köyü 

Karasu - SAKARYA 

287/ 287 - 10 . ll 1961 
İSMAİL AT 
Dançayırı köyü 

Karasu - SAJ{ARY A 

286/ 286 - 10 . ll 1961 
DURMUŞ KIZUıASLAN 

Darıçayırı köyü 
Karastı - SAKARYA 

285/ 285 - 10 . ll 1961 
ALl OSMAN 
Darıçayırı köyü 

Karasu - SAKARYA 

284/ 284 - 10 . ] ı 1961 
).[EHMET, 1IENKt 
Darıçayırı köyü 

Karasu - SAIKARYA 

2 3/283 - ı o . ll 1961 
AHMET AICSöZ 
Da nçayırı köyü 

Karasu - SAl ARY A 

(Dilekçiler : Arazisinin elinden alınarak «lnek
hane» yapılmasından miiştekidirler.) 

» » » 

» » » » 

» » » » 

(Dilekçile1· : Arazisinin elimden al~narak «lnek
hane» yapılmasından rniiştekidirler.) 

» » » » 

» » 

» » » » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği iılgi.li ve yetkili 
i,dari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb)yle komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2698 8 . 6 . 1967 



-7-
(Dileıkçrenin tarih ve No. su ile s8ihlbinin aıdı, adresi ve di'lek~e özetiyle komisyon kararı) 

293/ 293 - 10. ll . 1961 
NUR! ÖZER 
Fransız mahallesi Sarmaşık sokak No. 14 

P endik - 1 TANBUL 

(Dilekçi : TCDD Işletmesine Sivil Savnnrııa 
Uzmanlığına, tayini yapılmadığındmı 9Jıiiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinlin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaın ilteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya. yargı orga.nlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

296/296 - ll . ll . 1961 
MURAT AYBERK 
Setbaşı Karamani sokak No. 23 

BURSA 

Karar No. Karar tarim 

2699 8 . 6 . ı 967 

(Dilekçi : 6306 sayılı Kanunıın 1950 yılından 
evvelkilere de teşmilini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

297/ 297, 5771/5771 - ı 7. 12 . 1962 
FUAT lLCEY 
Selçuk Hattın mahallesi No. 14 

BURSA 

Karar No. Karar tarihi 

2700 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Bir iist dereceye terfi ederek emeleli
lik maaşının 60 liraya çıkmasmın sağlanmasını is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçin:in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı it;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

K arar N o. Karar tarihi 

2701 . 6 . 1967 



-8-
(Dilckçcnin tarih ve o. su ilc sa·hibinin ad1, adresi ve dile:kÇ'e özetiyl e komisyon kararı) 

299/ 299 - ll . ll o 1961 
ARSLAN YILBAK 
Düği.inci.iba . · ı köyünde 

LÜLEBURGAZ 

(Dilekçi : Devlet thetme Çiftliğinin arabasına; 
çocuğu okula giderken bindiı·ilmediğinden miişteki
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~teği ilgili ve yetldli 
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. 

303/~03 - ll o ll o 1961 
l\fEIDmT GÜREL 
Fcvzi'paşa caddesi No. 164 Yrldız Ap Kat 2 de 

Fati'h - İSTA1\"BUL 

Karar o. Karar tarihi 

2702 8 o 6 . 1967 

(Dilckçi : 5·i21 say1lı J(anıınun 79 nctt madde
sinin 3 ncü fıkrasının tefsir edilmesini ve hakkın
da yapılan işlemin diizeltilmesini istemektedi7·.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu te~kil eylediği c'ı'!ıetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

306/ 306 - ll o ll . 1961 

OSMAN KARADUT 

İlköğretim Müdürü 
FELAIIİYE 

Karar No. Karar tarihi 

2703 8 o 6 . 1967 

(Dilekçi : Fakült eZere ayrılan kontenjana tabi 
tutulmadan he1· hangi veya bazı fakülteleı·e dışar
dan imtihana girebilmesinin sağlanmasını fakülte 
kapıları dışardan takibedecekZere kapanmış oldu
ğundan rniiştekirlir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürac:aatı 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 No. :Karar tarihi 

2704 8 . 6 . 1967 



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

30 / 30 - ll . J1 . ] 961 
ALİ RJZA ERSÖZEN 
M~l'll Eğitim Dai•r si Başldititlıi 

MALATYA 

(Dilekçi : Ordıula yedek subay olarak hizmet 
yapan memııı·ların bu hizmetleri kıdem ve hizmet
lerine katılarak te1·[i ve terfihlerinin sağlanmış ol
duğu halde e1· olarak vatan görevini yapanlara bu 
hakkm verilmediği1ıden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklüi 
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 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

321/321 - 14. ll. 1961 
MURAT VARER 
Kahveci ler mahallesinde 

ARDEŞE 

Karar o. Karar tarihi 

2705 8 . 6 . 1967 

(Dil ek çi : H aksız olarak işinden çıkarıldığın

dan miişt e hidir.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin 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. 

. 584/584 - 28 . ll . 1961 
MEHMET EDİZ ve arkadaşl arı 

Cumhuriyet mahallesi geçmenlerden muhtar 

ÇINAR 

Karar No. Karar tarihı 

2706 8 . 6 . 1967 

(Dilek{iler : Çiftçiyi Topraklandırma [(anunu
na tevfikan uzun vadeli bedeli mukabilinde tevzii
ni; ara.ıilerinin ve evleı·inin tapularının verı"lmesi 

için tedbiri ihtiyati karm·ırıın kaldırılmasını iste
mektedirleı-.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı nteği 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 yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2707 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sreh'ibinin adı, aıdresi ve dile:kçe özetıiyle ko:rnisy.on kararı ) 

588/588 - 28 . ll . 1961 
ABDURRAHMAN AKTUO 
Anıttepe İleri sokak Erer Ap. 5/ 4 

ANKARA 

(Dilekçi : Anayasaya aykırı olan ve 6435 sayılı 
Kanıınun değiştirilmesini 1stemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz _çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi:: 

591/591 - 28 . ll . 1961 
REŞİT Y ARAŞ ve arkadaşları 
Yargıtay. Birinci Başkanlıkta Memur 

ANKARA 

Karar N o. Karar tarihi 

2708 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Er olarak askerlik hizmetini ya
pan memurZara askerıikte geçen hizmetle1·in halen 
bulundukları memuriyet hizmetine eklenmesini is
temelctedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

613/613 - 29 . ll . 1961 
YUSUF IŞIK 
Sağlık Merkezi Sağlık Memuru 

REŞADİYE 

Karar No. Karar tarihi 

2709 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Sağl·ık memurıı olduğunu erWcte ge
çen miiddetinin, memuriyetine sayılmasını istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. Karar No. Karar tarihi 

2710 8 . 6 . 1967 



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

620/ 620 - 29 . ll . 1961 
SALİM ÇELİK 
Lise, sınıf 4 F. No. 2428 

Ereğli - KONYA 

(Dilek çi : Dilek çi birçok insanların yatılı oku
la devarnının sağlanması için kanunda yazılı be
deni anzası olan kimseler yatılı okula devarn ede
mez maddesinin kaldınlrnas:nı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

624/ 624 - 29 . ll . 1961 
MUSTAFA BEKAR 
Hoşmıd iye mahallesi Bayram Yeri sokak o. 6 

ESKİŞEHİR 

Karar No. Karar tarihi 

2711 B . 6 . 1967 

(Dilekçi : D Demiryollaı-ında sınıf 2 işçisi ola
rale malfıliyetine binaen aleran ve emsaline naza
ı-an mağdur vaziyette emekli olduğundan müşte

ki:dir.) 

Gereği diişünüldü : 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 komisyonumu.zca bir 
işlem yapılmaııına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

635/ 635 . 2 . 12 . 1962 
H. 1BRAH1M YALÇIN 
Üsküdar Tapu Sicil Muhafızlığı Tapu Sieil 
Katibi, Beyoğlu Bölgesi Tapu Fen Amirli
ğinde görevli 

Sultanahmet - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2712 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 6881 sayılı Kanuna biı· madde ilave
sini istemektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesfue ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2713 8 . 6 . 1967 



-12-
(Dilcl{çcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetıiyle komisyon kararı) 

639/ 639 - 2. 12. 1961 
FAHRİ AKTAŞ 
Ast. Sb. Üst Çvş. Gm. K. 53/ 5730 sicil 

ERDEMLl 

(Dilekçi : Asisubaylarm . yeni sicil yönetmeli
.iJinden miiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği kanun teklifi 
veya. tasa.nsma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmala.nm düzenliyen 140 sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

796/ 796, 5968/5968 - 7 . ı . 1963 

MEHMET BE T 

Çarşı mahallesi FıTka caddesi Hamam ar
kası No. 13/ A 

BOZÜYÜK 

Karar No. Karar tarihi 

2714 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Ozel Idare Müdürlüğü memuı-ların
dan iken, maliılen emekliye sevk edildiğini ve top
tan ödeme yapıldığından müştekidi1·. ) 

İçişleri Bakanhğı ccvabi yazı'S1'!1da : özü ge 
çen me'murun ameliyatı neticesiın'<le devam eden 
ha·stalığı doUayıısiıy~e Sa:ğlık Kurul'una sevk edil}. 
miş oMuğu Sağl'Jk Kurulunca 7445 sayııh rapoı·l'a 

(Mide rescksiyonu geçirmesi ve ağzında elişlerinin bulunmaması, genel bcdmı zafiyct ve ruhi in
hi·dat nıevcudolurp, bu haliyle m murlnk yapa:m az) kaydı mcvcudolduğmıclarn bu rarpor Em kli 
Sa:ndığrna gönıderild~ği ve Emeldi andı•ğı Sağhk Kurullunca da tasdik c·di~diıği, hizmet müddetinin 
8 senıe 8 ay olduğu, bu itibaı-la 5434 sayılı T. C. Emekli Sandıığı Kanununun 44 nıcü maddesi uya
rınca emeldiye sevk edilclilği bi• ldirilmektedi• ı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala iı:ıteği 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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

900/ 900 - 13 . 12. ) 961 
!BRAH!M KOCABAŞ ve a:rkaıclaşları 
Ermencğin Fariske yaylasında 

ERMENEK 

Karar No. Karar tarihi 

2715 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Emekli /{anununa yapılan ek ka
nunlarından müştelci ve JJazine menfaatinin ko
runmasını istemektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vala isteği kanun teklifi 
veya. tasa.nsına. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma ma.
ha.l. görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2716 8 . 6 . 1967 
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(Di;lek~enin tarih ve No su il e sahiöi:n:in adı, adresi v~ dilekç-e özet'iyle komisyon kara:rı) 

907/ 907 - 14 . 12 . 1961 
İIIAN ÇORLUHA 

12 Aralık 1961 ve 36 94 ııayılı Tel. sahibi 

Kızıltoprak - !STANBUL 

(Dilekçi : J(ayseri'de bulunan babalarma kavu
şabilnıeleri ve yeni yıla girerken, vatanda en bü
yük huzur ve uğur olacağı, bildirilmektedir.) 

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 konH.syonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı 143/ 1143 - 20 . 12. 1961 

ABDURRAHMAN SOYA K 

PTT Şantiycsi kısmında işçi 

Fatih Sarıgüzel 

!STANBUL 

takibinden Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler 
rarı ile sarfınazar olduğunu bi'ldirilınektedir. 

Karar No. Karar Tarihi 

2717 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Eşinin doğum yardımından fayda
lanmadığını ve eşinin yattığı hastaneden ücret ta-
7 eb etmelerinden rniiş t ekidir.) 

Çalışına Bakanlığının cevabi yazısında : Adı 
geçcnin eşinin Sosyal Sigortalar Kurumu Bakır

köy Doğumevinde yaptığı doğum sebebiyle ihtiyar 
olunan 214,9'5 lira tutarındaki doğum masrafının 
} urulunun 29 . 4 . 1965 tarih ve 1546 sayıh ka-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~steği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahat görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi 

1'1511/1'151 - 21. . 12 . 1'!)61 

ÖMER LÜTF'! '.DORUN 

Su Yol İşçileri Sendika ı Konıgre Başkanı 

Karar No. Karar tarihi 

2718 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Yol lşçileri Sendikasının 17.12.1961 
Pazar günü akdettiği kongrede tasarruf bonolarının 
kaldırılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 
IBURIS.A. açıklanan dilekçesind.e vakı isteği kanun mevzuu 

olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzen
Iiyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle lkarar verildi. 

Karar No. Karnr tarihi 

2719 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı , adrefli ve dile'kçe özetiyle kmnisY'on kararı) 

1345/1345 - 26 . 12 . 1961 

MUHİTTİN KOReili 

ANKARA: 

(Dilekçi : Cemiyetin içerisinde bulunduğu dü
zensizlik ve huzursuzluğun hakiki sebepleri ve hti
diselerin analizi olarak ve mitmessili olarak düze11r 
lediği raponın Büyük Milıet Meclisi adına Ba§ka11r 
lığa tevdiini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice ye
rine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

27415/274'5 - 24. 2. 1962 
RAS!M AKŞAR 
Bezirci Karakolunda Polis Memuru 

2746/2746 - 25 . 2. 1962 
'MUSTAFA FEDA! 

·SİVAS 

Emniyet Müd. 107/16281 yaka sayılı Polis 
Memuru 

Karar No. Karar tarihi 

2720 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Polis memuru olup, emniyet kad
rosunda çalışırken, Emniyet ilfüdürii J(amil llusmi 
tarafından kasden siciZini bozduğundan müşteki

dir.) 

İçişleri Balmnlığının cavafbi yazısın'da : Adı 

•ge~enlerin tezkiye varakasının bir zü:hul esen Em
niyet Müdürünün indi mütalaasına göre düzenlen
diği sözü geçen 22 . 2 . 1963 tari/hinde aylığı 800 
liraya yükseltildiği ve yaş haddinden 13 . 7 . 19'66 
taı·ilhinde emekliye sevk edildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2750/2750 - 25 . 2 . 19112 
SADR! ENGİN 
Sümer mahallesi 27/1 sokak No. : 48 

Karar No. Karar tarihi 

2721 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Zeytinburnu Santral Mensucat Fab
rikasında çalışmakta iken~ haksız olarak işinden çı
karıldığından müştekidir~r 

Zeytin'burnu - ı T.A!l\TBUL Çalışma Bakanlığının ceva'bi yazısında : Adı 
geçen hakkında işverenin haksız bir muamele yrup

madığı, müştekinin iş yerini iıhbarsız olarak terk edeı·e'k Almanya'ya gittiği ve halen orada çalış
tığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihl 

2722 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sah:ibinin adı, adresi ve dile:kçe özetiyle komisyon kararı) 

2752/2752 - 25 o 2 . 1!t62 

!MBH!M.E)T ÖZKAN 
(Dı'lekçi : Burdur Imam - Hatip Okulunda Fen 

Grupu Öğretmeni Suheyl Uçaner'den miiştekidir.) 

Gazi caddesi Gazi Çıkınazı No. : 4/C fMilli Eğitim Bakanbğının cevabi yazısmd·a : 
ll\füş'teki öğrenci velisi tarafından ileri sürülen hu-

IBURDUR suslar, daha önceki ta:hkikat konusunun aynı oldu-
ğundan ve esasen ilgili öğretmen, tahkikat sonun

da dikkati çekilerek başk·a yere nakledildiğinden yeniden her hang'i bir işlem yapılmadığı, bildiril
mi§tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmala.nıu dü
ı:enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zCa bir 
jşlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

2757/2757 - 25 o 2 o 1962 

HALiL URAN 

Şar mah. Muhtarı 

MARDİN 

Karar No. Karar tarihi 

2723 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : lı! ardin vilô.yetinin Devlet hastanesin
de Röntgen miitehassısı bulunmadığından müşte

kidir.) 

Sağlık Bakanlığının cevaıbi yazısında : !lk im
kanda ve talibi zuhurunda adı geçen hastaney 
Röntgen mütehassısı tayini yapılacağı, bildiril
mi§tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vukarda özeti açıklanan 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 komisyonumuica bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2759/2759 - 26 o 2 o 1962 

A§ıldı köyü Muhtan 

BOYABAT 

Ka:rar N o. Karar t&rihi 

2724 8 o 6 o 1967 

(Dilekçi : 40 hane 372 nüfuslu olan köylerinin 
susuz mahallesı'ne Devlet eliyle bugüne kadar içme 
ve kullanm{l suyu getirilmediği belirtı"lerek, köye 
2 000 lif. mesefade Ulutepe mevkiindeki menbaın 

isalesini talebetnıektedir.) 

Köy İşl eri Bakanlığının ccvabi yazı ında : Mezkur içme suyu işi öncelik puanma göre 1967 veya 
ileriki yıllar inşaat programlanna alınacağı, bildirilmiştir. 

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 komisyonum.uzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2725 8 . 6 o 1967 
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(Diılekçcnin tarih ve No su ile sahibinin aıdı, adresi ve dilekçe özeıt!iyle koı:n:isyon kararı ) 

2769/2769,.3104/3104 - 27 . 3 . 1962 

ADNAN ZARŞAT 

R\·uga Ti lm Avraıni Pallati No: 2 Shkall a. 
4 Apartaıncnt No: 29 

Tirana - ALBA 1 E 

(Dilek çi : Tii r·k vatanda.Jlığıınıza alınmasını is
temektedir.) 

Dışüılcı·i Bakanlığının revabi yazı sında : Adı ge
<:en Ye ai lesini n Bakanl ar Kuru lunun 30 Kasım 1965 
tarihli YC 6/551 sa.y ılı kanm ilc vatandaşlığı kay
bettikleri anlaşıldığından yap ıl acak bir iş l em bulun-
madığı, bild i ri l miştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan cGekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2775/ 2775 - 27 . 2 . 1962 

FtKRETT1N HAS ve arkadaşları 
Merkez kazası adına muhtarlar 

TORTUM 

Karar No. Karar tarihi 

2726 . 6 . 1967 

(Dilekçiler· : Tor·tımı rner·lccz n çe nıahallm·i 

halkının istisnai rejir.nle yapıla.n emeklilik hububat 
S(}Jtrşlan.nda.n istifade ettirilmelerini istemektedir
ler.) 

Ticaret ~akanlığının cevabi yazısmda 

14 . 6 . 1965 tarihli kararname istisnai rrjiml c ya-

pıla n emek! ilik hububat satışl arından sadeec köyler halkı n ı n i st ifade edeceğ i ıı i h ük nı c bağladığında n, 
Merkez kasaba halin ih tiyacı ic:in bu yold an hubu bat satışının mümkün bulunmadığı, bildirilmiştir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i 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 ınahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2788/2788 - 2 . 3 . 1962 

KAYA ŞAHiN · 

Yenişchiı· Pastanesi 

ANKARA 

Karar No. Karar taribi 

2727 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Beş yıldan beri işsiz bıtlıındıığunu i§ 
veı·ilmesini istemektedir.) 

Çalışma Bakanlı ğının ccvabi yazısında : Adı gc
c;cnc bir i ş temini hususunda yapı lan c:alışmaJı:ır 

sonucu, di lekçesinin şubcyc ğöndcrildiği tarihten üç 
ay kadar bir süre sonra bildirileceği, bildirilmek-
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı o~ganlarma müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü

zenliyen 140 s~yılı Kanup.un 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komi~yonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2728 8 . 6 -. 1967 
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(Dilck\cnin tarih ve No. su ilc sahi'binin aclı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon kararı) 

:2701 / :2791 1 . 3. HlG::? 

ALl K.\HA 

AK('AKOCA 

(Dilek çı: : Topraksız bıdııııdıığuıı u göçmenlere 
verildiği gibi kentiisinin de topriıklanclmlmasını is

temektedir.) 

Köy lşlcri Bakanlığmın cm·abi yazısında: Sakar
~·a il i dahilindeki köylerde ınc\·cu t Hazin arazisini 
Ye ihtiyar:Iı aile miktarıma tesbit edilmek amacı ilc 

aclı ır<'r:en ilde Inı .Yıl cnYantcr yapılmakta ol<.luğu, etütler neticesinde elde olunacak imkanlara göre 
plüıılı lıiı · ılilğıtım ::ıpılması ic:in gereken \alışmalara başlanacağı, Hazine ulıdcsindeki arazi mahalli 
::ır :ı 1 i~ c 1'cşkilfıtınca kiraya Ycrilnıcktc olduğu bildirilmiştir. · 

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 birlij"iyle karar verildi. 

279G/ 279G - 1 . 3 . 1962 

ll C lU~ i YI~T MAIIALJ_.~ESi )I(rJITARI 

ve diğer nıuhtaı·lar 

Del ice - ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2729 8 . 6 . 1967 

( Dilel.·çi : TarlaZarım n annan i~· ine alım;ıasmdan 
ıniiJlek?.dir.) 

Tarım Bakanlı ğının ceva'bi yazısında: Kesinleş

mi · ve tapuda tescil edilmi ormanların tahdidinin 
mcr'i.. mevzuat mu'vacehesinde yeniden tanzim inin 
m:ii.ın1lrun olmadığı, bildirilmdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organln.rına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sa,yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlertlen olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

280D/ ::!809 5 . 3 . J 9G3 

HAUF TANER 

Acıbadem asEaltı dörtyol ağzı ömerpaşa Ap. 

Karar No. Karar tarihi 

2730 ' 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi: TCDD. işletmesi Genel Jllii.dürliiğii lz
ıni1· Matbaa ve J(ırtasiye Mağazası Müdürii, iken, 
4 ncii dereceden emekli edildiğinden uıiiştel~idir.) 

Ul aştırma Balmnlığunn c.evabi yazısında : Adı 
Kadıköy - i STANBUL geçen 1 . 7 . 1956 tarihinden itibaren eHela .ı ncü · 

dereecelen 348 lira Ye onradan intıb::ık durumu na
r.ara alınarak ay\ığı 3 nci.i. uerrccJcn 417,50 liraya tadil edildiği, bildirilmiştir. 

G-oreği düşünüldü : Dilekçinin yukardı:t özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice ye
r ine getirilmiş olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 

birliğiyle karar verildi. 
Karı~r No. Karar tarihi 

2731 8 . 6 . 1967 
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(Dilokçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, atlresi ve dilC'kçe özetiyle komisyon kaı·:m) 

2917/ :2917 - 22 . 3 . l!JG2 

HATCICI ~A:'\TLIER vr Ji'ahit Kuzuıli ·li 
::-Jafıa S i g·o ı·t:.ılı İ~ç iler Yapı Kooperatifi 

Başkanı YC Asbaşkanı 

(Dilekçi: l ıı5aat kredisi talcplcrı.llin i.~'af edilme
diğinden mii!}lekidiı-.) 

('alı~ın:.ı Bakanlığının cc va bi yazısııı <la: «K·ooıw

ratifçc a.nıı konuda cv,·rlcc kci)idc rdil cn telgraf 
dolayısiyle, yeniden hazırlanıııış bulunan taliıııa t ıı::ı

ıncnin yürürlüğe girınrsiııi mütcakıp» (1 . .J. . 1%3 
tarihinde yürürlüğe girm işLir.) inşaat b·r<l is i ta
leplerinin tclkik rdilccrğ· i, hil<liı'ilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaJo isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanııı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biriiliyle karar verildi. 

3013/ 3013 - 23 . 3 . 1962 

1-'EYLA ('AIC\IAK 

Yolüstü Mah. ~·cnet kızı 

Karar No K&rıı.r tarihi 

2732 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 912 senesinde be::5 et'i(idnıı alıp a ıırn ·a

tane iltica ettiğini bugüne kadar ı•atanda§lığa kabul 
edilmediğinden mii5tehidi1'.) 

. Jr,i~leı·i B;ık:ııılığının er,· a!ıi .' · ;ı 7. ı s ıı ıd a : Adı gr-

El-'E~JGWr r.enin be~ oğlu ilc 'lıil'liktc 13 1:2 sa,rıl ı Kaııııııun i> nci 
madd sine göl'c Bakanlar Kurulunun 6 . 8 . J!l62 

tarih ,.e 6 ~ 775 sayıJı Kararı ilc \'alanda~Jığımı za al ındığ ı 'c nüfus kütüğüne tescili için Ağ l'l Valil i ği

no gönder i Id i ği, 1 . 9 . 1962 gün \ ' C J 0297/ 58 15 ayı lı yaziyi e k nciisi nr te bl iga't yapıldığı Ye bu su
retle vatandaşlığa ahnma işkmi tamamlanarak dosyasının muameleden kalclıl'ıldığı, h i J . ]il' i lııı i')tiı·. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yulmrda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği Komi3yonu!l uz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3027/3027 - 23 . 3 . 1962 

MUSTAFA SEZER YC arkada~ları 

Dutluca (Aşutka) nahiycsi Kckikpınar (Öş
ncdcn) Köyü Muhtarı 

Karar No. Karar tarihi 

2733 8 . (j . 1967 

( DilekçiZer : Elazığ Valiliğine bağlı J( cb an il
çesinde otur(lJ)ı Re5olltı ve Malatya'nın rnerkcz ilçesi 

köyleı·inde otur· an Peı·çikanlı aşiretlerinin, topln 
arazilerine tecavüz ederek rnezruatlanna zarar ver

cl~kleı·inden şikayet etnıektediı-ler.) 

Kemaliye - BRZİNCAN !r,r~l ri Bakanhğmm cevabi yar-ısında · : Re~ollu 
af)i r cti satınaldığı tapulu yere gelclild ri P rc:ik an~ 

lılara da kiraladıkları yerin Kemaliye A liye Hukuk Mahkemesince, ihtiyati tedbir kararı ilc teslim 

edildiği, ihtiyati tcdbir karanna kar ı yerli köy ler haldarmm itirazı sonucunda mahkrmrcc ihti-

yati tcdbir kararı kaldırılmış olduğundan aşiretlerin her hangi mi.ie sif hacli'seye merdan ver-ilme
den yayladan çıkarılarak Kemaliye hududundan Arapkir ilçe i hududu i'çinc geçirilmiş oldukları, 

bildirilmiştir. 
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(Dilok~cııin tarih ve ro. su ilc saıhibinin adı, adresi ve dilekÇ'e özetiyle komisyon kararı) 

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 görülmediğine oy birHJ'iyle karar verildi. 

3039/ 3039 - 23 o 3 . 1962 

Y UF E 1 ce< arkada ları 
Bah~e-crk Köyünd~ 

Arakh - TRABZON' 

Karar No. Karar tarihi 

2734 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : J(öy halkı adına ba.sba bir yeı·e 
iskan talebinde bulunmaktadır.) 

Köy İşleri Bakanlığmm cevabi yazısında : Bao 
kanlığın kayıtlarına göre hazhıe arazileri duru
muna göre Bahçecik köyünü nakil ve iskan edecek 
mahalli ihtiyaç fazlası arazi bulurrmamakta oldu

ğu, 2Gl0 sn.nlı İsldn Kanununa ek olarak hazırlanan tasarıda tarım dı şı i ş ve sanayi kollarında 
iskfın imkan sağlayıcı hükümler getirilmcktc olduğu, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

30~6/30-16 - 23 o 3 o 1962 
Ö~fER BOYACI Ye arkadaşl arı 

JGızımkarabekir Nahiyesi ~ift~ileri 

KARAJ\fAK 

mıniarın hatalı ve ıısıılsiiz tatbik edildiğinden 

Karar No. Karar tarihi 

2735 8 o 6 o 1967 

( Dilek.çiler : 1961 yılında bıwak merkezinde 
faaliy ette bulunan Toprak Komi'Syonunun, zilye
di bıılıındııkları arazinin tapıı ve vergi kaydındaki 
miktanna itibar etmiyerek bir kısmınm ellm·inden 
alıp başkalarına verdiği1ıi, 4753, 5618 sayilı ka-

şikayet etmekted·irler.) 

Kö İleri Bakanlığının cevabİ yazısında : Toprak dağıtıroma pHinlı bir şekilde başlanılması 
için, yapıl an çalışmalar cümlesinden olarak 1961 yılmda Kazımkarabekir bucağında Toprale Ko
ıııis)Tonunca hazine arazisi tesbid dilip hazine adma te cil ettirilmiş olup dağıtım yapılmamış oldu
ğu, hillirilmiştiro 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 birliJiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2736 8 . 6 . 1967 
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3055/ 3055, 3404/ 3404, 
4130/ -1130 - 29 . 6 . 1962 

İFFET :\llmStN 

Çimrııto Sanayii Yapı 1 nci Sokak No. 1 

Yapı - SlVAS 

na nakil ,-r tfıyinindc mevzuata aykırı bir cihet 

(Dilekçi : Matarncıtil.: öğretmeni olup, hal:sı z 

olarak hakkında yapılan yer dcği.J iminin dii zcltil
mcsini ist c nıektedir.) 

Milll Eğitim Bakanlığının rr,·ahi ~-mm;ımla : 
Adı gcc:c·ııin i'htar ilc ireziye rdil<liğ'iııe i ~l<·ın i 

za.ruri kılan bi ı· gerckc:eyc, dayalı olaı·a k bir orta 
öğretim okuhın clan , diğrr bir orta öğretim olmlu-

bnluıım adığı bildirilmi~tir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3064/ 306-l - 2-l . 3 . 1962 

l\fETTMET YILMAZ 
Çınaı·h Köyünde 

Yomra - TRABZON 

306G/ 30G5 - 2.J. . 3 1962 

MPRA '!' YTLMAZ 
Çınarlı Köyünele 

Yomra - TRABZON 

Karar No. Karar tarih i 

2n7 R . rı . 1967 

(Dilekçiler : F'a!~ir ve ziraatr:ı oldnklarım 

miinasip t•e borçlanma sııretiyl e arazi Nrilmcsini 
istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanlı ğının cevalıi ~-awnn cl a : Top
rak dağıtımının planlı bir şekilde ~·a pıl ..! lıilnıcsi 

ic:in grrrkli c:a l ı ıımalara. d vam cdilcli ~ini , dilrk<:i
lrı·in topraklnn clırılması ~imcliki h:ıldr nıi'ınıkiin 

bulunmanıakla olduğu, ancak lıaziııry<' ait arazi 
(clağıtıma. tabi tntulunca~·a kadar ) l\faliYrrr kira

ya. Ycrilmcktc olduğu, bildir·ilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanaTJ. dilekçesinde vakı isteP,i il~ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz galışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma~ı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmedigine oy birliğiyle karar verildi. 

3079/ 3079 - 27 . 3 . 1962 

NER:\It r PZER 

ICerime Hatun Camii sokak No: 14 

Karnı· No Kınar tarihi 

273 8 . 6 . 1 967 

(T>ilrkçi: Tiimsii Ranktaki yatıı·dı ,ijı paralannm 
ödenmemesinden mii~tekidiı·.) 

Ti caret Bakanlığının ceYahi ya;m;ı ncla : Adı gc
~"n Banlnımn bor~ ve taahhütlcı~i 1\fııli,\·<' Bakan-

Çengelköy - !STANBUL lıi!;ı tfll'afınclan nrr.arctei hankaya verilen talim at 
dairesinde tecli~rrl er yapılmak sur tiylc y<'rine gr ti

rilmcktc olduğu, diğer taraftan ortakl arın kendi dnrıım l arım öğrrnchilınel Pri. vo tasfiye üıl rri hak
kıncla gcı·ekl i malUmatı temin edehilm rleri i~in Ankara'da Türkiye EmH1k Kredi Bankas ı Crnrl :\Iü
dürlüği.inc ve Jstanbul'da Beyoğlu i stiklal ca ~ldcsi 3 6 numaralı dair de Tasfiye ITryeti Bıı~kanlığına 
mürac.1.at etmeleri, bildirilmektedir. · 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açlklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarıD:ı dü-
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zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biriiiiyle karar verildi. 

3082/3082 - 27 . 3 . 1962 

Y~\.ŞAR GüNAYDIN ve arkadaşları 

Karakabaağaç köyünde 

MANYAS 

Karar No. Karar tarihi · 

2739 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Kocagöl köyiine nakil ve iskanınm 
sağlanmasını, istenıektedirler.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazısında : Or
man içinde veya kenarmda bulunup da, mah~llinde 
kalkınuırılması mümltün olmıyan, 6831 sayllı Or-
man Kanununun 13/ B maddesi şümulüne giren 

k\iyleriıı nakil n ' iskılnı iı:in yeni kanuni mücyyidcler iki'tnıc olunması zorunluğu duyulduğunu, bu 
ıııaksıı l In ~.) 1 O sa~·ılı i ski'ın Kanununa ek olarak hazırlanan tasaTida tarım dışında iş sanayi kolların
da i~ktin iıııkı1 nım ~'1ğ ln:· ıcı hükümler getirilmelde olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idmi. mercie veya yarP,'l or.ı:ranlavna mü;·a~aatı ı:;t> rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli} iyle karar verildi. 

3096/3096 - 27 . 3 . 1962 

1\IRC IT ORAL ve arkadaşı 

Çağlıyan köyü Muhtan Meydancık köyleri 
nalıiycsi adına 

ödemiş c 1ZMJR 

Karar No. Karaı· tarihi 

27 40 8 . 6 . 1967 

( Dilekçile ı· : M ey dancık bucalvlaı-ıııda, ortaokul 
açılınasım isteıne lotedi?·ler.)· 

Milll Eğitim Bakanlığının cevabi yazısında : 
Oı·taokuln buJunmıyan ilç:e ve bucak merkezlerini 
Devletin iınl~an ları ile ve biran önce ortaokula ka
vuşturmak için, ortaokuJu bulunınıyan merkezleri 
c:eşitli yönleri ile değerlendirerek bir ortaokul aı;:ıl-

ma sı ra cetveli düzenlenmiş olduğunu, bu cetvE'le göre Meydancık bucağının ortaokul açılma sırası 
47~ olduğunu, şimdilik ortaolml açllmasına inıJcan görülemcdiği bildirilmiştir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idad mercie veya yargı organlarına miiracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
içlem yapıiniasma mahal görülmediğine oy birlij'iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarih1 

2741 8 ' 6 . 1967 
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312 / 3128 . 28 . 3 . J 962 

l\ICSTAFA ÇETAK 

(Dilelrçi : Amzisinin olınadığmı ve scııclcrcc 

yarıcılık yapmak suretiyle geçindiğini ve kcndi,~ine 

toprak verilmesini istemektedir.) 
Ka~ üstü köyünele 

Köy i şl er i Bakanlığının ccYabi yazısında : Top
rak clağıtJmının planlı bir şekilde yapılabilmesi iı:in 
gcrrkli ~a lışmalam devam edi ldi ğini, dilckı::inin 

şimdiki halde topraklandırılması mümkün olnı::ıdığını, ancak Ha7.incyc ait arazi ( Dağıtıma tabi tn
tuluncaya kadaı·) ;\Ialiyccc kiraya Ycrilmcktc olduğu, bildirilmektedir. 

Yomra - TRABZON 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ'i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.şmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3133/ 3133 . 28 . 3 . 1962 

26 . 3 . 962 gün YC 4391 No: lu Tel Sahibi 
Azaldı Hoca köyünde 

K;:tTar ro. Karar ta l'i hi 

2742 8 . 6 . ] 967 

(Dilekçi : Çay sanayii tes1'slerinin Trabzon'a 
lcaldınlacağı lıakkındcıb kamrın iptalini istemek
tedir.) 

Gümrük YC Tekel Bakanlığının ccY::ıbi y ıı zı-

R1ZE sın<la : Tekel C:cncl l\fiidi.ir'liiğünlin 1!/G::i yılı yatı-

l'lm programına di'thil Hizc ('ny P::ıkrtlcınc Fnbı·ikmn 
inşaatına ait ihale dosyası 7 566 507,10 lil'a üzerinden Bayındıdık Bakanlığınca la ·dik cdilrl'ck Tckt'l 
C:cnel Müdürlüğü l\füclürler Komisyonunun 7 . 6 . 1966 tarih ve 669 sayılı Karan ilc nıütaalıhidc 

ihale edi lmiş olduğu, bu itibal'la, mczkur tesisin T t'a lızon'a kaldırılması bahis mevzuu olmadığı, bildiril
rniştiı·. 

Gereği düşünüldü : D:Uekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ'ine oy birliğiyle karar verildi . 

3141/3141 - 28 . 3 . 1962 

l\IAJDIUT ŞENER 

Anafamta:lar 111d. Güwrcin SdkaJk T miz Oteıl 

No. : 3 
ANKARA 

Karar o. Karaı· taı-ilü 

2743 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 'l'CDD eski işçisi olııp ke1ıdisine bir 
iş verilmesini istemektedir.) 

Çalışma Baıkanlığmın ccvaim yazısında : Adı 
geçeniın T . C. Emekli Sanclığına taJbi olaraık çalış

tığı tesbit edildiğ:inden, ~ikayoti halcinnda bir işl m 
yapılamad.ı ğı, bildirilmaktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkilı 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonwnuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kar·ar tarihi 

2744 8 . 6 . 1967 
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31-1:3/ 3143 - 28 . 3 . 1962 

SAB.AIIAT ÖÖÜT 

E l'kek Lisosi Türkçe öğretmeni 

(Dilekçi : Ankara Yenimahalle Erkek Lisesi 
Tü1·kçe Öğretmeni olup, azınlık ı'lkokullarırı da ge
çen müddetinin Jntibak Kmıununda göz önünde 
tutulmasını istemektedir.) 

Y enimailraJJ.le - ANKARA MıHli Eğiıtıim BaJkanhğının. c-evaJbi yazıısı'Ilıda .A!dı 
rgeçon öğreiıme.nin 17 . 2 . 1940, 25 . 11 . 1964 ta

rihlcı'i aı-asıncl:a. Tüııl\'çe Külitür Öğretmıenliğinde geçen hi:zmet müddetinin 6581 sayılı Kanunun ge
reğince c.leğerlendirilınesinc imkan görül!ememiş olc.luğru, a:zııihk okulunda 5 yıl çalışmaımış bulundu
ğundan ayni kamın hükürınlerinden faydalanması mümkün dlmadığı, bildirilırn.iştir . 

Gereği düşünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

31'51/3151 - 129 . 3 . 1'962 

M:. öZGÜL v,e amlmdaışılwrı 

Karar No. Karar tarihi 

27ı4ı5 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Va.lıfıkebir'in Ş alpazarı n ahiyesinin 
kaza olnıa.sını istemektedir.) 

İşiçleri Ba!kanılığımn cevaJbi yaızısında : 1924 
Anayasanın esasla;rı dai!'CISinde düze.nl<enen 
bugünkü idari taksimden 1961 .Anayasa-

Ş.a•lpruzrurı - V Al\FIKFJB!R ·ı ıışığı llJ1tulida ve g·~Ç en zaman içinde de-
gış<'n !JR rtlara göı·e yeniden geçirilmesi lazımgel diğini, ·bu se]:>eplıe Devlet Planlama Teşikii.atı için
de bir ünite olaralk kurulan (İdari Ye idari metıotları yeniden düııenleme kıomisy01ıu) idari ta!kslınat 
ü'ııerindcki ı:allışmalarım ilerl€funiş durumda olduğunu, bu çalışmalar neticesi tesbit edilecak ilkelere 
göre (İdari Toalksirmat K'Omisyıonu) 'bu konuda gere1~h uyıgulama :kararlrurı alacağını, 'bu iıtibarla 

araştırmalar henüz ta:ınaınlanınadan münf·erit kuruluşl:ara gidilımem~tıe o'lduğu, !bildirilmiştir. 

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 malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3163/ 3163 - 29 . 3 . 1962 
l AYA EREKLl 
Çilhanc Mah. SaıtraJJ. Cad. No. : 31 

Krurar N o. Karar tarihi 

2746 8 . 6 . 1967 

(DiLekçi : Giimrük muhafaza 1nemuru iken, 
müfettişlikçe işten el çeldirilip bakanlık emrirıe 

alımnasından rnü§tekidir.) 

Ni:ksar - TOKAT 
Gıllnrük vıe Tekel Ba!ka:nlığının cevllJbi yazısın

da : .Adı geçen 'lıaJk!lrnıda Osmaniye Ağır eza 

Ma~hkemesinde a;çılraın dava neticesinde, isnadedüen 
elde edilemediğinden boraetine lk:arar verildiği ve eski gö·revi-sn<:n işi cd iğine dair 'kesi:n deliller 

n:c tayini yapıldığı bildiTilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkİanan dilekçesinde vakı isteği 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka:rar No. 

komisyonu-

Karar tarihi 

2747 8 . 6 . 1967 
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3163/3163 - 29 . 3 . 1962 

YUSUF DüŞl\-IE 

Çcş.me çılkmazı No. : 1 

An3ic1aluılmvaik - i .._' TANBUL 

19 Ağustos 1961 tarihimele İskenderun Deniz 

(Dilekçi : Istanbul Boğazt f{omutanllğı iicrct
li memur· iken, lskendcnın'a nakledilrliğind('n aile
vi durumu 'ii Z(' rinc istifa ettiğini ve memuriyctinin 
iadesini istemektedir.) 

Genelkurmay Başik·anlığı, Deniz Kuvntlcri 
Komutanlığının cewııbi yazı ında : .A!dı grc;en 

Hastan<"Sin•c şidıckbl.i ihtıiyaç dola,yı iyık mr7Jkfır yere 
karantina ve arşiv mcmurluğuna nailden tayini yapılım ı ş ruch geçen yN·c g i•cl cımiycccğini bi•ldir•cl"Ck 

Cllt iğinoi ve istifa.sı k·wbul cdiılcı·ck k3Jyclı silindiğini, T. C. Elmdldi Sandı ğı Gr ncıl ?ılii•(lıiidiiğünce de 
i'lgi ini kıcsmi bulunan adı gcçenin .ımıdl'o mıiili\.hazası il c tıeıkı r·at> istihdamı'llın ınLi.nııki.in olamıya

cağı, bildirilmdlctedir. 

Gereği düşünüldü : Düekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı ~3teğ·i ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı organlanııa müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3178/317 ' 3+03/3403 - 16 o 4 o 1962 

SATIL~IIŞ ÜNLÜ 

Mava köyünde 

Bayat- İskilip - ÇORUM 

usul ve kanun hükümlerine uymıyan bir cihet ve 

Karar No. Karar tarihi 

2748 8 o 6 . 1967 

(Dil ekçi : Tahsil edilen taznıinat bedeli dört bi1ı 
liray1, kendisine öd enıey_ip zimmetlerine geçirdiklc
rnden müştekidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Şika
yet k<musu edile· n hususları teyideden hi<: bir del il 
elde edilemediği gibi icra olunan muamelelerde 
yol uzlnk bulunmadığı bildirilmiştir·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalL~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

3188/3188 - 31 o 3 o 1962 

Karra ro. Karar tarihi 

2749 8 . 6 o 1967 

(Dilekçiler : Şehirleı·m·a.sı telefon mııhabe1'esinin 
temin edilmesini istemektedir.) 

ME İT HU ve arkadaşları 
C. H. P. Başkanı tna.ştırma Baıkanlığımn covaıbi yıazısında : 1964 

yı'lında Iğdır - Kars arasında toois dilen 3 kanallı 
kuranportör sistemiyle, Iğdır mcrtkoziruin Kar \ "C 

llerisi komşulan beldemesiz olara:k temin odilımekıtc olduğu, bHdirilmektedir. 

I GDIR 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vaın isteği idari mercice ye
rine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül~ediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

3198/3198 - 31 . 3 . 19(}2 

HA'BlL ÖZVERDi 

Tek-cl Şarap Fabrikası Mesul Muıhas'ilbi 

ELAziG 

Karar No. Karar tarihi 

2750 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : ! stanbul Giimrükle1·i Bll§miidürlüğün
de görev gö1·düğü sırada, Giim1·iik tatbikat kursu
nu ikrnal ettiği ve lise tahsili üzerine bir yıl mesleki 
kurs gör"11ıüş olduğu haldej 3656 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin (D) fıkrası hükmünden istifade 
ettirilmediğinden müştekidir.) 

Gürnı-ük ve Tekel Bakanlığmın ceıvabi yazısında : Mer'i mevzuat muvacehesinde kanun ye niza
ma aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz calışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli]iyle karar v~rildi. 

3201/3201 - 31 . 3 . 1962 

M. 'l'ÜRKAN ADIGÜZEL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müd. Z. H. F. 
Miic. Koın. Başkan Katibesi 

Karar No. Karar tarihi 

2151 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 16 . 1 . _1962 gün ve 981 sayılı i/a
deli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönder
miş olduğu dilekçele1·ine cevap verilmeyişinden müş
tekidir.) 

1ZM!R 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevaıbi 

yazısında : Dr. Orhan Erekul'un hadi e tariılıinde 
memur olmadığı, yerine o tarihlerde adı geçen 31 

yaşmda Farik ve mümeyyiz bulundu~ ve esasen ·ağır cezada rüyet edilen muhakemesinin 
24 . J O . 1961 tarihinde beraetle ne'ticelendiği, Dr. Nu.sret Bayraktar hakkında delil i1kame edilme
diği ve tavzihi ifadesinde müştekinin şahsi şildyetinden vazgeçtiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği. komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

'2752 8 . 6 . 1967 
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NJ.}CDET ÇORBACIOGLU 

H akim 

·DBNİıZliİ 

( Dilekçi : ll akim olııp görevden uzaklaştınlma 
müddetinin fiil i hizmetine katılarak terfi haklan
nın verilmesini istemektedir.) 

Yüksek Hakimler Kurulu Birinci Bölüm Baş
kanlığının cevabi yazı sında : Adı gc~en 6724 sayılı 

Kanundan 4 ay 25 gün faydalanaı·ak Aı·alık 1963 
deftcı·iyle l 500 liraya yükselmiş ve 5 . 3 . 1964 tarilhinde birinci sınıf hakimliğine, ayı'ılmı oldu
ğunu, 16 . ll . 1965 gününde ise 1 750 liraya yükseltilmiş olduğu, usul ve kanuna uygun o l aı·ak ya
pılan bu işlemler kanuni merciierden geçerek kesinleşm iş olduğundan bu konuda yeniden bir tasarruf 
yapılma ına imkan bulunmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
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}iyle karar verildi. 

3'21 9/ 3219 - 4 . 3 . 1962 

Sl N ANA TURAJ.Y.fAN ve arkadaşları 
Köpı'Übaşında Çamlıca bakkaliyesi Abdurrah
man Tacir eliyle 

Mizar - Siverek RF A 

zineye ait arazi (dağı-tımı baş1ayıncaya kadar) 

Karar No. Karar tarihi 

·'27'53 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Topraksız çiftçi olııp tez elden top
raklandırılmalarını istemektedirler) 

tKöy İşl-eri Bakarrlığının cevabi yazı'Smda : Top
rak dağıtımının planlı bir şek ild e ya pılm ası i<:in ge
rekti çalışmalara devarn edilme'h.1:e olduğu, bu iti
harla adı geçenlerin topra.ldandırılmaları şimdil<i 

halde mürn'kün bulunrnamaıkta olıduğunu , ancak H a-
Maliyece kiraya verilmekte olduğu , bildirilmişti r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalL~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3220/ 3220, 3548/ 3548 - 4 . 3 1962 
TAIIlR öGMEN 
Kaza merkezinde 

D!GOR 

Ka:rar No. Karar tarihi 

2754 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 4753 sa,yılı Çiftçiyi Topraklandu-ma 
J(anıınıına göre)· topraklandırıldığını ve fakat ev 
yeri verilmediğirıden lGonııt yapmadığı cihetle barı
nale sıkıntısı çektiğinden balıisle ev yeri verı1mesini 
istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının ceva:bi yazısmda Yerl~tirilme1erine, Hükümetçe karar verilen göçmen 
ve rnültıecilerle tabii afetievden zarar gören veya tabii afetiere maruz bulunanlar haricinde kalan aile
lcre ev yeri verilmesine kanuni imikan bulunmadığı 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 çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJiyle karar verildi. 

3225/ 3225 - 4 . 3 . 1962 

NAZTII AKOC 

Yeşil k-pe 75/ 2 Sokak No. 37 

Zeytinburnu - !STANBUL 

3224/ 3224 - 4 o 3 . 1962 

GAZANFER KAYA 

75,2 No. 15 

Zeytinburnu - !STANBUL 

3226/3226 - 4 . 3 . 1962 

ALt YAGIZ 

Y.cşi'l.tepe Malı. 75,2 Sokak No. 78 

Zeytinburnu - 1ST ANBUL 

3227/3227 - 4 . 3 . 1962 

HAICKI KARATAŞ 

Yeşiltepe 75,2,262 

Zeytinburnu - !STANBUL 

3263/ 3263 - 4 . 3 . 1962 

AL! BALADIN 

Yeşiltepe :M:ah. 75/2 Sokak No. 38 

Zeytinburnu - !STANBUL 

Karar o. Karar tarihi 

2755 8 . 6 . 196 i 

(Dilekçiıer : Zeytinburnu Belediyesi tebligatı 

gereğince 8 gün sonra evlerinin yıkılacağından, yı · 

kımın önlenmesini istenıektedirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti 
açıklanan di!lekçelerinde vakı istekleri Komisyo
numuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2756 8 . 6 . 1967 
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3253/ 3253 - 4 . 3 . 1962 
SALİJI ERKAN 
Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni 

AKHtSAR 

(Dilekçi : 10 senelik hizmetinin emekliliğine 

sayılmamasından müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili. ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetJe komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJiyle karar verildi. 

3255/ 3255 - 4 . 3 . 1962 
ASLAN DOGRU 
Öğretmen 

BULANIK 

Karar No. Karar tarihi 

- 2757 8 . 6 . 1967 

(Dı?ekçi : Askeı·likte onsekiz aylık yedek sııbay
lık siiı·esini kaybetmiş mağdur biı· öğı·e tmen oldu
ğunu, 6ğretmen lntıbak Kanunundan kendisinin de 
istifade ettiri~mesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına müracaatı gerektirdiği cjbetle komisyonumuz çalı.şmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aii işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

3264/ 3264 - 4 . 3 . 1962 
SÜREYYA ALTIN ÖZ 
H alk Eğitimi Merkez Müdürü 

ANTAKYA 

Karar No. Karar txrihi 

2758 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Gecekondu Kanununda hak ve adalet 
mefhumlarına yer verilmesini istemektedir.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2759 8 . 6 . 1967 
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6099/ 532!58, 5118/5118, 6844/6 44, 
7476/ 7476, 10016/10016 - 5 . ll . 1963 

AHMET BİRBEN 

Saınatya Ali Fakili Mah. Cambaziye çıkınazı 
No. 24 

İSTANBUL 

( Dilekçi : Arsasının !mar Kanununun 37/ A 
maddesine tabi olarak hakkı yenildiğinden nıüşte

kidir.) 

imar ve İskan Bakanlığının cevabi yazısında : 
Söz konusu 26 parsele belediyesince 22.3.1965 
gün ve 2035 sayılı imar durumu ile 9.50 M. 
irtifaında 20.000 M. derin1ikte 5.00 M. ön yan Ye 

arka balıçe mesafesi ile arsanın % 25 te aynk nizarn inşaat yapma imkan'ının verilmi olduğu, ancak 
bu parsel1n çıkmaz oka'ktan cephe alma ı dol a.yısiyle de, 1 tanbul !mar Talimatnaıne!rin:in 17 nci mad
desine göre ifrazma müsaade olunamıyacağı bildil'ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo 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]"iyle karar verildi. 

14463/14463, 6372/6372 - 9 . 4 . 1965 

NEZAIIAT BAYSEL 

l\Iühürdar ad. No. : 56 

Kal'ar • o. Knrar tarihi 

2760 8 6 . 1967 

(Dilekçi : tstiklôJ H arbi1ıe babasiyle berab eı· 

katıldığından vatani hizmet tertibinden taltif edil
mesini istemektedir.) 

Mi.ılli aıvurrma BaJkanılığınm cev.aıb i yazı ın-

Kaıdırr{_öy - İ TANBUL da : Vatani hizme t tıerrt~binden maaş bağlanması 

ve birr istiılclrul maıdalyası veriLmesi haklkıııda ge
reken inceleme yapıldığını , sözü •geçenin lmhra:manlıkları gerek T. B. M:. M. 1 nci Devre 140 ncılı;tima 
za:bıtlanncla yazılı olduğu şe'kifde gerdkse iJ:ıaıkanhl\l~a yapıılan elk 1nce1cıme He abit gö·rüılnntiiş ise de 
adı gcçcnin cımcıkli aı1bay bulun::ı.n 0 :inin ayda 1 327,05 Tl. mwaış alıması ]nı;rşısında, bu tertipten 
maaş bağlanması işlımninc1e da:~ma göz ön\i.nde tUitul.an «yar.cbıma muıh'ta.c<lllma» unsuru teşelkı1{_ü11 et
mc-diğind<!n ki i·nin i t€ği olumlu ~{arşıllaınıınadığı, İstİlidal madalıyası v riılm i hususu 6~ sayılı Ka
nun ile ıtanziım ed~diği, 1 tilklful Sava ma katılan siviHere ne Ş'eıldılıdıe maıdaıly;a v ri1klıiği bu kanun
da gösbcr.illınıiş olup .buna göre ba!kaırıllıkça yapllacaık işlem o1madığı biıldirilımeıkıtediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valo isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanm düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

2761 8 . ı6 . 1967 
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9016/ 90116 - 10 . 8 . 1963 

lll A..i~ BUCAK 

wa Evi'111do 

URFA 

(Dilekçi : Adam öldürmek suçundan U1·[a Ce
za Evinde bulunduğunu hdsınılan, tarafından öl
dii.riilmek ihtimalinin mevcudolcluğımu beyan ede
rek icab den tedbirin alırımasırıı taleb tmektedir.) 

nündeın maıhzuı:;lu g<Mikl.üğrün len Y.a.rıgıltay 3 ncü 
ne neokıline ıkarar verilel'dk ·aıdı g.e-çenin Kayseri 

Aıdal(}t BaJkanılığım ın cevaıbi yarzısında : Aımme 
davasının orada görüilımes~ ammenin cmni,voti yö

eza Dail'eısince Jfay eTi Ağır eza MaJhlkomc.si
oza Evıine alıındığı bildirri<Jıınakıtxxlir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle koniliıyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

9035/ 9035 - 14 . 8 . 1963 

:;\lEJD.[ET NAZLI 

Ceza l"1Vi11ıdıe maıh'kiiım 

lBuca - iZ~VIiR 

Karar No. Karar tarihi 

ı2762 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Hiikümlii iiôirıcii devre şeraitine 

tabi tutulmak üzere verilmiş olduğu Foça Tarım 
yeni ceza evinde, idarece kendisine ve1·ilen işleri 

yapamadığı ve rııüe se.senin is hangi bozma sebebi
ne matuf hal ve harekette bulunduğundan 15 giin 
hücre hapsi cezasını ve merkez ceza evine irVle 
edildiğinden müştelcidir.) 

Adal t Bakanlığının covaıbi y:azı ında : Yapılan ia·cle muaıme:l inde usul vıe .taJlimaıtnamcye ayikı

rı bir dhet bulunmadığını, eza \ "C 'l'evlk·if Evleri Nizaımnamesinin 135 nci maddesin göre hüküın
ılii iade tarilhindcn iıtiıbarcn bü· SC'Ile mrCTikıc-z 00\Za evincl ika:tdı~uta.n onra iyi halıL~liği ilktisaJbettiği 

ve ııizaımnaımcıdc yruzılı diğer vasıf ve şa1~laırı haiz bulunduğu talkıdıir,cl€ teıkrar 3 ncü devre ş rai
ıtine tabi tuıtulmaık üııere yeni ceza <Cvine naildillin ımüımQ{]ün olaıbiılcc<Cği bİJdirillmeikıteıdiır . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı 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 mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

9039/9039 - 14 . 8 . 1963 
.ABAHA1VJ'İN YILM.A!Z 

Orman i§ı1eıtımesindc ımuihasobeci 

AiKSEKi 

Karar No. Karar tarihi 

12763 . 6 . 1967 

(Dilekçi: Askeri 0 1'1nan işletmesi SO!lpnanı iken, 
N azilli Orman işletmesinin 1960 yılı idare hesabının 
Sayıştayca tetlcilci sonunda çıkan 2013 sayılı ilanı 
ile, orman nıiihenclisi ve nıüherıdis mııavinlerine 

ödenek ek görevlerin taznıini hükmolurmıa.sı iize-
rirıe bu hii.kmii.n kaldırılmasını istemektedir.) 

'l'i:cai'Ct Bakanilığımn. covalbi yaızı ında : Mevzu ödenekten u ul ütlülk ve mufrıas hccilm·in biT 

lkusuru ıbulunımadığı hwldıc, aılaıkrulı 'lal'lın temyiz lta:loplıcri Sayışt8/yca ıtasdi'k edilmek uı·ctiylıe 
lhülk.mün 'kesinle§tiği blli.iri1meJkteıdirr. 



-31 -
(Dilekçenin tarili ve No. su ile sah'ibinin adı , adresi ve dilekç'C özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği komisyonu
muz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait isierden olması hasebiyle 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

9072/90712 - 16 . . 1963 

MAHBUBE öKB iDAK 

ağlı:k M rı'kezi ~oculk mıüıtohassı ı 

Karar No. Karar tarihi 

\27ı64 . 16 . 1967 

Dilekçi : Eşi müteveffa Dr. Rauf Gökbudak'a 
Sayıştayca yersiz hiiJ,"11. ıedilen 12 834,75 lira zim
nıetinin kaldırılması için gereken muamelenin ya
pılmasını istemektedir.) 

Jstinyo - 1S'1'A.\'il3UL Sağlılk vıe Sosyrul YaıNhm Baıkanlı ğının 

cevrubi y:.ıızı mda : 1'573 ayılı iılrum hi.~kmüne 

göre mezkfıı· hastaıne 'baştaıbibi unütıeveffa Rauf Gö'ldbuıdalk i Dr. Uaıldbuıle Gö1dbudalk v{'ıldli 

ıfatiyle .iıtir.a-ren aıvulka't Murumııner· D~1buıclaık ta·rafınıdan vıeı·i1en 13 . 3 . 1.'963 ta·rilili clil~k-çe üze
l'ine ha.zn·lana,n 6 7 sa:yıılı 'kararla 'baıhis konusu zilmımoti.n ~caılclınLmı. 'buılunduğu .bikliri.!lmeı1Qte 
c1ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir· işlem yaRılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

9120/ 91 20, 9266/9~66 - 2 . 9 . 1963 
ı)EMSETTJN I ORKMAZ 

Karar No. Karar t arihi 

27ı6'5 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Toplu olarak ıtütiin kaçakçılığı suçun
dan 4 sene 2 ay hapis, 2 sene 6 ay sii.rgii1ı ve 70 ıü·a 

Ceza evi iş~ i koğuşu ağır para cezalarından mii§tekidir) 
KOCAELİ Adalet Bakanlığının cevabi yazısınua : Dilek 

salıipleri fiilleri, 218 sayılı Af •Kanunu ümulü ha
ricinde kaldığından bu cezalarının aynen infazına 

dair sözü geçen mahkemeelen verilen 1 . 3 . 1963 tarih ve 27 . 10 . 1964 günlü kararların, YarO'ıtay 
7 nci eza Dairesinin 16 . 11 . 1964 gün ve 10666/ 10937 , aYJlı 1lfimlariyle bozulduğu . "zü ge<:enJerin 
rezalannm <:ektiriJmeınesine v taJ1liyelerine karar verildi ği bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçh.in yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getiri.lnı.:,] olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2766 8 . 6 . 1967 
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934~/9342 - 7 . 9 . 1963 

KAYA ACAR 

Hücre Ceza Evi 
TOKAT 

(Dilek çi : 23 yıl_a mahldmı oldıığıınu h ii ereye 
alındığını, kendisine yardmı yapılmasını ~alebet

mektedir.) 

Adal et BakaııJığının ccvabi yazısında : Para yar
dıını için müracaat yaptığım ve Bnkanlıkc,:a yapıla
cak bir muamele bulunmadığı bil<.lirilnıcktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı rlü 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

9476/9476, 12798/ 12798 - ]2 . ll . 1964 

HASAN A YMA.K 

Karar o. Kaı·aı· tarihi 

2767 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : fTzalmalı onbaJı olarak 26 sene 2 ay 
13 gün hizmet ettikten sonra 1958 senesinde yaş 
haddinden emekliye sevk edildiğini ı•e toptan ödeme 
yapıldığından miişlckidir.) Kurtuluş Okulu Öğretmeni Ali ihsan Ayıııak 

el iyle 
İçişleri Bakanhğının evabi yazı sıncla : A ılı g-<'

c,:enin geçmiş hizmrtle1·inden kannnnn balışettiği 

10 scncliğini borçlannıı~ ise de; yaş haddi zamanının 
gelmi ş olması babınından borc,:undan hi c,:bir kesinti yapılmadığı, 1 . 7 . 1957 tarihinden ayrıldığı 

H . 7 . 1958 tar·ihine kadar ki hizmetleri T. C. Emekli Snndığı Umum Müdürlüğüne d vrcclilmiş 
mezkfıı· samiıkça hakiki olan 313 lira 02 kuruş toptan ödeme yapılcbğı Ye ayrıca kumandanlık~a 

300 liı·a ikramiyrsi de verildiği bildirilmektedir. 

lRFA 

Gereği düşüniUdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilelrçesinde vala 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 birliJiyle karar verildi. 

9576/ 9576 - 22 . 9 . 1963 
Ağ::ı çcılar köyü Muhtarlığı 

GEYVE 

Ka ral' N o. Karar t::ırihi 

2768 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Yazılık kaya nıenbaırıdan sulama yap
makrta bnlunduklannı sııyıın içilmez oldıığu ı·c bıı 

sıı alındığı takdirde, köyün büyük zarar göreceğini 
suyun alınmamasını talebetmektedirler.) 

Bayındırlık Bakanlığının CCYabi yazısında : Geyve'nin Ağaçcılar köyüne ait Yazlıkkaya menbaının 
su tahsisi, kammen vaz'cdilmiş usulüne uygun olarak yapılmış olup sulama havuzunun in şasiyl de 
mevcut ulamaların imkan nisbetind haleldar olmamasma çal ı ılmakta sulamaya verilen su sert bir ,su 
olmakla beraber sertlikten mütevellit ic;ilmcmcsi bahis me\'ZUU olmadığı, bildirilmektedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz galışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

9676/ 9676 - 3 . lO . ] 963 

Ht. Sr ü ERö DE 

Ti.irbc ('<'şnH' sokak No: 1 

Kal'lar No. K8JI'ar tariıhi 

2769 . 6 . 1967 

( Dilekçi : 1961 yılına ait yoklamanın gecikmesi 
sebebeiyle tebıigatsız tayi1ı edilen 250 lira ı)am ce
zasının Af J(anmıu ge1·eğince terkine alınması ica
bederken almmadığından mii§tekidi?·.) 

)lill} SııYunma Bakanlığı ıKara Kuvvctl ri Ko-
nıutanlığıııdan alın an ceYabi yazısında : Askerlik 

Dair·c Baı kanlığınca hükmedil nı i ş bulunan pa ~·a r0za ı 218 sayılı Af -Kanununun 7 nci maddesince 
idaı·i tasarruflara istinaden Yerilen Yerilecek karaı·J ar ile yapıJan yapılacak olan işlemleri affın kap
samı clı~ında. bıraknıı .• tır. Kanunun 1/ A YC 1/ B deki para cezaları malı k mece hükmedilmiş para 
cezası olup idari kararla hükmedil en para ceza · ı ilc il gili bulurunadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği komisyonumuz 
çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait' işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca Mr işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

972 / 9728 - 8 . 10 . 196:~ 

AŞ.lR KAPL.A :\ 

Karar No. Karar tarihi 

2770 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : .1 nkara S1k1yönetim J( onıııtanl?ğın
dan nıüştekidir.) 

)feydıın Palas Otel in'd<' )[illi .'avunma Ba'kanlığının cevabi yazısında : 
~özü ge~enin Ankara Emniyet Mıüd'ürlüğünün ya -

1KlRŞEH1R zılan il e bildirilmesi üzerine Ankara Sıkıyıönetim 
1 omutanlığının 1 . 7. 1963 gün ve ad. l\fü . 63jo60B 

sayılı mirleri ile Sıkıyönetim hudutları dışına çı'kartılması takarı•i.lr etmi ve . 10. 19(). gün ve 
ad. 63/950 ayılı emirl de geri dönm ine nıii ' aade edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekgrnin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça lışma.lannı 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 

277 1 . 6 . 1967 
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MEJR.\fE'r ER::\IUTLU 
(Dilek çi : Oğluna ait tahsil masrafı için ödiye

ceği faizlerden rnüştekidir.) 

Kösele r 1 öyü No. : 12 'Milli avunma Bakanlığının cevabi yazısında 
: Hazine alacağının tahsili Balıkesir· Bölge Mu-

BALIKESİR 'hakemat Mücllidüğünün Balıke ir 2 nci Asliye Hu-
kuk Hftkimliğinde ikame ettiği dn-va üzerine 

1963/235 esas 1963/ 3 karar sayılı hükümle peydcrpey taıh il edildiği, dilelkçe alhiJbinin adı ger:en 
maıhkemcye müracaat ederek faiz ödeme durumunu tesbit eltirmesine, Ord. D. Başkanlığınca yapı
lacak bie işlem olmadığı bildieilmektedir. 

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 birliğiyle karar verildi. 

9926/9926 - 25 o 10 o 1963 

İBRAITtM ER1M ve aı·l\:adaşları 

Yeş il mahalle Salim sokak No. : JO 

Karar No. Karaı· tarihi 

2772 o 6 . ]967 

(Dilekçiler : 21 Mayıs olaylal'11ıa iştirak eden 
öğrencilere lıarb okulu disiplin kurul1ı XSttbay ola

ma.~ geı•ekçesiyle alınan okuldan taı·t kararının kal
dırılmasını istemektedir.) 

LBUR A Milli aNlınnıa Bflkanlı ğınııı cewıbi yazısında : 
Aynı dunımda bulunan diğee bazı tal belerin Da

nıştayda açtıkları iptal dwvalarına Bakan1ıkça veı·ilen cevapt·a 20 Ekim 1962 tarihind yürüdiiğe 

•giren 30 j l sayılı Kara Harb Okulu Disiplin Talimatname inin 97 nci maddesine aylnı'1 fiilieri sebC'
Ibiyle okuldan çıkarıldığı , bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vU.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çal~ınalannı dü~ 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ-iyle ltarar verildi. 

9963/9963 - 31 o ]1 o 1963 

KAMil~ KAHRAMAN ve arkada.~ları 
Karyağmaz köyleri adına 

Dursun hey li - Delice 
BALIT ESlR 

Karar No. Karar tarihi 

2773 o 6 . 1967 

(Dilelrçil r : Orrnan Kanıınıınmı tatbikat bakı
mından, kaı·şılaştıkları aiiçlükleı·d n 13ikayet et
mektedirler.) 

Tarım Bakan1ığmın Orman ll ncl Müdiirlii
ğii ndcn alınan cevabi yazıSJnda : Şika:vetc konu 
olan ahalar, Tahctit Kı misyıonlarınca orman ola
rak tahdit edilmiş ve tapuya tcs<'il. dildiğini, bo

zuk v yamk orman sahalarının bir an vvel ağaı:landınlması ve ıslahı i ·in tanzim edilmi.· pHl.nlar 
gereğince ahaların ağaçlandırılmasma başlanılmı ş ve çalışmalar ikmal edildiğini, çalı malarda toplu 
tarlalar ve köy ci vanndaki bozuk ormanlar şimdi lik ele alınmamış, münferİt vazi'yetteki ve tamamen 
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orman toprağı vasfındaki, sahaların ağaçlandırıldığmı, buna rağmen durumun bir defa da mahal
lcn tctlriki i<;in bir müfcttişin görcvlcndir:ildiği, bildirihnektedi'r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteklerinden yürür
lükteki kanunlara uygun olanlar idari mercice yerine getirilmiş, diğerleri kanun mevzuu olduğu 
cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madesine ait işlerden 

olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

9987 / !Hl 7 - 7 . ll . 1963 

inlL\ITli\1 POŞPOŞ 

Yenim ahall e Cengiz Sokak No. 81/l 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2774 8 . 6 . 1967 

(Dilckçi : Komiser muavini olup tekraı· göre
ve al11ımasını istemektedir.) 

İ<;işl cri Bakanhğınm ccvabi yazısında : Anka
ra Emniy t Kadro unda çalı şmakta iken, hizme
tinden istifade edilmediği belirtiterek kadroların-

dan alınması ve bunun üzerine 
nin tekiiii üzerinh IIakkari Traf ik Komiser Muavinliğine nakli yapılını . ının 
sü ı·müş ve işine ba ·ladıktan sonra i ti'fa etiğini neticesini b !demeden görevinden 
memuı-iyctine imldl.n görülmcdiğ·i bi ldirj]'mektedir. 

Ankara Valiliği

hastalığını ileri 
ayrıldığım, iade:i 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği konıisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Yazıcık K"yündc 

Karar No. Karar tarihi 

2775 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Oç parrııağın1. kayb ederek nuilıtl olup 
aldığı 3 ayda bir 91.98 Kr. kafi gelmediğinden Et 
ve Balık J[ urumunda olmadığı takdiı·de kazaS1nda 
bekçilik gibi işde çalıştınlmasını istemektedir.) 

NİKSAR Ticaret Bakanlığının cevabİ yazısında : AJi 
Çamur'un durumunun tetkik edildiği ve i ·çi ol'a

rak istihdamı h u usunda Zeytinburnu Et Ko m bin asma gerekli taliınatın verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm 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 

2776 8 . 6 . 1967 
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-------------------- ----------------------------------------------------------
1154G/ 11546, 136 8/13688 - 2:'i . 2 l 96fi 

MEHMET ÖNERE 
Adli:vc Başkatibi 

(Dilekçi : 111ııratlı başkatibi olup, 4598 sayılı 
](anun gereğince , dört seneye yakm bir kayb·1 ol
dıığuıııı bıınıın diizeltilınesini istemektedir.) 

ML'RATLJ Adalet Bakanlığmın cevabi yazısında : !ntibak 
Kanununun çıkarılması dileğinde bulunmakta ol

duğundan, Bakanhkı;:a yapılarak bir dem bulunmadığını bi ldirilm ektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

1261-J./ l 2614 - 26 . 10 . ] 964 

MAHM T TAŞMAN 

Karar No. Karar tarıihi 

2777 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : V at ani hizmet tertibinden maas bağ
lanma-sm ı istemektedir.) 

Kadifckale, 1002 Sokak No. JR Milli Savunma Bakanlığının cc,·abi yazısında : 
Birinci Dünya avaşı veya !stiklal Savaşına ka-

İZMİR tılmı · ve harpte madalya ile taltif ed ilmi ~ her 
şahsa vatani tertibinden maa~ bağlanmasına im

kan bulunmadı•ğı, ·ahsın geçıni'ş üstün hizm etinin varlığı esas olduğu gibi emsalind n farklı ve on
lara üstün bir dU'l'Umda bulunması ve a~- ııı zamanda yardıma muhtaç durumda olduğunun sabit 
olması gcrcktiği,bildirilmcktedir .. 

Geregi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca br işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13208/ 13208 - 23 . 12 . 1964 

TAHİR BOZ 

Bozaltı (Şıhlar) köyünde 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

277R . 6 . 1967 

(Dilekçi : Muhtaç. dııı·ıı1na düştüğü11den vatam 
hizınet te1·tibinden yaı·dım edilmesini istemektedir.) 

Milli Savw1ma Bakanhğının c vabi yaZJ ında : 
Ilga1. - 'ANKIRI Bu tcı•tipten maaş, Birinci Cilhan Sava§ı ile Kur-

tuluş SaJVa§ıncla eşitlerine nazaran bütün olağa·nüstii 

gayretleri görülen kişilere, harb tarihi ka'Yıtları ilc saıbi:t olmak kaydiyle bağlanmdktadır. Harlllerde 
cesaret ve ba§arıyla. vazife görmüş VoC hatta İ tiokl al Madalyasiyle taltif edilmi her §ahsa. maa§ bağlan
masına imkan görülememe'ktedir. Bu itibarla, adı geeçnin üstün h'izme'tlerinin delillenın in i sağlıya
cak bütün vıesikaların ve askel'lik kaydmın dil kçesine bağ'landı'ktan sonra gerekl i inceleme yapılabile
ceğim bildirmektedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu ilgili ve yetkili idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komis
yonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1610/29243 - 8 . 2 . 1961 

ZEYNEP KURAN 

H orçur Köyünde 
SOLHA ı 

Karar ro. Karar tarilıi 

2779 8 . 6 . 1967 

( Dilelcçi : Elazığ - Van hudut hattı demiryolu 
giizeı·gahı üzerindeki Solhan ista-syonuna içme suyu 
getirilmesini tenıinen, kaynağın çıktığı arazinin is
timlaki ile ilgili olarak hatalı işlem yapıldığı, istas
yona su temin eden kaynağırı aslında istimZak edi

len amzi dışıııda kaldığı, bu itibaı-la istimZak bedelinde, haJcikatte kendilerine ödenmesi lazınıgelirken, 
başka biı· şahsa ödendiği bildiı·ilerek, gerekli işlemin yapılması tale bedilmektediı· .) 

Bayındırlık Bakanlığı cevaıbi yazısında : Solhan istasyıonuna getirilen uyun kaynağının Hatip Gül 
adına olan 4.5.1950 tarihli sayfa 5 , numaı·a 1 ve cilt 19 numaralı tapu kaydı muhtevasma dahil 
olduğu bilirk~işiler tarafından bildirilmesi üzerine istimlak i lıeminin bu suretle yapılarak bedeli 
mumailıey'h -adına yapıldığı, Zeynep Kuran, Hatip Gül'den o1an alacağı dolayısiyle adli merciiere ba -
Yurma ı gerelandkte ol duğu ve Bakanlığın bu konuda bir işlem yapabilmesi için dava sonucunun 
bcldcmnekte olduğunu biMirm~ir. 

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 birliğiyle karar verildi. 

2386/60500 - 27 . 2 . 1961 
ALİR ÇOBAN 
rtaköy Derece çıkınıazı No. 12 

Ortaköy - İST ANBl L 

rcwalbın beklendiği, bu k işiye böyle bir maa 

Karar No. Kı.ı.rar tarihi 

27 o . 6 . ] 96'i 

( Dilekçi : V atan i hizmet te1·tibinden maaş bağ
lanmasını istemektedir.) 

l\Iilli Savunma Bakanlığının ;vab'i yazısında : 
Salih Ç<Jban'a 7.6.1961 tarih ve 44861 ayılı yazı

siyle gerc1di bilgi verildiği ve adı geçenden geloo k 
bağlanma ı mümkün olmadığı bildiı~ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklif~ 
veya hsansına konu teşkil eylediği cihetJe komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiy e komisyonumuzca bir 1ıılem yapılma"ına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilıi 

27 1 . 6 . 1967 
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(Dil0kı;rnin tarih YC Ko. su ilc• Ra h ibinin :ırlı , adresi \ 'C dilckçc özetiy le komisyon k:ı.rnı·ı) 

5387/ 51161 - 17 . 7 : Hl61 

F.\T~IA ŞlK 

ölü. ::\l C"lımet ],a rısı 

Dcmi rr;ili Köyündr 
BSPJYE 

(Dilekr,:i : Ölii eşinin fevkallide yarrırlılı:lcırından 
dolayı, ı•ala11i Jı?'zınet tertibinden maa§ bağlaHma

snıı istem ektedir.) 

::\[illl Sanmma Bakanlığının ccvabi yazısında · 
Adı ge~rnc 7.6.Hl61 taı·ih \ 'C 4~861 sayılı yazınıızla 

gpı•ckli bilgi verildiği, adı gc~cndrn gelecek ccYnbın 
beklendiği bildirildiği, o t.aı · iJıtcn bu .'·ana clilckc:inin cevabı beklrndiği, sözü geçenc böyle bir maa§ 
bağlanamıyacağı bildirilmektcd ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veye. tasa.nsma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase biyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

563..J.j5J4.69 - 24 . 7 . 1961 

ABDÜJ.ıKADiR L AN 

ANKARA 

Karar o. Karaı· tarihi 

2782 8 . 6 J 1967 

(Dilekçi : 1'iirk Dil Kurumu rnemurlarwa emek
lilik hakkının tamnmasını istem ektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesoinde vakı isteği kanun mezuu 
olduğu ellietle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş

lerden olması hasebiyJ.e Komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

7034/55450, 7 ı 77 /fif5450 ı f) . ,q . 1961 

KADRi SÜER1 

lncanlar A:kb::ış ::\[alı Eylül Sdk ak Xo. ı:> 

Karar No. Karar tarihi 

278:1 8 () . 1967 

( Dilekçi : Vatan i hizmet t ertibinden maaş bağ
lanmasını istemektcdi?·.) 

Milli SaNunma Bakanlığının CleY:ıb'i yazısında : 
ANKARA Va.tani hizmet tcrtibiTidcn maıaş istiycn Kadri 

Siicl'i'.ve 7 .i\Ia.VJs J 964 tarih ı·e 1350-64 sayılı yazısı 

ile olum uz cevap verildiği, adı gc<,:cnin yeni bir hrlge ilc ba§vurması dü~ünü.Jcı•ck <wrakı hugi.'ınr değin 

gönderilmemiştir. Konu ile ilgili dilekc:eler ve ili~ikte sunulduğu bildiriJmolatodir. 
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(Dilckc:rniıı tal'ih \·c Ko. sn ile sa.hibiııiıı n <1ı, adr-esi YC' düek<;e özetiylr komisyon kaı·arı) 

Gereği düşünüldü : Dilckçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanwı teklifi 
veya tasansına konu te~1~~1 eylediği cilJCtle komiiıyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olma.sı hase1Jiyle komisyonumuzca bir iı}lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

- ---------
790/ 31, ·957/957 - 12 . 12 . 1963 

I!:CAT t ö7.'l'EK1K 

Kı rmız ı Topı-ak "Jfalıalksi YüksPk Sokak 
ro. 26 

ESL\1ŞEII1R 

sonışturıııara yer olmadığına karar Yerildiği 

Kar al' "'o. Karaı· ta ri hi 

27 4 R . 6 . 1967 . 

(Dilekçi : Gezici arazi kadast1·o hakiminden miiş
tekidir.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazı 'ında : Sözü 
PdilC'n hil'kimin ilgisi sebc iylc Yü1ksek Hakimler 
Kurulu Balil;a nlığma intikal cttirilmiş, ~'ikayo.t edi
len hakim hakkında anılan kurul ikinci bölümünce 

bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a.~·klanan 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. 

1213/1254 .-19 . ll . 1964 

IUFKI ÜNLÜ 

Bscııtcpe Bıneldi • ubay Evleri 34 Blok 3 ıırii 
tlairodc Erneidi TN. Bnb. 

iSTANBlTTı 

Karar Ko. Kaı·ar tarihi 

2785 .. 6 . Hl67 

(Dilekçi : 198 sayılı Kanıınıın 3 ncii maddesine 
geçici bi?· [1kra eklenmesi «Zimi kredilerle yap1lan 
meskeıılerde oldnğn gibi»ı itemektediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilel{çinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi. 
veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonwııuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nwıwı 5 nci maddesine ait i~ erden olması hase·)iylo kornisyonumuzca bir !ılem yapılmasına ma
hal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar o. Karar taı·ihi 

27 6 6 . ~ . 1967 

B a.'jlca !l B ı ,. Sözrü _ a ı; raıı . 
Bol n Scnatöıii. Uü.müııane ~ lilletYcldli Adana 8C'nat\iı·ü 

S. l'z ıuılıasanoğlu N. Akagiin Jf. Y . . 11 ete 
( Dilekçe sayısı : 135) 





DÖNEM : 2 TOPLANTI : 2 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DlVANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- -<4( Sayı : 36 ..--

Tevzi tarihi 

14 . i . 1967 Cuma 
(Dilekçenin tarih vo No. su ile sahibinin adı, adresi ve- dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

327ô/327ô - 3 . 4 . 1962 

!. HAKKI YAVUZ 
Bcle'lder köyiinde 

Ilgın -' KOI\TYA 

(Ditekçi : l{öy ihtiyaçlarının belirte·rek yolla
nnın yap1-lma.sını istcmektedü·.) 

Köy İşleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Sö_
zü geç:en yolun 1967 yılı tasarı programına dalıil 

olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü . : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçe.sinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gereğinin yap1lacaği bildirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 
sayılı. Kanunun 5 nci maddesine ait- işlerden olmas! hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılma
sına. mahal görülmediğine oy birliğiyle karra verildi. 

3285/ 3285,_ 8514/8514 - _26. 6. 19~3 

YUSUF B!BER 
Tra:bzon: Bakkah Mustafa Akyüz eliyl'e 
Meydanbaşı Terirı-ek çalt si No. 38 

KARADENİZ EREÖL! ! 

Karar No. Karar tarihi 

2787 8 . 6 . 1967 

( Dil~kçi : Yaşı sebebiyle kendisine i5 vet·ilme
diğini bildirerek i§ istemelotedir· .) 

• İ<:işleri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek-
çinin halen asker olduğı,1 bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir i§lem yapılmasma mahal görülmedi
s·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2788 8 . 6 . 1967 
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(Dilckc:cnin tari!~ ve No. su ilc sahibinin adı , adı·es i ve di1e'kçe özetiyle -Im-misyon kararı ) 

32971 3297 - 6 o 4 o ] 962 

C' I~VDET YELKEN ve arkadaşları 
59~3 plakalı jep sa hiıbi: H ükümet önünde şoför 

( DilekçiZer : J eep arabala rının [(azanç V ergi
sine tabi tııtulrnasma itira,z edilmekt edir.) 

Maliye Bakanl ı ğının cevabi yaz ısında : Şika

yctin 46 ve 202 sayılı kanunlardan önceki durum-
lNEGÖL larl a ilgili bulunduğu şikayet ve talepleı;n yerine 

getirildiği bildirilmektedir. 
Gereği. ~ü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

3317/3317 - 6 . 4 o 1!)62 

AIUIET YÖNDER 
Deni1zcil r caddesi Leylekli sokak No. 3 

Karar No. Karar tarihi 

2789 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : D Demiryollarında hizmetleı·ine mu
kabil terfi ve sair haklarını zamanında alamadık

larından ve Danı.;ıtayca istihsal edilen karann ken
dilerine uygulanmadığından rnüşteki.) 

ANKARA Ulaştırma Bakanlığının ccvabi yazısında : Di
lekçinin yapılan ara.~tırrnalarda TCDD İşletmesi 

Tc kilatında c: alıştığı kaydına rasıanmadığı gibi di lckçedcki adresinde de aranıp bulunamadığı cihet
le yapı lacak işlem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gerekli inceleme ve arama yapıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya
pılm!..sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2790 8 . 6 . 1967 

--------------------· ·---·--.. - - ·------------
3331/3331 - 9 . 4 . 196~ 

l\IUS'IAPA ÇORAJCÇI ve arkadaşla:rı 

Kara'Pma.r ilçesinde tüccar 

ıcoı-.ryA 

(Dilelcçiler : Ziraat Bankası llfüdür'iiniin kredi 
ve banka sevki idaresindeki hizmetlerinden şika

~etçiler.) 

Ticaret Bakanlığının ccvabi yazısında : Ziraat 
Bankası Müdürü hakkındaki ihbar konulannın 

yapılan inceleme sonunda vftridolmadığı şahsi mü
lahazalarla şikayet cdi'lmi ş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ileili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müra~aatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalı.şmalannı 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. Ka·rar tarihi 

2791 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçcnin tarih ve No su ile sahib'i.nin oo ı, adresi ve dilekçe Öı!eltiyle komrisy<>n kararı ) 

33'33/3333 - 9 . 4 . 1962 

HASAN BÜLBÜL ERZURUMLU 
'l'atoğlu Hanı Bağ Yaka İlkokulu Taşaı·onu 

F inike - ANTALYA 

(Dilekçi : Antalya Devlet Sıı lşleri X III Bölge 
111 üdiidüğiinde vak1 yolsuzlııklardan ya}rınrııal'ta

dır.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının cevabi 
yazı sında : T ahkilk ettirilen iddialann rvaridolma
dığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice inceletildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi
ğine oy qirliğiyle karar verildi. 

3341/3341 - 10 . 4 . 1962 

MUSTAFA 0:\IAY 
Kaşüst ii köyünele 

Y om ra - TRABZON 

Karar No. Karar tarihi 

2792 8 . 6 . 1967 

(Dilek çi : Yuı·dun her hangi bir yerinde toprak
landınlnıasını istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının cervabi yazısında : Ta
bii afetlerden zarar gören veya afete maruz bölge
ler halkının ancak başka yere nakli mümkün olup 

bunun dışında işlem yapılaınıya-cağı bildirilmektedir. ' 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelend~ği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine a~t işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

3353/3353 - 10 . 4 . 19•62 

KADİR YILDIRIM 
Aladuıı köyünde 

E .Im AA 

Karar No. Karar tarihi 

'2793 8 . 6 . 1967 

(D ilekçi : Ziraat Bankasından 30 000 li1·aTık 

kredi istemektedir.) 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün cevabi 
yazısında : Gerekli kredinin V'erildiği bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idarece yerine getirildiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2794 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No su ilc sahib'inin adı, adresi ve dilek~e öz•ct·iylc komisyon kara:n) 

33 2/3382 - 12 . 4 . 1!162 

riÜSEYİ~ DO LANA Y ve arkadaşları 
Küllümağara köyünele 

MALATYA 

(D ilekçiler : H a:~inece verilen arazilerinin elle
rinden alınmasından şikayetçiler.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazı sında : Di
}ckçilerin i952 yılında 4153 sayı lı Kanuna gö re al
dıkları topraklarını kendileri işletm iyerek kiraya 
'Verdiklerinden aynı kanunun 57 nci maddesi gere

ğince muıhkeme kaMriyle tapulannın iptal ettirilcliği bi!Jirilmektedir. 

Gereği düşünüldü . : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi
ğine oy bidiğiyle karar· verildi. 

3394/3394 - 13 . 4 . 1962 

l\IU;;TAFA DENİZ ve arkadaşlan 
Bağlı İlle köyünde 

Akçakale - URFA 

Karar No. Karar tarihi 

2795 8 . 6 . 'l%7 

( DileleçiZer : l stirnUiJc sahasına girrniyen saha dı
şındaki H azine arazilerinde isklinlarını isterııekte

dirler.) 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti 

açıklanan dilekçesinde· vakı isteği yetkili idari 
· · morcice incelenip Köy İşleri Balkanlığından verilen 

cevap üzerine Dilekçe Komisyonumuzca 982 sayı ve 28 . 12 . 1960 tarih ile karara bağlandığı anla,. 
şıldığı cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler
den olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i~lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2796 8 . 6 . 1967 

3430/3430, 3736/3756 - 10 . 5 . 1962 (Dilekçile1· : !dare amiri ve diğer yetkililerin 
''endilerine karşı yoısuz hareket ettiTelerinden yakın
maktadırlar.) 

!BO GöK ve arımaaşl an 

Mincvü köyünde 

sizliği ve z miniu 

!~işl eri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi 
\ "C arkadaşlarına Gavur gölü ch·a ıında köy kurma
l arı içi n arazi ve su temini toprak ve mer'a leifayet

mü aidolmadığınclan isteğin yer'ine gctirileıniyeccğ i hususunun kendilerine bildiril-
cliği hildiı ·ilın cktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il~ ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra.~aatı gPnıktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2797 8 . 6 . 1967 
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(Dilokçenin tarih ve No. su ilc saıh'ibinin adı, adresi ve dilt!kçe özebiyle komisyon kararı) 

3987/3987 - 7 . 6 . 1962 

AYŞE B üYüK 
Saray köyünde 

TER~IE 

( Dilek<;i : öldüriilen oğlu hakkında takibatm 
tarafsız yapılmadığından şikaye tçidir. ) 

Adalet Balmnl ı ğının cevabi yazısında : Yapılan 
muha.rcbc sonnnda 2 sanığm heraatine Mustafa Te
melin de ölümü dolayısiyle dosyanın ortadan kal
dırılmasına karar verilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ill?ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra:aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birli.:;ri.yle karar verildi 

3996/3996 - 9 . 6 . 1962 

MEHMET GüREL ve arkadaşları 
Şişli emil Bcngü cad. Şirin sokak No: 25 

Karar No. Karar tarihi 

2798 8 . 6 . 1967 

( DilekçiZer : Şişli Cemı'l B engii caddesi Şir-in 

sokak sakinlerine mahalle ilı t1'yacı bekçi, çöpçü ve 
su sağlamlmasını istemektedir.) 

İSTANBUL iç işleri Bakanlığının ce\'abi ~'azısında : 1stelde-. 
rin kısmen yerine getirildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ~~gili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine a'ı~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3998/3998, 4633/ 4633, 4252/ 4252, 
4784/4784, 11670/ 11670 - 18 . 5 . 

ALAETTiN ÇOLP AN 
Potinciler sokak No: 16 

1964 

Kasınıpaşa - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2799 8 . 6 . 1967 

( Dı'lekçi : Ka.stamonıtl!j Bankasında görevli iken 
sebepsiz yere işine son verildiğinden görevine iade
sini ütemektedir.) 

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : 1.7.1960 
da banka veznedan olara.lc işe bıışlıyan ilgilinin 
lıilahara dcvıımlı olarak kasa açıklan verdiği, göre
Yini müdrik bulunmadığı ve banka nizarn ve usulle-. 

rine göre işlerini ifadan kııçındığı için 29 . 3 . 1962 de işine son verildiği, yetkili kaza organlarına mü
racaatı üzerine gereldi maaş ve tazminatın ödendiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dile"kçesinde vakı isteği il~li ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna mii.ra.o::ı.atı gerektirdiği cihetle komisyonumu~ çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birlijiyle 'karar verildi. 

Karar No. Karar tarihl 

2800 8 . 6 . 1967 
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4001/4001 - 9 . 6 . 1962 
BOZAN ELCi 
K pircc köyünde Muhtar 

RFA 

( Dilekçi : J(öylerine sıı getirilmesini istemekte
dirler.) 

Enerji YC Tabii Kaynaklar Bakanlığınlll ccvabi 
yazısında : Kepircc köyüne içme suyu getirildiği 

bildi rilmcktcdir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dllekçesinde valn isteği :,~gili ve yetkili 

idari mercice yerlne getirildlği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine a·.~ işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4003/4003 - 9 . 6 . 1962 

AIL\LET TOPSÜ1IER 
Emekli Top. Astsb. M. Sölöz köyü 

Karar No. Karar tarihi 

2801 8 . 6 . 1967 

(Dil ekçi : lnkılabı rniitaakıp il_qili mercie t es
lim ettiği silalıının iade edilmediğinden sikayetçi
,;ü·.) 

ORHANGAZİ !çişl crri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilek-
çiye si l ahlarının iade edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dllekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercilerce yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

400 / 4008 - ll . 6 . 1961 

. . EVVET ÜLGEN ve arka:daştan 
('etenl'• Köyü Muhtan 

D. Bayazlt - AÖRI 

Karar No. I arar tarihi 

2802 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : T eperiz J andarma J(arakol J(. Kd. 
Vstçavıış !smail Sevinçoğln'nttn hakare t ve işkence 
y•ıpt1ğından şikayetçidirler.) 

İçişler i Bakanlığımn ccvabi yazısında : Doğu
lıayazıt umhuriyet Savcılığınca yapılan sonıştnr
mada suçu sabit görülmi~·crck takipsizlik kararı 
verilmi ş bulunduğu bildirilm ktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dllekçesinde valn isteği il~i ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdlği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işleJ'den olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma ·mahal görülmedlğine oy birlUiyle karar verildi. 

Karar No. Karaı· tarihi 

---- ·-----
2 03 8 . 6 . 1967 
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4034/4034 - 15. 6 . 1962 

DAVUT YÜCEL 
Bahçelievler mahallesi Konyaaltı caddesi 
ltd nci sokak No. 51 

ANTALYA 

(Dilckçi : Pinike Bağyaka l lhokulu inşaatı lllü
taahhidi iken parası.zlıkla inşaatın durdurnlup özel 
idareye devredilmesinden 11ğradığı zarardan şika-

1/etçidiT. V e bıı işi yapan 1lntalya Nafıa Jliidiirii 
hakkında takibat icrasın1 istemektedir.) 

Bayındırlık Bakanlığının ccvabi yazısında : Ge
reken fiyat farkları mütaahhide ödenerek ihtil iifın 

kapatıldığı bildirilm ktedi'ı· . 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özet i açıklanan dilekgesinde vii.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonu muz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül· 
mediğiııe oy birliğiyle karar verildi. 

4041/4041 . 15 . 6 . 1962 

HASAN ÇETİN 
Orman Kati·p ve Mntemedi 

Taşova - AMASYA 

diği cihetle belediye ile ilişiği kalmadığı, mahalli 
rilmcktedir. 

Karar No. Karar tarihi 
• 

2801: 8 . 6 1967 

(Dilckr;i : Annesi Fal:na Çetin'in 1tnıasya B e
lcdiycsinden taksit/e sat1naldığı gayrinıenlwlün 

taksitlerinin öde1mıediği gerekçesiyle elinden alı

nıp baş lıasma verilmesinden şikayctçi. ) 
İçi şleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Dil ek

c,:i nin annesinin son taksidini 23 . 8 . 1966 rla öde
tapu dairesine n~rayıp tapusunu alabileceği bildi'-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ileili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gr rektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını dü
.zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına ma.hal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

4049/4049 - 18. 6. 1962 

J~Lt AKGÜN 

Karar No. Karar tarihi 

2805 8 . 6 . 1967 

(D ilek çi : l ki ikr-anıiyesi olan 1 400 lit·alık pa~ 

m cezasiyle haks1z yere, nıüfettiş raporuna istina
den cezalandırılnıasından şikôyetçidir.) 

Ticaret Bakanlığının cevabi yazısında : Dilck
~inin zimmetindek:i. çuvallardan 3 453 adcd açık 
verdiği cilıetle bchel'i 3 liradan 10 359 liranın tah

siline ve temadi eden bu kabil hareketleri s bebiylc tevbih ilc cczalanuınlmasına karar verildiği ya
ptlan işlemlerin mevzuata uygun bulunduğu bildirilmektedir. 

Toprak Mahsuller i Ofisi memurlanndan 

ANKARA 

· aereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~,kı. isteği il~ili ve yetkili 
idari mercice incelendi~ cihetle koınisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa~lı Kanunun 5 nci 
maddesine ai~. işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2806 8 . 6 . 1967 
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409G/ .J.096, 8978/ 8978 - 26 . 6 . ı962 

)r8IDI8T 'l'Al31VCOÜLU 
Bah~eli köyünde 

nlOA 

( Dilekçi : Vatan i hizmetten rnaa.5 tahsisini iste
mektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığınm cevabi yazısında : 
Dil kçinin dilekçesine bağlı belgeleri tasdik:li olma
dığı için mutebcr olamıyarağı, asılların ı Bakanlığa 

ibraz ettiği takdirde gerekenin yapılabileceği bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari m ereice incelenip vesikaların asıllan ister diği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem 

yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

411 G/ -lllG - 28. G. 1962 

SÜLE\~AN ATASEVEN 
Gi.iı-c:rıımc caddesi No. 174 

İZMİR 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

2807 8 . 6 . 1967 

( Dilek çi : Y1"ikiimliigii a.~kerliği sırasında belke
miği kmlarak askerlikten ilıracedildiği halde maa§ 

bağlanmadığından şikay e tçi. ) 

Milli Savunma Bakanlığının cc,·ab! yaz ısında : 
Dilckı;:iyc ı . 7 . ı962 den itibaren 192,80 lira ay
lık bağl andığı ve ı . 3 . 1966 da 669 sayıl ı Ka
nunla 250 liraya yiikscltildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dile~çesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice yerine getirildiği cihetle koınisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

+127/ 4127 - 29. 6. 1962 

ALl PEHL1VANOGLU 
Kus köyünde 

ÇANAKKALE 

Karar No. Karar tarihi 

2808 8 . 6 . 1967 

( Dilehçi : -10 döniimUllc tapulu palarııııllıığun

dan istifadeden menedildiğini şikayet etmektedir.) 

Tarım Bakanhğmın cevabi yazısında : Balıi's 

konusu tapulu yerin 4785 sayılı I anunla devlet
l cştirilmiş bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı lüzumlu lo.ldığı, kamıılaştırma bedeli Anayasa hük
müne göre peşinen ödenmesi gerektiğinden bu mevzudıı. dava açması mümkün olduğu cihetle ko
ınisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha-
sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2809 8 . 6 . 1967 
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4J :33/ 4135 - 29 . 6 . 1962 

DURAı YJLDTRlM 
Ask rliıl· Şubesi1nde Dakti1l'o Memuru 

(D il ekçiler : Askerlik şııb e l e ··i nd e çalışan sivil 
personelin kadrolariyle sivil rııuamele memurlıığu

na geçirilmelerini isterııektedi1·ler.) 

4091/ 40!)1 - 23 . 6 . 196~ 

:Mİ'l'TIA '1' TEK1 :\ 

AKDAriMAD&"\11 

As. ŞıılıC'siııde Sivil Daktilo Mcmlll'u 

1\Iilli Savunma Bakanlığının cevabİ yazısında 

Dilckçinin t:ılcpı'crini 657 sayılı Kanun kapsamına 
ald ı ğı cilıctle yapılacak işlem olmadığı bildirilmek
tedir. 

HAVZA 

Gereği düşüııüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı istekleri ilgili ve 
y€'tkili idari mercice inceleni!) talebin kanun mevzuu olduğu ve kısmen giderildiği belirtildiği ci
hetlo komisyonumuz çalışmalanın diizenliyen 140 sayılı. Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden ol
ma'Jl hasebiyle komisyonumuzca bir i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. 

413G / 413G - 29 . G .1962 

ALİ GÜR~EL 

Dcrcboğazr mahallesi 

HENDEK 

Karar No. Karar tarihi 

2810 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : !Iendek Yaprak Tütiin Bakım ve !ş
letme Atelyesine ' işçi olarak alınmasını itsemekte
dir.) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının cevabi yazısm
da : Halen i şçiye lüzum olmadığı bildirilmekte 
işçi ihtiyacında mahalli iş ve işçi bulma kurumu 
aracılığİyle temin edildiği bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vak:ı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kıı

nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4138/ 4138 - 29 . 5 . 1962 

SÜLEYMAN ÇIKIN 
Y orga köyünde 

olarak tekrar meslekine 

Karar No. Karar tarihi 

2811 8 . 6 . 19-67 

( Dilekçi : 12 yıllık öğ1·etmenlik meslekine H alk 
Partili diye nihayet verildiğinden şikayetçi ve gö
revine iadesini istenıektecli1·.) 

Milli Eğitim Bakanlığınlll cevabi yaz1sında : 
TA VAS Dilekçinin 1 . 7 . 1951 de görevinden kendiliğin-

den ayrıldığı ve 326 sayılı Kanuna göre eğitmen 
almamıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanunen yerine getirileıniyeceği anlaşıldığı ellietle komisyonumuz çalışma-
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lanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4144/ 4144, 5181/ 5181 - 20 o 10 o 1962 

HASA~ IIÜSEYİN ÇOKAL 
Kuı·tuluş mahallesi: Ilasanoğlu 

SINDIRGI 

Karar No. Karar tarihi 

2812 8 o 6 o 1967 

( Dilelcçi : Göğüs hastalığı sebebiyle 4 ay 10 
günlük mahk1imiyetinin affedilmesini istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği aradan geçen 
zaman itibariyle bitama ermesi gereken cezasına t aalluk ettiği cihetle komiayonumuz çalışmalarını 
düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ iyle karar verildi. 

4142/ 4142 . 2 o 7 o 1962 

MEHMET BOL 
Yoğunpelit köyünde 

BEYPAZARI 

nin ismi mevcudolmadığı cihetle yapılacak işlem 

Karar N o. Karar tarihi 

2813 8 o 6 o 1967 

(D ilek çi : 37 hisse halinde köylerinde satınal

dıkları çif tliklerini ba.5kalarının zorla ellerinden 
alelığından şikaye tçiclir.) 

1ı:işlcri Bakanlığının ccvabi yazısında : Bahis 
konusu gayriıncııkul!crin 77 parça halinde hisseli 
olarak tapusu yapıld ı ğı, bunlar arasında dilekçi
olmadığ ı bildi'rilınektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerine getirilemiyeceği bildirildiği cihetle komisyonumuz ça.lışm,alarmı 

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

HASAN DALGIÇ ve arkadaşlan 

4151/ 4151 - 2 o 7 o 1962 
Mahkeme Zabıt Katibi' 

Aybast ı - ORDU 

Karar No. Karar tarihi 

2814 8 o 6 o 1967 

(Dilekçiler : lıfahkenıe zalnt katiıJleı·ine de taz
minat v erilmesine dair jJf eelise sevk edilen kanun 
teklifinin çıkarılması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği hususundaki 
kanun meclislerden çıkanldığı cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
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5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle katar verildi. 

4152/ 4152 - 2 . 7 . 1962 

RUIIİ A YGUT ALP 
Ila<;;tanc caddesi No. 151 

Şehr~nıi'ni - ! STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2815 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Evı:nin kira takdirinin adilane bir 
şekilde karam bağlanması istenilnıektedi1·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il~i 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 yapılınasma mahal görülmediğine oy birli}iyle karar verildi. 

4155/4155 - 3. 7 . 1!)62 

İSA BRSOY ve arkadaşlan 
Dere köyünde 

ALAŞEJ-IİR 

Karar No. Karar tarihi 

2816 8 . 6 . 1967 

(Dilekçı"ler : 'roprak Kanunwıun bir an evvel 
çıkanl.ara,k mütegaılibe elindeki 80 000 dönüm ara
zinin çiftçilere dağıtılması istenilnıektedir.) 

Gareği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ka.nun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle· komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ke.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4156/ 4156 - 3 . 7 . 1962 

ÖMER GÖNÜLTAŞ 
Garaj çıkış kapısında Kahvcci 

ANTALYA 

Karar No. Karar tarihi 

2817 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi :Antalya J{epez Hid7'0 - Elektrik Şir
ketindeki alacağının ödettiTilnıesini istemektedir.) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğının cevabİ 
yazısında : Dilekçinin Kepez ve Antalya havalisi 
Elektr~k Santralleri T. A. Ş. de çalışma.dığı, bu işi' 

taahhüdeden yabancı şirkette çalışt1ğı, şirketin de 
işini bitirip Ekim 1961 de hizmete girdiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg-ı org-anıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliji.yle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2818 8 . 6 . 1967 
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4159/ 4159 - 3 . 7 . 1962 

MUSTAFA BERBEROÖLU 
Sanayi Bakanlığ ı lrtibat Memuru 

(D ile k çi : lll illi l{ orunmadaki hizrnetleı·inden 

alaca.i}ı ka.lcın kısmın Danıştay karariyle ilıkak et
m esine rağm en tazminatını alamad1ğından şikayet

çidir.) 
S lV AS 'l'icaı·ct Bakanlığının ccvabi yazısında : Gerekli 

tazm inatın kendisine 21 . 10 . 1963 tc ödendiği bil
dirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice ödendiği cihetle komisyonumuz çalı~malarını düzenliym 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlarden olması -hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi-
ğine oy birliğiyle karar verildi. · 

4161/ 4161 - 3 . 7 . 1962 

AHMET BAŞER 
Toprak Mahsull'eri Ofisi Ajan'S Müd. Ekspe1· 

Kaymaklı - NEVŞEHİR 

Karar No. Karar tarihi 

2819 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Işçi Sigortaları ile 543-1 sa.yılı Ka
nunla emekliliğe say1lan işyeı-lerindeki hizmetleri 
birleştirici kanım çıkarılması istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği kanun teklifi 
veya tagansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nuntm 5 nci maddesine ait i~lerden olması hascJiyle komisyonumuzca bir ~}lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4162/4162 - 3 . 7 . 1962 

ALİ RIFKI ATASEVER 
Yeni Bağlar caddesi No. 20 

Çorlu - TRAKYA 

Karar N o. Karar tarihi 

2820 8 . 6 . 1967 

(Dilel,·çi : Deniz Astsnbay Okıılıında geçen ta
lebelik süresinin yükiimlii askeı·liğinden sayılma

sını istemektediı·.) 

l\Iilll Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
1111, 1076 sayılı askerlik yükümlülüğü kanunları 
karşısında dileğinin yerine gctirilemiyeceği bildi
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi, 

Karar No. Karar tarihi 

2821 8 . 6 . 1967 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ile sahibiı1in aclı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon karan) 

4164/ 4164 - 3 . 7 . 1962 

KADR1 ÖZEL ve NASRl Y AŞA 
Özel İdare Odacı<sl' 

A TKARA 

(Dilekçiler : Muhtelif hizrıı e tl rini bir araya 
yeti?·ip emeklifiğe ilaveyi sağlıyacak bir kanıın çı

kanlması istenilnıektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4169/4169 - 3 . 7 . 1962 

NAZIM ALTUN 
Kızılırmak mahallesi Yeni Türkiye Paı·ti si 

İkinci Başkanı, Esnaf 

1MR.ANLI 

Karar No. Karar tarihi 

2822 8 . 6 . 1967 

(Dilek çi : Yeni lmrulan ]; azalanncı yararlı hiz
metlerde bıılıınan kaymakanı SeeZat Özgen'in tayi~ 
niniıı clıırdıırıılnıası istenilmektedir.) 

Gereği .düşünüldü : Dilekçinin yultarda özeti :ı.gıklanan dilekgesiilde vakı isteği il~ili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen· 140 sa.:;rılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait. i~lerden olması haseb iyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4170/4170 - 3. 7 . 1962 

MURAT DÜZGÜN 
Mithatpaşa İlkokulu Hademe.<ıi 

ESKiŞEHİR 

Karar No. Karar tarihi 

2823 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : llkokııl hademelerinin işlerine son 
verilmesinden nıiişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekgesinde v~,kı iste~·i il~ili. ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihet.le komisyonumuz çıılı~malanm düzenli~en 140 Sf>:YJ.lı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2824 8 . 6 . 1967 
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(Dilokçenin tarih ve No. su ilc sa'h"ibinin aıCh, ad resi ve dile:kçıe özetiyl e 'kamisyon karar ı ) 

4171/ 4171 - 4 . 7 . 1962 

I'<lJR1 ŞENYÜREK 
Altındağ 2. Muhtarlık No. 68 

A ' KARA 

(Dilekçi : Ankara Belediyesi T emizlik Işçiliğin
den çıkarıldığından müşt eki ve uygmı iş istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mii.racaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

4176/ 4176 - 4 . 7. 1962 

SAL1H AYSEZEN 
Tunalı mahall esi Yenibahçe sokak o. 42 

ESK1ŞEH1R 

Karar No. Karar tarihi 

2825 8 . 6 . 1967 

(D ilekçi : T CDD da ! kinci l5letrııe M iid ii'l'lüğü 
Konrlöktörii iken tre1ide iki Alman turistine sar
kmtı.lık yaptığı iddiasiyle haksız yere· nihayet · ve
rilen göı·evine iwlesini ist em ektedir.) 

Ulaştırma B:ıkanlığının cevabİ yazısında : 
26 . 3 . 1961 de Alman ana- laz aileye Kondöktör 

arkada§ı Seyit Ali'nin sarkmtılı ğına işt i ı·ak ettiği sabit görülerek 2. hlctmc Disipli n Knnılıınnn 
1 . 4 . 1961 tarih ve 404 sayıl ı Kararı ile hizmetten i hracolunduğu ci lı c tl c tekrar h :zınctc alınamı

yacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilı_ıili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miiracaatı gerektirdiği c"hetlc komisyonumuz ga.lı~m2.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli}iyle karar verildi. 

4192/4192 - 6 . 7 . 1962 

İSKENDER AICYÜZ 
Şeyhmüftü Camii İmam YC H atibi 

MUSTAFAKEMALPAŞA 

Karar Ne. Karar tarihi 

2826 8 . 6 . 1967 

( Dilckçi : Jiayrat hadernesine de enıehlilik hak
lan. sağlıyacak kanun çıkarılması istenilnı e lo tecliı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ör.eti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dfulenliyen l.W sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem ya.pılma.sına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihı 

2827 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No su He sahiıbinin ad ı , adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4197/ 4197 - 6 . 7 . 1962 

PAKIZE KURTOO LU 
Bağ mahallesinde :Mevlüt karısı 

KAD1RL1 

(Dilekçi : Taını kadastrolannm bir an ön~e 

yapılmasını sağlıyacak kanımım M eclisten çıkarı

larak ıstırapların önlenmesi istenilmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eyledlği ellietle komisyo~umuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nc_i maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ~}lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4216/ 4216 - 10 . 7 . 1962 

KİBAR YIL 1AZ 
E. K !. Asma Ocağında kazmacı yedeği 
s. 3·18-1:77 

ZONGCLDAK 

Karar No. Karar tarihi 

2828 8 . 6 . 1967 . 

( Dilekç·i : Kars ili veya yurdun her hangi bir 
yerinde lozıraklandırılma.sını istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanlığının eeYabi yazısmda : 4753 
sayılı Kanuna göre Kars ilinde faaliyette bulunan 
30 numaralı Toprak Komisyonu Başkanlığına be
yanname ile ıni.iracaatta bulunması ger ktiği bildi
rilmektedir. 

' 
Gereği. düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iste.ği ile-ili ve yetkili 

idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz ~alışmalarmı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 ncıi 
maddesine ait. i§lerden olması hasebiyle komisyo!lumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi

. ğine oy birliğiyle karar verildi. 

4257/4257 - ll . 7 . 1962 

:MUSTAFA GÜMÜŞHAN 
Bu}ga:riostan göçmenlerhtden Haliloğlu Ova 
Emir köyünde 

AYDIN 

Karar No. Karar ta.rihi 

2829 . 6 . 1967 

(Dilekçi : J{erıdisinin çif tçi göçmen addedile
rek topraklandı.rılnıasını ist emektediı·.) 

Köy İşleri Bakanlığının eevabi yazısında : Ken
d isine arzusu üzerine Aydın'da parasız ev ta~ısis 

edildiği ve orada görevle ikamet ettiği cihetle, Ha
zine arazisi mahdut bir bölgede topraklandırıla

ınıyaca.ğı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldU : Dilekçinin y ukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı iste.ği il ~ili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalann.ı düzenliyen 140 sa.::ılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i~lerden olma<Jı hasel;>iyle komisyo numuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi
ğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2830 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin aıdı, adresi ve clile~{Çe özetiyle komisyon karan) 

4268/4268 - 17 . 7 . 1962 

YUSUF NAYIR 
Kü<:i.ikoğlu mahallesi Ağalar sokak ro. !) 

SA~rsu 

(D ilckçi : Ankam T1p Fakültesine tedavi pa
rası 600 lirayı ödiyemiyeceğini bildirmek tediı·.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ccvabi 
yaz ı sında : Fakirliğ i sebebiyle 600 lirayı öcli yccck 
durumda olmadığının Yn.lilikçe tesbit edildiğ i bil
d irilmcktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a-çıklanav. dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4251/ 4251 - 13. 7. 1!)62 

IlASAN GÖLGELİ 
Arpaç Bahşiş köyünde 

ERDEML! 

Karar Ko. Karaı· ta rihi 

2831 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : 3 dön iim~iik Jlazinc !lerinin t escil su
r·et iyl c kcnrlisinc verilmesini ist c:ncl;tcclir.) 

Köy İşleri B ::.kanlığının CC\'abi yaz ısmda. : İ<:el 
ilinde ilerde toprak komisyonu faaliyete geçtiğin

de dileğinin göz önünde bulundurularağının not 
edildiği bildirilmekteeli r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aı;ıklanan. dil~kçesinde vll,lu istef!i il~ili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı düz3nliyan 140 s?:'ılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzea bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

4269/-1269 - 17. 7 . 1962 

HÜSEYİN TOSUN 
Yüzükb~ı köyünde 

POLATLI 

Karar No. Karar tarihi 

2832 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Topraksız çiftçi oldıığ1ından Ilazine 
arazisinden veriınıesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ~ukarda özeti agıklanan dilekçesinde v(l,kı isteip. il~li ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihet le komisyonumuz çalı~malannı düzenli~en 140 sa.yılı Ka
nunun 5 nci maddesine ai.~. i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i§lem yapılmasına ma
hal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2833 8 . 6 . 1967 
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(Dilckçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve di1e'kçe özetiyl-e komisyon kararı) 

4271/4271 - 17 . 7 . 1962 

FEYZULLAII ERGÜN ve arkadaşları 
Tuzla Kantarcısı 

AŞKALE 

( D ilekçiZer : ( D) cetveıinde ücretl-e çalı.şan peı·

sonelin menı-ur-lara mahsus bütiin haklardan isti
fadesinin sağkımlması istenilmektediı·.) 

Gereği dii~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4272/-1:272 - 17 . 7. 1962 

HÜRRİYET ARDA 
Tuzla Postane yanında Ko. 47 
Cnmlınriyct caddesi· 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2834 8 . 6 . 1967 

( Dilehçi : Olen Astsb . eJi?ıden evlenmesiyle ke

silen maaşının yeniden bağlanmasını istemekt c
di·r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vA.kı isteği kanun olarak 
meclislerden çıkmış bulunduğıı cihetle idari mercie müracaatı gerektiğinden komisyonumuz çalış
malarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4274/ 4274 - 17. 7 .1962 

RAIIMİ ERKAL 
Prs. Kd. Brrb. Lv. Ok. Prs. Şb. 1\fcl. 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihl 

2835 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Binbaşılık na.sbının 30. 8. 1956 ola

rale diizeıtilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yal'gı organlarına müracaatı ~erektirdiği cihetle komisyonumuz ça~malJırını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2836 s . 6 . 1967 
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(Dilekçcnin tari.Jı ve No su ile sahib'inin adı, adresi ve dilekçe öwtiyle komıisyon karatr'l) 

4275/ 4275 - ı 7 . 7 . 1962 

ADE~f DÖŞKA YA 
Istasyon caddesi No. 48 

Urganlı - Tl RG UTLl 

(Dil ekçi : Ihtilali mütaakıp abnan silahının 
iadesini istemektedir·.) 

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~,kı isteği ilgili ve- yetkili 
idari mercic müracaatı gerektirdiği cihet.le komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sa.yılı Ka
nunun 5 nci maddesine ai~. i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4280/ 4280 - 19 . 7 . 1962 

RARALAl\fBO ARGİROPULOS 
Seyyar karne No. 31/703 Mısır Çar§ ısı yanı 

Eminönü - İSTANBUL 

Karar No. Karar ttı.rtht 

2837 8 ' 6 . 1967 

(Dilekçi : B iiyük Yayla Pazarına verilen tica
rethane kısmının leendisine iadesini ·istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra'Jaatı gc rcktirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kantınun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonum.uzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlij'iyle karar verildi. 

42871-1287 - 20 . 7 . 1962 

İSMAİL ALKA T 

137. sokak o. 2-l/ B 

Köprü - 1Zl\IİR 

Karar N o. Karar tarihi 

2838 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : V ergi ödeme sistem ve mahsulünde 
adaletle hareket edilmediğinden ve Maliye Bakan
lığının keyfi ve indi timilleriyle buna amil oldu
ğundan miişteki.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra:)aatı ger::ktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonuınuzoa bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli.Jiyle karar verildi. 

Karar No. Kara:r tarihi 

2839 8 .. 6 . 1967 
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(Dilekçenin tariılı ve No su ile sahibinin aıd ı , adreısi ve dilekçe öZ'C!1:5.yle komisyon kararı) 

4292/ 4292 - 20 . 7 . 1962 

NİHAT GÜNTÜRK 
Ceza Evi mahkum ve mevkufları 

ERZİKCAN 

(D ilekçi : Umumi affın biitiin s1ıçluları içine 
alacak şekilde çıkanlması istenilmektecl1"r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
tadil veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışınalarmı düzenliyen 140 sa,. 
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasma 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

429'4/ 4294, 4320/ 4320 - 23. 7 . 1962 

CEMAL CAN 'VC a1·kadaştan 

Se'lalıa:ttin mahaUcsi 1\fuhtan 

SİLVAN 

Karar No. Kara r tarihi 

2840 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Ziraat Banlı·asma olan borçlaı-ınnı 

siine haşercsi tahribatı yiiziiııden kaldırılma-sı, borç
larının 20 yıllık vadeye bağlanarak yenielen o/o 50 
kredi sağlanmas~ istenilrnektedir.) 

Gereği düşqnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesj.nde vakı isteği il,?,ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli}iyle karar verildi. 

4296/4296 - 21 . 7 . 1962 

M. TEVF1K YUNTENİ ,. 
Eğitmen, Orınandibi köyü 

Almus - TOKAT 

Karar No. Karar tarihi 

2841 8 . 6 . 1967 

(D ilelcçi : Eğitrııenlerin de erııekıi statiisüne 
ithali ve terfi iınkanlamıın sağlanması istenilınek
tediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasa.nsma. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çıılışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka,. 
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma maha.l 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2842 8 . 6 . 1967 
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(bilokçenin tarih ve No. su ilc sathibinin adı , ad resi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

4-307/4307 . 23 . 7 . 1962 

1BRATI1i\I ÜM1T 
Bnlak mahallesinde 

HAKKARl 

(Dilek çi : II akl.· ari Valisinden şikayet çi ve baş

ka yere naklini ist emektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il~li ve yetkili 
idari mercie müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4314/{314: . 23. 7. 1962 

ALl AGÜL ve arkadaşlan 
Tiftik~ilikle işti 'ga l eden 

TAŞKÖPRÜ 

Karar No. Karar ta1-ihi 

2843 8 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Işletme defteri tutmadıkları için 
1 000 er lim tıstılsiiz liilc cezası tarh eden Taşköprü 
M al lliii.diirii.nden şikayetçiler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetlrili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliJiyle karar verildi. 

4:316/ ..).316 . 23 . 7 . 1962 

!\I üST AF A TÜRKMEN 
:.\Iuhtaı·, Hapan köyü 

GİRESUN 

Karar N o. Kaı·ar tarihi 

2844 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : ır zatmalı jandarma e1· ve onba,şı, çavıış

larindan Şark hizmetinin kaldırılması t' eya barem 
içine i thallerini sağlıyaccılc kantın çıkarılmasmı is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze\i a.çıkla.na.n dilakçesinde vala isteği ka.nun teklifi 
veya tasansma. konu f.e!kil eylediR-i cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle ka.rar verildi. 

Karar No. Karar tarih i 

2845 8 . 6 . 1967 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su ile saıhibinin adı, adresi ve dil~kçe özetiyle •ko-mis.}"'n kararı) 

4317/ 4317-23.7.1962 

AHMET ERDOGULU 
Y. Yon-cahk mahall esi Şadırlı soka:k No. 39 

ERZURUM 

(Dilekçi : 3. Ordu 4. [{aclenıe Tamirhanesinden 
emekliye sevk edildiğini, yapılan zanıl.ardan ve ik
rarniyeden faydalananıadtklarını bu hususları sağ
lıyacak kanun çıkarılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklif) 
veya tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kıı.

nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hase'Jiyle komisyonumuzca bir i]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4470/4470, 5062/5062, 
4202/ 4202 - 7. 7. 1962 

MUSTAFA ETKİN 
Cemalpaşa mahallesi 252. sokak Ko. 55 

ADANA 

Karar No. Karar taribi 

2846 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Yel. Subay adayı öğretmenlerin aile 
efradına yollıık verilmemesinden §ikayetçi.) 

Milli Eği'tim Bakanlığının cevabi yazısında 
Y<l. Subay öğretmeniere aile harcırahı verilmiye
ceği Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünce bildirildiği belirtilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklan,an dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercicc incelenip yerine getirilcmiyeceği anla~ıldığı cihetle komisyonumuz çalı§mala.nnı dü
zenliyeı:ı. 140 sayılı Kammun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

8856/8856 - 19. 7. 1963 

l\fBHMET ŞABA r SA YLAK 
1386. sokak No. 19/ 1 

İZMİR 

Karar No. Karar tarihi 

2847 8 . 6 . 1967 

(Dilek çi : V at ani hizmet tet"tibinden maa,s ta,h
si.sini istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazısında : 
Emsallerine nazaran çok üstün ve fevkalade hiz
nı etlm·de bulundukları vesikalarla ve Harb Tarihi 
kayıtlariyle sabit olanlara özel bil· kanunla bağlan

makta olan vatani hizmetten maa.~ tahsisi dilekçi nin istenen şartları haiz olmadığı i~in mümkün ola
nllyacağı bildirilmektedir. 

Ger3ği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği ve hizmetler tevsik edilmek suretiyle kanun teklif veya tasa
nsına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalı§malannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2848 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçcnin tarili ve No. su ile sahibinin a.dı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı ) 

10453/10453 - 20. 12 . 1963 

i'ıiEII:\1ET IIAKTA 'IR 
Tatık köyünde 

(Dilekçi : 19G3 yılı muhtnr seçimini ka.zandığı 

halde ahabası Me hmet Canıvar'a ait sab ıka kay
dının ele alınarak hakkındaki seçimin iptal edilrıı e

si•,dcn şi!.-ôyctçidir.) 

Kaman - KIRŞEII1R Adalet Bakanlığının eeYabi yll7. ı sında : Kırşe
hir Ağır Ceza Mahkemesinin ı4 . 6 . J 934 gün ve 

5- ..J--1: say ı lı kesinlr~ıniş ilaın ı il 3 sene !) ay ağır hapİ~ eczasına ma lı inim olduğu anlaşıla rak seçi
min iptal edildiği, il sec:im kuruluna itirazların rb redckdildiği bildirilmektedir. 

G:roğ). dü~üniildü : Dilekçinin yukarda Öz3ti aiıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ve bu makamlarca intelenerek red
dedildiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonum~ca bir i~ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

ı5390/ı5390 - ı . 5. 196Ş 

Uanoğlu köyü ve d i·ğer köy muhtarl arı 

Boyabat - SİNOP 

Karar No. Karar tarihi 

2849 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Ecdatlarından kalan arazileı·in el
leı·inden alnımasından şikayetçiler. ) 

'I'aı1m Bakanlığının ccvabi yazısında : Dilekçi
lerin arazi ve meyva bah~ leri ne müdahale ed ilme
diği, bir zan YC tahmin üzerine şikayctin yapıldığı; 

ac:ılnn c1:1valara de,·am edildiğ i bildirilmektedir. 
Gereği di.~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileltçesinde vakı isteği il.cfili ve yetkili 

idari mercie veya yargı organlanna müra~aatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

345/336 - 9 . ı2 . 1965 
TEVF lK GÖKDERE 
İhsaniye Alt sokak No. 75 

Üsküdar - İSTANBUL 

Karar N o. Karar tarihi 

2850 8 . 6 . 1967 

( Dilelcçi : 1 . 1 . 1950 tarihine kadaı· emekLiye 
ayrılan emsalinin maa§ dereceleı-i yiikseltildiği hal
de kendisinin aynı işleme tabi tutulmamasından şi
kayetçidir.) 

T. . Emekli Sandığı Genel :Müdürlüğünün ce
vabi yazısında : 669 sayılı Kanunun amir hi.ikmi.i 

1 . ı . 1950 tarihinden önce emeldiye ayrılan suh:ı.y vo emeklileri kapsayıp sonrakiler hakkında bir 
hüküm vaz'etm ecliği eihetle dilekçi hakkında yapı lacak işlem olmadığ1 bildiri lmekted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan. dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip ka.nunen yerine getirilenıiyeceği anlaşıldığı cihetle komisyonumuz çalışma
lannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine karar verildi. 
Karar No. Karar tarihi 

2851 8 . 6 . 1967 
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(Dilekçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, aJresi ve dile·kçe özetiyle komisyon kararı) 

565/565 - 3 o ı o 1966 

MAKBULE 'l'URGA Y 

(Dilckçi : B elediye R eisi e~inin biitiin hizmctle
,·in in birleştirilerek dul ve yetimleri ne rııaaJ bağ

lanmasını isteınektedi1·.) 

.1\Ialiyo Bakanlığının cevabİ yazı ·ında : İlgili
nin T. . Emekli Sandığına tabi olarak ve daha 
önce mülga Bclcrliyeler Tekaüt andığına tabi hiz

met süresinin dul Ye yetimlerine aylık bağlanma ~;ına müsaidolmadığı bildirilmektedi r. 

Müteve1fa Be>l'cdiye Reisi Ş rld Turg:.ı·y eşi 

S~vur - l\IARD1N 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice incelenip kanunen yapılacak işlem bulunmadığı cihetle komisyonumuz çalışmalanın 
düzenliyen !40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

60-!/604 - 9 o 5 o 1963 
ASIM Ş1MŞEK 
Dcğirmenli köyünde 

Karar N o. Karar tarihi 

2852 8 o 6 o 1967 

(Dilekçi : J(oşum hayranı kredisi istemektedir.) 
Tarım Bakanlığının ccYabi yazısında : Dilck

~ iyc ı_:ift hayYanı temini maksadiyle 2 500 liralık 

ARDAHAN kredi Yerildiği bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il~ ve yetkili 

idari mercie veya yargı organıanna müra~aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.Iannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birlij"iyle karar verildi. 

708/749 - 23 o 8 o 1963 

DEMİRKIRAN 
39 ncu P iyade Tümen l\Iu.hahcre Tabur Ka-
rargah Bölüğünde tsb. Kd. Baı ~YI). 

İSKE ·nER 

Karar No. Karar tarihi 

2853 8 . 6 o 1967 

( Dilekçi : 1skendenm Asliye IIııkuk !Jiikimi 
Ali Palalıoğlıı'dan şikayetçidir.) 

Adalet Bakaıılığımn ccYabi yazısında : Yaptığı 

işlemlerin kanuna uygun bulunduğu anl~1larak 

hakim hakh."J.nda soruşturmaya yer olmadığına ka
rar verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il?ili ve yetkili 
idari mercie veya yarg-ı organlanna mü~caatı geı.:ı!~tirdiğ i. cihetle koınisyonumu?. çalı~alannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine ait i§lerd~n olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli j"iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarilıi 

2854 8 o 6 o 1967 



- 24-
(Dilekçenin tarih ve I'\ o su ilc sahibinin aıdı, a•dresi ve dilekçe özetiyle kouı.isyon kararı) 

738/779 - 17. 9. 1963 
Marangozlar Yapı Ye İstilıHlk Kooperatifi 
İdare Heyeti 

( Dilekçi : Sanayi siteleri için cereyan, yol ih
tiyaçlaı-ınm aiclerilrnesini istenıekteclirleı·.) 

İçişleri Bakanlığın ın ccvabi yazısında : İ lgili-
ANKARA lorcc belediyenin vcrliği karar neticesi gereğinin 

yapılacağİ bildirilmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilek~inin yukarda özeti a~ıklanan dilekgesinde vakı iste~ il ':l,"ili ve yetkili 

idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz ç&1ışmalarını düzenliyen 140 sıı.yılı Kanunun 5 nci 
ınaddesine aH. işlerden olması hasebiyle komisyo numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

972/1013 - 9 . 3 . 1964 

CEZA YİR DEDE 
Muhtar, Ortageçit köyü 

Ardahan · KARS 

Karar No. Karar tarihi 

2855 8 . 6 . 1967 

(D il ek çi : ll öy okıılıı, yolu ve lı:öprüsiiniin ya

pılıwrsını istem ektedir.) · 
Köy !~leri Bakanlığın ın ceY:ı bi yazısını'la : Köy 

yollan bakımı ve onarımı yönetmeliğine göre ile
riki yıllarda yol işinin ele alınabileceği bildiril
mektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v~,kı iste{H n::uı ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenli~eıı 140 sr:rılı Ka
nunun 5 nci maddesine ai~. i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1180/ 81 - 14. 3. 1966 

HİKMET ŞENGÜR 

Karar No. Karar tarihi 

2856 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Bazı kimselerce arazilerinin mııha
saı·a altına alınarak can ve mal emniyetinin kal
madığı şikayet edilmektedir.) 

İçişleri Bakanlığının ccvabi yazısında : Dilek
çinin bahis mcvzuu ett i ği gayrimenkullerinin or
man idaresince devlctleştirilcliği , kanuna aykrrı 

cereyan etmiş bir i şlem bulunmadığı bildirilmektedir. 

Aikan köyünde 

DİÇLE 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli]'iyle karar verildi. 

Ka:raı· No. Karar tal'İhi 

2857 8 . 6 . 1967 
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(Dill'ekçen~n tariılı ve No. su ilıe saJıibirnin adı, adresi ve dilekçe özeıtzyrc komisyon kararı') 

2022/2235 - 5 . 8 . 1966 

lBRAHlM GÜLER ve arkadaşlar ı 
Dağyenice köyünde 

ÇATALCA 

( Dilekçile1· : Eğitmenlik görevlerine iadelerini 
istemektedirler.) 

Milli Eğitimi Bakanlığının cevabi yazısında : 
3~6 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğim~e eğit

menlikten ayrılanların 1 yıl içinde müracaat etme-
dikleri takdirde yeniden göreve alınamıyacağı be

lirtildiği ve bu süreyi de dilekçiler geçirmiş bıılunduldarı cihetle yapılacak işlem kalmadığı bildiril 
mektedir. 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanunen yerine getirilemiyeceği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2154/2406 - ] 8 . 9 . 1966 

EMİN ÖZDEK 
'luı-gutreis ma hallesi U zunyol :1'\ o. 64 

Karar No. KaraT tarim 

2858 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Milli mücadeledeki hizmetleri sebe
biyle lıidernatı vataniyeÇ-en rnaa:5 tahsisini istemek
tedir.) 

l\Iilli Savunma Bakanlığının cevabİ yazıSJnda : 
l stiklal Madalyası hamillerine aylık bağtanması 
askeri sağlık ve tedavi kurumlarından faydalandı

rılmaları hususunda. T. B. M. M elisine verilmiş çeşitl i kanun tcklifleri ınevcudolduğu, bu teklifie
rin oluınlu sonuçlanmasİyle dilekçini n isteğinin yerine gelmiş olacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği mahiyeti itiba
riyle kanun teklif veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3475/ 45062 - 15 . 4 . 1961 

FER1DUN GÜNGÖR 
Belediye arajmda rakl1yeci Enver Zai'm 
yanında 

Karar No. Ka.rar tarihi 

2859 8 . 6 . 1967 

(Dilckçi : J(onya Belediyesince garaj için inşa 
edilen pasta salonunun kiracısı tarafından tadile 
ıığratıldığından şikayetçi.) 

İçişleri Bakanlığımn cevabi yazısında : Damş 
KONYA tayda i) n dava konusu edi ldiği bildirilmektedir. 

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 komisyonuınuzca bir 
~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2 60 8 . 6 . l!l 7 



-26-
(Dilekçenin tıırih ve No. su ilc saıb'ibinin adı, a.dreei ve dile'kçe özetiyl~ lmmİBy{)n kararı) 

6930/55013 - ll . 9 . ] 961 

HÜS EY lN KAAN 
Ilususi l\Itıhascbr Tahsi lat Kfıtibi 

T<' f<'nni· - Bl RDU.~ 

( Dı1ekçi : Mütefenik müstalıdmılik hizmetleri
nin maaşta geçmiş sayılmasını istemektedir.) 

İc;i şle ı·i Bakanlı ğının cevabi y~ı sında : 3656, 
.J-598 sayılı Kanımun drğif5İk yrdinci maddesine 
göre ifrtrğinin yapılamıyacağı bildiı·ilmektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanunen mümkün görilimediği cihetle komisyonumuz çal.ı§malannı düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6932/52748 - 8 . 9 . ] 961 

MEHMET ZEKİ ÖZBAKIR 
D Demiryolları Birinci İşletme Haydarpaşa 
Bölge Atclyesinde işc;i 

Karar No. Karar tarihi 

286 ı 8 ' 6 . 1967 

(Dilekçi : TCDD Haydarpaşa Bölge Atelyesin
de işçi iken daimi kadroya geçirı1ip Sivas'a nakle
dilmediğinden şikayetçidir.) 

Ulaştırma Bakanlığmın cevahi yazısında : Di-
ISTANBUL lekçinin Almanya'ya gitmek üzere vazifesinden ay

rılıp kaydının silindiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip görevinden ayrıldığı cibetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılma.
sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6945/56<Y72 - ll . 9 . 1961 

NAZMİ AKYUV A 
DIIMİ Meydan Müdiirii 

URFA 

Ka-rar N{). Karar tarihi 

2862 8 . 6 . 1967 

(Dilelcçi : Uçucululc yıpranma zammı mevzuun
da Danıştaydan aldığı kararın kesinleşmesine rağ
men infaz edilmediğinden miiştekidir. 

Ulaştırma Bakanlığının ccvabi yazısında : Di
lckçinin orducla kazandığı 5 yıllık uçuş itibari · 
zammı kesildiğinden T. C. Emekli Sandığına yatı
rılarak siciline işlendiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasınamahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ka:rar N o. Karar tarihi 

2863 8 . 6 . 1967 



-27-
(Dilekçerrin tarih ve No. su ile saıhibinin: adı, adresi ve dilck·çe öz~tryle kom:iı yon kararı') 

4060/ 4060 - 18 o 6 o 1962 

ABDULLAH KARAŞAHİN 
ı;;ıbeylıt nahi'yE'Sİ'rrde Hcmooğlu 

OGUZEL! 

(Dikkçi : 1960 ytlında Çobanbey'de yakalattığı 
kaçak malların mııhbir ikramiyesinin verilmesini 
tstemektedir.) 

İçişleri Baka.nhğınm cevabi yazısında : Muhbir 
ikramiycsini 2 . 2 . '1963 tarihli tediyc emriyle al
dığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gereği yapıldığı ellietle komisyonumuz çalışmala.nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine .oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
B. Uzunhasanoğlu 

B~kan V. 
Oi.imii.şane Milletvekili 

N. Akagiin 

{Dilekçe sayısı : 90) 

Karar No. Karar tarihi 

2864 8 o 6 o 1967 

Sözcil 
Adana Scnatöri.i 

M. Y . Mete 





DÖNEM: 2 TOPLANTı : 2 

T. B. M. M. 
DlLEKÇE KARMA 

BAŞKANLIK 

KOMISYONU 

DIVAN I 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

- .....: Sayı : 37 )llı--

Tevzi tarihi 

17 . 7 . 1967 Pazartesi 

( Dilekç:eHin tarih ve No. su ile sahibinin Htl ı , adresi ve dilekçe özetiyle k omisyon karan ) 

3~67 / 3267 - -1: . 4 . 1962 

ABDULLAH ÇITLAK 
Işık lı l~öyünde 

TİREBOLU 

(Dil ek. çi : Dnrıırnunun tesbitiyle kendisine uy
uun bir iş terninini istemektedir.) 

Çalışma Bakanlı ğmm cevabi yazısında : l\Iüra
caatının ilgili Çalışma Müdürlüğüne gönderi'ldiği 

YO bu malmmla temas etmesi gerekeceği bildirilmek
tedi r. 

Gereği diişüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes~de vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie başvurmayı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3277/ 3277 - 4. 4. 1962 

MUSTAFA 1UAM00LU 
Sosya l Hi zmetVer Dcımeği Genel S kı-cteı·i 

ANKARA 

Karar No. Kıı.rar tarihi 

. 6 . 1967 

(Dilek çi : Ankara'nın semtlerine göre okııl ih
tiyacının gideriımesi istcnilnıektedir.) 

Milli Eğitim Bakanhğının cevabi yazısında : 
İhtiyaca göre okulların yapılmakta olduğu bildi
rilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2866 8 . 6 . 196'7 



- 2 -
{Dilckçenin tarih Ye t\o. u i lc sahibinin a·dı, adı·esi ve dilekçc özetiyle komisyon kar:ırı ) 

:t~H7 j:l2H7 - (i . 4 . 1 !JG2 

1. 1-'E'I' Ifl A LTAY 
Atatiirk 11kokulu 0ğı·dmeııi 

~ EL(Tl\ 

( D ilekçi : Dmu:jtay il<lınnw m_ijmr n /Jal"rmlık

(rı ı•crilnıiy!'n lwklarmın illiının iııfaziylı wrillr 

{JC lirilnusine krırar ı·c rilmcsini isi rm ek lcdir.) 
:\f iili' Eğitim Bakan lığmın <' <' '·alı ! yaz ısında : 

Dileln:inin G273 say ılı Kaclı-o Kmmn ııııtı ıı nyıı;ıılnıı-

masınd an d oğa n hakkı mü lcte<ıep a ksak lı :-;·. ııı izalc 
C' ı1 <'c><'k lıir kanun tasa ı·ı sıııın.lıazıı-landığı ,.<' T. B. :\f. :\ f (>(• l isi ıw sunulmak i.i z<'l'<' bul uııdu i:(' ıı lıildiril

mektrdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde viikı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirilmesi için kanun tasansı hazırlandığı bildirildiğ·i cihetle h:omisyoPn
muz çalııımal annı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

- -----·----------------------
:1 :109 ; 3:309 - G. 4 . 1962 

KJ:DI L ÜZBA Y ve aı·kacl crşlı111 

Dcrrlıoğ:ız nı:ılı:ıllcsi P:ızn· ı·yeı· i kazasıll'< l a 

Kam r No. Knnı r tari hi 

2Riı 7 . n . 1 %7 

( Dilekçil l' r : S eramik fabri/;asınm kn :alamıdrı 

lmndma.sını istenıektedirler.) 

Sanıayi B aıkanTığnııın c vabi yaz ırsındn. : Huzü

yi ik'tc srrnııı i k f:ı l ıı1kasının lnırn l' rıı·:ık f.<ınli~'ri " 

1!; <:tiğ i lıil<l i ı·ilıııc· l<t<'ıl ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercice incelenip gereğinin yapıldığı cihetlc komisyonumuz çalışm.alannı düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

A Ll DOL.\P 
Kıyık srıııti Barut luk malıallesi T ürk sokak 
Xo. 7 

K arar Ko. K arar tal'ihi 

2868 ~ . G . HlG7 

( Dilck çi Koyıın siiriilerini ollalacak yer i st e-

m ektedir.) 

Taı· ı ııı Balm nJ ığının <'C'Yalıi yazıı.,ııııla : J>i lt•k
c:ccl rki şikfı.y<> t konul a ı·ının g-iıl rı-ilınifj lın l un<lıığn 

b i ldiril nıckt diı · . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Ko. Kara ı· t al'ih i 

2869 . 6 . 1967 



-3-
(Dilekçcn iıı t arih ve No. s u ilc saınibin)n adı, adresi ve dil ekçe özetiyle ·komisyon kara n) 

:J:ıGOj:1:lGO - 1 O . ..J.. 1962 

IIAIJJL 113RAU11I ('E'PİGÖZ ve admdaşlaı·ı 

~ishctiye mahallesi ge<>ekonclu salcinl l'i 

Eti'l~ı· - İSTANBUL 

(Dil k çi : II azine arazisi iizeı·inc yaptıkları ge
ce kondularının yıktırıZarak arazinin başkasına ve
rilmesinden şikayetç il cr.) 

!ı;işlcri Bakanlığının cevabi yazısında : Bahis 
konusu yerin 6188 sayılı Kantma göre l\filll Sa
vunma Bakanlığına Ycrildiği bildiri'lmektedir. 

Gereği dti§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına nıüracaatı gerektirdiği cihetle koınisyonumuz çali§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

3373/3373 - 10 . 4 . 1962 

SÜL EYl\fAN YILDIRIM Ye arkada.) arı 
Siı..ra bU(• ağına bağlı köy mulıtaı-1 ı ğ· ı 

Ardaını ı: ARTVİ • 

Karar No. Karar tarihi 

2870 8 . 6 . 1967 

( Dilekçiler : Ağı/lar - Sirya istikarnetinden ya
pı.lacak olan yolıın Artı•in, Erzıırurn Devlet yoluna 
bağlaıınıa.sım istemektedir.) 

Köy İşleri Bakanhğımn cenbi yazısında : Köy 
.\-ollarının h azırl anan pltm YC programına göre ya
pılmakta olduğu bildirilmektedi r . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice planla yürütüldüğü ellietle koınisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3395/ 3395 - 13 . 4. ] 962 

İBHAH!M ÇBTİ Ye arkadaş l arı 
Bch<:cliye köyü 

ESK!ŞEHlR 

Kal'lar No. Kaırar ta.rihi 

2871 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Romanya göçrncııi olarak Anayur
da geldiklerinde 2510 sayılı Kanuna göre kendile
rine verilen tapıılıı arazileı-in bilalıara Taı·pak 

köyliileı·ince nıahkeıne ilamiylc ellerinden alınma
sından şikayetçidider.) 

Köy lş l 1r-ı ·:iı Baka.l1hğı11~ın ce'Vabi· yazımnda Arazi'l<n·inin keınodüerine H azinece ia les:iı için gere-
ği ni'll ya ı> ı 1 acağı bi·ldi ril mektccHr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2872 8 . 6 . 1967 



- 4 -
( Di·l<'k(:(· ııiıı ütı-i'lı n· :\o. su ilC' salıilıiııiıı ailı. ad ı·csi YC dilckı:r özMiıylr lwıııios.v oıı kar<~ n ) 

YCSCT DE.\[IR'I'A~ 
Aksa r:' y malıallesi E l:"tzığ r:H idrsi • o. :Z9 

P.\L[ 

( D ilek('i : 1'ak ıj' arazilerinin krnnıtla~lmlması

ıuı itiraz rrlilınck 1 edir.) 

Kiiy İ ii l rr i Bakanlığının crYabi yazısıııda : 1\a
ınula~tırnıa ııın topraksız c:ii' t ı: inin a ı·a z i ilıti,,· arı

nın kaxr; ıl anmak iizr ı·e -+7:>!1 \'t' fiGL s::ı~·ıl ı ('il'tı:iYi 

Topraklaııclırnıa kaınııılarına g-iiı·e .Yilpıldığı, siil'r
sintlı· itiı·az t>ılilın cdiğ i , kanıu laşt ı rma lı rclı·lleı·i iidrnip ll az iıı c adına tesc il edi l diğ i w lıili'ılıara top
raksız r:i l'tr,:i~·p dağ ıt ıl ıp tapuların veri ldiği cilıct l <' ~-ap ılacak işkm kalmadığ· ı Jıildiı·ilın rktt'dil'. 

Gereği düşünüldü : Dilel{çinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı'?malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~ ı:1 1 /3.t;) l - 17 . .ı. 1962 

ABTWRRATL:\IAN TUIAZ Ye aı·kada.-ılal'l 

~Ianifaturacılat' c:ar~ısı Ko. 3 

SALlii Lt 

Ka.nı.r No. lü rıır tarihi 

~873 H . 6 . J %7 

( Dil c kçil l!ı' : Salihli Valeks, J/ on isa 'l'ckst il ı·c 

D emirköprü Barajı Anonim Şirkflinf hissedar ola
ı·al~ yat ırım yaptıkları halde sonradan lı ·ssclc,.in 
( r 5 1 ini satma/rm Siimcrbanbn .~irkrlin S ( 1'

kii idarfsinrlc kendilerine lıi~·lıir yetki l't koııl rol 

murrıkabe hakkı tanıınadı .ğı içiu lm hakkın sağlan
masını vcycı meı•dıw.tlarmm k endile rine iadesini is temelct ccliı·ler.) 

Sana~-i Bakanlığının ccYabi yazısında : Krcelitör müessese olarak tcsi:lrı-i n işlr1nH' Y<' ar: ıl nıası YC 
işlrtnıryc devamı İ\ in C'n biiri.ik :vüki.i Y<' payı bu lunan Si.iıncl'bankın ımırakıılır g-iiı·t· ,·i ni ifa clııHı. ; i 

r;rı·<'l:rrPği hıı swm şahı slnl'ın lıissrdal'l ı k yrtk: l cı·i ııi kullaııına~-a mi'tııi hall<'r hulunmacl ıı~ ı YC' lnıgiinkü 

lıa.liylr lıi~sc l cri nin satınal ı nmasının diişi iııiiJ c miyrccğ i b i l c l irilnı cktc cliı· . 

Gereği düşünüldü : Dileltçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l organlarına müracaatı g-erektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3386/3386 - 1:! . -ı . 1 96~ 
IUZA KAHATAŞ ,.r arkadaş l aı· ı 

! ncholu köyü. ı: i ftç;ilcri 

Bozdoğan - AY Dl -

Karar No. Karar taı·ihi 

2R7.t R . 6 . 1 %7 

( D ilekçiZer : Y ıllcırd ır irıırır, ilı ya ııı esrri re mag

raflariyle ziraat arazisi haline gftirdik/c;·i yrrla 
iizcrindrlti miiktegıp haklarınm Tar 1 ın Bakanllğuı

ra tesbiti suretiy le Anayasa ı-e 3573 sayılı K an ll
nun ııygıılanmasmı istemektedir.) 

Tarım Bakanlığmın cevabi yaz ı sında : l şi n ~·ar~ı organına müracaatla nci.iccl nip imar YC ihya 
edenlerin tapularını aldıldan bildirilmcktcdil'. 



- 5 -
( Dilrkı:_:<'nin tarih n No su il<' sahibinin adı, adı·csi ve dilek~e öze•tiylc komisyon kaı·ıı.rı) 

Gereği dü~ünüldii : Dilek2inin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
ide-ri 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 yapılınasına mahal g·örülmediğine oy birlij'iyle karar verildi. 

0~l.ifl/80!ı0 - !ı . 6 . ı%~ 

ALl ALTl'X 
Karatanık kiiyiindt• 

C:ÜLB 

Karaı· :-.;o. Karar taı·ilıi 

2R75 R . G . 1967 

(Dilcl;r;i : lirıdastromuı bir mı rnrl l:öylerinc 
eirınrsini istemektedir.) 

Ba. bakanlığın <'<'Yabi ~-azısıııda : Karatanık kö
·'·ii. tapulamasına 1%7 sPzomıncla başlanahilC'Ccği 

lıil<l i ı·il ınckü•dir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekginin yukard::ı. ÖZ3ti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gereği 1967 sezonunda yapılaca~-ı cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

:H)G8/8!>GR - .) . 6 . 1962 

IIARA;-; OZER \'<' ıırkad::ış•lan 

zifeli iş<:i olduğu ,-c iıı bitimiyle 

IümH :\fo. Karaı· tarilıi 

2R76 H . 6 . Hl67 

(Diıelrçiler : Türkiye SeUiiloz J(ağıt Fabı·ika

lnrı işletmesi Genel Jllüdiirliiğündeki eski işle1·i

ıı e al ınmalarıııı istemektedi?·ler.) 
Sanayi Bakanlığının ceYa'bi ~·azı ında : Dil<.'k

<:ilcr<len işine tlc,·amsızlığı db bi~·le iş akdinin 

f shedildiği, H alim Darılmaz m ise mm·al~kat Ya

ilişiğinin ke ildiği, diğ r dilek<:ilerin ise mü esed" eYYclce <:alış-

tı~·ıııa daiı· knyda r::ısg-rlinnırtliği b:Jdirilnı<'kf dir. 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
bli ic.a'!'i mcrcic voya. ys:rg'1 org·anlarına :müracaat1 e·e:;:ektir iğ·i cilıetle ko:misyonnmr1z ç:ı.lı§::nala::.ıu 

d~~zenHycıı. 140 sayılı Kanun-:ın 5 ıLi maddesine ait işlerden olması h:ı.sebiyle koınisyon;mmz.::a bi:;
i~k.ı'. yapılmn.sınn. mah::ı.l g·örülmedieine oy birliğ·iyle karar verildi. 

Karar N o. Kaı·a r tarihi 

2 77 8 . G . 1 !Hi7 



-6-
(Dilc-kçcnin tarihver o. su ilc sahibinin adı, adresi ve dile'kçe özetiyle -komisyon kararı) 

3970/3970 • 5 . 6 . 1'962 

l\JEIHIET ŞEREFH.Ai"\fOGLU ve aı·kadaşl arı 

•BtTL!S 

( DilekçiZer - Vakıflanndan gayrimeşru şekilde 

f cı ydalanmaya çalışarı Diyar·bakır B öl.ge lll iidiir·ii 
Süleyman A vşar'ııı yolsıız har·eketler·inden şilcii

yetçi.) 
Dovlct Bakanlığının covaJbi yruzısında : Vak

fın mühhak olduğu dhctle cnıancten 2762 sayıl ı Kanuna gıöı'e Valnflal' Genel 1\!Liicliirliiğüncc ida
re e<li•ldiğ:i i~in incol e ndiği bı~ldil'ilrrnC'Iktcdıiı·. 

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 birliJiyle karar verildi. 

3971/3971 - 6 . 6 . 1962 

.AL! ÇETiN 
Tekel Başmiidi.irlüğıü ılıademc ve bel<'çisi 

ANTAI1YA 

Karar o. Kaı-aı- tarihi 

2878 8 . 6 . ] !167 

(Dilekçi : llarıuni terfi süresını doldurduğu 

halde terfi etti·rilrnemesirıden şiluiyetçidir.) 

Gümri.Uc ve Tekel Bal<anlığmın oevaıbi yazısın

da : Dilekç'inrin teriii th.ususunun 1967 mali yılı 

lbütçcsiyle imkan cJ1de edildiği 1ıalkclirde omsalleı·iy

le birliij\!te nazara almacağı lıhldiTihn ~kted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yet
kili idari mercie 1967 bütçesiyle yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3976/39716 - 5 . 6 . 1.'902 

:JIEI-UlET K\11N ATAÇ ve arikadaşları 

Loğ:mar köyünda 

Paılu • Elfuzığ 

Ka·rar No. Karar tarihi 

287~ 8 . ·6 . 1'967 

(Vakıf arazilerinin düşük bedelle istirnlakiıı

den ve işlenıin yol.suzluğundarı müştekidir.} 

Devlet Ba:kanlığının ceva:bi yaızısında : Vakfın 
rt;opraksı ·z ç1.ftç iye tovzii için me<vzuaıta uyıgun şe

qülde ve rayiç bedeli ile ]{l3!ffiulaştır:ill.ıp satış bedel
'ler,iyle alınan hisse senedi faizlor1inin vakı fıtan ya
rarlananlarıa ödendiği ıbildir.ümekıtcdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2880 8 . 6 . 1967 



- 7 -
( Dilck~cnin tatih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan) 

398 1 /~981 - 7 o 6 o 1962 

REŞA'l' 1\KStT 
'l'opr:ık ve l !'lknn Mcıınını 

l~RZJNCAN 

(Dilekçi :Almakta oldnğıı maaşla geçinemediği, 
tasnrrııf bonolarını satacak yer b1~lamadığnıdan 

yakınına.kta.dıı·.) 

Köy 1şl cri Bakanlığının cevabi yazısında. : lVIa-
:ış ve terfilcrlc il gi li ıncr'i kanunlar kaı·~ısında kad
ı·o ve müktcsep ve kazanılnııfJ maaşından başka bir 
hak tanııunasıııın mümkün olaııııyacnğ·ı bilc1irilınck
tcdir. 

Gereğ·i dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilg:Ji ve yetkili 
ida.ri mercice incelenip mevzuata göre yapılacak i~lem olmadığı anlaşrldığı cihetle komisyonumuz 
çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ~]lerden olınası hasebiyle koınis
yonumuzca bir işlem yapılınasma mahal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

3983/3983 - 7 o 6 o 1962 

YILDTHD[ DATl1T( 'LI 

JLııııidiyc malıallesi Kırklareli caddesi 
('ıknıaz sokak No: 50/ 7 

BABARSKt 

Karar No. Karar tarihi 

\ 
2RR1 R . G . J H67 

(Dilckçi : 1960 - 1961 ders y?lınrla ls tunuııl 

Ll't•azıın Okıılıı ~ tssb. T emel J(uı·sıı tal ebesi iken 
hiçbir hak ·tanımadan ikinc1: sınftan çıkanlmasm

dan yakınmalrta 1•e meslekine iadesini istemektedir.) 
lVIilli Savunma Bakanlığının cenıbi . ·azı sımla : 

Lc\'azım Okultı 9 neu dönem Assb. Tenwl Kul'Sunn 
haşaraın:ıdığı ir: in okul ile ilişiği kesildiği bildiril
mektedir. 

Gereğl dii~ünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçes.;:ıde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerinde g·örülmediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait iŞ<lerden olması hasebiyle komisyonumuzca b:U işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3093/ 3993 - 9 . G . 1DG2 

IUCU iT BARCT Ye arkadaıılan 
N li fu~ l3aşkDtibi 

MALA'l'YA 

Karar No. Karar tarihi 

2882 H . (i . HlG7 

(Dile!a;ile ı· : J(adrosuzluk yii z iindcn te rfi erh

ınediklerinden şikiityetçilm·.) 

Jçişlcri BaJcanlığının ccYabi yazı sında : 1965 ~· ı

lınua 627 sn~·ıh Kanunla alınan kndrolarla terfiJ r
rinin sağinndığı bildirilmektedir. 

Gereğ·i düşünÜldü : Dilekçinin yul{arda özeti açıklanan dilekgesinde viUn isteğj ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirlldiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait iı}lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapıU.masına ma
hal görülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. KaTar tarihi 

2883 8 o 6 o 1967 
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(Dilckçenin tarih ve N' o. su il c sahibinin ndı, adresi ve dilclkçe özetiyle komisyou karaı·ı) 

4017/ 4017 - ]3 o 6 o 1962 

RAFET öZER 
Arif Ağa mah. Salı Tckkc sokak No: 3 

EDIRNE 

(Dilekçi : i stifa suretiyle uzaklaştmlmak mec
buriyelinde bırakıldığı belediye zabıta nıemıırlnğu 

qörevine iadesini istemektedir.) 
lı: i ş l <'l"i Bakanlığının ccvabi yazısında : Dilck

ı: inin gö l'cvinı1 C' n kendi a ı·zusu il c aynl<lığı bildi
ı·i lnıckte diı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan rulekçesinde valn isteği ilgili ve ye tkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı K:ı.nunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir ~}leın yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

-W-1·7/ -W.J-7 - 18 . 6 . 1 96~ 

KAPTAN KESEMEN Ye arkadaşlar ı 

nnıhuri.vet caddesi lGimil Bfcndi sokak 
No: 3 

Aralık - KARS 

Karaı· o. Kara ı· tarihi 

2884 R . G . J 9G7 

( Dilekçi/er: Aralık Asliye llukıık Jlalıkcmcsiııce 
istcnip iade edı'lmiyen dosyrıTarının biran önce iade
sini isteıııekt cdi ı-l.e ı·.) 

Köy !şl eri BalmnJığı ccvabi yazısında : İl gi li 

clftva dosyasının 19 . 3 . 1964 tarilıli yaz ı ilc Bakan
lıktan mahalline göndcrildiği bildirilınckLc(lir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanm dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

4077/ 40'77 - 21. 6. 19G2 

AL! ÖZBAY 
Zir nıa:hall si' Har'man sokak Ko. 37 

HACrBEK'I'AŞ 

Karar N o. Karar tarihi 

2 85 8 o 6 o ı 967 

(Dif ekçi : E vinin yanması. sebebiyle yardım 
yapılmasını istemektedir.) 

lçi~ l e ri Bakanl ı ğının ccvabi ,vazısmda : "EYinin 
yanan samanlığının halkın ~'a rdımı il c yapıldığ ı 

yard ıma mnhtacolmadı ğ1 bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2886 8 . 6 o 1967 
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(Dilekçcn.in tariılı ve No su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle k01.1\.İsyon kal'arı) 

4078/ 4078 - 21 . 6. 1962 

SÜTıBY:MA:t\ AKKUŞ 
(1 öbekYeren köyüııd€' 

( Dilekçi : Silah la tecaviiz, yol kesme, ıı·za tera
rii z, evlere baskın, mallarının gasb edildiğind n :Ji
kayetle mal ve can emniyetinin sağlanmasını ist c
m ektedirler .) 

ÇA'l' !~; i şleri Bakanlığının ccYabi ~·azısında : Şikfı~·et
~; il erin il merkezine naldilıane ettikleri Ye Sülry

nıan Akkı.ış'Ja aralarmda husumetlrrin dfi.va nı C"Vzun €'diıJ'ilp affa uğl·a dı•ğı bi'rclilrilmektediı· . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ileili ve yetkili 
idari mercice incelendiği veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça
lışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. · 

4079/ 4079- 21 .6.]962 

iiiUSTAF \ FEVZİ ÖZD!LBK 
H amamönü Drm irtaş nıahallrsi Kü c:iik 
fl el in sokak Ko. 8 

AXKARA 

Karar No. Karar· tarihi 

2887 8 . G . HHi7 

(Dil ek çi : J(ömiir Teı ·zi ı·c Sat ·15 Yönetme liği

nin tadili ı· eya ko k satıJının serbest bırablması ıı ı 

istemcldedir.) 
Enerji Y<' Tabii Ka~·naklar Bakanlığının eenbi 

yazısında : Dil ek~;inin talebinin :n'ri nd e olduğu 
ancak malıdut istihsal sebebiyle kok satı~ı ~erbest 

~-apı l amıyacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ça
lışmalanm düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyo
numuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-±080/ .tOSO- 21 .6. 1%2 

SERTİP AlUIAN 
Nrfsianer ( Değerli ) köyünde Muhtaı· 

VAR TO 

(Dilekçi : Köyliiyü 
1961 yılmda köylerinde 
ğmdan şikayctçidiı·.) 

Karar No. Karar tarihi 

28 8 . 6 . 1967 

Topraklandırrna Kanunıı 

adil Jekilde 1ıygıılanmadı-

Köy İşleri Bakanlığının eeYabi yazısında : Ya
pılan incelmeele uygulanıanın usulüne u~·gnn şe

kilde yapıldığının anlaıııldığı cihctle :•apı l acak iı-ı

lcm olmadığı bildirilmrktedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 

idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedi

ğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karar N o. Karar tarihi 

28 9 . () . ] 967 



-10-
( Dil<'k~f'nin tarih w ?\o. su ilr sahilıiııiıı adı, aclrrsi ,.e t1iiL·kçe özetiyl e komisyon lmı·arı) 

.ıosn;.ıosn - :.!3 . 6 . ı 062 

}[(-ST/d•'A .\ SL.\X 
Biiyük Zr.,· tıııılıı nıalınli<'!->İnd!' 

(Dil('/;çi : 23 yıldır kulsal c,ijitmnılik qiircı·ini 

yaptı(jı halde ıllcmurlara yapılan 'ft 20 zanllllln 

Üllrlisill(' ö11re ı·c rilip soııra k ('s ilm csi lld cıı emck
lili/; lwkl:ı ı·uilnı cm csinden şikayetçidir.) 

Saıııanıl;ığ' · l f.\T. \ Y ~lilll Savıınıııın l);ı ıkfınlı ğmın c·r,·n.hi yaz ı ~;ııı-

cla : Dil t'kr: iyc' ~2G sayılı K·a nun g-c· ı· cği n cc i ~ l c'm 

yapılması \'(' 'l'. ( '. Enwk· li Sanclığıııea tn1vı •l\Jlmk er tn•li, t<'scil Ü"fİ ve nüfus eii z claııı iil'l1rği is
tcnip cdlw11i111i ği \ 'C' 10 yıll ı k hi•z ın c-l iıı f' kar~ ı~ık ı ~n2 liı·n bıorrJanc1ırılc1ığı bilcliı·ilııırkl N1.ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği veya yarg1 organlarına müra.caatı gerektrdiğ'i 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. 

Kamr· :-;o. K nmr· tarih1 

2890 H . lı . 1%7 

- ----------·--------- ---------------------
400:.! /Hl'l:..! . :..: :ı . ... !!lii~ 

JfA~AX EGE 
-:\lu h tar Kc•ııırr K ny·:t ıkiiyıündP 

(Dilekçi : ](öyleri h iikm i şahsiyeti n e ait mer'a 

ı · ı· köy lıa/l,;ınm ta.rla. ·ve çayırlarıncı tcca.ıı iiz, gas]J 
ı ·r yol kesmeden şikô yet edilm ektedir.) 

l r:i ~ l c ri Bnkanlığ ının C'C'\·aıhi yazısıııcla : Dil rık

<:inin I !}()~ yı lınd a ,·i'ııkı bir :ııı 'ln.~mmd ı ·k s<'llwb iyh' 
yaptığ ı müra(·a·al ı bil fıl lı ara JwPl e dilıliğ.i bil c1iril 
ıncıkıtc diı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle konıisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-!102/ .f. JO:.! - ~ı; . 6 . I nG:! 

Akla.ş ma hallc•si :!. )T ııhtnrlık ~o. : H 

.\l\KA lL\ 

Karn r 1\o. 1\a.rar tarihi 

289l R . 6 . 1967 

( D ilekçi : Jlııhtaç dıırumdcı ohl1tğnnclan {'ır

kez kazası 1/öyiik köuiinden J!a zinr arazisi ı·cril

mesini istemektedir.) 

.\Ia liye BnJka ı ~l ı ğ ı nın cC"vaı bi yaz ı s ınclıı : lhıti

ynr: vr aı·7;Usunu Atıl<'nr·:ı \Tııliliğinr O ıiolcliı11 c1i ğ i 

Ib C' J ür t ilmcık·tcdi r. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Karaı· No. Kanır tru·i l ıi 

'2892 8 . 6 . J9G7 



- ll -
(Dil okçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin :ı.dı, adresi ve dilekç·e ö·zetıiyl e koımisyon karal'ı ) 

4111/ 4111 - 28 . 6 . 1962 (Dilekçi : Jiaymancı kazası Hiiküınet tabibinin 
EFRAI-IiM YAVUZ ~ahsi menfaa.ti için memuriyet nüfuz ve yetkisini 
Kuetuluş MRıh. Uzman sokak No. : 2 ltötüye kullanmasından yalmıınaktadır.) 

Sağlık Ye Sasyal Yar·dım Bakanlığmın cev.:ı-
ıFJSIQŞEIDR bi yazısında : 9<84 sayıh Kanunun 13 neü mad-

desi eeza tiearethane}erinclcn ba ka yerlerde yal
nız s;ınat ve zira.atte krnllamlan zehieUi ve mücssit· ecıza ve ld:myovi maddel erin satıqa,'bj]cccği bil
d i ı·ilmcıkıtc c'Lir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiniİı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci ma:ddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö
rülmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

4112/ 4112 - 28. 6. 1962 

MEHMET YAŞAR BULİ 
Tapu Sic.il Muhafızlığında memur 

ÇUBUK 

Karar N o. Karar tarihi 

~891::l 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : tJstiindeki komünistlik sıfa1mmı lcaldı
nlamk kendisine görev verilmesini istemektedir.} 

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında : Komü
nistlik propagandası yapmak suçundan mah'lrum ol
duktan sonra yenid n aldığı görevlerdeki durumu 
it~bai·iyle işine nihayet verildiği bildiribııektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği. cihetle komisyonumuz çalı~malarmı dü 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca biı ' 

işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli.Jiyle karar verildi. 

9645/9645, 4129/4129 - ı. 10 . 1963 
FATMA YJLM:AZDRMİR 
İsmetpa.şa Mahallesi 9 ncu Sokak, 
Kilise odası No. 3 

AYViALIK 

haldn tanıyan bir kanun hükım.ü mcıvcudolmadığı 
kali de mümJrun olamıya,cağı 'bildirilmel<>tedir. 

Karar No. Karar tarihi 

2894 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Eşi jandarma ba.şçavuşu llfustafa Yıl
mazdemir'den nıaa.ş bağlanmasını istemektedir.) 

İçişleri Bakanlığının ceva'bi yazısında : 1683 sa
yılı Askeri ve mülki tekaıüt Kanununda yalmz ge
dildi küçük zabitlere emeklilik halekı tanındığı cihe't:
le; bunlar g1bi temditli sımf erbaşlarına emelclilik 

için eşine maaş bağlanamadığından kendisine inti-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanuna aykın görüldüğü 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. 

Karar No. Karar Tarihi 

2895 8 . 6 . 1967 



- 12 -
( Di lck~r ııin tarih Y<' Nn. sn i lc snlıi bi ııi ıı :ıdı, n.drrs i v c di l c k ~e özeti yl e kom isyon kara ı · ı ) 

4145/4145 - 2 . 7 . ] 962 

Y AKFP ER.AST;ı\~ 

Ş <:'lı za cl c.lı ıı.~ ı DNl re fencli Sokak Ko. 2-l 

t STXi'll3UL 

(Dilekçi : ! cra ve l flas kanunu tasarısında ı:ste 
ı til en tadilatın yapılması iste nilınektedir . ) 

Geregi dü}ün'ı.ildü : Dhlekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcsinde vakı isteği l:"anu, teklifi 
veya tasansına. konu teşkil eylediği cihet le komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci ma.ddesine ait işlerden olması hasebiyle lwmisyonumuzca bit.: işlem yapılmasına mabal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

41-ıR/4148 - 2. 7. J %~ 

ALt 1mH1mT FŞAK 
3-t-060] 2 sigorta No. In 

C. l\Ii.i ·cil im - tTaymhol u - TBKİRDA(j 

Ka ra ı· No. K ara r t ari hi 

289G ,q . G . 1967 

(Dilek çi : Dıırumıuıa uygun bir i5 teminini is
tcmektrdir .) 

Ça lı fima Baka nlı ğının ccYabi ~Ta zı sında : :Ml'sleki 
duı·umlarım bildirir formüller doldurulup bt'kl et il
diğ i İ §çi ihtiyacının da yeı·inc ge tirildiğ i hi ldiı· il 

ın l"k c-tdr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cibetle Komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıl

masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Ko. Karar tarihi 

2897 8 . 6 . 1967 

-------------------------------------------------------------------------------
4157joJ7;)7 - 9 . 7 . 196~ 

BURHA~ ATAK VB ::\IEJDrET ATAK 
Ker em Canbolat Arzulı aleı Yasıtasi yl r 

BRCt~ 

(TJilek.çiler : Tarmı Brıkaulı.ijı kanaliyle 20 000 
li ra Zairaat Banl\ası kredisi isteın ektediı-le ı·.) 

Ticar et Ba"kanJığmın covabi yazı sında : Dil ckçi
l e ı·in 1963 tc alelıklan 9 J 48 1 ira borcu öll emcrl ikçc 
ta lPplerinin yapı lamıyacağı bil d iri! nı cktcd ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği c~hetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kanıı· No. Ka ra r tarihi 

2898 8 . 6 . 1967 
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( l)iJckçcnin tarih ve No su ile salüb'inin allı, adresi ve clilckç:c özetiyl e kom.isyon kar·arı) 

4167/ 4167 - 3. 7.1962 

TEVFİK AKl\rAN Ye arkadaşları 
Bclcdi~'e l\ruhasibi 

Di Y ARBA KI R 

( DilekçiZer : Belediye muhasibi ve diğer arkadaş
larının görevlerini ifada tesiı· ve zorlama,lara uğı-a
maalrma miini olunınası istenilnıektedir.) 

İçişleri Bakanlığının cm;ahi yazısında : Belediye 
saymanlarının ödemeye zorlanaınıyacağı hallerin 

~'eni Beledi.vcler kanun tasarısınm 1 1 nci maddesiyle tesbit edildiği; kanunlaşt1ğ1 takdirde malızur
ların bılkacağı . bildirilmclüooir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç ldana,n dilekçesin.ie vü.kı isteğ'i kanuıı tekli
fi veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz ça ~malai·ım düzenliyen 140 sayılı Ka
mmun 5 nci maddesine ait işlerden olması has e l>i.yle komisyonumuzca bir iı]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğ·iyle kn.rar verildi . 

±172/ 4172 - 4. 7. Fl62 

ŞEFİK SAKAR ve arkadaşları 
:Mcrga.scfro kö:ıründe 

Karar No. K11rar tarihi 

. 2899 R . 6 . 1967 

(Dilekçilc-r : Topı·ağa mııhtacoldnkları haUe 
köyTerindeki lla.zirıe arazisinden varlıklı kimselerin 
faydalandığıııdan bahisle Toprak J(mııisyomırıca 

biran evvel işüı ele ahııarak topraklandınlmalannı 

istemeldedirler.) 

Kö.v işleri Bakanlığının cedbi ~-azısında Arazi Lalabi konnsnnun tetkiki iç:in M:uıı Valiliğine 

,vazıl dığı bil di rilıme.ıüedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gerekli emir verildiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4175/ 4175 - 4 . 7 .1962 

FATMAKURU 
Ncilsii'shaklı köyünde 

Eyn~il - GİRESUN 

Ka.r:ır No. Kıu·m· t~ri'lı i 

2900 8 . 6 . J 967 

(Dilekçi : ölü işçi eş ve babalanndan bağlanacak 
maaş wuaıısının tedavi masrafı ve borçlanna, saı-f 

edilmek üzeı·e on seneli.ğinin biı·den kendilerine 
ödenınesini istemelctedider.) 

Çalışma Bakanlığmm cenbi yazısında : Dil ek
çi eşlere ve ~ocuklarma bağlanan maıaşın J O yıllık tutarının toptan ödennwsine kr.nun hiiki.iınleri mü
saade etmediği bildirilmektedir. 
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( D i:Jckçrıun 1a e1h ve No su il c sahib inin aıt1ı, adresi ve dilekçe öretiylc komjsyon kararı ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

41 2/418~ - 5 . 7 . 196~ 

YAŞAR DOUANAL 
Açıkçrf)me civarı Zeytinburnu scmt i Sokak 

No, 34, E v No. 5 

lSTANBUT1 . 

Kıı r ıı r No. Kara r taı·ihi 

2901 8 . 6 . 1!)67 

(Dilek çi : (D) cetveline tabi ücretli personelin 
de memıırlara sağlancın çocuk zammı, izin ve sair· 
haklardan faydalandınlmalannın sağlanılması is
ten ilm e ktcdi l'.) 

l\filli Savunma Bakanlığ ı ccvaıbi yazısında : 
4.7.1965 tc kabul edilen 657 sayılı Kanunla istek

. lr rinin yr rin c getirilmi., bulunduğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti acıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Osmani~rc Sığırtmaç ok:ık No. 26 

Bakırköy . 1STANBUTJ 

Karar No. Karar tarihi 

2902 8 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Eclinıe A sliye Hııkıık lllahkemesincle 
açt?ğı tapulu gayrimenkulii ne vôJcı müdahalenin 

ınen'i ve taptı kaydının iptali davasında tamamen 
haklı olmasına rağmen davalının daha eski kaydına 

itibar s1ırctiyle diivasmın reddedilmesinden yaJmı
rnaktadır. 

Adalet Bakanlı ğının ccvabi yazı sında : Yarg1ta:vca incel enmiş bulunan mah'keme kararları aley
hinde k('S inJ~cn hülrnıe karşı BakanJıkça :nıpılacak kanuni i şl em kalmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö~eti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı. organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalısmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJiylc karar verildi. 

Karar No. Kurar tarihi 

2903 8 . 6 . 1967 
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(Dil kçenin tarih ve ro. su ile saJıibinin aıdı, adresi Ye dil ,ek~e özetiyle komisyon kaı·arı) 

-1-~0-lft~O-l: - 7 . 7 . 196~ 

l\IÜST ECAP BAKKAL 
ı · ;ı~ · alw~· malıalles i Beyendi sokak ı\'" o. ~ 

BALJKES1H. 

(D i!ckçi : 1'ap1'1u malla:m:n elinden alınma

.mı ·lan şikôyei(idir.) 

Kö.'· İ i:j!c·ı·i Bakaıılığınııı ('C\'abi yazısında : l >i
IPk<:i Ye ailc, i fertlerine 1%6 ~ılında Pamuk~u kii
~ -ünde Jıir e,-w 21 dönüm arazi wrilerck iskitn 
edildiği halde; kentlisinin tapuları aldıktan son ra 

ba~kasma kiralıyamk köyünii. tcr·k ettiği cihetle ~:5 lO sa~·ılı Kaııumm 39 neu maddesine güre ınal

l arının geri alınarak Hazineye tescil edildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti f.',çıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice gereği yapıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğ'ine oy birliğiyle ·arar verildi. 

4~ 1 4/4214 .. 10 .7. 1962 

<:1{:'\ ('"\ (L\. (' lTRAZ 
Peyni ı · li' köyün dr 

Karar No. Karat· tarihi 

2~0-1- ~ . 6 . ı %7 

(D ilekçi : 1' atan i hizmet tcrti/Jindcn ınaa-:5 bağ

lanmasını istenıcktrdir.) 

l\Iilli Savunma Bakanı ığıııııı cc,·abi yazısında : 

Tortuııı - 8RZ"C'RlT. ı 

Emsaline n azaran savaşlard?. ~ok üstün ve fev ka
ladc ba§arı gösterdiği ka~·dına ü•sadüf rdi l eınediği 

ic:in dileğinin ~·erine getirilemi~weği. bilr1irilınek

tedir. 

G,-reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalanm. düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait, işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i.§lem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1-2~9/4229 .. ]0 . 7 . 1962 

HANiFE UYSAL ve arkadafiı 
Tn~t epl' kö~·ünde 

ınun kcndileı·indcn sonılduğn , 

Karar No. Karar tarihj 

2903 H . 6 . J 9G7 

( DilekçiZer ~ ehit babalanndan yetim maaşı 

bağ{ arıı lmasını is te me ktedi1'leı·.) 
~ Ii !li Sanınma Bakanlığının <' <'Ya bi yazı. mda : 

Arııi,· ka,v ttlarının tctkikindc dilckr:ilcr adına ha-
L,AP EK1 balarından ~chit ınaaşı bağlanması ic:in \Takl arı-

nın Bakanl ığa geliş kaydına raslann:!adığı, dm·ıJ

O'eldiğinde ger kcn i şl emin yapılacağı bildirilınclctediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip müracaat dilekçeleri ve bs.balannın şehit kaydı istendiği cihetle komisyo-
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(Dilckçrııin tarih YC Xo su ilc sahrl>inin al(lı , a-d resi ve dilek(}e özıeıt!ıy l e komıisyon karaıt' ı ) 

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

.J-~30/4230 - 10 . 7 . 196:2 

AlL\rE'l' 1\AY,\IA~ ,-c aı·kaıla~lul'! 
Haı1mı.nlar ıııalıal l rsi FcYzibaba sokak No. 17 

MERZ1FOK 

K a ra r No. Karaı· tarihi 

2906 H . G . 1967 

( Dilekçile'l' : Jf erzifon Devlet !Iastanesi trıbip 

ı· e zı e rsonelinin yolsnz f ukl an ndan [jikayetçidirl er.) 

Sağlı k YC Sosyal Yanlım Bakan lı ğ ının ct'\'abi 
~-azıs ı nda : Yapılan sonı şturın a n et icesi ihbar \ 'C 
isnatların Yarit g-örülcmcdiğ i bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·a rektirdi.ği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliziyle karar verildi. 

4-~H/-124-l - J 3.7 _ J !)62 

iSMAi L A l ıP Yr. aı·kada~lan 

Subal'jı Köyü halkından 

TORBA LI 

da toprak uygulanıası yapılıı·krn d il ckc: ilcrin yazılı 

dip hükmün kcsi n l c!)tiği cilı c t l c ~-apı l aca k işlem 

Karar 'o. l a rar tarihi 

2907 8 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : 32 yıldı1' ellerindeki arazilerinin 
alakah memurların §nhsi hatcılamıdrın doğa1ı bir 

fo?'malit e noksanlığı bahanesiyle ellerinden alm
masından şikayetçile1'.) 

Köy lşlcri Bakanlığının ceYabi yazısında : 
Köylerin le Toprak Komisyonunca 19-1-9 yılın

istektc bulunmadığı \ 'C ıı<:ılan ıııalıkcmcyi de kaybe
kalmadığı bil d irilnı cktrd i r·_ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı w· rektirdiğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalantıı dii
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2908 8 . 6 . ] 967 



- 1'1-
(Dilekçenin tarih ve No. su ilc saılübinin aıdı, adresi ve dHeıkç,e özetiyle ·korrillıyon kararı) 

4258/4258, 10230/ 10230 - 30 . 10 . 1963 

DüRDANE TUNÇ 
Ortaokul civaı1 ·Kesikkapı MahaJi esi 

(Dilekçi : llfııhadr olaı·cık Selanik'ten yurda 
geldiğinde Oı-tabayat köyi.inde iskan yoliyle kendi
sine ve rile'n amzilerinin el.inden al1mp ba.Jlwsına 

ı· e rilm esinden yakınınaktad1r.} 
FETHLYR Köy İşl eri Bakanlığının cevabi yazısında : 

iskan yerlerini terketmeleri sebebiyle arazilerin 
alınarak Bulga l'istan mnhaci ı· l erin e 675 sayı lı Kanuna göre Yeril diği bildirilmektedir. 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ~ ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzeii'liyen 140 sayılı Ka.nunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebLyle komisyo.:ıumuzca bir işlem yapılmasına mahal. görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

4260/ 4260 - ı 7 . 7 . ] 962 

MEHMET ŞALGAM 
Canbaz Köyünde 

Karar No. Kuar tarihi 

2909 8 . 6 . 1967 

( Dilek çi : Ziraat Bankası borçlaı·ı sebebiyle 
ükii zlerinin ve ineğinin icraen sat1larak perişan 

f' dild1'ğinden şikayetçidir.) 

Köy işleri Bakanlığının cevabi yazısında : 
KüHE Dil ekçiııin şild\.~retine konu teşkil eden hususla

rın Ziraat Bankası ile icra mercilel'inin yetkileri 
dahilinde olduğu cihetle Bakanlık~a ~·ap ıla cak işlem olmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına miiracaatı gf. rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJ'iyle karar verildi. 

42~4/4284 - 19 . 7 . 1 96~ 

SüZAN AYTAÇ 
urettin Kalabaş el(vlc 

Kaear No. Karar taı1hi 

2910 8 . 6 . ] 967 

(Düekçi : Babas·ırıdan, annes1:ne ve kendisine 
ba.ğlanan dul ve yetirn maaşının annesinin evlen

._Jnesi üzerine % 30 uıaaş1.1ıa ilavesi gerekeceği hal
de ilgilile1·ce yapılnı'adığından şikô.y.etcidir.) 

T. . Emeldi Sandığı Genel Miidürlü~ünün 

rc,·a bi yazı ·ında : Dilekçiııin an11csi vefat etmeyip 
cdendiği cihctle 5434 sayılı kanunun 68 nci mad

desindeki % 30 zamdan faydalanamıyacağı bildirilmektedir. 

elebiler Mah . Damgar ı So!cak No. 3 ' 

ISPARTA 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özet~ açıkılanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelend:ıği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine a'it· işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birtiğ~le karar verildi. 

Karar No . Karar t a rihi 

2911 8 . 6 . 1967 
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(Dile-kçcnin tarih \ 'C ~o. su ilc sahibiniıı ;ı ,dı. :ıdr c si ve uilekçe özetiyle komisyon karar ı ) 

1962 

C'EV RI Yf~ ALCI AN 
Drniz Bostan lı s ı 1907 Sokak No. 1 ~ 

( Dilekçi : Tikı-e§fen y11rda yelrlikll'l'inde ('a
lalc(/ lstmncrı f( öyiinrlc ı'skiin yol n ilc verilen gay

riıwıı k1tll c rhıin 1 a zmya ııoJJıına 1 escili ni istemekte
dir.) 

Karş ı yaka - I Z~Itf{ 1\.iiy i ~kri Bnkanlığıııın ccnıhi ~·;ı:;:ısındn : 
1\ ii.vli rı ii t rr·kcderck i znıi ı · dP ~·rr l e~t iğ'i rilıctle 

köydeki ımı~:ilrt·iıı in kanun adına tesrilinin nıüııı kiiıı o l anı ı.\'fırağ ı lıilcl i ı·ilnı ektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ile-ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı grrektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı diı

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli1·iyle karar verildi. 

~2~H/~29 - ~3 . 7 . 1962 

~U"STAFA ŞE~AY 

l sta!-'~·on kaı'Şısında No: 46 

CERt:l Lf· 

668 sayılı Kanunla da 1 . 9 . 1968 den it i ha ren 
ıııııdığı hildiı·i l nıektcclir . 

Kamı· Xn. Karaı· lar·ilıi 

:29 ı 2 H . 6 . ı %7 

( Dilekçi : Em ekliye sc l'l.·iıı dc aylığının nok an 
h f'Srtbedildi,ijind n şikii yel r:idi r.} 

1'. ( '. Tı;rıwltli Sandığı (:rnl'l Miidürlüğüııün ccva
lıi yıız ı sınclıı : ~~ii ~ayıl ı Kanunla hirl cş1i ı11 c n hiz
meti ri üzerin ]en 2 9,30 liea aylık bağlandığı , 

l hın ı >)tıı.v kal'al'ı ü~:crin c 305,30 li ı ·nya c: ı kıırılılığı , 

.) ~16 , :-ili l iı ·;ı_, · ;ı .'·i i k ~<' l t i lıl i~O: lı ı·.~·;ılı i rıı ık·:;ı ıı l ı \ !nıJnn-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il!Pli ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gnrektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli! iyle karar verildi. 

4299/4299 - ~3 . 7 . 19~2 

AlL.vi l•}'J' ARlKA .. 'J 

Em C>kl i Süt'vcyyan 

Kar:ı r No. Kar·ar ta rihi 

20J !1 H . 6 . 1967 

(Dilekçi : Em ele li aylığının noksan ba,ğlandığw

rl an yiikseıtilmesiıl!i istemektedir.) 
T. C. l<Jm c kJıi Sandığı (i(•nrl }T\i<l ii • rlüğliııün cc

\'alıi yazı · ında : 228 sayıl ı J\.:ınunıı göre hi znıct

lt' r·_inin •bi· ı·lcştirilt'r-rk, G6 sayıılı I<'anun g-c ı·cğiıı

('l' -1:09 ,50 liraya C:bka nlclığ ı , bi<lflihara dul ve yc
timlcrinc de 40 ;50 Jim wylıık bağ landı ğ ı , son rııa ·aşının 8-J.O Jim olduğu ıkaycl rna raslanmayıp 

720 !•ira iiız c r1nden cnıcık li aıyl ı ğ ı h ·csaıbcilildiğ i yaıılı~ lı k ya pılm ad ı ğı bilclil'ilrııcktcdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komsyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kar·ar No. K a ra r tarihi 

29N . 6 . 1967 



-19-
(Dilokçcnin üı ri h YC N o. su ilc sahibinin aıdı, adresi ve di'lekçıe özetiyle kıomifıyon kara rı) 

4300/ 4300 - '28 . 7 . 1962 

YAKl P ölJ'i) 
.\hı rııcli yr }[allı. Yol Ri.iı •YC'ynnı 

(lEYHAX 

(Dilek çi : N oksan bağlanarı emekli aylığının 

yii kselWınesini istemektedir.) 
1'. C. Emekli Sandığı Gen el Mü<.lü rlüğümün ce

Y·:ılı i yaız ısında : Bütün ıhil'lmctleri taplam ının 

2 yıl aJ.tı ay olduğu; Em'C<kli anel ı ğına ve sigıor-

ıtaya taıb i al)'hldarı deroooleri iıle kesenek nislbet
l ('rı i üzcwin llr n mr vzu kanuııl aen göı·e nyı·ı ayı·ı ıh esaplanıp birlc tiı·ilen nisbetl er neticesi kendi
si ne 249 lira eınrkl i aylı ğ ı bağkın{lığı , 6 sayılı Kanunun yürürlüık .tarilhinden i tiıbaren de 
er ııı'an 39-1-,Cl..J. li l'a~· ıı <: ı kn rı l<l ı ğ ı :on aylığıııın tah~bi gıi:bi 840 lira. olma.y:ıp 720 lirııa aldığı cilıet

lr buııuı~ üızcd nclen cmelcli maa ı he ·albod ihHği ıbildiı~·lmeıktedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan -dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği ellietle komsyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4101/ +301 - 23 . 7 . ·1!}62 

'l'AIISl~ Oü1 AY 
lüıyıuıııca ::\I aılı. 

Kara·r No. Karar tarihi 

'291 '5 . 6 . 1967 

(Dilek çi : Sim av ve Emet ilçeleri arasındaı i 
mülki lwdut ihtil6flanmn lıallrdilın esi 1·stenilmek
tedi1·.) 

Tar~m Baıkanlığııun cevaıbi y.aız ı mda : İ'htila
fın İçişle l'i Brukanhğmca clıüzel tiılıd.iği bi1c1irilmck-

ı t e clir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice düzeltildiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1\l J ~ lDli~T YI IJD tRT·:\1 

,ctlikli köyi i nd~ 

GlREJS N 

ı ] aı ·aı·ı ıı kP:inlt·~t iğ· i lı ük~nılerden de şiıldiycti 

ııw~<tr (l i r . 

Karar N o. Karar tarihi 

r291ı6 8 . ı6 . ] 967 

(Dilekçi : 16 ·ooo lira;ıJa lliehmet Çiıesiz'den 

satınaldığı kanıyonunım 7 000 l1:rasını ödediği, 

gerisini ödiyenıeden kanıyonun eıinden Mehmet 
tarafından alınarak yok edilmesinden ve ver·diği 

parayı da al.cmıadığından şikayetçidir.) 

Adale t Bakan~ığının cevaıbi yazısında : Dilck
ı:inin kaımyıon kıonusunda açtı ğı di.Wayı kaybedip 

olmadığı ciıhetle yapırla'Ca k işlem ka lmadı ğı bilcliril-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti agıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari ınercie ve yargı org:ı.ıılanna müracaatı ge i'ektirdiği ellietle komisyonumuz çalışınalarını dü-



- 20 -
( Dileıkçenin tarih ve No. su ilc sahibinin ,cıdı , adresi ve dil!ekçe özetiyle komisY'on kararı ) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 'ıasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğıyle karar verildi. · 

4305/4305 - 23 o 7 o 106~ 

AHMET YÜMLÜ 
Ehuhddr mahall es i 17. sokak No. 5 

Karar No. Karar tarihi 

2917 8 . 6 . Hl67 

(Dilekçi : V ekalell e ilgili dam ı•e şikay etlerin, 

ilr;ili daire arnir ı·e rn murfanna terki suretiyle 
Bakanlığın ınane vi niifıızumın kınlmas ırıdaıı ya
kınrnaktaclır.) 

nı adığ ı elıli~'e t s iz 

TT AVllAl'\ !c:i ~ l e ri Bakanlığının cevabi yazısında : Dilekçi
niıı Karakol K . lığını idare eelecek kabiliyette ol 

ve bilgisiz olduğu lınsnsuncl a yetkili i'i nıirl <.'rinec düzenl enen sicillerl c 1681 sayılı 

Kanunun 20 ıı c i maddesi uyarınca .16 . !) . 1D-t8 tarihli onayla i şt n kaydının silindiği hakkında 

idarece uygul anan bu i şl em üzerine yetkili idari kaza \'C askel'l kaza organ iari yle Dilck~e Komisyo
nunca yapılan işlem y rinde gö ı·ül crck tal cplrri rcddcdildi ği halde yeniden müracaatta bnlunduğu 
cihetlc hakkında yapılacak işlem olmadığı bildiril mckt di ı· . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari kaza mercii ve yargı organlannca, Dilekçe Komisyonunca incelenip reddedildiği cihetle ko
misyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması ha
sebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

4:506/ 4306 - 23 o 7 o 1962 

ALİ R Hİ TANER 
RuhRatsız Diivav<.'kili' 

ABA NA 

na edilebileceği haller için vaz 'edilıniş olduğu , 

den istisna edilm esinin mümkün olamıracağı 

Kamr No. Kaı·ar taı·ihi 

29 1 R H . 6 . 1967 

(Dilek çi : A rzıdıalciıikten sağladtğı serbest 
ııı esl ek kazaııcınm ômıalığı sebebiyle 193 sa.y1lı G -
/ir V e1·r;isi J{mııınıınun 23/1 maddesine istinaden 
t•ergiden istisna edilmesini istemektedir.) 

l\Ialiyc Bakanlı ğının cevabi yazısında : Bahis 
mcYzuu maddenin hizmet erbabını vergiden istis

ser best meslek erbabının uygulanacağ ı ci h etle Yergi
bi 1 d i rilınektcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı.şmalannı 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 

2919 8 o 6 o 196'7 



-· 21-
(Dil'ckc:enin taei'h ve Xo. su ile sahilıiıün atlı, adeesi YC (lilekc:c özcti>yl'c komisyon kaı·arı) 

4315/-!315 - 23 . 7 . 1962 

l:UDAT BBYDEN17. 

(Dil ekr,:i : N ii.fuz lıı şah·ı,sların işgalindeki ll azi

ne arazisindl'n topralo/mıdmlmalarını isfrınekfr

dir.) 
K iiy İşleri Bakanlığınlll cenılıi ~·azısında : Di

kk konusunun inccletilcrek toprak dağıtımı ile il

g-ili 10 . ll . 1966 tarih w• Hl6 sa,nlı g-enrlge~·c 

göre i~leınc talıi tntularağııım ilgili.n• hildiril ccrği bildirilmekte 1iı·. 

(~ıırclııklı kö~·üııcl<' 

CÖLB 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarqa özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyotı.umuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğine oy birliğiyle karar verildi. 

-!310/-1 3 10 - ~3. 7. 196:2 

SÜLEYl\IA?\ KA fiRA~L\~ 
Bakkali.Yr, kırtasi~·c n' g-azoz iınalı'\t~ılığı 
?\o. 16 

Şarkikarııağac: - fSP ARTA 

KaTar Ko. Kaı·aı· taı·ihi 

2920 R . G . 1 ~)(i7 

( Dilek<:i :Ziraat Bankas111dmı kredi 1'1'rilm csini 
isi rm c l;t edir.) 

Ticaret Bakanlığının cc,·abi yazısında : İlgili 
yr tirari lnwliniıı J966 dan beri lnıllandmlııııı~·a 

başlandığı bildirilmektedil'. 

Gereğ·i düşünülaü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

P327/13327 - 11 . 1 . 1965 

A. B . H.A.NE'l'TtN K TAY 
DenizyoHarı lC..'tmaı·a Memı.m·u , '. 9+ 1 

Karar No. Karar tarihi 

2021 ' . 6 . 1967 

(Dilekçi : ilk cmekliliği ile 2 ııci emekliye seı·

ki amsındaki paraların Emekli Saııdığwca kc ıı

riüine ödendiğini bu siire içindeki t•azife ayl?kla-
rımn ke1ıdisi1ıe verilmesini istemektedir.) · 

C:encl }Iiiclii.diiıl~~ c 

'i ı ı k <'C i - tıl9Sfl'· l\B 1J L T. C. Emekl-i Sandığı Geneıl iM:ıüdüdüğünüıı 

ccvaıbi ya:zısında : ilıgiliıııin tatlep}eı-i meıvzuuncla 

yaıp ılacak biı· iş l em olmadığı ·b~kliı·il.mektedil'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı İıJteği ilgili ve yetlüli 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ·i ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zeı:ıliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yıı.pılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2922 . ı6 . 1987 



-!i-
( Dilek ı~eııin tari h H ' :\o. su ilc sahibinin ad ı , adresi ve clil ck~c özetiyl e k omi•syon kararı) 

GR21 /6821, :J-t.Gj:387 - 27 . ll . 1<962 

VAT.H.A ZAlJIDE ~.AıBAliOO fı'l J 

Nr rı:r -k·iiy['ınd ('l 

tTm ur lu - A Y!DTX 

Dilek çi : ,lfurisi grtlip ~1 hm et'iı ı Eytmn Sandı
ğıncı yrt.tırd ·ığı parrwırı kendisi1ı e ı• crilm esini iste
lllcktedir. ) 

.\Ja.liyr Ha ·kanlığının cC"vaıhi ynzısında : Ka y

den incel·emcdc muı ·isi nnımına kayıtlı pnra bu
hm mat1ığı bildıirilım e>ktodi r·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

-1-1 5/ -1-56 - 4 . 1963 

AHi\IET ~ööüT 
1 lcfterchu . i~me ı'hank J•'cshan r F'aıhdl<nsı 

~arn~ kısmında i~~. i S. 115 08 

lNTA:.-131 f ı 

Karar Ko. Karar tal'ihi 

292.1 8 . fı . 1967 

( Dilekçi : tlzerinde evi bulunan ve satışı ken
di iizeı·ine kaları aı·sa bedelinin takside bağlanma
sını istenıekted1:r.) 

1\fa liye Baka n lı ğı nın erv·n hi yazı s ı nda : .A r
sanın 2 nci drfa.k i sa't ı ş ının dil dkç inin ü zel'i-nde 

•ka: l t1ı ğ ı ,.c bedelinin öd cnüiği ciıhcıV1.e yapı lacaık 

i ~ l em olm aıclı ğı bHdiı-ibmf;']<!tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gö
rülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

43 / 421 - 17 . 12 . 1%5 

ILAüllDI~ VEJJİOÖLtT 

t sf·encl iyar malınllrsi Saıl'ay Hamarnı so

kak .'\o. : •ii 

3G ncı ma ldes iyle; H18!3 sayıılı Kanunun 4{) 

naın ıyacağı lb ildiri<l ımoktc 'lir . 

Karar No. Karar ta-ri·hi 

292-J: H . 6 . J 967 

( Dilekçi : Bayburt D epo Tauıınwda harb için
de c ı· iken ölen eşi Ilüseyirı'den dola.y-ı şehit nıanşı 

tahsisini istemektedir.) 
~[illi S.aJvnnıma l3aka n1ığının covan)i yazısın

da : Dil cık!~ inin cşıımn B eymt H astarl'csinde 
-ı . 5 . 1331 yılında c cHylc öldüğ'ünün nüf u kay

'dında bcliı·tik1iğıi cilhetle 1326 tar1ihJi Kanunun 
nci madde inıin Jc e ndiısin e u yıgulanarak maaş bağl'a-

Gereği düşüniildi.i : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerelttirdiği ve ·Milli Savunma Bakanlığı ile Da
nıştayda da bu mevzuda uygun karar verilmediği dilekçede belirtildiği cihetle komisyonumuz 



-23-
(Dile-kçenin tarih YC No. su il e sa-h'ibiıı.in a:(lı, a.dr :;;i ve ılil.c k c:c özcliylc ko ııı isyo ıı ku:·:~ : ·ı ) 

ç.alışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle ko
misyonumuzca bir işlem yaı:ılnıasına :ı:lıahal görül.ııc :lis'ine oy birliğiyle karar verildi. 

55Gj't.J97 - . JO . :3 . 1963 

F8YZ LLkH 'l'OP1' EPı~ 

Piı· mcijıımrt maıha llrı·ind <' 

L:-; J> ART.\ 

Ka ı·ar ~o. Ka rar tarihi 

~9Z.> H . (i . ı ~Ki7 

( Dilekr;i : lspcırta şehir ka,<la tro Jı(ikinıin i u 

l'tevzuattan cıyrılarak iltizaıııi malıiy tt~ kamrlrtr 
ı·c rdiğindcn şikayetçidir.) 

Adalet Bakı.ınlığının l'l'nubi yaz ı:ında ; ı l iı

ı:;:iınll'ı· baldonda Yüksek Ufı.kiınlrr 1\ nnıluııea 

yııp ı laıı sonı~t u nıııa so nunda tak•1bat gp ı ·pktiı·<·-

ı·,• k hir h tL usu lmlunm:ıdığı hiltliı·ilnwkte{ li ı•. 

Gereği düşünüldü : Dilalcgini.ıı yukanla öze~i n.çıkhnan dilekçes.i.nde vfLkı ~ teğl il,';:E ve y<:~bli 
idari mercie veya yargı orga.nl:.ırma mürr..cfl.atı gerekt~rdiği cihetle ko~i3yonı.ı~uz ç:ıJı7:aı nn-:ı C.ü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu~'ln. bir 
işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

686/ 727 - :10 o 7 o ı gG:l 

DUH!-·H; ~ ÜZ~\L' LTÜ 
~[e ı'k ez Te lgı ·n f .\Id . J\ ası· i Ünal liyltı 

J\ııruı· Xu. J\:aı·aı· taı·i.lıi 

292G H . G . 19ü7 

( Dilekçi : .lfilli .lfiicadc!e ı· e 8i!'(tS Jton.IJI'C"iıd r 

PT1' mcınnrıı olarak i[a e ttiği hizm r tl crinrl eıı clo

lrı ,',tl t"atani hizme tt e ıı nıaaJ tahsisini t'P!Ja cnrll:i 
I':JI Iğnım artınlmrısıın is lrmektcrlir.) 

~Iili ! Sanınma Bakanlığının rcnıbi .nızısı ıv hı : 
I·~ ;~1~k l i 1 ik ınamrının intıbak kan un la l'l 1 ı~ıııda iiz('] 

olarak şa h a g-iiı·e a ı 't ırılııı acı ınııı- ııı ii ıııkiiıı olcııııı)·ara;l ı \'(' ,·ata ıı i hi znırt t rrt ibinden maa!) tahsis i iı:i n 

gereken !?aıtların da. me,·cndolınaclığı hilrlil'ilm kt.u1ir. 

Gereği düsünüldü : Dilekçinin yulcanla özeti r;! ~danan dilekçesindo vakı isteği mab~~reti itiba
riyle kanun teklifi veya tasansına konu teşkil ey ediği. cihetle komisyonumuz çah~malannı d \.i
zenliyen 140 sayıb Kanunun 5 nci maddesine ait işlerdeıı. olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş
lem y'1.pılmasma ınabal görülmediğine oy birli3·iylo karar verildi. 

Karı:ır No. K:ı "aı · tıırihi 

2927 g o (j o 1%7 



- 24 -
(DiJckçcnin tarih ve No su ilc sahibinin a·dı, adı·c-si ve dilekı::e özcıtiylc komıisyon kararı ) 

710/ 70.i - 17 . 1 . 19Gfi 

Al l .\fl·:'l' A \ T l 
:.\fii ft ü 

l\ ı\1{'1'1\" 

(l) i/ ek çi : C ereti c geç e n hizm eti erinin 633 s rı
yılı /(anıına göl'e intıbak ettiriferek maa~11un yiik

srltilmrsini islrnıektedir.) 
l>rdrt Bakanlığının ccvabi __ ,·az ısıııtla : 6:33 sa

·' · ılı Kamııınıı IH . R . Hl6!) taı·ilıiııd rn öner ii<'-
1'('1 li göı·p,·] ı·dpıı aynl'a ı·ak nıaaşlı g:öı·c ,·c gc~cıı

/cl'(' ii ·ı-eti c gec: eıı lıizıııet/l('ı1ııiıı iı1tılıakııııı <·enız I' C'I ıııN I~ğ' i cihc-tl·c ist <.'ğimıı yt• ı1rH' gcti 'r1'lemiye
('('ğ- i lıildiri!ııl(• ktediı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanunen yerine getirilemiyeceği. bildirildiği 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. 

1146/ ı 0!)() - 14 . : ı ' ı 96fi 

1. jll•:..\fl)('Il ~Ü.YU.:H. 
Elıııss nu1 Oı1aoknlu Fransızc· a Üğı·e tm ı· ııi 

l·:.viip - ISTA.\'Bt'L 

Karar Ko. Karar tarihi 

~!128 H . fi . 19()'7 

( Dil /; ('i : J(anunsuz şekifde aynidığı ortaokul 
· miidii1'lii.ğiine iad sinin sağlanmasını istemektedi1'.) 

-:\t:ill'i !~ğitim Bakanlığının N'Yahi yazısında : 
()ı-ta okul ıııiidiirliiğiiniiıı g<' rrktircliği idaı-i otoritr 
1 a-.;l'ıııdaıı ıııahnıın lııılııııduğu ıııiifrtt iı; rapoı·I a

l ' i,\ ·lı· :ııılaıı ıldı ğı hildirilııırktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan. dilekçesindc vakı isteği ilg-ili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerinde g·örülmediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sa
yılı. Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

13-1-!3/ 1!372 - !H . ..j. • 1%6 

If. 11 (' ~ ~(' Cf;KC' 
Enı rkli Başkrdildi ..\.Juı ·ı.ıdiyc ııı<.llıallcsi 

DN~·ndi l sokak ~o: 1:! 

Karaı· No. Karaı· taı1hi 

2929 H . 6 . 1967 

( Dilekçi Astsııbayl1kla geçen tcmdit zam lannın 
ı· r rilmrsini ı·c 1 Ocak 1950 drn sonra emel;/iy ay

n/mı.~ olan rmsalll'ri seı•iyesinde maa~ tahsisini iste
nıe/,ıted?'r . ) 

Milli . Sıınıııma Bakanlığının c nıhi yazısında : 
Dil r ln:inin hakla l'l nın 669 sayı lı fKa nun a göı·c öden
ıııi~ bulunduğu YC iııtıbak nıcvzmınclıı Danıştn~' 

!ı nci Dair· sindr a<:t ı ğı dftnısının da ı·cddcd il d i ği 

bil d i ı·ilrncktcd i ı- . 

Gereği düşünüldü : D~ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari. mercice incelendiği cihetle komiı>yonumuz çalışm!lila.nnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
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(Dilekçcnin taril1 n No su ilr sahibinin a<1ı. :ıclreısi Ye clilek<:e özeıtiyl c komisyon kararı ) 

maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedi
ğ;ne oy birliğiyle karar verildi. 

20:...6j:n.J.O - fl . R 1 fl6G 

lJ.ALl'l' KARAC.\ 
Tcpce,· lcr No: 3 

KARABÜK 

Karar N o Kara.r 1:.ıariha 

2930 8 . G . ı967 

(Dilekçi : Dileğ·i üzeı·ine wıekli olduğunu tekra1· 
öğretmcliğe alınmasını istemektedir.) 

l\Iilli Eğitim Bakanlığının ceYnbi yazısında. : 
Dileğinin incelenip neticesinin kendisine duyurul
duğu bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : D~ılekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vô.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelendiği cihetle kozm.>yonumuz çalı~mu1ı:mnı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i~ler:ien olması hasebiyle komi!'yonur.mzca bir işletil yapılınasına mahal görülmedi
ği·le oy birliğ·iyle karar verildi. 

:lG74/ G0883 - ~:) . -:1- . 1 flG l 

V ASIF UONERTEl\1 w arkadar-: lnl'ı 
Mehmet TA\tfü soknk No: 8 
Onreha ITü sc~'inağa mahnlleı;ı! 

Aksnra,v - iST.ANBUJ1 

Karar No. Karar tarihi 

~!"n ı ~ . G . ı 967 

-----------------
( Dilekçi/er: Vatan caddcsin;'·;ı aç1lması için kaınu

laştmlan yerleı· içinJleki binalarının f(M)la değerlen
dinne ı·esmine ıtabi tutularak ma.ğdnr edilmelerin
den şikayetçilrr.) 

İç:ifj l cri Bakanlığının ceYabi yazısında : Dilek
c:ilerin aynı mpnuda mali kaza organlarına itirazda 
lmluııdukları '" neticesinin heklenmesi gerektiği 

cihC'tlc Bııkanbk~a :vapılacak bir işlem olmadığı bil
<1 iri 1 nıekt0di ı' . 

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 yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6935/54955 - 9 . !) . ] 061 

YtTSFF AVCI 
lskitlcr nınhallesi Kanıdeniz otelinLle 

ANKARA 

Karar No. Karar tarihi 

2932 ( . 6 . 1967 

( lhlekçi : lffahkiimiyeti sebebiy7e kesilen emekli 
nyl·1ğmm bağlanmasını isf;eınektedir.) 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün ce
,·ahi yazı ında : S . 6 . 1963 te Jiirürlüğe giren 
u ı sayılı Kanuna göre ı 7 . 7 . 1963 tarih YC 6264 
s:ıyıh Müdürler Kurulu karari~·Je 442,80 lira 
emekli a,vl ığı bağlamlığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekç'inin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice ~ncelenip yerine getirildiği cihetlc komisyonumuz çalışmalamu düzenliyen 140 sayılı 
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( Dilek~enin tarih ve o. su ile sahibinin allı, adı·es i ve dilekçe özetiyle ·komisyon kararı ) 

Kanunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hase!liyle komisyonumuzca bir işlem yapılınasına ma
hal görülmediğine oy birliğ:ıyle karar verildi . 

6947/55076 - 11. 9. 196 l 

.\. IIA:\[lT YIL.\fAZ 
'unıhu ı ·i'yet racl<lesi F'oto l •'u:ıt ~<•va! 

eliy le ~o . 1 :3 -ı. 

1-mzrnın ı 

li ay lı ğı bağlandığı, işled iğ i bir su~ eb bi~·lc 
mc olmadığı bildirilmektedir. 

Karar No. Karar tarihi 

2933 8 . 6 . 1967 

( Oilekçi : D. Demiryollarında kazanılmış hakla
nnın !'crifmediği ı·e 12 senede terf~ ettirilm iyerek 
neticede mağdııren emekl-tye sevk edildiğini, Jıah 

farın m aranmasmı. istemekt edir.) 
[ T!aşt 11'1na Bakanlığının ec ,· alıi yazısında : 25 

sene ~ a:v ı bul an ('lllCkliye tabi muht elif lıi z ııı c tl c

rinin il gi li kurumla ı·ca görevi birl eştiril r k emek
ald ı ğı rl c ı·ece tcnzili cezası ha ı-i c; terfilerinde bir gecik-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice ineelerup işlernde kanuna aylanlık görülemediği cihetle komisyonumuz çalışmalan
nı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6950/ 54664 - 11 . 9. 1961 

AHMET KARAKILIÇ 
Eırilştlitbi köyü 

Karar No. Karar tarihi 

2934 H . 6 . 1967 

( JJilPkçi : i1 skerlik yiiki~mliiliiğünii i fa eder
!.- en anıalandığı d hetle 5431 say ı lı J(a nıına göre 
rıylık bağlannıasmı istemektedir.) 

Jfilll Savunma Bakanlığının revabi yazısında : 

Cl lRBSP'\' Dos~·:ısınuaki rapo l'l :ını. göre hast a lı ğ ının intani 
nıahi .nttc olup vazifeden doğmad ı ğı ci hctlc 5434 

sa ~·ılı K anunun 56 nc ı maddesine göre aylık lııı ğl a n aın ı ?aeağ ı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : ·Dilekçinin yukarda özeti açıklanan .dilekçesinde vakı isteği ilgili ·ve yetkili 
idari mercice incelenerek kanuna uygun göritimediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenli
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler den olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 

yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ·iyle ka rar verildi. 

6966/ 55205 - 13 . 9 . 1961 

:.\I . 'I'AFA El~IE . 

K rar No. Karar tarihi 

2935 8 . 6 . 1967 

( Dilek çi : II astalığı seb ebiyle tô.yin edildiği ye

re hareket edemediğ·inden aö,·evine son ı· e rilmesin

d en şikriye tçi.) 

('! aştırma Bakanlığının rcnıbi yaZJsında : İs
tanbul 'da Afyon'daki görevinden izinli geld i ği sı

mda aldığ ı muhtelif raporların hitamından itiba

r n 15 günlük isti fa süre ·i içinele i şe başlamadığın(lan müstafi addcdildiği cihetle yapılını i l mlerele 
kanuna aykırılık bulunmadığının t sbi t cdilliği lıillirilın kt di'r. 

~lahıınıtbcy bucağırrcla 

BakıTköy - t. 'TA1\"1WrJ 
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Gereği düşünüldü :. Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercİce incelenip tatbikatta kanuna aylanlık görülemediği cihetle komisyonumuz çalışmala
nın düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

6983/4526Q - 2. 9 . 1961 

OSMAN MUZAÇ 
Kumhı köyünd <" 

Kaııtd1ra - KOCAELİ 

Karar No. Karar Uı.ri.hi 

2936 R . 6 . 1 967 

(Dilekçi : Yükiinılii a.skerliği sı ·rasında arıza

landığından aylık bağlanmasını istemektedir.) 
Milli Savunma Bakanlığınlll cevabi yazısında : 

Dilekçiyo 1 . 6 . 1961 den itibaren 141 lira aylık 
bağlandığı \ ' C 3669 sayılı Kanuna istinaden de 
l :Mart 1966 dan itibaren 250 lira üzerinden ayhk 
alması gerekeceği bildirilmektedir . 

. Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice yerine getirildiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan 

Bolu Senatörü 
S. U zunha.sanoğln 

Başkanı V. 
Uümüşane Milletvekili 

N. Akagiin 

(Dilekçe sayısı : 79) 

.... .-----•>-•-<·-----·-<··~ 

Karar No. Karar tarihi 

2937 8 . 6 . ] 967 

Söze ii. 
Adana Senatöri.i 

Jf . Y. Mete 





DÖXEM: 2 TOPLANTI: 2 

• B. M. M • 
D ı L E K Ç ·E K A R M A K O M ı S Y O N U 

GENEL KURULU 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

_ _. Sayı : 38 ~-

TeTzi tarihi 

12 . 7 . 1967 Çarşamba 

( Dil ekı;:cnin tarih ve No. su ile s;ıh ibinin adı, adresi ve dileh:çe özetiyle komisyon karaı·ı ) 

3310/38!!5 - 23 . - . 196'2 

F'.AİK TÜR:E MEN 
Ulus Ça nkm caddesi Ufuk Pnlas Otelin(h• 

(Dilekçi : 1.966 yılında Dilekçe K arma Komis
yon nnıın 1676 sayılı. ı•e 10 . 6 . 1966 ta1·ihli ](aran 
il e mi i racaatı ii zerin e emekliliğinin iptal edilerek 
Int karann kcsin le~erek Milli Savunma Bakanl?ğm
dn infazı i le halen I!ava 1(. IL lığı kadrosıında. 

3 1 . 12 . 1966 dan itibarMı vazifeye başlaclığım, 

emekliliğinin ·ip t. ali tal ebine dair dil ekçesinde biit ii n miiktese p lıaklarmı tal e b ettiği ve emekliliğinin 

iptali knrarınm da bıwları kapsaması gerektiğinden ip tali mütaak11J J(arnın Komisyona emsal hadise
lerde ı · e ril en tavzih kararları gibi emeklilikte geçen siiı ·e için maa .. farkı, kıdeın ı•e nir haklann ın taııın

rnası konusmıda ta uzih knrar·ı ittihazını istcn ıekt cdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçe Karma Komisyonu Faik Türkmen hakkındaki emekli işlemini yer
siz, sebepsiz ve mesnetsiz görerek 10 . 6 . 1966 gün ve 1676 sayılı Karan ile iptal eyltdiği ve bu 
karar haftalık karar cetveliyle yayı.nlanıp kanuni süresi içinde yetkililerce bir itiraza uğramadan 
kesinleşerek infaz için Milli Savunma Bakanlığına gönderildiği ve bakaniıkça da yerine getirildiği 
anlaşılmıştır. 

Bir tasarrufun iptali o tasarrufun yapıldığı ane. kadar bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalk
masını hukukan kapsadığı cihetle emeklilikte geçen. sürenin hizmet lkıdemlerinden sayılması gere
keceğinden dilekçinin ilk emekliye sevk tarihi ile emeklilik işleminin Karma Komisyonca iptalin
den sonra yeniden göreve alındığı güne kadar kanunen müstahak bulunduğu kıdemi, maaşı ile ta
yın bedeli ve sa.ir kanuni özlük haklannın emsali gibi tazminen ödenmesine oy birliğiyl~ karar ve
rildi. 

1 591'5;1lı59l5, 437 / 47361' 42'26/4@6 - 5. 7. 1965 

:\'B IıA A Y• ' 
~siı·ci Kemalettin sokak r o. : 15 

Beyazıt - 1~ 'D.A:NB L 

Kara r :\o. Kaı·aı· tnı·i !ı i 

293 27 . 6 . 1~67 

(Dilekçi : lsta,nbıtl Fatih - l:lubatlı Ifasan l lk
okul1~ Oğ1·etnıeni iken 1961 yılmda gö·ı-iilen lii z ıwı 
iizerine sebepsiz ı• e mesnetsiz olarak 5431 sayılı K a
nıınım 39/B rııadde ine göre em ekliye sevk edildi
ğini kanuna, aykın b1ılnnan emekliğininin iptalin 
karaı· verilmesini istemektediı·.) 

Milli Eği ti m Bakanl ı ğı nın cevabi yazı ında : R~'sen emekliye se<vk edilen clilek ~ in in iptal k onv
sunda Danıştayda dfuva a·~madı ğ1 bildirilmektedir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin Bakanlıktan celp ve tetkik olunan sicil ve özlük dosyalarının ince
lenmesinde re 'sen emekliye sevkini gerektirecek obj ektif bir sebep ve mesnede tesadüf edilemediği gibi 
re 'sen emekliye sevkini gerektirecek şekilde ehliyrtsizlik, liyakatsizlik veya sair sebeplerle öğret
menlik görevini ifaya mani bir hali görülememiş bulunduğıı cihetle uzun yıllar hizmetiyle tecrübe 
ve görgüsü artan dilekçinin öğretmen olarak görevine iadesi için sebep ve mesnetten ari emeklilik 
işleminin iptaline ve emekliye sevk tarihinden yen..: den görevine başlıyacağı ana kadar geçen süre
nin hizmet Iademinden sayılmasına, emeklide kaldığı bu süreye ait maaş farklan ile sair kanuni öz
lük haklannın kendisine tazminen ödenmesine, emeklilik ha1t ve istihkakının mahfuz tutulmasına 
oy birliğ·iyle karar verildi. 

G4G/ GH6 - 23 . 3 . 1963 
1W .. Y:\L\rER KOC'A 

( :üze l lıalı<:c Atatüı·k nıııhal l csi ııd c 

1Zi\11R 

Kaı·aı · ?\o. Kaı·aı· tal'ihi 

29:39 27 . 6 . J 9(}7 

( D i lckçi : .1/ıu ·a.zzaf aske rfiği s1r(ıs111da ı·c ifa 
ettiği görcı•inde zorlama neticesi ıığradığı hastahğı 
srlıP biyle senclerce deuam eden mııhtelif askeri has
l r nı lcrdck·i l f'd!lL'iSi S01W CIL maftif ka/d1ğı halde 

:'S 18 f sayılı J(anımmı lmııdı!Jı 1,5 yılidr süre içı'nd C' 

1 nrıwııınca ı · eyn şahsan ıniira.caat ecli lmedı'ği için 
malii i aylığ ı bağlanmadığından ıwiişteki ı·e bıı k.onıırla. /ra,rcı ı· vcrilmesiıı ·i isıtemektcdir.) 

.'.!illi ~nvnnnın Bnknnlığı'111ıı ccwıbi yaz ı sında : Dil ck~inin miUıJ. !jy ti tedavi! ei ·onucu tı:ıhakkuJc 

<' .!itH·<' <hı nı nııımı ıı r•:ııı kli ~nıı<lığ'ıııa hil<l i l'ilıliği ''<'fakat 54:3<+ sayılı Kanuııuıı 49 ncu maclclcs iıı clck i 

ı ,G yıllık siir·<' g-rc: irilcli ğ i iı;:.iıı rııftllı l ııylrğr hağları ;ı rııncl ı ğ r hilcli l'i lrnrkt rclil'. 

Gereği dü~iinüldü : Askerlik görevini yaparken betcn dökümü. işinde fazla zorlanması neticesi 
vücudunun muhtelif yerlerine ariz olan hastalığının senelerce muhtelif askeri hastanelerde devam 
eden tedavi ve hava değ~;imleri sonucu şifa bulmayıp mil.lUl kaldığı ve bu tedavi süresi içinde hasta
l ığın alacağı seyri önceden kesinlikle tayin imkan :ız bulunduğu cihetle kendisine er olarak istihdam 
eden ve ifa ettiğ'• hizmet görevi sıra~ında ve bu görevin neticesi husule gelen ha~ta1ığ· nın tedavi
sine tevessül edilip maJfıliyeti taayyün etmeden durumu 1,5 yıl içinde Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğüne bildiremiyen M 'n i Savunma Bakanlığına bu konuda atfı kabil hir kusur olmadığı gibi 
ayni kusurun dilekçiye izafe edilmesi de mümkün r<:irülmediğinden, tedavi zarureti ve mücb:r:!' sebe
b'yle sürenin geçirildiai anla~ıldığındırn vuknu gayriınelhuz ve neticesinin önceden t ayini müm
kün olmıyan rahatsızlığı ile malUl kalan <b~ekçi Muammer Koca'ya er malUl maaşı tahsisi lutuf ve 
atıfetine de layık görü.lmek suretiyle aylık bağlan "!ıasına oy birliğiyle karar verildi. 

J5R61/ 1SRG1 - :10. 6 . 1065 

KBRL l \"rL~LA7.DöL 
Atıfbry nıalı:ıllrsi Fi nci sok:ık o: IR 

At.."KAHA 

Kn ı·ar No. Kaı·nı· tal'ihi 

~940 n . 6 . 1967 

(Dilekçi : l stikffil 8nııa .. mdrı aldığı yaraln r sebe
/Ji! tle maliii kaldığı ve yılla rca t eda,ı•iyi miitaakıp 

ordudan ç?iriiğe çı lw1'1ldığ ı re halen de maluliy ti 
ıı1 ticesi bedeni hastcılılrları devcım ettiği hrı(de; 

hıınları lı e lirliı· raJıoı·{ariy[e . miiiracldit ıııüracaatfe
rin r- rağmen 111ô.l ı1l manşı bağlrın madı,ğından ın ii~ tc-
ki ı · e mctl{ıliyet maaşı bağlanmcısına. karar ıı erilm e

sini istemektedir.) 

Milli ~aYunnıa Baka nlığının et'valı i yazı :sıwl a : D il(• kı:inin ilk tcdıwi mporlariyle ııı ftiUliyct dum
ıınınun tesbit edilmed i ği kendi ini n (k bu raporla ·ın ı ibraz edemedi ği , sadece s. ub sindeiri kayıtla-
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(Dilc kçcnin tariılı ve X o sn i le sahibiııin allı. aclı·esi ve di !ek çe ö;ı;eıtiyle komisyon kara.rı) 

rınd a n ~·aralannıa ve muhtelif ha tanelerde tedavi ,.c hm·a değişimi kayıtl arı ııı cvcudolduğu son 
1067 tarihl i rı:ıporuıı<lııki ııı ·ızı:ılannın da 551 . a~·ılı Kımunun cnıraz ech·clinc girmediği cihctlc maaıı 

bnğlananıauığı bi !Ji ri l nıektedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçin:in malftliyet konusunda vakı talebi :le Milli Savunma Bakanlığı ile 
yapılan müteaddit yazı~malarımız ve verilen cevap lar komisyonu tatmin edici mahiyette görülmedi
ğinden verilen ara kararı ile Bakanlıktan istenen yetkili dinlendikten ve 551 sayılı emraz cetvel'ı 

He dosyada sureti mevcut Ankara Askeri Mevki Hastanesinde muhafaza edilen sabık Cebeci Has
tanesi kayıtlanndan çıkarılan raporun özetinde aynen (merhum Altıntaş Muharebesinde yedi 
içinden aldığı cerhai nar:ıyesi neticesi altındaki konturafuz zail olduğundan ve zafiyet umumiyesine 
bin:ı.e~ i.i.ç ay malı müddetle tebdil havasına natıl{ rapordur. ) şeklinde mevcut ve mevsulc beyan 
karşısında harb maluliyeti ve bunun neticesi de ·ram edegelen ve ya§ının ilerlemesiyle buna :a.zi
ınam eden sebepler neticeS'i dilçar olduğu bal ile a c;kerlik yaparnıyacak dereceye düşüp çürüğe çı
kanlmış bulunduğu da göz önüne alınarak mevcut halinin 551 sayılı Kn.nunun 6 ncı maddesine 
giren maJilliyet ballerine uygun bulunduğu kanun hükümleri komisyonda incelandikten sonra v:ı:::
dani kanaat tahacısul ettiği gib'i yurduna savaşta görevini yaparak malUl kalan ve çürliğe çıkarak 
50 yıla yakın bunun azabını çeken dilekçinin ma lul ma3.~ı hak ve atıfetine izah edilen düşünce ve 
müsten'datının ış ğı altmda miistahak bulunduğu•ıu ve l\o1illi Savunma Bakanlığma muhtaç kal
dıktan sonra malUl aylığı bağlanması için müraca -ıt ettiğ'i Bakanlık temsilcisince ifade edilen 
dosyasmda mev~ut 5 . 9 . 1962 tarihinden itibaren mf:lfil maa~ı tahsisi suret:•yle karar tarihine kadar 
gecen süre için tahakkuk edecek malul aylığ1 toplamının tazminen ödenmesine oy birliğiyle karar 
verildi. 

2703/ 307() - 23 . ı . 1967 

urı nAü 
Sıhlıiyc Se ı•<:e okak ro. ; ]8/4 

Yen işelıiı · - ANiK ARA 

Karar No. Ka ra l' tarihi 

294-1 27 . G . J 967 

(Dilekçi : 5434 sayılı J(anımıın 39 ncu madde
sini geçici olaı·nk tadil eden 42 sayılı J(anuna istina
den nzası hilafına generalli,ije tcrfie miistahak bu
lunduğn bir sırada hiçbi?· hııkıtki sebep ve mesncde 
dayanılmadan 1.960 'l'emmu.mnda. ı·e'scn emcklı:ye 

sevk edildiğini 6-122, 6122 sayılı kanunlarla bu iş

lem aleyhine Danıştaya miiracaat hakkı mevcut değilken, ba~ ka bir yetkili ba.şrurrna organı bulımına
dığı sırada sırf siikıitu hak müddetini önlemek için Danıştaya 90 giinliik rııehil içinde dam açarak 
emekWi.i)inin iptali ile genemlliğe terfiini istediği, her iki talep ayrı mevzııa taalliik ettiğinden balıis
le davasını tefrik etmesi konusunda Danıştayın isteği iizcrine erıı eklilil• hakkındaki talebi baki kalmak 
iizere diğeı· konuda davaya deı·mıı edilip reddedildiğini, bilalıara mahfuz lıakl;ına 
istinaden ancak emekliliğinin iptali talebinde bıılıtnduğu 1wlde mahfıız hal> talebinazara 
alınmadan davasmın süreden 1·eddedildiğin i, karar tashihi talebine de itiba1· edilmiyerele kanuna ay
kırı ve Danıştay yolu kapalı ilGen her iki talebinin reddinin kmıuııa aylcırı bıılıtndttğu cihetle rıı eırcıd 
hakS?Z l?,ijın telafisi için T. B. Af. Meclisine rııü1·acaatla emekliliğinin iptali ile k1dem ve sai1· özliih hak
larıımı tanmma ma karar ittihazını isterııektediı·.) 

1\Iilli 'avunma Bakanlığının ceYaıbi yaz1 ında : Dilel"çi nin 42 sayılı Kanuna gÖı'e verd iği dilekÇ'e 
il e arzusu ü ze ı'in e emE!kliye sevk ed ildi ğin i , bu işlemin ip tali ve generalliğc teriii konusunda Danış
tayda açtığ ı davasının !'eddeclilcliği bildiı·ilmek tedir. ) 
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Gereği düşünüldü : Dilekçi emekliliğinin iptali ve bilalıara generalliğe terfü konusunda Danış
t aya açtığı idari davası reddedilmiş bulunduğu cihetle Danı~tayda dava konusu olan bir işlem hak
kında komisyonumuzun çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre t alebin 
tetkiltine mahal olmadığına ekseriyetle Başkan Sırrı Uzunhasanoğlu ve Mehmet Ateşoğlu'nun mu
halefetiyle k arar verildi. 

s~ı:ı / R24:J, 789 ;~27:~ ı - 2 ı . ı . ı GG ı 

~''A:\ffK PEKEL 
IT ayı· c tti n Çi Gekclağ nezclin•de 
K a rta lt epr -Koşuyolu Caddesi Ap. 24/ -J. 

IBakıı·köy - •1 ~'1'!1\ NIJ3UTJ 

Karar• No. Karaı· tarihi 

2942 27 . 6 . 1967 

(Dilek çi : If avcı değişimi ve sıhhi m ezuniyet 
ıniidde tini ikmal etmemiş bulunduğu bir zamanda 
l'e t erfi etmediği takelirde dahi yaş haddine 34 ay 
29 giin kala .tl nayasaya mugayir buluna.n 5434 sa
yılı 1'. C. Emekli Sandığı K anununun 39 ncn mad
desinin B f'tlcrasına tevfikan re'sen emekliye sevk 

edil erek rııa,ğclur edilmiş bulunduğundan bahsi/e, zayi olan hakkınm iadesi talebine rııiitedai1·dir. 
~fil11 SaVlııım a Bakanlığının cevabi ya zısın<l a : Bütün l'Ütbeleı·de cem'an 34 aylık hava değişimi 

ve 30 se nelik f iili hizm et müdclenni iknuıl etmi ş 'b ulunduğu i ~ in 2 Kasım J956 tari/h inde mezkı1r 

madcl ei kanuniyeye uyularak re'sen em ekliye sevk edilmiş bulunduğunu yapılan emekimk muamele
sinde biı· 'k anunsuzluk ve usulsüzlük olm adığı hildirilmekteclir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin re 'sen emekliliğinin iptaliyle kıdem ve sair kanuni özlük haklan
nın valki talebi ve incelenen özlük sicil dosyalan muhtevasına göre all5aylıkta yaş haddine 2 yıl kala 
görülen lüzum üzerine 5434 sayılı Kanunun 39/ B maddesine göre emekliye sevk edilip 2 Kıı.sım 1956 
yılında yapıJan emekli işleminden sonra aradan ll yıl geçtiği ve 55 yaşında emkli olan dilekçinin 
halen 66 yaı;ında bulunması hasebiyle yaş haddine uğradığı da nazara alınarak emekliliğinin iptali 
t alebinin tetkikine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi. 

~S:J-l/28 :> -k - 3006/ 3036 - 2~ . 3 . J !)62 

.ŞÜKRÜ HANA'-:MHOGLU 
Kavarı•k ~u b ııy l~ v l <:> r·i· 1rfa ıı Baştuğ cad clc•si 
~o. :15 / A 

Karar No. Karar tarihi 

294~ 27 . 6 . 1967 

( Dilekçi : lnkılabı m'idaakıp siyasi kanaat i se
bebiyle key fi v o ı1ıdi sekilde kadrosunun lağved~

lcrek ıızakla!jtın ldığı vazifesin e y niden iadesi'ni, 
o cçıniş maa~ ı• e sair h aklarının ı· e rilrıı. esini ist emek
tedir.) 

A:'\KARA Sanay i Bakanlı ğ ının cr Yabi yazısında : Yapı -

lun if)lcmin mer'i kanun YC yönetmclikl ere uygun 
::JP!, ildc icra edild iğ i cihetlc h akkımla ~'a pıl ac r. k ir::lf'ın olmadığ ı ve kendisine uygun görev kadrosu da 
bu I u nmadığı bil d iri/ mekt edi'r. 

Gereği di.i.~ünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarma müracaatı p;crektirdiği 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 

2944 2'7 . 6 . 1967 
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7266/ 7266 - 13 . -ı . 1963 

lBHAIIli\1 l\ICALLA SEZEL 
l\Ii tlıatpaşa eaddrsi No. 6-l 

-------

. 
YC'ni hiı· - ANKAHA 

( Dil ekçi : TCDD Gerıeı Miidii.r Yardmıcısı iken 
Ilakanlığın teklifi iizc rine 1962 yılı Ekiminde 5431 
sayılı J{anunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasma 

istinaden haksız ve kanunsuz olarak emekliye sevk 
edildiği1ıi/ bıı yersiz ve sebepsiz işl ernin iptali için 
Damştaya diiva ikame ederek tehiri icra kararı al

dığım, bu karara Bakaniıkça yapdan itirazın redcledilerck kesinleşfiği halde Ulaştırma Eakaııı Ri
f at Oç ten ile Miisteşar V ekili Sabahadelin Baydnr tarafından k enel i vazifesine tayin eclilnıenıek sıı
retiyle t elıiri icra kararını kasden infazdan imtina ederek Anayasanın 132 nci maddesinin son [?kra
sını ıhlal suçunu işlemişle1·clir. B unlm·clan SerıatJr Rif at Oçtcn'in B. Ji. M eelisi tarafmdan yasama 
dokıınıılnıazlığının kaldınlarak takibata t eı· essii l 1 lımması gerekmektedir. 

J1nayasmım ihlali suç ıı takibatın de1•re sonuna tehirine ce ı"rız venniyen suçlaı·dandır. 

Jlnayasanı.n 117 nci maddesi ucre(jincc rıınhrr .';cınefPri icra efWrııek üzere Yiice Diı·an s1[atiyle 
1l nayascı Jllalıkcnıes1'ne sel'k edilmeleri ist eğiyle ~ i l•ay e t edilmekted1:r.) 

l_;l aştırma Bal<'an lı ğrıYın cevahi yazılaı·mıda : Dil1cıkt;i'Ye Danıştay karaı·ı~1'ın mfazı i~in ınuhtelti.f 
gii;·r\' l cr \'Crilcliği halele kabul etmediği ir; in. in fazı n ge6kti'ği billfı ha ra tekTm· eski görrvi: D D -
rni ı·yolla rı. Ge nı 1 Mi.idiirlüği.i Yardıınrrhğma tayi'ıı ed ilip görevin(' 17 . 9 . 1963 tadhindc haşl'achğı 
bi-llirilm eıktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin iptal edilen cı::ı ekliliğinin uygulanabilmesi gayesiyle bakanlık 

içindeki genel müdürlüklerin açık kadrolanna yapılan tayinleri kabul ttmediği cihetle infazın 
gaciktiği ve neticede eski görevi D Demiryolları Genel Müdür Yardımcılığına 17 . 9 . :!.963 te baş
ladı~. cihetle karann infaz edildiği; Ulaştınna Bakanı ve diğer sorumlular hakkında karann in
faz edilmemesi sebebiyle Meclis soruştunnası açıl mas1. konusunda vakı , talep komisyonumuzun ça
lışmalarını düzenliyen ve yetki veren 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde zikredilenayetkisi dışı 
kalan hallerden madut bulunması hasebiyle talebir. t etkikine mahal olmadığına oy birliğiyle ka
rar verildi. 

l:ı5 10/155 19 - 8 . 6 . 1965 

1 mi-IlHBT Alıt AT.JAÜ<'H.JU 
Trpc Ba~ malı. Köpri.il er rad . o: 15/ A 

KIRTICKALE 

Karar No. Karar tarihi 

2945 27 . e . 1967 

(Dilekçi : lşçi iken geçirdiği kaza sebebiyle ma
lıiliye t maaşı verildiği halcJ, ta~mıinat ödenmediğin
(len tazminat lwmısunda karm· verilm esini isteınek
tcdi1·.) 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Mü
dürlüğü cevabi yazısında : Dilekçinin uğradığı ma

lfıliyeti Sı rasında 792 ]ira tazmiru:ıt ödendiği malul maaşı da bağlandığı cibet]C Ye kaydı kapatıldığı 

tarihte mcr 'i I ş Kanunu nnl\'acehesindc başkaca hak etmiş oluuğu tazminatı bulunmadığı gibi iddia 
c•ttiği gibi zaman aşıınına uğramış bu hakkı da bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlipyle karar verildi. 

Karar No. Kal'ar t11rilı i 

2946 ~7 . 6 . 1967 
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3364/336-! - ] o . 6 . 1!:162 

H ASAN ('l·:VI ıK 

:\Terkez Vrzir kö_,·iindr 

AH TV iK 

l<:ınnnla kaııııılıı~tıı·ılrlığı ,.c karnında giistrl'ilcn 
.nıp ılac:ık i şlrın olm adığı hi ldi rilnı ckted iı ·. 

(Tnpıılıı arazisinin orman arazisi diye zo rla 
elinden alını11a.mı da n 111 i işi ckidir.) 

T·m nı Bakanlığının crYabi yazısında : 4785 sa
,nl ı Kanun un nırriycti nnıncla ,·ar olan orma nl arın 

lıi<:hir bildil'iyc ıhti yar, olmaksızın dcdctl cştirildiğ i , 

dilckr:in in tapu il c nı:ı l iki huluııdıığ·u ;venlc ayııı 

!-' Ü rr ic: inrlc bi ı · bcclc'l t :ı l rlı incl r bulunmad ı ğı cilıctl e 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gel'ektirdiği. cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmedigine oy birli.Jiyle karar verildi. 

2921 / 3387, 2832/ 3248 - 16 2 . 1967 

lB1L'\.IUM SOF 
Paris caddrsi Üiık Yolu sokak No: 7/5 0-21 

Ka ,·a kl ıcl crc - A KARA 

K ara r o. Karar tarihi 

z9 ..ı. 1 27 . 6 . 1967 

(Dile lı-çı: : 11.-iııci Dünya Saı ·a~ındrı H ııs ordusun
dan krır:a rcık illı11oıı ordusıma ittihak edip bihihara 
!ıtalya'ya geçerek eııısaliy le birlikte H ii kiiıııe t1·111 izle 
yazJılan a.nla§ma icabı iskan muamelesine tabi tutııl
mrık §artı ile Tiirkiye'ye geldiği ve burada 1'skq,n 
NWl'ce klcre wrğ /rmaıı yardıı11lardrın i.~ lmluHcrıya 

kadar [aydalandm/d1ğ1 hrı lde T iirkçcyi fôyikiyle idrak e ılemcrliği 1'/k yrli.~inde mulıleı·rı. 1111 aıılıya-
• 

ıııadan imza. ettirilen göçmen «hakkımı aldım» şeklindeki hıtlmkan rwı;rü11uteber bi?· k<ığ1da istinaden 
iskôn hakkından malı nwı edileliğinden bn komula gerekli kararın ı• erilmesini 1's t eı11ektedi?·.) 

K ö.v l ş lcı·i Bakanlığının cc,·abi yaz ı sında : Dil ck':in in iddia l arını Juıbul suretiyle iınza l aclığı belgeye 
istinaden hakkından fel'agct etm i ş bu l unacağı eihrtle y:ıp ıl :ırnk i ~ l rın o l madığı p; ihi ıı_,· nı komHla Ba

kanlık alryhinc Da ııı fitay'a aı:t ığı dilx:ı ının da ı·<'cldrrlil<liği bildirilınrktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi yurda göçmen olar-ak gelirken yapılan anlaşma hükümlerine tabi 
olduğu halde iskfuı hakkı verilmeınes :, halinde ba'üs konusu o t arihteki ittihaz edilen kararnamenin 
kendisjne ve emsaline balışettiği iskan ve sair haklarının verilmemeE ; halinde yetkili idari yar
gı organlarına başvurması gerekeceği ve Danıştaya da vakı talebinin de reddedilmiş bulunması 
~aaebiyle koınisyonumrtzun kuruluş ve yetkilerini düzenliyen 140 sayılı Kanumın 5 nci maddesine 
g·öre talebinin tetkikine mahal olmadığına oy birliğiyle karar verildi. 

1223/1196 - 16 . 3 . 1966 
tZZET ·BELGİN:BR 
Kadıköy Kızıltoprak Rüştüye okak 
Dününler Ap. Dait•e 5 

-!STANBUL 

kô.mına mğmen hô.la ııerilmiyen hisse bedelinin 

Karaı· No. Karar tarihi 

2fl48 27 . 6 . 1967 

(Dilek çi : 47 5 sayılı J(anıınla Devletleştiı·ileıı 

Gemlik Nıısratiye Çiftliği hisseda~·lanndan Z ehm 
B elginer'e devletleştirme karşılığı olarak öderum 
31 968 lira hissil kada·r kendisinin de hissedar oldıı
ğıı halde eski ve yeni Anayasanın devletleştinne

nin peşin bedeli ödeneı·ek yapılmasma dair amir ah-
ta.ıminine kamr verilm esini istem ektedir.) 
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1' aı·ını Bakan lı ğıııııı revabi yazısında : Ze'hra Relginer his e in düşen kanıulaştmııa bedeHııe 
atlll vr itlaı1 kaza ol'ganla l'll ıa müracaat suretiyle tezyidi beclel yaptırıp Dil eln~e Komisyonu kara
ı·i yle. k sinleşcn Drınıştay ilaınının infaz ed il d i ği; clilek'(:i ve di ğer· hisseda ı·ların bu yola ba vurıııa

Ll ı ğ ı ei'hetle kanıulaşt ır·ma bedeli ola rak 19·!16 rayi ci üzeı·indrn taıhakkuk ettiril en 3 600 l i ı·anm 1/6 
IJı i s ·esini almak i s t e•cl'i ği ta'kdirde be lıgeleriyle mü ı ·acaat etmesi gerektiği 4785 ayı lı Kanunun fıııı iı· 

lı ü k ii ml c ı · i ka ı·ş ı sında başkaca yapılacak işlem ol ııı ad ı ğ-ı bi ldiril mektecl ir. 

Gereği düşünüldü : Kamulaştırma işleminin şekil, maksat ve bedeli mevzuunda husule gelecek 
her türlü ihtilaflar ve neticeten bunlann halli idari ve adli kaza organlannın yetkileri içinde bulun
duğu cihetle dilekçinin kamulaştırma bedeli konusurı da emsal g·österdiği hissedar Zelıra Belginer 
g·ibi aynı yol -ve kanaldan hakkının istihsali gerektiği cihetle komisyonumuzun kuruluş ve yetkileri
ni düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin vaz'ettiği hallerden biri olan talebinin tetkik 
ve karara bağlanması mümkün görülemediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Ha kan 
Bolu ' natörii 

uTı Uzunhasanağ in 

C'.n 
K·ay~t'rıi :~U riiC'tH>kili 

.V ehmet Ateşoğlu 

Başkan V. 
C-tümü ane Milletvekili 

N ecati Akgiirı 

Üye 
Konya cıra.tö ı~ü 

Mustafa Dinekli 

ye 

( :azia•n/tlqı :\I illC1t Y .kiıl i 

Tl iiseyin Yılrııaz 

Üycı 
:\[a.la.t)·a .Mi·l ~reıt vdkil ·i 

Ifii seyin Doğan 

Üye 
Küıta h)"::\ Mi!Jıntvdkil i 

J( enıal J( açar 

(Dile'kçe Sayısı 17) 

Kıırar· No. Karar tarihi 

2949 27 o 6 o 1967 

Üye 

l 11ıni r ~11 ll ıcrh·ekilıi 
C'enıal !!akkı Seleh 

Ü ye 

Trıaıbum 1\fjrJl cftn>Jlcih 
Orner Usta 





DÖNEM : 2 TOPLANTI: 2 

• • • M • 
DlLEKÇE KARMA KOMISYONU 

BAŞKANLIK DIVAN! 

H A F T A L I K K A R A· R C E T V E L- 1 

-e{( Sayı : 39 ~ 

Tevzi tarihi 

19 . 7 . 1967 Çarşamba 

(Dilokçcnin taril1 ye No. su ilc snhibini11 ııL1ı. adresi \' C c1ilt-kçe özetiyle komisyon kararı ) 

2/2 - 2 . 12 . 19&1 

KRM L YILDIRll\f 
Güıve1·cin kıöy:ündo 

ATWAÇAY 

(Dilek çi : Kııra.klık yiiziindcn tolıwnlıüc ve yi
:Jecck h ıt bubal t· erilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili . ve yetkili 
idari meroie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komi,syonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

3/ 3 - ı . ll . 1961 

HIFZI AK AY 
Demil'Lvbaiıçe Düğün dkruk No. : 19 

ANKARA 

Karar 1'\o. rarar t arihi 

2950 15 . 6 . 1967 

( Di7:ekçi : Emekli maa.Jının son aylığı üzeri1ı::

den bağlanmasını istemektedir· .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde-viUa. 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 birliji.yle karar verildi. 

147/ H7 - 4 . 11 . 1961 
MEI-E\1ET ÇANDAıŞ 
Taşhtarlıa Ordu Cad. 13 ·okak No. : 3 

iSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2951 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Fırınım çalıştırabilmesi içi11 ,ge-
reken nıııanuılenin ya.pılmasını isteınektedi1·.) 

Gereği diişünüldü : DHekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie ve:ya yargı organlarına müracaa.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü-



-2-
(Düekçcnin tarih ve No su ile sahibinin adı, adresi ve di.lekçe özei'iylc komisyon kara:rı) 

zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli jiyle karar verildi. 

148/ 148 - 4 . ll . 1961 

KAZJl\[ KALYON 
Çay malı. Saray köyü caddesinde mukim 

TERME 

Karar No. Karar t arilıi 

2952 15 . 6 . 1967 

( Dilekçi : C eza evinde ceza-sını çekmekte iken, 
raporlu olarak tahliye edilen Iditil Riiştü Güven'in 
serbest bırakılmasından miişte kidir . ) 

Gereği dii§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilı:;ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra:::aatı grı\::~ı:tirdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli}lyle karar verildi. 

149/ 149 - 4 . ll . 1961 

SAiT TATAR 
Demeni köyünde 

ıKal·acadağ - SlVEREK 

ICarar No. ICarar tarihi 

2953 15 . 6 . 1967 

(Dilclı:çi : ı'zun vadeli b1'r kredi açılmasını iste
mektedir.) 

Ger\!ği dü.~i.Uıüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekgesinde vakı isteği ilı:;ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna miira:::aatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz çah~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i cıJP.m yapılmasma mahal görülmediğine oy birli}iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2954 15 . 6 . 1967 

·-------------------------------------------------------------------------------
150/150 - 4 . ll . 1961 

ALt GöZAÇAN 
Bchzat cad. No: 80/ A 
DünJdinda Kadayıfçı 

TOKAT 

(Dilekçi :Belediye enciimenince verilen karara 
istinaden evinin yıktırıldığı, münas1'p görülecek bir 
yerde kendine bir ev yapmasını istemektedir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilı:;ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra::aatı ger.:ı~~tirdiği cihetlc komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli] iyle ltarar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

2955 15 . 6 . 1967 
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(Dilckçcnin tarih ve No. su il e sahibinin a,lı , adresi ve dilckçe özetiyle komisyon karan) 

151/ 151 - 4 . ll . 1961 

l\IEIIMET T UR 
Ilmıranpaşa mah. Kısa sokak No : 14 

DİYARBAKIR 

(D ilekçi :D. S . 1. X ncu Bölge !dare !~ler Şefi 
lll u;affer Tuncer'in yolsuz i~ lerinden müştekidir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekginin yukn.rda özeti n.~ıklanan dilekgesinde vakı isteği il~ ve yetkili 
idari mercie veyn. ya't'gı organln.nna müraJaatı g-c-rJ!{tirdiğJ. cihetlc komisyonumuz gahşmalannı dti-· 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması haseJ?iyle komisyonuınuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birlij·iyle karar verildi. 

168/168 - 7 . ll . 1961 

EM1L A R 
Et Kombinası Makina ScrYisindc Makinist 
Muavini 

ERZURUM: 

Karar Ko. Karar tarihi 

2956 15 . 6 . 1967 

( Dilekçi : 8 yıl 6 ay kurumda çalışmış oldu
ğundan soğuk hava makinwtliği, kadrosu verilme
sini 1'.stemektedir.) 

Ger~ği dü~ünüldü : Dilekçinin yukn.rda özeti a~ıklanan dilekgesinde 'vakı isteği ilf!ili ve .yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müraJaatı tt' roktirdlği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zonliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli j·iyle karar verildi. 

170/ 170 - 7 . 11.1961 

F AZIL :MEŞIIUU 
Birmanavı köyü c;iftc;ilerind n 

Akc;nJcalc - RF A 

Karar No. Kara.r tarihi 

2957 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : !{endilerine ekirıı için tohumluk 
buğday temin edilmesini istemektedir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekr.inin vukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği il~i ve yetkili 
idn.ri mercio vey::-.. yaı:-gı orga~ların~ müraJ:ıatı p,'C l';~~tirdiğ!. cihetb komisyonuroM g2.h.~malarmı dü
zcnliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeline ait işlerden olması hn.sebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli~·iyle karar verildi. 

.Karar No. Karar tarihi 

2958 15 . 6 . 1967 



- 4 -
(Dilekçenin taı·ih \ 'C X o sn ilc sahil.ıiııin a dı . acll'r'S i ,. clilekçc ö z eıtiyl c kom isyon kararı ) 

:2 :20/~:20 - B . 1 1 . L96 1 

M .\ KBl'LE Z ENfl1X 
l •' i k ı· ipa~n malı all es i Sül ey man k:ı l' ı s ı 

H ozat - T l ' :\C'I·~ Li 

( Dilckçi : Kocrısmm 7 s ne enel f en m em nrl?L
ğıuın yaJJ llğmı ı ·c ş imdi akıl lı as ta/1ğına dt((;ar olup, 
çrrll.~rımad!,i}!ndan k c ıırl isin c maa,:: bağlan nır:sm ı is
l cm ckt cd i r.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

'272/ '!.72 - 10 . tl . 196 1 

IfEFtA ' UÖR AL 
Dürhali malı a ll rs i II a tıni sokak No. 11 / A 

ü .·kiidar - ! ST A ·n n~ 

K ur·ar No. K a rar t arihi 

2!)5!) 1 fi . 6 . 1067 

( Dilck(i : Babrısınm Deııl e te 5R y ı l hizm et et
miş VP fakat bir maaş ba.ijlanrnamış , ordnrıvn m en
subu olan bir şah sın kız1 oldıı ğıt1ı n, k ııdisi·n fl mii 
nasip bir i:5 verilm esini istemeldedi1· .) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan d.ilekçesinde vil.kı isteği ilgili ve yetldli 
idari ın.ercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJiyle karar verildi. 

57/ Hl57 - 19. 1 . Hl6~ 

ŞEVKET ALBA YRAK 
Ast. Sb. Baş . ÇYş. Onaran Gemi Fahri kasınd ıı 

Karar N o. Karar ta ri hi 

2960 15 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Bazı :5ahıs la:1' tm·afmdcın arazi m se
lesi yüzünden aile efradının tehdidedilmesinden 
miişt ekieli ı· . ) 

(lölciik - !:Öli T İ~irıl cr i Bakanlığmın ceYahi yazı sında : Şik ~t-
yc tı; i ni n annesi \ ' C babasının emniyet in in sağl a n 

dı ğ ı , esasen böyle bir şeyin de olmadığı , Erzm·uın 

Valiliğinin yazı l arındau anlaşıl mış ol up, ınüştckiyc bu yolda gereken tebligat yapıldı ğı bild iı'i lmiş

tir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği Bakaniıkça ye

rine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca yapı lacak başkaca bir işlem olmadığına karar verildi. 

K arar No. Karar tari hi 

2961 15 . 6 . ] 967 
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(Dikkçenin tarih n No. su il e salıibinin a<~.lı. adrr i YC llilr~çe özetiyle komisyon kıı .ı·aı·ı) 

G-t-1 j G41 - 2 . 12. 1961 

IIAL I L YTL1\Li\Z 
Yaniköy Alnıılı Btmıu Yama<; sok:ık Ko. 8 

Üsküclaı· - 1. 'fA. 'BUI.ı 

( D ilrkçi : Tazıninat lıakkmda Deı•lct Dtmıir

yollan ı·c Liman lan hletınesi G net Miid,"irliiğii 

lıaN<mda açını~ olduğu, icıznıinat diiı·asınm zaman
(•şı ın ı bakım ından redeline karar • erikliğindGn 

?iıiiştekidi,·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılcianan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve _yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı g·prektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birlUiyle karar verildi. 

64~/642 - 2 . 12 . Hl61 

YU F ZiYA KUTJ_, 
Abitlinpmıa Bağla rbaşı sokak No: ın 

Ccbe<>i - A K AHA 

Karar To. Karar taı·i hi 

2!)6~ 15 . 6 . 1%7 

(Dilek çi : /hı kıt k Pabiltcsindc öğr nci olduğu
nıı, tahsiline deı•mn için u-ir .;~ ı·er?lmesini istemel; 
t edir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı 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 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlij'iyle karar verildi. 

645/ 6-1-5 - 2 . 12 . 1961 

TAH lN ANKAYA 
Bcleu i.vc Elektrik Tah il , Tahakkuk l e. 

<lOLŞEIItR 

Karar No. Kal'at tarihi 

2963 15 . 6 . 1967 

(Dil ekçi : l(11·k yaşını ı·ımalindeıı sonra memuri
yete intisabedenler Emekli Sand1ğ1 nca «5434 Sltyıh 
Kanunun 125 ııci madd i gereğince i.:;tirakÇ'i dA3ğil; 
f evdı'atçı olarak kabulü bildirilmı'ştir .. » IJ.ı~ntı?t-}Qin 

.'ii34 sayılı J(mıuna bir madde kl nmesi ve bu su
retle uıağclnriyetten kıırta rılnıa ını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş-
1erd-en olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. 

Karar To. Karar taı'ihi 

2964 ] 5 . 6 . 1967 



-6-
(Dilokçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin adı , adresi ve diJıek~e özetiyle komisyon karan) 

1022/1022, 5759/ 575!), 
305/40762 - ] 5 . 12 . 1962 

FETHt TEZCAN 
Reşit Paşa mah. Şirin sokak No: 90 

Emirgan - iSTANBUL 

(D1"lekçi : Ordıula gedikli Başçavıtş!ukla geçen 
lı~:zmetinin eylemli h1"zmet?"ne, ilavesini istemekte
dir.) 

Gereği düJ?ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vaıo isteği il~ ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra::aatı w r.:ı:•.tirdiği cihetla komisyonumu~ çah:ımalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde:ıine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görillmediğine oy birli)yle karar verildi. 

1023/1023 - 16 . 12 . 1961 

RECEP GöÇ 
Doğancı köyü Eğetmcni 

Biga - ÇA AKKALE 

Karar No. Karar tarihi 

2965 15 . 6 . 1967 

( Dile kçi : Eğitmen ol1ıp, eğ1"tmenlere geçin ecek 
kadar maaş ve diğer memııdam yap1lan zamların 
kendilerine de yapılmasını istemektedir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a;:ıklanan dilekgesinde vakı isteği ilı:rili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürajaatı fF roktirdiği cihetb komisyonuın~ çalı~malarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli j"iyle karar verildi. 

1024/1024 - 16 . 12 . 1961 

1\IUSTAFA ETiK 
Kasımpaşa Kulaksız Tckkcsi sokak No: 4 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

2!)66 15 . 6 . ] 967 

( Dilekçi : Usulsüz olarak 1·5ten çıkarılmasından 
mii§tekidir.) 

Gereği d~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilı:ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra-::aatı r,-e rvktirdiği cihetlfl bmisyonumn~ çalı~malr;rını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde3ine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlij·iyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2967 15 . ô . 1967 
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(Dilokçenin tarih ve No. su ilc sa'hibh~n adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1032/1032 - 1'6 . 12 . 1961 

Abdü·lfız•iz GöKTAYOGLU 
Şrker Faıbrilmsı .A:t Iyeler Muhasebesi 

ESKİŞEIDR 

(Dilekçi : Iş J(anun1ına tabi işçi olarale çalı

şırken bilalıara, müesseseleri tarafından memurlu
ğa atanan memıırlann ts J{arıununa tabi aidatlı 

hizmetlerinin emekliliğe esas a:tlıklarırıa, 1'lavesi lie 
emekli aylıklarının artırılmasını ütemektedirler.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilek0inin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vfi.kı iste~ kanun mevzuu 
olduğu ellietle komiııyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olma3ı hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılma3ma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle ka.rar verildi. 

1034/1034 - 16 . 1'2 . 1961 

ESAT BOZOK 
Şe-ker Faıbrikasında 1emur 

ıESK1ŞEillR 

Karar No. Karar tarihj 

<2968 15 . 6 . 1007 

( Dilekçi : Iş !{mi tınuna tabi işçi olarak çalı
şırken biliihara, müesseseleri tarafından atanan 
birçok memurların müesseselerde ge!)irdikleri lş 
lfanununa tabi aidatlı hizmetlerin emekliliğe esas 
aylıklannın ilauesi~rle emekli a'!.Jlıklarının artırıl-

masını istemektcdirler.) 
Gereği dü]ünüldü : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekl}esinde vC,kı iste~ kanun r.1evzuu 

olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü3enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci !:!addesine ait 
i~lerden olma3ı hasebiyle komisyonumuzca bir i~lcm yapılma:>ma l!lll.bal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

1058/1058 - 18 . 12 . 1961 

NUR! GüLCAN ve arkadaşları 
1\ieydan _ nıaıhalle.~:fnde 

ÇORUM 

Karar No. Karar tarihi 

2969 15 . 6 1967 

(Dilekçiler : ()orum Milletvekili Abdurrah
ma?ı Güler'in auukatlığı zaıııanı1ıdaki dosyaları 

bir arkadaşına devretmediğinden miiJtekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vlkı isteği ilgili ve yetkili 
id~J.ri mercie veya yaTgı organlanna müra~aatı gero:rtirdiği cihetlc komisyonumuz çall§malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

1067/ 1067 - 18 . 12 . 1961 

MEHMET BAYRAKLI .7 
J. Kurrumdan V. As. Sb. Kd. Baş. Çvş. 

ILGAZ 

Karar No. Karar tarihi 

2970 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : SubayZara ver1'len hizıne t eri tazrni
natının kaldırılması ve'!}a. bii.yii.k şehirlerdeki taz
minatın 100, 75 1..ıe 50 lira verilmesini istemekte
dir.) 

Gereği dü~ünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v~.kı isteği kanun mevzuu 
olduğu ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
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( Dil (\k~e iliıı tarih \ 'C' Ko. su ile s:ıhihinin a <lı. fllhesi ve rlil el çe özet i;. IL' komisyon karar· ı ) 

işlerden olması hasebiyle k omisyonumuzca bir i§lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
. ğiyle karar verildi. 

ıo1ıno1ı - ı9 . ı-2 . ı9Gı 
MUA:\L\fi~R K8SnmR 
Kamçı sokak No. : 1 

DEVREK 

Knnır ;\o. Krırnr t<uihi 

~!)i ı l!'i . 6 . ] 967 

(Dil ekçi : D evrek Maımiidiirii Yusuf Eı·dost

un 2130 sayılı J(aııııııım 30 ı•e 3656 sayılı 22 nci 
maddesi hiikiimleri gcre,i'jiııce m emııriyet gö re·uini 

kötiiye kıdlaııdığmdan ınii ş tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçilı.in yukarda özeti açıklıı.nan dilekçesinde vil.kı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gaektirdiği. cihetle lwmisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliz iyle karar verildi. 

1072/ 1072 - 1!). 12. 1!161 

LÜ'I'Fl l"Ü('Ü K Alı'I'A?\ 
Ticarr t Odası ~·n n ı !\o. J O 

com ·~ r 

Ka!'ar Ko. Karar tarihi 

29n i.> . 6 . 1967 

( D ifr l:('i : t.rr;o d nı cn· r l cm n J:f i ı;e ayrılan 

rıH • l, li ı· r 1/ııl .1/rtimlrri,ı 19.!0 d r n so nra f' m c!.-liye 

O .'Jl" ll rnı!rrr ,rJibi , c~it mrrrt!f ı•rrilmr .~ini istrıncl.-tedir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukar da özeti açıklamm dilekcesinde vakı iste~ kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzen liyen 140 sa.yılı Kanuntın 5 nci maddesine ait iş

lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yap1lmacıına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar veriİdi. 

1074/ 1074 - 19 . 12. ] 961 

' BZ lnE -0ZD±-b · ·· 
Sirkcci Liıman Ilan kat 3 No. 31 

! STAXBUL 

K a ra r Ko. Karar taı·ihi 

2!)73 15 ' 6 1967 

(Dilelıçi : 19 i1 tarihinden 19 f (i sen e sonııncı 

kadar, 373 S(I!Jılı /(oo nlinas.ı;on Ifryeti /;arariylc 
ihdas edilen kadrolarda geçtiğini ve eın ckliliğine 

say ilınas1 için te f s i;· /;ara rı re rilnıesini ?:stern~lde

dir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına. konu teşkil ·eylediği cihetle. ko.mhyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait isierden olması hase 1Jiyle komisyonumuzca bi.r ~}lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

297-:1: 15 . 6 ' 1967 
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(DiJckçcniıı tm·ilı YC Ko sn ilc sahibinin adı, aıdr ·i n dilekçe özeıtiylc komıi yon karaııı ) 

1076/ 1076, 38-tf\j:-ı tı-±9 - :!-1-. 5. 196:! 

u A~rlT KrRtT 
('ankeri~ köyünd (' ~fulıtaı· 

TEIU1E 

(Difcl; çi : Samsım M illetvekili Osman Şahin

oğ fıı'nıın, keııd·isine t okat attığından miiş t e J..idir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan 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 j iyle karar verildi. 

10 4/ 108-l - 19 . ]2. 1961 

Ş ETIZADE ~r\~C'J\ R 

30. T liııı . :\fn. Tb. Klı . YC Kh. Bl. 1\ n<l . (:107?) 

K:ımr Ko. 1\:ıı·nı· 1:ıı· ihi 

~07!) ı .ı . 6 . ı 967 

( D il ekr: i : Elektı·ikçi olduğıımı asherden dön'ii§ 

.'?n n m esi ckiııi1ı ge li~mcsi için ınal i yaı·dmı ycıp?l

ı ıamıı is f (ıne ldcdir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçiııin yukırda özeti açıklanan dilekgesinde vilkı 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 birliJ-iyle karar verildi. 

JOR5/10R5- 19 . 12. 1961 

HÜS rü AP A YDTN 
T ekel B ru ınüdürliiğ i.i Veznedaı-ı 

sttrn 

Ka ı· aı· Ko. Karar tarihi 

~976 15 . 6 . 1967 

( Difekçi : Siirt T ekel Genel Başnıüdü rliiğiind 

ı; alıştığını, uzıoı zamandan beri terfi edenıediğüı 

(len müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde va1n 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 birliziyle karar verildi. 

Kaı·aı· K o. Karar tarihi 

2977 15 . 6 1967 
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(Dilckçcnin tarih ve ·o su ilc sahibinin adı, adresi ve dilekçc özeltiylc korilisyon karan) 

1036/1086 - 19 . 12 . 1961 

B Al Kl l üÇüKi 
Kcs1k Kwpı Malı. 

FETIH\~ 

(Dilckr;i : Ji'cthi:te Sümerbank Mağazasının 

tcısfiucsiyle heniiz ili5iği lcesilmediği, eski vazifeye 
tli.yin?'ni 1. temcktcd!'r.) 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteğ.i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetlc komisyonumuz çalışmalanru dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğ:yıe karar verildi. 

1090/ 1090 - ] 9 . 12 . 1961 

üZEYlR ADALI 
17 E ylül 1\faıh. llavuzlu Bahçe scı!mcr{ No. : 87 

BANDIR.\fA 

Karar No. Karar tarihi 

2978 15 . 6 . 1967 

Dilckçi : Bulgaı·istan'dan gör:1ııen olarak ana
ı·atana, {Jfldikle rini, babalannın da yurda alınma
smııı sağlanmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : DilekgiDin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde v5.ln isteği il'?'ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müraJaatı ge r.:ı:r.tirdiği C'ihetlo komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeJine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mah3.1 görlıımediğine oy birlij'iyle karar verildi. 

1091/ 1091, 3457/ 3457, 4559/ 4559, 
G139/ 613D - 15 . 1 . 1963 

ABDüLBAKl AKBIYIK 
Gülabibey Maılı. Ömer Neomi Cam::i !maırn 

ve IIaıt~bi 

ÇORID1 

Kaı·ar No. Karar tarihi 

2979 15 . 6 . 1967 

(D ilekçi : 263 Numaralı J(a11un ahkômıınca 

meınurlara yapılan yiizde yi1·mi zamda11 istifade 
edemediğ :nde'lı miiJtelcidir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği il'?'ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müra~aatı grro~{tirdiği cihetle komisyonumuz çalı§malarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeJine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2980 15 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve di1ek~e özetiyle komisyon kararı) 

1853/ 18.J3, 640.J/ 6403 - 2 . 2 . 1963 

TALAT BU GöL 
Ilınror köyünde 

VARTO 

(D ;lekçi : Varto - B1ılanık ~tolıınun yapımı 

ve onarımı sırası1ıda '!.!Ola kalbed;len ta§ımnaz 

malları için, kamulaşt1rma bedeli ödenmesini iste
mektedir.) 

Bayındırlık Ba!kanlığının ecYabi yazılarmda : 
Bölge müdürlüini ilgi•blerincc adı geçen mütcad<lit 

dcfalar, tapu scnctlcr:ni sı·hatli bir hale getimıc ~i ,-c intilmi 1işlcm : ni yaptırması anlatıldığı halde; 
il g] :n in bu yola tcvcssül etmcl\ıte ısrar gösterdiği, ka!llula~tımıa bedeli ödcmcs:n:n mÜTI'lL{Ün olma
d! ğı ·b ild i rilm:ç:ı:r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı ge :ektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğ·ine oy birli ğiyle karar verildi. 

1871/ 1871 - ] !) . ı . 1962 

s :ııd cl küyü ~Iuh bar \'C İdare Il eyeti 

Develi - KAYSERt 

Karar N o. Karar tarihi 

2981 15 . 6 . 1967 

( n ;.Zehçiler : ]{ öyleı-ine SH temin edilmesini iste
mekted :'rler.) 

Enerji ve Tabii Kaynalklar Bı:ılhnlığmm eeva
·bi yazısında : 25 . 4 . 1966 gün ve 3038 saYJ ile 
Köy İşleri Baıkanlığı yol ve Elektr:•k <knel Mü
Jürlüğüne intikal olıtiidımi olduğu bild idmiştir . 

Gereği düsünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn ) ;teği ilgili ve yetkili 
idar!. mercie vey:ı. yargı organlarına müracaatı ge:-ektirdiği ellietle komisyonumuz çalı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma::ldesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
iş1em yapılmasma mahal göıiilmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

1875/1875 - 19 . 1 . 1062 

İHSAN YOKUŞ ;-c arkadaşlan 
İncehark mahallesi 210 sokak No: 93 

TARSUS 

Karar No. Karar tarihi 

2082 15 . 6 . 1967 

( Dilekçile1· : II as ta ve vercmli k1'5il er old?ıkların
dan yaı·dını i.stem ektedirLer.) 

Sağlık Ye Sosyal Yardım Bakanlığmın cm·abi 
yazımnda : Bak .. 'tnlık bütçesinde alııslara yardım 

için her hangi bir ödenek ayrılmrunış olduğundan 
bir sureti ekli ·yazıyla İçel V aliliğine gereken tali
mat Yerildiği, bildirilmiştir. 

G·ereğl düşünüldü : DilekçiıG:ı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği Bakanlıkça ye
rine getirilmiş olması komisyonumuzca ba2ka:::a bir işlem y.:ıpılmasma malıal olmadığına karar verlidi. 

Karar No. Karar tarihi 

2983 15 . 6 . 1967 
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(Dilrkçenin tarih ve No. su ile sah ibi nin adı, adı·esi ve dilekçe özetiyle koınir-;yon kararı) 

1878/ 1878 - 19 . ı . 1962 

l\IE1\I i Ş K.ATtPOöJ_.u Ye arkadaşlar ı 
Faı·aı;ılı köyünde 

Sulak~·u ı't - ANKARA 

( Dilekçi/er: Ankam'nııı Snlakynrt nçesine bağlı 
Fawşlı köyiinden Qi llp, 19 f.1 yılmda orman 1!ahdidi 
içerisine almım§ arazilerinin, yeniden tahdit yazıı
la rak kendileri rı e i ad e edil ı11 e sı'1ıi istem ektedir.} 

Taı·ıın Bak:ınlığının cC\·a.b i ~~azıl al'ln d ıı. : Omıan 
ta hdidi içerisinel e kaldığı ve tahelid in krsinl rşii ği, 

bu uurunı k::tl'§lS ı nda idarrce yapılacak bit· muamele olnı :ıdığı, lJiJdi ı· ilmiştiı· ~ 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği 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. 

41!>0/ 4190, 189 1/ l 8!H, 
5549/ 5549 - 29 . ll . 1962 

H OSEY1 DBNJ.Z: 
Gazipa.c:ıa mahallesi Çatal sokak No: 17 

BEYPAZARI 

Karar No. Karaı · tarihi 

2DH..J. J G . 6 . 1 !)G7 

(Diıekçi : Vcıta.ni hizmet tertibinden maa§ bağ
lrmnıasını istemektedir.} 

l\[illl Sanıııııı:ı B:ık:ııılığ'ıııııı rr,·:ıbi yazı sında : 
Adı ger:enin göntleı·d i ği YCRikalar nıaaı:ı bağlımınıısı 

i<: in l<ftfi göı·ülnırın i ı:ı olduğu, bu ·ebrplc, Yatani hiz
met tertihinu rn nı:ıaş bağl ıınına sın:ı kanuni iıııki'in 

bu 1 un ınadığı bil d i ri lmrkted ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde 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 iı]lem yapılmasına ma. 
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

1892/1892 - 20 . 1 . 1962 

BURHAN HACJSALtHOöLU 
Düzköy nalüyesi Posta Müdürü Hamdt eliyle 

Düzce - AKÇAABAT 

Karar No. Karaı· t a ı·ihi 

2985 J5 . G . 1967 

( Dilekçi : If asta.lı,ijmm tedavisi için dış menıle
leete gönderilm esini istemr.ktedir.) 

Türkiye fKı zı lay Drrmği Genrl Müdürliiğü nün 

cevabi yazı sıııd a : Adı geı_:erun hastalığının tedavisi 
için dış memlrkete gitmesine li.izum gösterilcliğine 

dair; tam teşkilatlı bir hastaneden alacağı sıhhi 

kurul raporu ile sosyal bakımdan hiınayeye mulıtacolduğuna ait fa kruhal kağıdı gönderildikten 
sonra, müspet veya: menfi yönden muameleye konulabileceği, kendisine teb l iğ ed ilmiş olduğu , bildiril
miştir. 
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(Dil ~k<:enin taı-ih Yı! No su ilc s:ıhi,b i niıı ad ı , adre i ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin 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 birliJ iyle karar verildi. 

D URSUN AL l n LMAZ 
Karşıyaka malı. 

Karar ro. Karar tarihi 

29 6 J 5 . G . 1967 

(Dilekçi :Toprak komisyonunca kendilerine ve
ı ilen arazim'n ıısul.siiz olaı·ak dağıtmıın iptaline ka
mr verilerek geri veı·ilmesini istemektedir.) 

TATVAN l öy lş l eri Bakanlığmın cc,· ah i yazılarında 

J d ari tasarrufuıı iptaline toprak komisyonunca 
Yeri len kararlar Yalilikce onaylanarak ilgililere 

tebl i ğ eJi ldiğ i, l>anıştaya a •ılan danılarm da reddolunduğn, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçiııiıı yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle konıisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. • 

ATA D ö 
Yeni Maıh . Hüseyinoğlu 

Karar ro. Karar tarilli 

29 7 15 o 6 o 1967 

(D-ilek çi : N akle tabi eş hastan olduğunu, tah
sis oluı~mı arazinin 1wksan verildiğinden toprak 
i.stihkakmm, tamanılamnasırıı istemektedir.) 

KONYA Köy İşleı'i Bakanlığının cevaJijj yazılannda 

Adı geçenlin iddia etıtiğıi aırazinin tıalbaıı 1 ımf ve 
türlü ziraate elverişli ve kıymetH olması dolayı

Riyle komıisyonca da yetor görüldüğünd en bu husustaki i tcğ i lıa;k'kmda bir i lem bulunmaıdığı, sözü 
clil n gayriımenllrulleri!ıin tamamen on enelilc ta~\.\'İt nıüd<l tini doldurıınuş olduO.undan aynı köyıdeıı 
Haşim Yumranlar'a saıtmaık smotıi';'ı' le iskfınla aHikasını kesmiş ol<luğu, bi•ld!irirlıme1m.edir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmal.annı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m::ıddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliJiyle karar verildi. 

Kaı·ar No. Kaı·ar tarihi 

29 15 o 6 o 1967 
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(Dllckçcnln tari}. ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve d.i1e·kçe özetJyle komisyon karan) 

ı92ô/ 1023 - 2::> . ı . ı!l62 

lı.VNtZEREN 

!. T. ü. Elc~ctrik Fakültosi As!utanı 

Gümü~suyu - İSTANBUL 

(Dilekçi : Barhı Asl::,e Ilukıık Ililkimliğince, 

muhakeme sanıında ver:'lcn karar 1'lc bozmadan 
sonra ittihaz edilen ısı·ar katarının bozuldı1ğunda11 

bahisle Temyiz 1flahkemesinden mü5tekidir.) 

Ad.ı.ılot B:ı!lm.nlığının combi yazısında : Yargı
tayce yı.ıp ılaeak bir işlem •bulunmamUJktı.ı olduğu, 

ıbilcErilm:ştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinlll yukarda özeti açıklana!l dilekgesinde vakı ::ı:teği ilgili ve yetkili 
idari mercie vcy:ı. yargı organıanna müra~:ı.at: gerektirdiği clhetlc komisyonumuz ç:ı.Iıımalarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci ma1desine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1927/ 1927 - 20 . ı ' ı962 
lı.Lt BULAK ,.c arkadaşları 

Urfa Cad. Attar Taeettin Aıkyür~k eliyle 
Güll·ogöç köyünden 

V1RANŞEII1R 

Knrar Ko. J\arnr taı·ilı i 

2989 ıs . 6 . ı967 

(Dilekçı1er : Devlet Vretnıe ()iftıikleri l !jlet
rııesi araz;lerin{n ellerinden alınmasından şikayet 

ctmcl.- ted:rler.) 

Tarım BaJmnlığının cevaıbi yazılarında : Dev
let Ürctımc Çiotliklcri Genel Müdürlüğüne a:t 
olup idare tarafından 'kullanılan araızilcrclcn Gül
lüg:iç köyü çiftli'Hcrine, bir kısım arazinin veri1-
rınos:ne imkan g0rülmcdiği, bildirilm:ştir. 

Gereği dü~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn ; .teği ilg~li ve yetkili 
idari mercic veya yargı organıanna mürncaatı ge;.·ektirdiğl cihetle komisyonumuz ç::ılı~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1028/ı928 - 20 . ı . ı962 

AZlZ AKDAÖ \"c ar~mdaşı 
Kü~ü:c K:şilik köyünde 

URFA 

Karar No. Kı.ırar tarihi 

2!Hl0 15 . . G . l!:l67 

(Dilekçiler : Urfa ili Merkez ilr:es:'ne bağlı f{i.i
çiilı: Ifi5 ilik l~Ö!Jii mııhtannın görevini kötii:•e kul
lanıp halka zulüm yaptığını, idd:'a etmektedir
ler.) 

İçişler i Baqmnlığmm ccvabi yazılarmda : Di-
lakçilerin alınan ifadelcrı:ndc adı geçen ha;kkında 

şikayet o:ım~diiJdcr:ni sözü geçen dJck<fn'in başkaları tarafından yazılıp aJıtına kend ilerinin is!mle
rinin yazıldığını ve iddia edilen hususlarm muhtara isnattan başka bir şey <>lmadığını beyanın

dan anlaşıldığı, bildirilmiştir. 
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Gereği. düşünüldü : Dilekçin:i.n yukarda özeti açıklanan dilekçesJıde vikı .J .teği ilgJi ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalı]malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1931/1931 - 20 . ı . 1962 

IJALiT KURT 
Cuımhu riyct malıallo.<;i Baıkkal Ömer cl i yle 

OLTU 

Karar No. Karar tarihi 

2991 15 . G . 1967 

(D;lckçi : lş mevzuatına muhalif olarak işine 

son verildiğini, lıaklarınnı aranmasını, göı·evirıe 

iades:'ni istemektedir.) 

Bayındırlık Balca.nlığının cevabi yazısında : 
Adı geçcne ihbar öneli nırilmdr ve 'kıd·3m tamn-i
natı ödenmd' suretiyle bütün kanuni v-ecibcler ye
rine getiriLp iş:ne son -vcrüd:ğ i b]d•:r:Jmokit.cdir. 

G:)reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti agıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müracaatı ge r.:ıktirdiği cihetle komisyon um~ çalışmalannı dü
zenliyan 140 s?.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerde!l olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal giirülmediğine ov birli ,3·lyle karar verildi. 

1934/ 1934 - 20 . ı . 1962 

İBRAIIİM: ÖMÜRLÜ 
Vakıf mahallesi Kurbanoğullarından 

DURSUNBEY 

Karar No. Karar tarihi 

2992 15 . 6 . 1967 

(D ilekçi : Vatani hizmet tertibinden nıaa.J bağ
lanmasını istemektedir.) 

Milli Savunma Bakanlığının cevabi yazıların

da : Yurdun kurtuluşuna ait savaşlarda emsalle
rine nazaran çok ü~tün ve fevkalade hizmetlerde 
lmlunclukları vcsikalarla ve H arb Tarihi kayıtla

riyle sabit olmılara hu-,u-::i bir kanunla bağlanmaktr. olan bu tertipten maaş için adı geçenin istenen 
şartları haiz olmadığı, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a~ıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansma. konu teşkil eylediği cihetle komis yonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar ·o. Karar tarihi 

2993 15 • 6 . 1967 
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1938/ 1938 - ~o. ı . ·ı DG~ 

YAŞAR r(IPRL( . 
Aksi nnc mahalksi Arap Öldiirr n sokak Ko. lG 

KOKYA 

( /J il f' kçi : ! ,siz o/np k endisin e bir i~ ı • erilm csini 
i el cl ı erliyo r.) 

~' a lı ~ ıııu Bakanlığının cc,·abi yaz ılarında : Aclı 

gr(;cnc bir i ş tem ini hususunda ~·a pıl a n c:alı~ına lar 

sonurı.ı, dilcln;:csinin ııu hryc giindcrilcl iğ· i 1a l'ilıt(•n 

Ü<; ay kadar hir süre sonra k0ndi .·inr dn,,· nnılacağı, 

lıildi ri! mr ktr d i ı ·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilel<çesinC.:c vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı ge rektirdiği cihetle komisyonumuz ç::ı.lı~mıılarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait İlilerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir~iğiyle karar verildi. 

1940/ 1940 - 20 . l . 1962 

NİI-IAT NAD1 TARTIAN 

Serbest K adastro Teknisiycni 

Kıw11' i'{ o. Kaı·aı· tıırihi 

~!10-1: Hi . 6 . ı %7 

( D ilek çi : 20 f dön iimliik bataklık olan : K 1 zı l 

. l rlanın ağaç landın lrnası için, kendisine ve r i lme
sini is l r mr l; f rdi r.) 

FETHİYE Tarım Bakanlığının rr,·ahi ~·a zıs ı ı ıcl a : Oı ına n 

n•jinıi a l tınrla ka lın as ı ve bozuk ormanların, orınn n 

tr~kilfit ı n:ca :ı ğac:landınlması icabettiP:i, d!l rğiniıı 

yerine g tiri lınc~inin iınJ{[ın olmadığı bilcliı·ilmck tc clir. 

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti :'.. çıldanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına. müraca::ı.tı rrerektircliği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iş

lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı 053/ 1 05~ - ~2. ı. 1062 

l\fÜRT EZA VODlNAL 
?.Iuratrris mahallesi K öpl'i.ilü Faz ıl Pa~a 

sokak No. 38 · 

Üsk i.i.dae - 1STANB(.L 

Karar ro. K arar tarihi 

~~Hl5 15 . G . 1967 

( D i l el:çi : 1.95 1 ydmda 2 rıci Dc.ği~ finne Birliği 

if e J( are'ye giden v e. isteği üzerine K ore' d r bir yıL 

fazla kald1ğından ötiirii riitbesine cıit beklPm e sii
resi1!clen bir yıL daha indirim yapılmasını istemek

t edir.) 

)fiili Savunma Bakanlığının cevabi ~razısında : 
.r\dt ge~ nin yüzbaşılık rüthe ·inC! c bir ~'ıllık K ore 

indiriminden faydalaııdığmı, Korr'dcki ikinci ~ı l hizmet i için rüth sine a it bcld cmr .· iircsi nd n bir 

yıl daha indirilmcsine imkfm gö t'ül ememi~ oldnğn, lıi lclil'ilın ektedil'. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışma.lannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birll jiyle karar verildi. 

1956/1956 - 22 . ı . 1962 

~EVK1 DER EK ve arkadaşları 
Çaycuma'nın Turfa Torlaklar kö}iinden 
E. K. 1. Gclik Bölgesi Kiliınli Ocağında 

ZONGULDAK 

Karar N o. Karar tarihi 

2996 15 . 6 . 19{37 

( Dilekçiler : II aksız olarak görevlerine nihayet 
verildiğini ifade ederek i§lerinin iadesini istemek
icdirler.) 

Enerji YC Tabii Kaynaklar Bakanlığmm ceYabi 
yazılarında : Yapılan tahkikat nf!ticcsin <'le Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ka-
radon bölgesinin Kilimli Bölümü eski işı;ilcrinden 

buluııan ilgililerden, Şevki Dernek, Mustafa Dernek, Muzaffer Karabatak ve Rcmzi Toprak'ın ha
len çalışmakta oldukları, Yaşar Toprak'ın iso, kazmacı olarak çalışmakta iken, ocak işçiliği yapamaz 
ı·aporn olduğundan, durumuna uygun bir İ§ temin edilememesi sebebiyle iş akdinin feshodildiği , bil
dirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdi~ ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenllyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılm~ına mahal görülmediğine oy birlljiyle karar verildi. 

1957/ 1957 - 22 . ı . 1962 

SITKI BA~CI 
Yağcılar köyünde 

Karar No. Karar tarihi 

2997 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Kamyolları 102 nci şube y1kama yağ
lama binası inşaatında çalı§tığını, istihkakmı ala
nıadığından mii§tekidir.) 

Yusufeli - ARTVİN Banyındırlık Bakanlığının cevabi yazısında : 
H.\taahhitten çalıştığı günlere- ait istihkaklarıru ala
madığını iddia eden ilgilinin elinde mütaahlıitlik.' 

ten verilmiş işçi kaı-nesi YC iş başında tutulmuş pu vantaj bulunmadığı için, müta'ahhidin tominatın
dan bu alacaldarm kesilmesine imkan görülomemiş olduğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenllyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına. mahal görülmediğine oy birlljiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

2998 15 . 6 . 1967 
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1!)58/ 1!)58 . 22 . ı . ı!J62 

ALt TOPRAK 
'I'urfa Torlaklar köyi.i.nde 

('AYCUl\IA 

( Dilekçi : Ere.ğli Itöıniiı·lc ri Işletınesi lllüessese
sinde çal1şmakta iken, haksız ola·rak 1.:5 akdinin f es
h c dildiğim·, ifade ederek eski 1"şinıe alınına.smı iste
mekt edir .) 

Enerji Ye Tabii Kaynaklar Bakanlığının cevabi 
yazılarında : Adı gcc_:en eski görevinde halen çalış
makta olduğu bildirilmiştir. 

Gereği dü5ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ·i Bakanlıkca ye
rine getirilmiş olduğundan kornisyonumuzca başka:::a bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi. 

ı959/1 959 - 22 . 1 . ı962 

AB1D KOŞAR ve arkadaşları 
Cumhuriyet cad. Kebabçı Zilfo eliyle 

V1RA ŞEH1R 

Karar No. Karar tarihi 

2999 ıs . 6 . ı967 

(Dilckçilcr : Devlet tJrcıtme Ç1"ftliği işle tmediği 

arazilerinin kendilerine verilmesini istemektedirler.) 

Tarım Bıılmnlığının ceYabi yaZ1larında : Sözü 
edilen araziler, ı950 yılında yürürlüğe konulan 
5433 sayılı Kanun uyarınca Dm·lct üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilmi~ 

olduğu, clilekc,:il rin istediği arazi hakkında Viransehir Asliye Hukuk Mahkemesinde bir men'i müda
hale da\·ası mcveudolduğu, idare tarafından kullanı l an arazi lerden Karta! köyü çiftçi lerine, biı· kısım 

arazinin verilmesine imk[ın . görülmediği, bildirilıncktcdiı·. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 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 birlijiyle karar verildi. 

ı978/1978 - 22 . ı . ı962 

MEHMET FIRAT 
Iısırlı ınahall sinde 

LUKIŞLA 

Karar No. Karar t a rihi 

3000 15 . 6 . ı967 

(D ilckçi : Va fcıni hizmet tertibinden maa§ tah
sisini ıtalebetmektedir.) 

Milli Savuruna Bakanlığının cevabi yazısın

da : Adı gcçcnin daha önce Bakanlığa mü racaat 
ettiği ve bu yolda, hizınet ve yardıma muhtaç olma 
dul'Umunun tesbit ine c,:a lışıldığı , aynı konuda Cum

huriyet Senatosu, Tabii Üyesi .Kadı· i Kaplan ile :\!illet l\Icclisi Üyesi Re~at özarda'nın kanun teklif
leri bulunduğundan; bu tcklifler kanun.iyct kazandığı tal;:dirdc adı geçcnin de bundan yararlanacağı 
düşünüldüğünün ayrıca bir muamele yapılaınadığı , bildirilmektedir. 
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Gereği dü~ünüldü : Dilekç.iıüı yulmrda özeti açıklanan dilel{çesinde va.ln isteği kanun teklifi ve 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışınalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddes.i:ıe a:it i~lerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal gö~ül
mediğine karar verildi. 

1979/ 1979 - 22 o ı o 1962 

AHMET SBKBAN 
Çamlıca malı. M:ustaiaoğlu 

SüRMENE 

sine tahsis edilmiş olup, halen istimluk nıuam<'lesi 
işletmeye açılacaJr safhaya da gelmiş bulunduğu, 

Karar No. Karar tarihi 

3001 15 o 6 o 1967 

(Dilekçi : Sünnene'de inşa edilecek çay fabr·ika
sı.ıım ist·imliik sahasının yerinin, değişt1'1'ilmes1'ni is
temektedir.) 

Güm~·ük ye Tekel Bakanlığının eevabi ya.zı. ın

da : Sürmene Çay Fabrikası için istimlak edilen 
saJıa, İmar Ye İskan Bakanlığınca Tekel İdare

ikmal edilerek fabrika in~aatı bitiriimiş Ye fabrilm 
bil d irilınektcdir .. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip yerine getirilemiyeceği anla~ıldığı cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğ iyle karar verildi. 

2001/2001 - 22 . ı . 1962 

MELARAT ÇAT ALLAR 
İmam - Hatip OlmJu F en Dersleri Öğrotmeni 

ANTALYA 

Karar No. Karar tarihi 

3002 15 o 6 o 1967 

(Dilekçi : Antalya lnıa,nı - Hatip Okulu Öğret

meni Ebe Okulu öğretmenliğine, ek görev suı·e

tiyle tayin edildiği halde, ek görev maaşını ala
ın ad1ğından rııiiştekidi?· .) 

Sağhk ve Sosyal Yardım Ba:ka:nlığının ceva!bi 
~'azı larmda : Adı geçen her ne Uradar maJıallen 

16 . 10 . 1961 tarilh'indıe görave başlatılmış. ise de; bu tarihte Bal~anlıkça alınmış ıbir .ta in kara-rı 
olmadığı, ıbild'irilırnrortodir. · 

Gereği düşünüldü : Dilekçinıin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde vakı iJteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
i§len: yapılmasına mahal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarilıi 

3003 15 o 6 . 1967 
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2008/2003 - 22 . ı . ı962 

ABtDlN DO(l.AN 
C: öçentaş ı köyünde 

DlVRlöl 

( Dilekçi : Bizevi istasyonunun hizmete açılma
sm ı talebetmektedir.) 

Ula~tımıa Bakanlığının ccvalbi yazısında : Adı 

Oöçcnt~ olaTak değiştirHen söz aranusu istaByon 
ı . 4 . ı965 tarilı~nden 1tibaren tiş lctmeye açılıp 

'\' C her türlü na:kl-iyıa.ta başladığı, b'ildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği TCDD işlet

mesince yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılınasına mahal ol
madığına karar verildi. 

20ı2/2012 - 22 . ı . 1962 

GLUG VAH1T OKTAY 
Seyhan lU\'Olrulu Müdür Yardımcısı 

ADANA 

Karar N o. Karar tarihi 

3004 ı5 . 6 . ı967 

(Dilekçi : 6273 sayıl·ı ]{anun hükünıle1·ine 

Devlet Ş{irasının katileşmiş ilamına mğmen ha k
kın ın verilıııeyişinden miiştekidir.) 

Milli Eğ ib1m Ba:kanlığmın ce'vilii yazılarında : 

6273 numıaTalı Kanunun uygulanmasından doğan 
11ksa:1dıldrarın tannıinat h·arİ\, 657 numııralı DeY

Ict ~Icmurlan Kanununun getirdiği· hükümlere güre, -telafi edileceği kanısında bulunduğunu ve 
hn hususun teyidi düşüncesiyle Maliye Bakanlığının mütalaaısının, istendiği bikl'irilmeıktcdirr.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde 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 yapılınasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2013/20ı3 - 22 . ı . ı962 

lllSAN GOLTEKiN 
'I'a'hriı·at Kat:ibi 

Karar No. Karar tarihi 

3005 ı 5 . 6 . ı967 

(Dilekçi : 25 yıllık memur olduğunu, 35 lira 
asli mcıaşta 3 yıllık hizmetini doldıı1·ııp, 20 ay gibi 
uzıın bi1· siire geçtiği halde terfi edememesinden 
müştekidir.) 

Zara - SiVAS İçişl eri Bakanlığının eevaıhi yazısında : Adı ge
çene ı . 7 . J 965 tarihinde yürürlüğe giren 628 sa

yılı Kanun ile alınan kadrolardan 600 liralık tahrirat kat~bi kadı'Osu tıaıhsis ed,ilııniş olduğunu, ha
-len sözü edıi len lmdroda 700 lira maa.'} olmakta olduğu, bildirilımdkted'ir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan ·dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuz ca bir işlem yapılınasma mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarihi 

3006 15 • 6 . 1967 
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2035/ 2035, 2019/2019 - 22 . ı . 1962 

1hrtiyar ,heyoti 
Yı.ıkaırı Karaklsık köyü 

KIRIKKALE 

(Dilekçi : Orınan talıdit hıtdudu içinde kalan 
ziraat amzilerirıin orman hududu dış111a çıkarıl

masını talebetmektedi1·le1·. 

Tarım Bakanlığının cevaıbi yazısında : Mer'i 
mevaıa,t muv-ac&hesinde haıhse konu sahalann, or
man rej im'i dışına çı'karılaraık iadesi veya tıevziıinin 
ımümkün olmadığı,ıbildirilımiştir.. p 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklana.n dilakçesinde vakı isteği şikayet . üze
rine icabeden idari muamele yapılmış olmasma binaen komisyonumuzc bir i§lem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2021/2021 - 22 . ı . 1962 

YAVUZ VURAL 
Kill eş Köyler Grupu Köy Sağlık Memuru 

Karar No. Karar tarihi 

3007 15 . 6 . 1967 

(Dil ekçi : 6753 sayılı sağlık memw·u olup, ka
nun ge reğince 6 aylık amele tatbikat kıırsuna kar 
t.ılmıa.smı istemektedir. 

Ergani - DİYARBAKIR Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının cevabi 
yazılarında : MezkUr kanun gereğince, adı geçen 
daha evvelce Diyarbakır Nümune Hastanesinde 

6 aylık ameli tatbikat kursuna işth·ak ettirildiğini vo ayrıca, şehir ve k.asabalarda icrai sanat edebi
leceğine dair kendi'sine tebliğ edildiğini, haklanda yapılacak başkaca bir işlem olmadığı, bildirilmek
tedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmi§ olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

2023/2023 - 22 . ı . 1962 

SÜLEY.M:AN YE<iENLER ve arkadaşları 
Halktan 

KONYA 

Karar No. Karar tarihi 

3008 15 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : J(onya Müftüliiğüne alim ve fazi
letli bir din adamının getirilmesini, halen mii.ftü 
vekili olan H akkı Ozçimin din ıııuhitinin huzuru 
bakımından görevinden uzaklaştınlmasını talebet
mektedirle1·.) 

Devlet Bakanlığmın ccvabi yazısında : Eski Kony~ Vilayeti Müftüsü Abdullah Ulubay 'ın ve
fatı üzeı-ine yerine tayin yapı l ıncaya kadar işlerin aksamaması bakimmdan Müftüliik Katibi Halekı 
Ö1.çim'in vekaleten tayin edi ldiği ve bilalıara bu yer müftülüğüne Hasan Tahsin Emiroğlu getiril
miş olduğu, bildirilmiştir. 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasma mahal olmadığına 
karar verildi. 

2032/2032 - 22 o ı o 1962 

l\IURAT AKDAG 
Atatüı·k malıaltesi 161. sokak ro. 51 
evde mukim 

AICHİS'AR 

Karar N o. Karar taribi 

3009 15 o 6 o 1967 

(Dilekçi :· Tahakkuk ettirilen uynıklıık harcın
dan, miiştekidir.) 

İçişleri Bakanlığının ccvabi yazılarında : Adı 
geçen her ne kadar harca tabi olarak vatanda~lığı
mıza alınmış ise de; 2 . 7 . 1964 günlü ve 492 sa
yılı yani Harclar Kanununun 139 ncu maddesinin 
(a) fıkrasiylc belirtilen 5887 sayılı Harclar Kanu

nu kaldırılmış ve sözü geçen 492 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesiyle de, eV\relcc tahakkuk eden 
bn kahil harclar terkin olunmu~ bulunduğundan adı gcçenin, harc aranmaksızın nüfus klitüğüne 
tescilinin yapılması Manisa Valiliğine yazıldığı bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olduğundan komisyonumuzca başkaca bir işlem yapılmasma mahal olmadığına 
karar verildi. 

2352/ 2352, 949/ 949, 
4423/4423 - 13 . 8 o 1962 

RJDVAN ÖZELLİ 
Olon ydanı - Dereyolu 2. Bl'ok C. Kapısı 
Kat 3, DaiTe ro. 7 

Şi-şli - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarıhı 

3010 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Istanbul Elektrik Tranıvay ve Tünel 
Işletmesi Genel Miidii1;liiğii Hareket Dairesinde 
Mııamelat llfiidiirii iken, 21 . 7 . 1960 tm·ihinde 
şifahi tebligatla gö1·evine son verildiğini, 21 yıllık 

memııt·iyeti esnasında hiçbi1· ceza almadığını be
yanla keyfi olaı·ak yapılan btı işlemin iptali ile eski 
göı·evine atanmasını talebediyor.) 

lçişlcri Bakanlığının cevabi yazısında : Adı gcçcnin yapılan tah!Gkat neticesinde görevine son 
n'rilmcsindc bir usulsüzlük olmadığı te bit edildi ği, bu mcvzuda Danıştay nezdhıclc açtığı dava da 
ı cddcdildiği, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışm.a.larını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 6 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle kom.isyonumtuca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliJiyle kara.r verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3011 15 . 6 . 1967 
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9174/9174, 14832/14832 - 30. 4. 1965 

REFET ACEROL 
Halitağa caddesi No. 49/5 

Kadıköy - İSTANBUL 

( Dilekçi : !stanbul Ticaret Odası M emurlann
dan R efet Acerol'un 5590 sayıl·ı Karıuna ait tii zii
ğitn, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsaları 
memur ve hizrnetlileı·i aylık ücretlerine, mütaallik 
maddelerinin değiştirilmesini istemektedir.) 

Ticaret Bakanlığmın cevabi yazısında : Anılan tüzüğün sözü edilen memur ve hizmetiiierin ta
yin, terfi esaslariyle aylık ücretleri ve sigorta du rumlarına taalluk eden 92, 93, 95, 97, 98 ve 104 
ncü maddelerinin değiştirilmesi, 96/102 nci mad :lelerin kaldırılması ve bu tüzüğe yeniden 4 geçici 
madde eklenmesi hususu, konu ile yakinen ilgili bulunan zikı·i geçen Oda, Borsa ve Türki?e Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği temsilcileriyle Bakanlık elemanlarından ku
rulan Jronrisyıon tarafından uygun görülmüş ve ll . 6 . 1965 günü mütalaalarının bildirilmesi is
teğiyle keyiiyet bakanlıklaı·a intikal ettirilcliği, Bakanlıkların mü·talaaloa.rınııı alınmasını mütaakıp 

tüzük tasansı Başbakanlığa sunulacağı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organianna müraca.a.tı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasına. mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

14769/ 14769 - 29 . 4 . 1965 

NURETTtN NAZLIER. 
Ceza eYinde 

FETHtYE 

Karar No. Karar tarihi 

3012 15 . 6 . 1967 

( Dilelcçi : Geceleyin konııt dolmnulınazlığının 

ihlal ve zorla ıı·za geçmeye te§ebbusten, sanık olarak 
yapılan mahkeme netice inde; 2 se'M 4 ay ağır hapis, 
ve 6 ay hapis ceza.sı verildiğinde·n miiştekidir.) 

Adalet Bakanlığımn cevabi yazısında : 2 sene 
tl ay ağı1· hapis ve 6 ay hapis cezası Yargıtayca 

onandtğını, 21 . . 12 1964 taı-ihinden itibaı·en infaz edilmekte olduğuj Fethiye C. Savcığınm 29.9.1965 
tarih ve 59 sa,yılı yazısındmı anla.;pldığı, bildiı··ilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.na.n dilekçesinde valn ilteği ilgili ve yetkili 
idıui mercie veya. yargı organianna müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalannı dü
senliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i§lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

15878/ 15878 - 2 ' . 7 . 1965 
Tekel mensupları Y~rdımlaşına Mesken 
Kooperatifi İdare Heyeti 

!STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

3013 15 . 6 . 1967 

(Dilekçile1· : 36 ilye namına iıı.Ja edilen dört 
ade d blok apaı·tman için ö ze ll dare Bakırköy Gelir 
Şefliğince tahakkıık ettirilen bina, Milli Savunma 
ve Bulıran vergile1·inin geçici on senelik muafiyet 
su1·esi-ne ait kısmının affını istemektedir.) 

Maliye Bakanlığının cevabi y·azılarında : Mi.ikel!efleı-in meııSuholduklan Varidat Dairesine inşaatın 
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lıitam bulduğu tarihten itibaren iki ay znrfında bir beyanname wı·meleri şartına bağladığını, inşaatın 

bitimi isidin ruhsatının alınması taı·ihine bağlanınnmış olmakla hereber iskiin ruhsatı bir binanın en 
gee: o tarihto bittiğini gösteren resmi bir ,·esika olduğundan ilgili bina inşaatının bu ruhsatın alın

dığı taı·ihte bitmiş olduğunu kabul etmek zaruri olduğunu, söz konusu binaların geçici muafiyetten 
istifade ettirilmemesi idari kaza mrrcileı·inden geçmek suretiyle tekerrür etmiş bulunduğundan bu 
konuda bakanlıkca idareten yapılacak hiı· işlem degörülemediği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin 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 ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir 
~lem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

570/585 - 4 . ı . ı966 
tSMET GüLTEN 
Öğretmenler Sendika Şube Başkam 

779/ 774 - ı . 2 . ı966 
TüRKAN TURO AY 
Çalık köyü tıkokulu Öğretmeni 

563/576 - 3 . ı . ı966 
NERiMAN AZAKLI 
İlkokul Muvakkat Öğı•etıncni 

ARD E ŞEN 

GüMüŞANE 

GüLTEPE 

Kamr No. Karar tarihi 

30ı4 15 . 6 . ı967 

(Dilekçiler : 222 sayılı J(anunla aynı §aı·tlara 
haiz kız enstitüsü ve oı·ta.oku.l mezunları için 
ıtanınan hakların 693 sayılı J(anıınla ldiltii.r seviye
le1·i ay1ıı olan kız enstitüsü ve ortMkul mezun
larından, yalnız kız enstitiisü mezunlarının fay
dalandırıldığı, orfa.okul mczwıu muı·al.-kat öğret

menlerinin mağdıır edildiğinden mii.§tekidiı-ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmala.nnı düzenliyen 14Q sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonum~ca bir ~lem yapılmasma mahal 
görülmediğ.ine oy birliğiyle karar verildi. 

712 / G4 - ı4 . ı . ı966 

MUBLtS ERDUMLU 
Vergi Dairesi 1cra l\Iemuru 

Fatih - !ST ANB L 

Karar No. Karar tarihi 

30ı5 15 . 6 . 1967 

(Dilelcçi : Tunceli Senatörii. Sayın Mehmet Ali 
Demir'in yeni Personel J(anunıınun kabul ve ne§
rinden evvel askerliklerini er olaı·ak yapanla1-ın 

dcı askerUkte geçen sürelerin emeklilik mii.ddeıtleı-ine 
ilavesi için haz1rladığı kanımıın bimn evvel çık<i

rılmasıtıı istemektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteğ; mevzuu ile iJgili 
teklif Plan Komisyonunda olduğu a.nlaşıldığı cihet le komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sa.-. . 
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yıh Kanununun 5 nci maddesine ait i§lerden olması haselJiyle komisyonumuzca bir i§lem yapılınasına 
mahal görülmediğine oy birliğ~yle karar verildi. 

- , ~'7&1716 - 20 . ı . 1966 
rlACI SABRl AYTEK1N ve arkadaşları 
Emekli Tapu Sicil Muhafızı 

Karar No. Karar tarihi 

3016 15 . 6 . 19G7 

(Dilckçiler : .Ueclistcn adilane b1'r üıt1bak kanıı
ıııı, çıka.rılmasını istcmcktcd1'rler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği kanun teklifi 
veya ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir işlem yapılmasına. ma
hal görülmediğine oy birliğiyle ka.ra.r verildi. 

729/ 718 - 20. ı . 1966 

ŞEVKET Ç DTRCI 
Madeni Sanatkarları Birliği İdare Kurulu 

! STANBPL 

Karar ~o. K~wıı· tarihi 

3017 1.) . 6 . 1967 

(Dil ckçi : Ticaret Bakanl1ğı tarafmdan değiş-

tirilmesi teklif edilen 17 . 7 . 1961 tarihli ı·e 507 
sayılı Esnaf ve Kiiçük Sanatl;{iılar Kan ıınımun 

111 ve 112 nci maddeleri ile aeç:ici birinci madde
sinin değiştiriTme ine ve yine bu kanunla geçici 

11a.n tasarının t·eddine kara·r ııcı·ilmesi 

i , 5 ı•e 6 nıaddcl rin cklcnrncsine il(kin b1tlu
talebindcıı ibaretti1·.) 

'l'. B. 1\1. Meclisi Genel Sekr terliğinin cc,·abi ~·azısınd a : ~JC \'ZU ilc ilgili ta arı gündrmdc oldu
ğu, bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vô.kı isteği kanun teklif) 
veya tasansına konu teşkil eyled.iği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Kıı.

nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hase0iyle komisyonumw:ca bir iJlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1428/ 1503 - ] 2 . 5 . 1966 

!RF AN YORl LMAZ 
Paşa Kapısı Ge<:idi No. ll 

Üsküdar - 1ST ANBUL 

Karar To. Karar tarihi 

301 15 . 6 . 1967 

(J]ilekçi : 1919 senesinin son aymdrı erneidi 
olan bir albayın 90 lira aylığ1111 669 sayılı Kanun 
ile .100 lira asli maaşa yiikseltildiği halde, 1950 se
nesi-nin birinci ayından alt ınc1 ayına kadar 90 lira 
aylıkla emekli olan albaylar 669 sayılı /{annmm 

dığından, 

bahşettiği 100 lira asli aylık hakkın u.ygulananıa

emsallcı·inin faydalandığı hcıklardan isli {rrrlelcri için kanun ç1karılmasım istem ktedir.) 
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Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansuıa konu teşkil eylediği ellietle komis yonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait ~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

ı ~.ıo ~~o3o - 3 . 7 . ı!HlG 

PÜRP7.A:\ ~WKC:{TR YC' a ı ·kadaı:ıı 

Trk<·l İdarrs i ::\frmurlan ~rnclikası C: cnrl 
:.\[rı·krz i 

lZi\fİR 

Kaı·a ı· K o. Ka mr tarihi 

3019 1.i . 6 . Hl67 

(Dilck.çiler : ·1598 sayılı Kanunun .J nrii marl
desinin tadilini istemektedirler.) 

Gereği dfuıünüldü : Dilel{çinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nni maddesine ait işlerden olmaı;ı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
r,·örülmecüğine oy birliğiyle karar verildi . 

1R!i l / !l7 - 18 .3 . 1866 

~. JIAYRt ALİEFENDlOÖLU 
Orta - Anadolu Devlet İktisadi, Devlet Özrl 
lıl arrl <'r, B clcuiyr lcr vr diğer Tr~clddillcr 
J'er..,oncl i Scn<l i kas ı 

ESKİŞEHİR 

Ka·rar No. Karar tarihi 

3020 15 . G . 1!167 

( Difekçi : Personel K anunu t ' (' yönetmelikle
rinin borsa personeline de teşmilini istemeki edir.) 

QPreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklif~ 
veya t?,sansına l:onu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase biyle komisyonumuzca bir iş lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karnı· tarihi 

3021 15 . 6 . ] !)67 
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] 802/1111 - 18. 3 . 1966 

JIAKKI DOORU 
Ozaıılar köyi.inde 

AGRI 

(Dilek çi : Tapulama harclarının, indirilmesini 
istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : .Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği istenilen kanun 
çıkarılmış olduğu cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle komisyon um uzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. 

1853/ Lll2 - 18 . 3 . 1966 

REŞA'!' 'l'URGAY 
Özel !dar Tahsiıl Şef] 

EL.A.Zl <"'r 

Karar No. Karar tarihi 

3022 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Ozel idare ve belediye memurlarının 
657 sayılı Devlet 11-Iernw·ları Kanmııt, kapsamına 

alınmasını istemektedit·.) 

Gereği düşüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyan 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hase biyle komisyonumuzca bir 1ışlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1R57 / 1 HO - 18 . 3 . 1966 

Tı yAZİ SARUHAN 
Ahmet Şuayıp sokak No. 25/3 

Beyazıt - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

3023 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi :Emekli maa:5ınm emsall eı·i seviyesine 
yükseltilmesini istemektedir.) 

Gereği dü~üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir iı]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

185 ; :ı 165 - 18 . 3 . 1966 
SATAI~T KENTLt 
H armanlar mahallesi Aşut sokak No. ll 

l\fERZ!FON 

Karar ro. Karar tarihi 

3024 15 . 6 . 1967 

(Dilek çi : Emekli öğretmen olııp, 627 3 sayılı 
J(anıından fa.ydalanmalarınm temini için sözii ge
en kanuna bir [1km eklemnesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. tasansma konu teşkil eylediği cihetle komis yonumu.z çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı Ka.. 
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(Dilekçenin tıariıh ve No. su iıle sahlbinin adı , adresi ve dilakçe öz<ıtiyle koım.isyon kararı) 

nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma ma
bal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2458/5725 - 23 ' ll . ] 966 

HÜSAı.VIETT l N BAYRAKTAR 
T. Ziraat Odaları Bidiği 2 nci Başkanı 

AKYAZI 

Karar No. Karar tarihi 

3025 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : .t naya.sanm geçici 11 rıci maddesine 
uygun olarak gerek 306 sayı lı ilfifletvekilleri Seçi
mi K anununda ı · e gerekse malwJli seçim kanıtnla

rında değişiklik yapılması suretiyle, 1961 ı lnayrı

sasının halk oyıı ile kabıdünden önce af/edilmiş 

bul'ıınanlar ile, mcmnıı haklan iade edilmiB olan
lara seçilme halelarının tanınmasını itsernektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. öseti ıı.çıkla.nan dilakçesinde valo isteği kanun teklifi 
veya. ta.sa.n.sına konu teşkil eylediği cihetle-komisyonumu.z çalışma.lannı düzenliyen 140 sayılı K&
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olm.Mı hasebiyle komisyonumu.zca bir işlem yapılmasma Ul8r 

ha.l görülmediğine oy birliğiyle ka.r&r verildi. 

Ba.~kan 

Bolu Senatörü 
S . Uzunhasanoğlu 

Sözcü 
İzmir Mill etYcki li . 

O. Z. Efeoğlu 

(Dilekçe sayısı : 92) 

Karar No. Karar tarihi 

3026 ] 5 . 6 ' 1967 

Katip 
Eski ehir Scnatörü 

Ö. Uwzaı 



DÖN E M: 2 TOPLANTI: 2 

DlLEKÇE KARMA KOMiSYONU 

BAŞKANLIK DlV.ANI 

HAFTALIK KARAR CETVELI 

-~ Sayı : 40 }§<>-

Tev7.i tarihi 

20 . 7 . 1967 Perşembe 

( llilı>k l' rıı i n taı·ilı ,-c No. su il c sahilJiııi ıı 2dı, ad trsi ve dil cb:e özrtiylc komisyo n kara ı·ıJ 

-------
1;)2/ l !52, 3228/ 3228 - 4 . 3 . J 962 

YAKUP AYDIN 
Yeşilrtep c 75/ 1 sokak No. : 126 

/'; r .,·tinlnımn - i ~T .\:\ Bl_~ 1 ı 

( D i l t'kc;i : B cledi!.fece i mar ](an ı m una muha

lifi hareket irlrliasiyle. et'iniıı yıkılmak is te?ıdiğin

rlc 11 nı ii ~ t c l.-1-rlir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti rıçıklanan dilekgesinde v5.kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür~ı.caatı ge ı·ektinliği cihetle komisyonumuz çalışmalarını d ii
zenliyen 140 sn.yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olın::ısı hasebiyle komisyonurnuzca bir 
işlem yapılma.sına mahal göi·ülmediğine )y birliğiyle karar verildi. 

J53/ l53 - 4 . ll . 1961 

E lVI1N CANER 
Gündoğan solmk 1 ev ll 

- K<>ça rlt - AYDIN 

Kaı-ar No. Karar tarihi· 

3027 15 . 6 . 1967 

( Dilekçi : Tmfik kazasından doğan her ay 
100 zer lira olmak olmak iizere, tahsil edı"lmekte 

ola1ı tazminatın affını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti n,çıklanan dilekçesinde vakı i3teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği ellietle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyeıi 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle kom.isyonumuzca biı· 

işlem yapılmasına mahal g·örülrnediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Ko. Karar t arihi 

3028 15 . 6 . 1967 
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(Dilc-kçcnin tarih ve No. su ilc sahibinin ad ı, adresi ve dilckçe özetiyle komisyon kararı) 

154/ 154,2952/ 2952 - 20 . 3 . 1962 

NUSRET SERBEST 
Abuş Aban köyünden 

DtGOR 

(Dilekc;i : Fakir olduğunu, miiJkiil ve mağdur 
durumu nazara. alınarakj uzun vade ilc paı·a yar
dımı yapılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracnatı g·e rektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci !lladdesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumw:ca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir l i ğ·iyle karar verildi. 

J 55/ 155 J 4 . ll . 1961 

IIAT1CE BELEK 
Alidede Maıh. 59 sdkak N. 23 

ADANA 

Karar No. Kar:ır tariiJı~ 

3029 15 . 6 . 1967 

(D ile k çi : Veı·ilen nıalıkeme kararının tekrar 
tetkikini istemektedir.) 

Gereği düşii.nüldi.i : Dilekçinin yukarda özeti açıkla.nan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yn.rg1 organlarına mliraca:'l.tı g·c rektirdiğ i cihetle komisyonumuz çalışınalarım dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci r:1addesine ait i~lerdcn olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
i~lenı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildh 

4924/ 4924, 156/ J 56 - 2 . 9 . 1962 

.M. ŞÜKRÜ TULAY 
Yotiştirm<ı Yurdu Müdürü 

ADANA 

Karar No. Karar tari'M 

3030 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : /(orunmaya muhtaç çocukları için, 
sosyal, kültikel kanunların ele alınma.sını istemek
tedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aıtıkianan dilekgesinde vakı isteği kanun mevzuu 
olduğu ellietle komisyonumuz çalı~malarım düzenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir i~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihl 

3031 15 . ·6 . 1967 
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(Dilekçcnin tarilı. ve No. su ilc sa1iıibin.in adı, aclresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

------------ ------------- - - ------
16fi/ 165, 3757/ 3757 - 10 - 5 - 1962 

17.~B'l'TIN UZEH 
Kerimc Tiatun Camii soknk No: 14 

Çengelköy - !ST A TB L 

(Dilekçi : Jfaaşlı mcm1tn'yıtl ı-de , {]('Ç IIl1·~ lıiz

ınetle rhıin toplamı 47 seneye baliğ oldu,ğıoııt, em ekli 
marı§ının çoğaltılmasını i.stcıncktcdir.) 

Gereği di.L~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il~ ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalL~malannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca. bir 
i§lem yapilmasına mahal görülmediğine oy birli]'iyle karar verildi. 

166/ 166 - 4 . ll . 1961 

All fET 
Şınık köyüğ Tekke, ıiök~c Karaoğlan köyleri 
ınulıtar Ye arkacla.sl arı 

SAMSUN 

Kıı.rar No. Kaı·nı· tarihi 

3032 15 . 6 . 1967 

(Dilekçil.er : amsun Nafıa Miidiiriinii n aörcııini 
kötüye kullaııdığıııclwı miiştckidü·ler.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il~ ve yetkili 
idari mercie veyn. yargı organlarına müra:ıaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 1.40 . sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işlem y:\pılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle kara.r verildi. 

179/ 179, 47 2/ -!782 - 19 . 9 . 1962 

IIAMtT ÇETİN 
Örnek otelinde yatar 

ANKARA 

Karar No. Karar t::ırilıi 

3033 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Yugo lauya muhaciri olııp, kendis ine 
3 000 veya 5 000 lira yardımda bulti.ntdmasıııı ta
lebediyor.) 

Gereği dü§ünilldü : Dilekçinin yultarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği il~ ve ye~ili , 

idari mercie veya yarg1 organıanna milracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
41em yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

Karar No. Kartn• tatibi 

;--I "'BD34 15 . 6 . 1967 
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(Dilekç <' nin tari lı YC i\ o su :tr sa!ıi lıiıı i n a·d ı, ad t ' <'\'> İ ve <.li l ekı_:c ö.crıLiy l e komisyon kararı ) 

~0-!/~0.J. - 7 . ] l . 1!)6l 

~mınm'T' VATi:"l' B_\~ı\.KL\"1'1 

Yabyrı Kfılıya mahallrsi Sipnlıi Fll'ln sokak 

~o: 87 

Kaf.l ıııı pa m - L 'r .A XB ı · ı, 

(Dilık('i : Jllıııaııya'ya r;iclcbilnıe8i i('in ıııc§I'U 

l'llfa nrla'jf l !; hıll•ui.llll l/11 faiLI/ll ll asuu is.'c,nrl; /rdi r.} 

Gereği dfuıünüldü : DiJekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına mür::ı.ı;aatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~06/206 - 7 . ] l . 1961 
BGIUfA)[ET'T' iN YOKS f~ LE 

Küc;ükpm~ar Drnıirttı') ııınhrıllcsi J\yı·aııcı 

f;o kak No : ::ı 

iSTXNBCL 
~05/ ::W.) - 6 . J l . 106 1 
Ac:ıh'ia kalan lise mezunlan Derneği 

B:ı!)k:ınlığ ı 

C':ınkıt· ı Knpı ~o: ~~ 

A. 11\ARA 

J\aı·ar ;\o. Karaı · taı ·ih i 

303:> 1 !'i . fi . 10G7 

(Dilcl;c:i : ı 1 çı!da 1.-r:lcm lise öğrcııciluiniıı frıhiil
tryr girrlıi!m riNinin .~n:)Tanınru; nıı isfrmr kl cdü·lcr.} 

» » » » 

Gereği düşüni.ildü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgil' ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

:208/~08 - 7 . ll . 196 1 
)fCHl 'l'T lN ı-CZ I •, Y 

Mulıtar Saz lısu köyünde 
CIL DlH. 

Kara ı· No. KR ı ·::ır· 1 a ı·i h i 

3036 15 . G . 1% 7 

(Dilek çi : Z iraat Bankası b orç larının taksiele 
bağlrırırıws 1 vrya t ecilini istemekt erliT.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercice incelenip kanunen yerine getirilemiyeceği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzen
liyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem 

yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 
Kı:ı rar ?\o. Karar tari'lü 

3037 15 . 6 . 1967 
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(Di!ckçcnin t~rih \'C 1\o. sn il c sa hibinin allı, a.dr·csi ve clil , kç e ö;:et.iylc komisyon kararı) 

2· ii/~.f7- .ll.J!)G] 

MEll.\1 ET ÖZTÜnK \' C aı·kadaşlan 
Ynnızs c !iın nwytlaıııııtla Da·kka l Fnı r-ull:ılı 

rliyk. 'J':ışaron 

A:\fA~YA 

(Dil kçile r : J( iiçiik taşaronların deftere tabi 
i ıdttlmanıalarnıı isi emckledirler.) 

Gereği düşünüldü : Dilek~inin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetldli 
idari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·örülnıediğine oy birliğiyle karar verildi. 

K ara r ?\o. Kar'Rl' tarihi 

303 15 . 6 . 1%7 

--------------------------
1025/102!) - 16 . 12 . 1!JG1 

IT :\ YlU -L 1 u \li TM\ AT 
Hnınidi .n· malıalles i l lı ca cadeksi :\o. 1 

GE. iL tK 

(Vi lck<:i : Jlilli Jliirari elede ge ç fiği hizmetleri
nın emekli/ iğüıe say ilm asııu ist eınc l; tcdir.) 

Geree·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö=ati açıldanan dilekçesinde v:lln isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yn.rg'l orga.nhınna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biriii iyle karar verildi. 

K ara.r ro. Karar tarihi 

3039 l!'i . 6 . 1!)67 

------------------------------- ---------------------------------------
1033/1033 - 1!J . 12 . 19G l 

'EDlP AYSAN 
Hacıbaba mahallesi No. 10 

Dcmirci - l\1A İ~A 

(Dilekçi : (yerinde kadroltı satı5 mcmıını il;cıı, 
hiçbir hak tanınmadan işine son ı•erild1'{jinr!rn ıııii.5-

fekidir.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilei{çesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaat! gerektirdiği cihotle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işl em yapılınasına mahal görülmediğine oy birli ji.yle karar verildi. 

Kaı·ar Ko. K arar tarihi 

304:0 15 . 6 . 1967 
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(Dilekçc nin tarih ve No. sn ile sahibinin ooı, adresi ve dilc•kçc özetitle komisyon kaı·nl'ı) 

10.J7/ 1037 - 18 . 12. 1961 

M ETL\IET BAKI CI 
BakilPr köyünden 

DEVREK 

(D ilehçi : M ııhta rı n göre vi ni kötüye kıt llanclı

Çmdan rniiştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilg·ili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müra~aatl gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumru:ca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

1077/ 1077 . 19 . 12 . 1961 

IUL~Il KARAOVA 
Tli ccar 

:MUŞ 

Karar ro . Karaı· t nl'ihi 

3041 15 . 6 . 1967 

( Dilele çi : S ümerbarı k mallarının ııcuzlamasını 

istemektedir. ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde va.ln 3~teğ·i ilgili ve yetkili 
ldari mercie veya yargı organlarına mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumru:ca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

- -------------
1078/ J 078 - 19 . ll . 1961 

ü1IOR SüT 
Doğu Bank İş Ilan No. : 101 

Sirkcci - !STANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

3042 15 . 6 . 1967 

(IJilekçi : Mıılu;ıvc lenin 8 ve 10 rıctt maddeleri 
hiikiimlet·i?ıe kıırıımca ria u et olıınmadığını ve t·an
dmıan farkı verilmecliğinclen, taraküm eden ran
dıman farklarının biran evvel leeliyesini talebet
mekteclir.) 

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 yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tarih il 

3043 16 . 5 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi \'C dilekç-e özetıiyle kowsyon kararı) 

1080/ 1080, 5251/5251 - 31 . 10 . 1962 

HAM! BELÜL 
Kavakta tüccar Ramiz Köroğlu eliyle 

ARHAV! 

(Dilekçi : Emekli maaşı bağlarımadığını, yal
rıız iki birı lira gibi cüz'i bir tazminat verildiği?ı
den müştekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerDktirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapilmasına ma.hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

1081/ 1081 - 19 . 12 . 1961 

MEHMET YEREKAP AN 
Manüaturacı 

ÇAYKARA 

Karar No. Karar tarihi• 

3044 15 . {j . . 1967 

(Dilekçi : Esnaf ve tiicca1· ku1·tarabilmek için 
bankaların yeteri miktarda k1·edi temin etmek 
için IIiikiimct tarafından yatırım yap1lmasını is
temektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiğ-i cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebifle komisyonumuzea bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birli ğ·iyle karar verildi. 

1082/1082 - 18 . 12 . 1961 

ALt AYDINER 
H:a.l:rotan 

YüKSEKOVA 

(Dilek çi : tJzerirıde 

lıaşka kimse üzerine 
dir.) 

Karar No. Karar tari1hi 

3045 15 . 6 . 1967 

tapulu olan arazisinin 
de verildiğinden nıüşteki-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti -açıklanan dilekgesinde vala 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 g·örülm.ediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3046 15 . 6 . 1967 
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( Dilckçcnüı ta l'ilı n> 1\o. su ilc s a..J.ıibi ıı iıı R.dı. ::ı.thcs i YC dile kçc özel iy!c k cı misyon kal'Un) 

---·---------------------
1088/108 - 19 . ]2 . 1961 

~lüKBRRE:\1 BORTAÇ'LA 
Kava.k'lıcl r rc Bilir sok<Vk ~o . 47 - 3 

AYKJ\RA 

(Dilekçi : Savunma nzıııarıı olup, 2 sene 
8 aylık hizmetinin kaııuı ı larııı müsaadesizliği do
la ?nsi!.t le kalıı ıl crl i l mcdiği /l(lc n mii5tekidir.) 

Gereği düşünüldü : Dibkçinin yukan a özeti açıklanan dllekçesinde vô.ln isteği kanun mevzuu 
olduğu cihetle komisyonumuz çalışmala.nru düzenliyen 1.40 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş
lerden olm::ı sı hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi. 

l.J.8G/ 1±8G - 4 . 1 . 1962 
Fl'AT AKJN 
Yücetepe Bın dk i i Subayrd eri No. : 18/3 

Anıttepe - ANKAR.\ 

21 ::ifl/ 2155 - 27 . 1 . 1962 
:u u. T AI<'A KARAKöSB 
Rılkek Uköğı·ctm en Okulu Sivil Savunma 
LZıınanı 

Akşclıiı- - K ONYA 

H63/ 1463 - 3 . 1 1962 
TEV.F'1K BROCiLU 
Yücetepe ma:lıallcsi Emekli 
manları Blok B No. : 9 D 

1H7/ 1-l..J.7 - 30 . 1 . 1962 
1LYAS AKYAR 

Suba;· apart

B 
A~KARA 

' ngiz sokak o. : 85 Kat : 2 
Yenimahalle - ANKARA 

1525/ 1525 - 8 . ı . J962 
ZtYA BüYüKTUNCER 
5. Duı·ak Dereboyu so'lmılc No. 108 

Y eni<ma~halle - ANKARA 

Kaı' :ıl' Xo. Earaı· t:ıı·ilıi 

30..J.7 1:> . G . 1%7 

( DilekçiZer : (:!7 Jlayıs İnkild.ln m ii l uakıp .ll i l 
li Birlik F:rımitcsi tarafnl(l"n r;ıkanlrnı 42 sayılı 

l(ll nıuı l a. ordudan yrı .~ lwclrli 11i doldunııada n hak
s ız o lrmı/; :JO . 8 . 1 !JCO tarih inde 7 000 kiisii r S1ı

bay meyanıııda cmel;liye sc !'lı · edildik/erini, Del'let 
rlaire l c r i ııil e G5 yrı~ını ikmal elmiyen, liizwııu n a 

lı i n aen kaydiyle emekliye se ı·k edilen lerin ciiınle

sinin .l ııayasn ya. ayhln lcey['i hareket sebebiyle 
iadei me ıııuriyct ctt irildiUcrinden; kendilerinin 
1le orcl1ulal.-i V(lzi fcl erine iade. ini ve ya halen ordu
dlı bıılıın ,m arkadaşlarına tanınmış bıtlıınan bir 
iist 1H 'W] dcre c r.çi ıı c e nı ekl ilil.- i11lıba.l: /anııı saijlı :; cı

eak knnwıım cıkarılmasın ı istemektcdirler.) 

» » » » 

» » » » 

)) » » 

» » » » 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanda özeti açıklanan dilekçelerinde vaki istekleri mahiyeti 
itibariyle kanun teklif veya tasansına konu teşkil eylediği gibi gerekli intıbak Kanununun Mec-
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(Dil0kc:cnin tarih YC ::\'o.,.,, ilr sn.Jıihiııiıı a•1ı, •ıclrcs i Ye tiilckc:c özetiyle lwmis,ron kn:·an) 

lislerden çıkmış buh:nduğu cihetle ve hu husustı. yetkili idari mercie veya yargı organıanna 

ınümcaatı gcrc~rtirdiği ellietle komisyonumuz çai:şmalarını di.l?.enliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyl9 k:>misyo; .umuzca bir içlem yapıL .asma mahal g·örülme
diğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

19oo;ı9oo - ~o . 1 . 196~ 
)ll.~TL\.RRK\I öZMJP 
:\l'YZl' ntdik snkıvk ~C'yzC' n .Ap. t7/G 

1Iallrpc - .1\XJ\.\.fL\ 

1 ~0 1 / 1 00 1 - 20. J. 10G2 
~,\ TJtli ~\KKX\'" 
Oıım sok:ık No. : 58/1 

::\In ltPpr \ . KAR ,\ 

{(;ıı;\1' :\o. !\:ınır ial'i!ıi 

:10+8 13 . () . l!JG7 -

(Dile k çiZer : Emekliye sc ı·k edildiğinde eıııek-

7 '!ik m iiddetiııclc J.'l37 senesi yüksek harcktıt kad
ıoswın ('ıkarılan ı·e lııiSlısi eğitime tabi tutulan 
J 1 n ri Piyade Alrıyı ilr, 1938 yılında Dcrsim lıa

:-.tkôfına 1'şti rak ettiğini, seferele sııbaylara ı·crilcn 

. ı]lrw,w ::rmımı ı·crilıııcsiııi. idemekteclir.) 

» » » » 

(lPıwllmı·nın_y Bn <-;ka nlı f!,ının C<'Yalı i yazılarııı ı: a : Dl'ı·siın lllnybı·ınııı hastınlması ilc ilgili ha
nJkfı.t.a İiitinı.k C'<k ııl<~rc ~· ı prmııııa zammı Yrı·ilnıc; i nC' <la ir; ııwn~nt ka ınınlarda bi i' sarahnt olma
<.lığ·ın<ln n ist C'ğinin yerine' gct.i: ·i l!iıc.si ınüınkün ;ı;öı i.ilrınc;ni~. oltlui(u bilıliri'lmcktcclir. 

G-ereğ·i dü~ii.ni.i.ldü : Di.W~dnin yukarda \.:zet! a:;ıklanan diLlı:-;e:,inde vakı hteği ilgili ve yetkili 
iclai'İ mercie veyr. yargı. organlronna :mürn:;rı.atı p·cı ektirdiğ·i cilıetle 1m>nüıyonumn':.': çalışmalanr..ı dü
zenliyen 140 sayılı Kanumm 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir 
işicra yapılmasına mahal görülmediğine oy biriii iyle karar verildi. 

4 l39/ 4839 - 21 . 9 . l9G~ 

YT"St-F' J ŞLEK Ye arkncla'jlıtrı 
F<wziclC'l'C maJ1allcsi Cnnıi i imanı \'C Jiatihi 

Ka ı a t· Ko. Karar tarihi 

:30+!.> )j . rı . l%7 

( Dilckçilcr : 1'eı·diatç1lık 111 iit'sscsesinı'n krıld11·1l

•1 ırısnıı ı:Stcmcktcdirlcr.) 

illnl iyC' Balmıılığının cr,·abi .'·azı sııHla : 5434 sa
~·ılı T. C. Emrkli Sandığı Kanunuının tcdintç:ılarla 

ilgi li hükiiııılrri 545 sayılı K:ıııunb 5 . 3 . 1960 
Lıı·ihindcn itihan'n ;ı·üriirlüktcn bluınlnıış lınlun

ı!nğ·n, hild i rilıncldrd i r. 

Ccreğl dü§ü.nü.ldü : D~:ekçinin yukarda özeti c.çıklanan dilekçisinde vakı Lteği i<laü mercicc 
yerine getirilmi~ olına:ıı hı:ısel"yle ko;:.tisyoı:;,umuzca bir ~)em yapılmasma :malın.l görülmediğine oy 
birliğ·iyle lmrar verildi. 

Kııraı· . To. I'ııı·ar ta ri!ü 

3050 15 . G . 1967 
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(Di:lckc. r nin tarih ve 10 su Do sahibinin adı , adresi ve dilekı;e özetiyl e kO'l"ıtisyon kara.M) 

10615/10615 - 14 . 1 . HJ64 

SOLE1~IAN GACAR 
:\Iahınutlar köyü Muhtarı 

'I'lRE 

(Dilekçi : 4081 sayılı J(anurıun sureti tatbiki 
hakkında Tarım Bakanlığı taı·afından yayınlanmış 

bulunan umımıi 335 ve kanunlar sc1·isi 5 sayı izah
namesinin 2 nci nıaddeS1·ne mugayi?· itWwz ohınmuş 
bulıman kararın iptalini istemektedir.) 

Tarım Bakanlığının cevabi yazısında : Mahmutlar köyü muhtarlığıııın; 4081 sayılı Kanunun 10 ncu 
madclc>.ı:ıinin Anayasanın 114 ncü maddesine aylorı bulunduğundan Anayasa Malıkc>mesince iptal edil
diğinden bahsedilerek verilen kararın kaldmlmasını tal ebetmesi üzerine, Murakcbc Ilryeti tekrar top
lanmış \'C evvrlee alınan her iki kararın yerinde olmadığını zira bu arazil erin 4081 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin 6 ncı beneline girmediği ve kanunun 2 nci maddesinin ı nci bendi ve J<öy Kanunu
nun 3 ve 4 ncü maddelerindeki arazilerden olduğu kanaatine vanlarak alınan 2 . 4 . 1965 tarih ve 
49 sayılı karar ilc 99 \'C 118 sayılı kararların ipta line karar verildiği bildirilmektedir. 

Gereği düşüniildü : DYekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olma~ı hasebiyle komisyonumuzca bir !Y]lem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

13024/ 13024 - ı . 12 . ı964 

MUSTAFA KOÇ 
Çiftlik köyünde 

Reşadiye - TOKAT 

Karar N o. Karar tari'hi 

305ı ı5 . 6 . 1967 

(Dilekçi : Tokat ilinin Reşadiye ilçesine bağlı 
Çiftlik ve Zora köyleri oltlp, hudııtlan içinde 
bulunan ve eskidenbe1·i inıt?'falarında olan ve ihti
yaçlarına kô,fi gelmiyen meralarından «36 Nııma

ralı Topmk J{omisyonunca» mer'a ile hiçbir alakası 
bıılunrıııyan Çil1ıana köyiine tahsis edildiği, tahsis 

kararırı ın iptali için Danıştaya açtıkları dava reddolundıığtırıdan rniiştekidir. ) 

Köy t~leri Baka nlığının cevabi yazısında : 1958 yılında Tokat'ta faaliyette bulunan 36 Numaralı 
Toprak Komisyoınınca mezkur köylerin çalışma programına almarak uygulanma sırasında Zora köy
lerine 4 125 dönüm ih tiyac:larma karşılık ı 765 dönüm Çiftlik köyüne 3 226 dönüm ihtiyaçlarma kar
ı'lılık 2 O 7 dönüm ve Çilhana köyüne de 3 533 dönüm meı· 'a ihtiya<;ların a karşılık Zora köyü hudut
l ar ı dfılıiliııdcıı 752 ve Çiftlik köyü hudutları dahiJ.inden do 705 dönüm olmak üzere cem'an ı 457 dö
nüm mer'aınn tefriki ımrctiy l c tahsis işl eminin yapıldığı , Zora ve Çiftlik köyleri tarafından tahsisin 
kaldmiması ve iptali hakkında Danıştaya açılaıı davalar rcddolunduğu, Danıştaya açılan dava da, 
Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesinden istihsal olunan ınen'i muhakemc kararının savunmasında 

davacılar tarafından ileri sürülmüş olup, Danıştayca da bu ciheto muttali bulunulmuş olmasına rağ
men lahsis karan tasdik ve tashih i karar sebepleri de reddedilerele karar kcsi.nle.~tiği bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine a.it işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca. bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar N o. Karar tari'hi 

3052 15 . 6 . 1967 
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(Dllekçenin tarih ve No. su ilc sahibinin adı, adresi ve clilekçe özetiyle komisy{)lı kararı) 

13~21/13221 - 25 . 12 . 1964 

AYŞE DiöDIGOöLU 
Harzcmşah sokak No: 16 

Şişli - İSTANBUL 

(Dilekçi : }{endilerine iskan hakkının ıtanınını§ 
olup Istanbul, Ankara ve ! zmir şehirlerinde ishlın 

edilemiyeceğindcn nıiiş.tekidiı·.) 

Köy İşleri Bakanlığının cevabi yazılarında : 
Nüfns kesafetinin önlenmesi maksadiyle, alakab 
bakanlıklarca Ankara, İstanbul ye İzmir ili ri isktın 

mıntıı]msı dışına çıkaı1lmış olnp, göçmen tertibine imkan bulunmamaltta olduğunu; 
Bu itibnrla adı geçenlerin İstanbul ilinde islilin eclilıneleı·i mümkün olmayıp tertip edildildc~·i Ay

dın iline gitmeleri, il merkezinde cv taJ1Sisi suretiyle \'C saııatkitr göçmen sıfatiyle iskan edilmeleri ge
rektiği, bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valo. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz calışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma ma.hal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

13338/13338 - ll . ı . 1965 

REFiK tŞCAN 
N ii E us Katibi 

MtLAS 

Karar No. Karar tarrhi 

3053 15 . 6 . 1967 

(Dilek çi : M iliis ilçesi N i'tfııs J{iitibi olduğunu 
terfi edemediğinden 11ıü§tekidir.) 

İçi.'leri Bakanlığının cevabi yazılarında 
1. Adı gcc:en 150 lira ücretli uzatmalı onbaşı 

olarak 1935 ten 18 . 4 . 1959 tarihine kadar çalışmış 
ve yaş haddi dolaY1siyle bu görevinden emekliye 
ayrıldığı, 

2. 3. 8. 1959 yılında 300 lira maaşla Jandarma. Hes.:'tp femurlnğuna tayin edilmiş ve sonra Seki 
bucağl nüfus memurluğuna 300 lira maaşla naklen tayin edilmiş olduğu, 

3. Kavaklıdere buca.ğı nüfus memurlnğu göl'eYini ifas1 sırasında maaşı 350 liraya çıkarılmış 

ve aynı maaş kadrosu ile Milas Nüfus Katipliğine atandığı bildirilmektedir. 

Gereği dü~ünüldü : D:t:ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçes:;:ıde vakı isteği idarJ mercice 
yerine getir.Jmiş olma<ıı hasebiyle komisyonumuzca bir :ı:;lem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğ:yle katar verildi. 

13535/13535, 13343/13343, 14571/14571, 
15425/15425 - 3 . 1 . 19·65 

SALlif SITICI FISTIKERt 
BehrM'l. !köyünde 

.Ayvıacık • ÇANAKKALE 

Kar at• ro. Karar tarihi 

3054 15 . 6 . 1967 

( DilekçiZer : V atan i hizmet teı-tibinden maa 
bağlanmasını istemektedir.) 

Milli avunma Bakanlığının ~evaJbi yazısın
da : Adı geçene süratli bir yardım yapılması dü
şünü1erek 15 Ekim 1965 tarihinde 500 lira para 
yardrmı yapıldığı, mürac·:ıatçının isteği şekilde 
Yil tani hizmet tertibinden aylıık bağlanması hak-



- 12 -
(D i lekı:rnin tnı·ih n .. 'o sn ilr sn lıil>inin n ·dı, ad ı·cs-i ve dilekc:e özc•l1ylc ko;ıı. i Ryon kamı·ı) 

k ındu Çanakknlr :\Tillrtv!"kili Cihat Ba.bnn'ın k annn l l•kl ifi -:\hll r t :\[Prli.-;i :\kıliyr ]\!omisyonu g-ii n
f1 rn ıin f1 r bıılunnırıkta oldıığn, hıı trklifin gi i rii~iilııwsi s ıl'n s ında krını i syıınun i st<• di ğ i crYn plnı· ıı'l'z 

rl1ilrcrğ i hildil'ilmoktedir. 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vab isteği kanun telclifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmn lannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olınası hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına I!lıt

hal görülmediğine oy birliğ·iyle karar verildi. 

J 34611 13.J.61 - 26 . ı . 1965 

;)mJDIBT i\ TJTl~T AŞ ve aı·lmdaşJ.a ı· ı 

ITnlrlm.nm Buc:ığ ı Kış la kö.din<lr 

Kara,ı· No. J\ar~1 ı t:ıtilıi 

305.} I !i . 6 . J DG7 

(Difckçilcr : Ankarçı l 'aliliği köy leri tiLzel /.:i
şiliği ıı c 2 050 metrelik bir salıayı kumocağı ola
rak tahsis etmi~ olclu!}ılllıı, A.:mi Jhılln adı11daki 

~ah1s ı·eril c n Inı salıada kend i ruh sat sah ası da
hilin de o lduğıı idrlius?.!Jlc daL'a ede rek L'e yanllŞ 

kroki pltınlarlrt elindcı 1 a luıdığmdan mii~t c kidir.) 

ir:i .jlrr i Ua·kıınl ı ğ ı nın crvrubi yaz ı'larmda : id aı·i \ ' C adil merc il crcl en verilen ıkııı·-a ı,laı· ııı A zmi 
Mutlu l cıh inclc bulıınmasınclan nıuğı1)('ı' ol'ıı n ıımhtnrııı ş vki'iyet yn iuna g itti ğini , buna rağmen ka
r:nkırın in faz ı suı·et i ylc ocağ ın l'U1hsat sıı.lübinc t <·sl i ııı Pclil<1i ği ııi n kryfiycı t in 5. 5 . 1966 tariJıli 
(li l ckc: eı:; iıw karşılck olarıı ·k nmhtara tclbıliğ edildi ği ni \' • Kı :-ıla ki)yii anızisiıır A zmi ~[utlu tara
fım1an hr ı· hangi bir tcca\-i.iz vi'tkı olmadı ğ ı , bil.di ı·j lm c kıted ir . 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vf~la. isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetie komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

] 3673/J 3673 - 20 . 2 . 1965 

FAT~1A OO i ı 

Ki.irr köyünde 

1\a ,.;ı., ı · X o. !\ara r tııı·ihi 

:305G l G . G . 1967 

-----·-------------------------------------

ALACA 

(Dil ekçi : Tarafma şehit maaşı bağlanması için 
alilkaTı yel'lere ınidea.d(l?'t defala,r müracaat ettiği 

halde hiçbir ceı•aJ> alrnnadığım, babas1nın şehit 

tm·ilıiııdeıı bııgiine kadar hiQ lciınsenirı tahcıınmiil 

eel e nıiyece,qi 1st ıraplı bir hayat geçirdiğini, şehit 

maaşın ırı ·ve rilm esini istemektedir.) 

~Til li . 'a,vun.ma Baka nlığının ccvaıbi yazısında · Alaca A keı;lik Şuıbesi Ba.şılw. nlığının yıızı

s iyle ve şu be Uüi.ti.ik kaydiyle nüfus kay:ıtlal'lnda, Vc lroğlu )lii ~liiııı l i.in şcJıitl iğjnc d:ıir·; bir: kay:ıt 

ıohnadığından \ "C her irki .kwyıtl aırda mLi.tcveffamn 25 Nisan J331 tadhindc öldüğü g·östcrildiğ i T·irc 

Askeri Al'ş i v }füdiil'lüğiinc c y31ptırrlan •::traştı rnıada da zayia•t kayıt l ıınncla Vc 11oğlu l\l üsli.i m'
ün kaydına, rasıanmadığı yazı iıl c bildiT'ildiğindcn Fatnıa Q.lil'c lKıJba sından maafi bağlanma ·ına 

imkan olmadığı biıld i rilmişti l'. 
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(Dilekı:rıı:ıı tarih w . ·o. sn ilC' s <ı hilıiııiı : a,:ı . ntlı·rsi Ye dilrk<:c özetiyle komisyon kanl!'l ) 

Gereği düşünüldü : Dilckginin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yarg'l org·anlarına müracaatı g·erektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal g·öriilmediğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

1 :n7 1 J 3778 - s . :1 . J G65 

IIASAX ORTAK n :\WıSl'.\1<'~\ OWl'.AK 
Soı1tlu ra k Escntcp<- lha.cı k Yiolu Üz<' ı ' i 
?\o. : 12-t. 

E tl ik - A~rKAR.A 

Karaı· Ko. Knrııı· tarihi' 

3037 13 . 6 . 1967 

(Dilckçiler : Bü· ihbar soııu1ıda Cidc ha.kim
liğine yazıılan haksız ihbar iizerine cezalannıış bu
l ımduğunıı, bıı suçıın faili olnwdığnıdan dolayı 

dosyanın tetlı·ikiyle verilen cezamn kaldırılmasım 
istcmektedi1·.) 

Adalrt Bakanlığının crva!bi yazılarınıla : Or-
ınan Kaııuıınna aykırı haı·ckrt otmcıktrn sanık di

lokçe alıiplcı·i liasnn Ol'ta.ık w :\[nslafn Ortak'ın yapıl tın ımıhnkomC'Sİ nrtir<.'sinde; Omınn Kanu
ınınun 9:J j2 nci ıııadt1 c:ı i gerrğiııt·l'. iiı,:cı· ny ıniid(l c tl C' hnpis cczasiy'lr maıhküııriyctl crinr harc ve 
nıasmfııı alıııııınsınıı dnit· ('i(1t' Snllı }fahkeııırs ince vt'rİ'lcn karaı· hükınürıriin Yaı·gıtay tc1kikn
tıııılan ge~:ıııcllcıı l< es inl p;: tiği bildirihııi:;tir. 

Gereği düşüni.ildü : Dilekçinin yukarda. özeti açıklanan dilakçesinde valn istekleri ilgili ve yetl:ili 
idari mercie veya yargı organlarına :::nilracaatı gere ·tird.iğ·i cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i~lcrclen olması hasebiyle konıisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma r.aaha.l göri.i.lİnediğine oy birli j iyle karar verildi. 

1:378G/ l37 6 - 5 . 3 . 196;) 

TEVFlK UZlT T w aı~mdaşları 

Snıwaıklı köyünde 
Ki.iı;:üksanooıklı mevqöi 

Karar .Ko. l aral' tal'ihi 

305 15 . 6 . 1967 

(Dil ekçiler : Onnarı mefhumundan çıkmış olan 
yerin dııruınnnım tesbiti ile bıı yüzden yapılan 

cczai tatbikatm ve mahkıinıiyet kararlannın kal
dırılmasını i temektedirler.) 

TBlı~m Adalet Bakanlığının cevaı'bi ymısında : Or-
mıan Kanununa muhalefetben sanık dil~kçe sahiıbi· 

'1\~\·fik Uzun "I"C arkada ları halkıkında Terme 
Sul•h Ceza l\falhkcmesiııdc aı~ılaıı kamu davru;ııım ya.pı •lan duruşması sonunda, buıüarclan Abdıı:ı'l
~ah Uzını:oğlu'nwı Ül'ına ıı Kanununun 93/2 nci maddesi gereğince 1 sene müddetle haıpisine dair 
Yaı·gı t.ayea onanmak uretiyle 'kt' inl tiği; adı geç~min bu cezasının infaZJnra 10. 9 .1964 tarihinde Çar
liaın'ha Ceza F.JVin le !baş lanıldığı diğer samklarclan 'l'cvfik mın'un 6831 ·sayılı Kanunun 93/2 nci 
madcle ' İ ınuc1bince üç ay J11i.iddetle hapjsiııe dair aynı mahlkemeclen verilen 24 . 2 . 1965 !rÜn ve 
963/208, 965/ 70 sayıh kararın t~myiz edilmekle umhuriyet Ba,. aıveılığına gönderildiği, Ekrem 
Aydınoğlu, )fdhmet Uzmn, Ila an Duman ve Alıınet Yılm:az haldrurında açılan davaların duruş

malarına devam olunduğu lb!ldidlmişt ir. 



- 14 -
(Dilckçcnin tarih ve Ko. su ilc snlıibinin adı, adresi ve dile'kçc özetiyle komisyon kararı ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yulrarda özeti açıklanan dilekgesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı orga.nlanna miiracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

139~5/13025 - 15 . 3 . 1!.l65 

NURtYE KOCA 
IIacıbayram Cad. Etizafer sokak o. : 7 de 

ANKARA 

Karar No. Karal' tarihi' 

3059 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : 1957 senesi Arıkara'da Roma H ama
mının altındaki ma.bede biitiin varlı~ını nrfnıta 

koyup meydana getirdiği ve vergide kayıtlı bulu
nan evinin, Ankara E lediyesince yıktınlmasından 
müştekiye sosyal meskenlerden bir daiı·e ve-
rilmesini istemektedir.) 

!~işleri B:ı.kanlığının ccva li yazılannda : !mar ve tslcan Bakanlığınca Altundağ i l~esinin Telsiz
ler semtinde in~a edilen 3-t-ı koımtla il gili olaı·ak Bakanlaı· Kun1lunca verilen 2 . 10 . 1964 tarihli 
ve 6/ 3665 sayılı Kararnamonin 7 nci maddesi «Bu konutkırda hak sahibi olaıbilmek için m~mur 
ve emekli olduğu takdiı·de, geliı· nüfusa ta.ksimindc 200 lirayı geçmemesi ve halk olduğu tak
dirde ise 150 lirayı gcçmcmesi şartını koymuş Dlduğunu, miiraaaat sahiıpleri lbıma göre puan 
·ald~klanm, şikayotçi Nuri Koç'a, 442 kişilik isim listesinde bulunmakla hcrober valiUğe vercliği 

1bcyannamcsindc 500 lira aylık gcliı·i olduğunu ve 3 nüfusa sa:hip buılunduğunru, 1bildirmesi üzeTi
ne «Konut alma hakkını da kayı:)etmiş olduğu, Bakaniıkça bildir.ilme<ktcdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlanııa müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmnlannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
~lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi 

13934/13934 - 16 . 3 . 1965 

AHl\fET AKPINAR ve aı·kadaşları 

Orta Kent köyü Nar~meiye müstahsılları 

BO DRUM 

Karaı- No. Karar tarihi 

3060 15 . 6 . 1967 

( DilekçiZer : cAsgaı-i zıı-aı vergiden:. §ikayet 
etmektedirler.) 

Maliye Bakanlığının cevabi yazrlannda : AJi 
özgiTay ve arkadaşlarının «asgari zirai vergi:. 
·hakıkındruki şikayetleri !hususunda tnyin edilip, 
dilekı:ileı·e duyurulına.k kaydiıyıle Muğla valili
ğine bir yazı göndel'ilmişti r. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı :nteğ·i ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çıı.lışmalannı 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 

~061 15 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tariılı ve No su ile sahibinin a.dı, odregi ve dilekçe ö~ı!1iyle komisyon kara.rı) 

1397'5/13975 - 16 . 3 . ,1905 

NURt ö ZALP 
Ahmet Çavuş durağı Mecideye Camii yanı 
No. ~ 10 

ANKARA 

(Dilekçi : Mahkunı olduğu, Niğde Sıtlh Ceza 
Mahkemesi dosyalarıtıda bulunan dava dilekçesi
nin sahte oldıığıınu, infaza verilen ilauıla ceza 
rııiktaı·ında da tahı·ifat yapıldığını. ve gıyabında 

verilen karaı·dan ınüştekidir.) 

AdaJe't B::ılkan1ığının cevalbi yazıısında : Dilek
çeele belirtHen tahrifatın cezadan kurtulmak ga

yesiyle bizzat adı geçen taraıfıooan yapı1dı ğı teslbit olunara.k hakıkında kamu dwvası açıldığı ve 
:m alıkurniyet · hükmünün infaz edildiği bildirilmiştir. 

Gereği düşünüldü : DileltQinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı ~-;teği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun ts nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi. 

14058/ 14058 - 23 . 3 . 1965 

MUSTAPA ÇA.KAR 
Söğüt Geeliğinin Hacıdervıişler Obasından 

Karar No. Karın tarihi: 

3062 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : ToprakSız olduğunu, 
mesini istemektedir.) 

toprak veril-

Köy tş·leri Bakanlığının ceva;bi yazılarında : 
Bayramiç - ÇANAKKALE Toprak dağıtınıının planlı şekilde yapılabilmesi 

iç in, gereldi ç>n.hşmalara devam edilınekte oldu
topra:lcl.andırılması şimdilik mümkün lbuluna.mamakta olduğu, bildiri!-~nu, bu itıiıbarla dUekçm'in 

ll11 iştir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçi.nlıı yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı iı:ıteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organıanna mürncaatı 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. 

15104/ 15140, 16249/ 16·249 - 21 . 9 ' 1965 

ENVER ERSAYl N 
Ceza evinde 

R!ZE 

Karar N o. Karar tnrilıi 

3063 15 . 6 . 19~7 

(Dilekçi : Adam öldiinnek, öldiinncye teşebbiis 

mahalli ve Temyiz mahkemesinde denııeyan olunan 
itimzları:ıı kamt·da nazam almma.ııısmdan miişteki

dit·.) 

Adalet Bakanlığının cevabi yazısında : Adı geçe
nin yapılan duruşması sonunda T. C. Kanununun 

448, 59, 31, 33 YC 134 sayılı Af Kanununun 1/c maddeleri gereğince 13 sene 4 ay ağır hapsine 
müebbeden amme hizmetlerinden memnuniyetine, cczaSl zarfında kanuni malıcuriyet hali nde bulun-
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( JJi l<'b;eııİiı larilı YC, -t. sn ilt' s:ı.lıilı iıtiıı nrl1. aıln' :-;İ n dilck ı:t' iizt ·1iyle lwıııis,\'oıı hıi','J'l) 

---------·----------------- ·-------- ·-------------
dnnılııınsnıa YC )~argıl;ı~ · crı da onrındığı ve sözü gc·~en 1ııı·<.ıfıııt1nıı t:ıslıihi knı ·aı· tnlqıll•ı·iııin de rrdılc
tlilıliği, crznııın infa zınn -l. 10. 10:)!1 tlll'ilıin<lcn i:ilı;ııt · ıı I~İ Z(' (\'l:a E Yilllll' ıh'1 · ;ın ı olduğ· u , hilcliı·il

ııırktrdi r. 

Gerrği dü~ünüldü : Dilekçiniıı yukr.r:ln. özeti açıkl::ınan dilckçes.inde vi!n isteğ-i iir,.·ili ve yctldli 
idari mercie vcyo. yare-ı onjanhnna m ii ·:ı.cıı2.h g- ; rektirdiğ·i cilıetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca biı 

i~lem yapılmasına mahfl.l görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

----------- ----------
1G I76/ Ii'iJ76 - ]8 . 5 . 

OS:\fAN ICARAOC'LLE 
Uülsr rcn mahallrsi Caıııi Altı tr! iirgü yanın
da No: 850 

ANKARA 

:; :n : ı.ı . r, . ı 967 

Oi/cl; .:i : il.~('/. nlamk 11 :1rn y1/lar . Jtntiirk'c hiz

l•'r liurlrn rlolu_lfl Jwtn~ lırığlrm,ıwsılu istcnıc l:terlir.) 

'\ 1 illi ~: ı,·• ıııııı:ı B: ıJ.nnlır;ııı ı : ı r·p,·n/)i ~·;!Z l '' ndn : 
Yımlıın l : nı·tı!lıı !;tııuı ;ıit s<ınf;]rıl'(la c·ın~nller i ııc na-

z~: rn n <:r•k i!•·1 ii ıı ,." f'e,·ktlfıdc l ı i;~ııı t lcn1r bulun-
clukları ,·csiknl nrla Y<' lıaı·h trıı·ihi k::ıyıtlal'iylc snhit olnnlnrn hu'lıısi hi ı· 1-::anunl:ı lıa ğlıııııııakta ol an hu 
tcrtiptrn ınan':) ir:in, dilrkı_:inin Hrııl'n f;nı·ilan hn i7. olı!ınılığı, bildirilnıcktcclir. 

Gcreğ·i düşüntildü : Dilekçinin yukarda özeti açı;·drman d:ilel::çesinde vakı isteği Hgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı org·anlarına müracaatı g'·rektirdiği cihetle komisyonumuz çalı§molarmı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komiqyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ]iyle karar verildi. 

153~3/ 1 ~323 - ~5 . 5 . 1!165 

lWI ' iYA ,\1\:fi.\ JC\l, 
Y cnitloğaıı Ağakö,,-ü eaddı ·si No: 1 R!i 

i:l.'.fiT 

Kara, ı· ~o. Kaı·aı· tarihi 

306;) 1 i) . 6 . 1 %7 

( Dilcl.·çi : Oğhımın bh· kadının ı:[tirası yiiziindcn 
lırrp :~slianelcrdr ya/malda nldı1ğmııı ı•e kendisi 
70 ya.~lrınrıda ı•e bahrıcal; kim s?-.si de olmadığını be
li !'lme ldcdı'r.) 

i t:ü:lcı · i Baka n lı ğ ın ın er•;;ılıi .q z ı•aııda : Adı ge 
!:<'n in ~ahıl aca t:ı nınıııı f; hı dı n lanlan olduğu, fuJmş 

yiir.iind(· •ı lıid.;-ıı~ drf'a :ıdnlett> Yrri/ıııi~ ise de, ıı . ıııııısln ııildcrr iftiı·a. rttiği, po liN ve bckf:ilcri evine 
alı! ı!!; ı ,\·rılnıı claki iddialaı1Tın YnriJn1nı::ıılığ· ı Kocncli V:ıli1iğ i ııin ~4 . 5 . 1%5 tarihli yn.zısmd::ın nnla

~ı ld ığ ı hilc1i_rilnıcktrdir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçjnin ynkardf.!. özeti açıkirman dilekçe8inde valn iııtcği ilgili ve yetP"Jli 
idari mercie veya yargı org·anlarma ı:ıüraı::aatı g -' rektirdiği cihetle lcomisyonumuz çalışmaJannı dü
zenliyen 140 sa.yılı ·Kanumm 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli}iyle karar verildi. 

Karaı· No. K arar tarihi 

3066 15 . 6 . 1967 
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(Dilekçenin tarih ve To. su ile sahibinin adı, adresi ve uilekçe özetiyle komisyon kararı) 

1 fi6!"l~/ 1 ;)6!)~ - 1 H . 6 . 1 965 
K1•:1rAL D00PO<'\T.,lJ 
O üzrllıalıc:c Şafak sokak No: 1] /5 

( Dilek(i : % 15 zaınmın kendi emekli ay lığına 
yazHlmadığınz ve ayı-zca 1 . 3. 1965 ayı için zanı çe
kini ?·stemel.-trdir.) 

Tcş,·ikiyc - 1STANB L T. C. Hmekli Sandığı Genel :Müdürlüğünün ee
nıhi yazısında : Adı gec:en ye 15 zaınm ın kendi 
cınrkli a;vlığma yapılma<hğını belil'tmcktc ve 

istemekte ise ele, % 15 zamlar 1965 encsim1e olmayıp 1963 se-a.nıra 1 . 3 . 1965 ııyı için zam çeki 
nesi ~Iart ayında yapılmış olduğunu, 

Sözü rdilrn 5'1- 100 YC ye 35 ki bir aylığı 1 417,50 lira olup, a;vda 4~52,50 lira üzcriııdrn kcndilcrüıe 
çek olarak tanzim edilmiş olduğu, bildirilmektedir. . 

Gereği düşünüldü : D.:ı1ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçisinde vakı isteği idari mercice 
yerine getirilmiş olması hasebiyle komisyonumuzca bir ;}lem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. 

15 32/ ] 5832 - 28 . 6 . 1965 

SEI,ATL\'l'Tl:--J YOT,A('AN 
Sanıatya Sahil Yolu İskele Mc~·danı 6/ 11 

JSTANBUL 

Karar No. Karm· tarihi 

3067 15 . 6 . 1967 

(Dilck(i : Ez•hzin ,ı}lkhrılmasından mii~•tckidir.) 
imar Ye lskan Bakanlığımn ceYabi yazılarında: 

819 pnfta 1 235 ada 27 parsel 6/II kapı sayılı yerde 
1/ 2 hissesi Yakfn ait arsada ıneYcnt gecckonduya 
tanıiı· bölgesi lıiHifıııa dm·arlar 1- 00 metre yüksel
tilerek gazine ~'apmaya tcYessül edildiği, görüldü-

ğündcn 618 
yıktınhmık 

ayılı Knnunun 2 nci nı addrsi hiikınünc ınüstcnidcn tamir brlgcsine a~·Jorı lnsını ların 
eski haline getiri! liği, Belediye Rcisli ğindcn alınan yaziylc anla~ıdığı bildirilnırktr<1ir. 

Gereği dii.~ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetJe komisyonumuz çalışmalannı dü. 
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlijiyle karar verildi. 

15 

E1HN A"'\ n R 
Ceza Evinden maihık'Um 

BURSA 

Karar o. Kal'aT tarihi1 

3068 ]5 . 6 . 1967 

( J)ilekçi : Bilecik Ağ w C eza M ahkemesinde 
esrar satmak suçundan 15 serıe ağır hapis 4,5 
sene siirgürı ve {102 000} Tl. para cezasına iftira 
yiizürzden mahkum olduğundan müştekidi?·.) 

Adaılot Balkanlığının ccvaJl)i ya'zı~armda : Bi-
lecik Ağır Cc-za }fahkeın~sinin J 7 . 6 . 1964 ta

'rih ve 964/21 sayılı ilamı ile 15 sene .ağır hapis, 102 bin lira ağır para eczasına mahkum edildi
ğini ' 'e lıü!kmün Yargıtay 5 nci ceza da-iresince enandığı vakı tashihi karar taleıbinin merciince 
rcddolunduğu, ıbilclirilmi tiT. 



-ıs--

(Dil<'k\rnin tarih re ~o. sn i: c saltilıiııin a.Uı, a<lt't>f:Ü ve dilekçe özetiyle komisyon kararı) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde valn iı:ıteği 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 birliğiyle karar verildi. 

1:J93R/1.'3938 - 12 . 7 . J 9G0 

SE~trm BüYüKBAJGRCI 
Kiı:i Kıı pı f'rpni solmk X o. : 12 

KAYSERl 

1\aJ":ıı· No. K:ıraı· t::ıı'ihil 

•3069 ı.ı . () . 1967 

(Dilek çi : ll l ii lu l er Alwıctnr]lu Y nsuf kızı ol

dnğıınıı, çok muhtaç bir dıırnmda lııılıoır7w7mııı, 

yetim m.a.a.Jının da yetişmemelite oldıı.ğunıt, tütün 
il:mmiyesinden faydalarıdı-rılmasını isteıneldediı·.) 

Milli Sa'VUnnıa Ba:kanlığının ceYahi yazıların

da : ölen malOlün son yılda aldığı ikramiyen~n 

ihl'ş m isli biT delialık olmak üzere, ölÜmü taı·ihin
de ay lı ğa müstahak clnnımda olan ,\-ctimlerine verilml'\si hakıkıııdaıki 4381 sa~'llı Jüınunun 21 Ocaık 

1!1-J.3 tarihinıle 5755 sayılı Kanunun 2 )laııt 1951 tadhindr .vür'i.irli.iğc girmiş vertatbiılmtma bn t~r.ihlcr

d!'l1 iLiharrn ba§lanclığı, haı~b ınalfıll erine hayat ıkaycliyle Yeııi·lcn tü.rti.in beyiye ikmmi.vesinin 
iilünılrrinılrn sonra de,ıaımlı şe!kilde ödC'nmeık üzere yetiımlcr·ine 'intıiiml etiıir.ilmesiıne da·ir kanuni bir 
Jıiikliın mcnıuclolına1lığı biMirilm cıkıtcdir. 

Gereği dü1ünilldü : Dilekçlııin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı iısteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışınalannı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi. 

%-J.G ;n :ı-16 - n . -ı . ı06o 

IBR,\TIL\[ üi:TCRK 
Bnlır:rlicYlrr 2R nci sol;;ak 0l'o: 15-3 

Karar· N o. Kurar ta ri h~ 

3070 15 . 6 1967 

(Dilekçi : Emekli ls. Bnb. olııp emeklilik lw.ra
nnın iJJtrılini istemektedi'l'.) 

Milll Savunma Bakanlığının ccYıılıi ;\razısınrln : 
Adı gcı:rnin dosyası kayıtlanna p;örc, !ı-1:3-J. Rayılı 

Kıınıına ek 42 sayılıKamın g·cı·rğiıırt' cıııcldixe scYk 
c<lilnıi~ YC 2?- Ağustos 1060 taı·ihindc Ül'lln ili~i ği 

krsi lnıi -ı oldıığn, yapıl:ın rmrklilik i ş lrmi kanun ve tıı l inıat l ara tamamen uygun yapılmış ol duğundan 

istrğiniıı. ~·rrinc getirilmesi mümkün görülememiş olduğu, Dnnı~ta.,v nezdinde ac;m ı ş oldnğn d fınısı cla 

reddr<lilıııi ş oldnğ·u, bilclirilııırl<:trtlil'. 

Gereği düşünüldü : Dilekçlııin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde valn isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalarını dü
zenliyen 140 satılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komi.syonumuzca bir 
i~lem. yapılmasına mahal görülmediğine oy biriii iyle karar verildi. 

Kara,r No. Karar· tadlliı 

3071 15 . 6 . 1967 



- 19 -
( D ilek<,:t' ıÜn ta rih \' C No. su i le sa•hibinin a lı, ııd resi ve dilek<;c özetiyle komisyon kararı) 

2:.!.) 1 / :.!.)31, GG7 / 58 1 - 4 . 1 . 1 !166 

ALi K IH1\I j 
J.' e, zipıı:-ıa ııınlııı l lcsi An~·Liıı sokak No: 55 

Anta kya - HATAY 

(D ilckr:i : Listsubay iken, kcııdi isteğiyle emek
liye 20 sene h izmcfiııc mukabil aynlclığ11u, biffıhrmı 

nalıiyc miidiirliiğiillc liiyin edildiğini ı•c bu yöreı·de 
de JR yı l ça lı .~l ı ğını ·ve 50 lira üzerinden emekliye 
u.y rı ldığın ı , ı"l.Tamiye alabilm esi için /;rınuıı r;ıkarıl

ma. ını istemektedir.) 

Gereği dü§ünüldü : Dilekçinin yuk&rd& öseti &Çlkl&na.n dilekçesinde vi.kı isteği ka.nun teklifi 
veya. tasarı.ıun.a konu teşkil eylediği cihetle konı.isyonumu.z ç&lı~m&lannı dür.enliyen 140 sayılı K&
nunun 5 nci m&ddeeine a.it işlerden olm.a& lıMebiyle komisyonumtue& bir i§lem ya.pılına.sı.na. ma
hal görülmedlğine oy birliğiyle la.ra.r verildi. 

G:}!1 G ı ı , :.!434/ 611 - 23 . J1 . J 966 

AL l SEP ECi 
Türk P ersonel Send ikası ad ın a Ocnel Ba.,knn 
~03 Xn: lıı 1rl salı i b i 

ADA NA 

Kar::ıı· X o. Karaı· tai"ihi' 

3072 15 . 6 . Hl67 

( D ilckçi : 5231 saydı Belediye Gelirleri K anu
nıımın tarlifini i.~tcıııcktedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifiı 

veya tasansına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i~lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir l]lem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Gq;;; GH-1: - 17 . 1 . 1966 

C: lY.ASETTL. ORJIA~ 

JE TT. Cınnm :Jiiid . Beyoğlu ~ebckr i Deniz 
I ablolarJ :J[ontaj S i.'ırvcyan 

lSTANBl r~ 

K arar To. K arar tarihi 

3073 lG . 6 . 1967 

(Dilekçi : 1919 yılında. 1E1'1'. adım alan l sian-
1; ul T ii rk Elektrik .tl. Şirketine miitcha sı s olarak 
g irdı"ğhıi ve 191 y?luıda. nıenıur karlrosuna geçti
ğini, emekli hı~zınetleı-inin sayılması için kanun çıka
n lmasını ı"s temeUedii·.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun t eklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışma.J.annı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir )Jlem ya.pılınn.sına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi. 

K arar Ko. Karar tarihi 

3074 l !i . G . J%7 



- 20 -

( Di kkc::rııi ıı ta ı,ilı Y<' Xo. su i lr sa lıibinin a<l ı , :ı.chcsi n dil ckçe öze tiyl e k omisyon karaı · ı ) 

7 ~ ı / 706 - ] 8 . 1 . 1 !)66 

N t Tf 1\TW:WN 
T . IL K. ıhanos ~ulırs i }fıılı as ilıi 

AVA ros 

(Dilekçi : T iirk Il ava f{ıınımn il ı · anos şubesi 

m ııhasipliğinr 1937 tarihinde tayin rdildiğini 

18. 7 . 1.963 tarihinde Sosyal Sir;oı-talar kapsamına 

ahwlığını , eski lıi.:mrtlc tiniıı c klcnmesi1ıi istemekl e
dir.) 

C·ereği düşünüldü : Dilel{çinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklif~ 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihet e komisyonumuz ça ışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesin~ ait işlerden olması hase ')iyle komisyonumuzca biT ~::lem yapılmasına ma
hal g·örülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

10 1-1-j!) ~:i - 17 . ~ . 1066 

OS~TA~ üZDl~~IIRRL 

('at ma ~[csc it malıa ll si 1\Ichtap sokak Ko: 24 

Kasmıpaf!a - 1. 'r ANBl Tı 

Kar:ı ı· Xo. Kn nı r t a rihi 

3075 15 . 6 . 1%7 

(Dilrkçi : 1.93 sayılı Geli r \ 'crqisi J(anıııııoınn 
.21 nc ii. maddesinin tadni1ı i is t c nı ckt cdiı·.) 

B. l\1. ~ rcclisi Genel Srlcı·etcrli ğ i c va.bi ya
zısınd a : .ll aili. t ckl if Maliye Komisyonunda oldu
ğu , h i l<liı·ilmcktcdir 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö.ıreti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya. ta.sansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumm ça.lışmala.nnı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hıı.seb iyle kom.isyonummca bir işlem yapılmasma ma
h~! görülmediğine oy birliğiyle lmrar verildi. 

] :J!) :J / 1·1:1!3 - 28 . 4 . ]!)66 

:\It S 'I' AP A A 'l'T lı) U~ 

Salfduı ttin mahallesi 

S lf.NA~ 

Kaı·ar No. ICaı·aT tarih i 

3076 15 . 6 . 1967 

( Di fekçi : Memur ve vazifeli/cr arasında (U id r
bey) günün ii n dini gelenek ve inanç icabı bir mo
ral bozııklıığıına sebebiyet verınemesi için 6 May1s 
Ilı d11·c llcz gününün B ahar Bayramı olarak kabul 
edilmesi içirı , 2939 sa,yılı Ulusal bayramlar ve tatı'l 
oiiıılc ri hakkındaki J(ammdn g rckli değişikliğin 

yapılma.mı ı ve 1 .l f ay ıs aiiniin ii n ha/h 1'(' ııı cımıra hıı znrsıı zlıık getir cliğini lJ eyan etmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kamr ro. Karar tarihi 

3077 16 . 6 . 1967 



- · 21 -
(Dilek~enin tarih ve o. su ile sahibi1ıin ach, adresi ve dilek~e öze'ti>yle komisyon kararı) 

1630/ 1732 - 16 . 5 . 1!166 

Kan:ıbckit· köyü 1\Iuhtarlığı w diğer küy 
mu lı La rlı kl arı 

( DilekçiZer : Onnan içerisinde kalan arazilerin 
istimalini istemektedirler.) 

Tamn BaJmnlığının cevabi yazısında : Kesinle§-
DELlCE miş olan orman tahdidinin yeniden tanziıni ile tah-

Jiklo iktisabına mer'i me\'Zuatın 
rilcmcdiği, bildirilmektedir. 

cl it hududu içinde kaJan emlak olarak tapuya tescil 
edilmi bulunan sahaların müktcsep hak ve zjjyed

ccYaz wrıncdiğini bu sebeplerle dilekçilerio dileklerinin yerine geti-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz çalışmalanın dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

185-1/ 1 l1 B - 18 . 3 . 1 966 

O~"JL\N YIL.\fAZ \'C arkıHla~l:ırı 

Akı,:aali malıallesinde Emekli Kd. Baş. (\·ş. 

rÖNEN 

Karar No. KaTar tarillı! 

3078 15 . 6 . 1967 

(Dilckçiler : 1950 den sonra emekıi olan J[d. 
Baş. Çvş. ortahı.ma olarak 200 ilô. 500 amsmda. maaş 
almakta iken, 1960 da.n sonra emeldi J{cl. Baş . Çvş. 

1 050 ila 1 200 lira arasında. maaş ald1.ğ1.ndan mii.ş

teki olup, emekli maaşlarının yiikseıtilrııesini iste-
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

J 8f>5/ 1123 - 18 . 3 . J 966 

1BRAH IM Oö J_, ve arkadaşlar1 
Esnaf ve Sanatkarl arı Dernekleri Birliği 
Başka m 

ELAZIG 

Karar N o. Karar tarihi 

3079 15 . 6 . 1967 

(Dilekçiler : Küçük esnaf ve stna.tkarların, 

506 sayılı Kanun kapsamından çıkarılrnasmı iste
mektedi1·Zer.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi, 

Karar No. Karar tarihi: 

3080 15 . 6 . 1967 



-22-
(Dilek<;enin tadh ve Ko. su ile sah ibinin adı , adresi ve dilckçc özetiy le kom iısyon kararı) 

1856/ 1] 36 - 18 o 3 o 1966 

HAYRETTİN ACAT 
('nyağzı köyünde 

AIK('AJKOCA 

(D ilekçi : Yeni çıkacak Or-ınan Kanmıu tasarı

sında aşısız ormanlann veya fındık bahçelerinin 
sahiplerine ı •e rilm es i i{·in, Onıımı J(mıunımdrı de,iji
·~ik/ik yapı lmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihet le 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. 

J 85!)j J177 - 18 . 3 . Hl66 

M. ZEKi ÖZAK 
Muakip 
<1alııta Mumhanc caddesi Gümüşhan 
No: 8/1-1 

l STANBCTJ 

Karaı· No. K:ıı·M tarihi' 

3081 15 o 6 o ] 967 

(Dilek çi : 4.71 sa.yılı /(anıınun kal dırılınasını ve 
yerine yeni bir kanun çıkarılınasını i~cmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteğ·i kanun teklifi 
veya tasansma 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. 

J 860/ 1860 - 18 o 3 o 1966 

Bl'JKTAŞ ŞAHİN 
Halcim Yrd. 16010 

ÇA'l' 

Kara.r No. Karaı · tariM 

3082 15 o 6 o 1967 

( Dilekçi : Askeı-liJk te geçen sür·enin , fiili hiz
metine eklemnesini istem ektedir·.) 

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 hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Kamr No. Kara ı· tari'h~ 

3083 15 o 6 o ı !Jfi7 



-23-
(Dilekçenin tarili ve No. su ile sahibinin aıdı, adresi ve dilıelk~ özetiyk l"omisyon kararı) 

1861/ 1194 - 18 . 3 . HJ66 

ZİYA KALKAYAN 
l\1otörlii ve Y cikenli Gemi Arınatörleri 
Ccıni,vet İdare Kurulu Başkaru 

İSTANBUL 

(Dilekçi : Denizci olup, ·506 sayılı S. Sigortalar 
J(annıııındcın şikayet etrnek t cdiı· . ) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde 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. 

] 862/1218 - 21 . 3 . 1966 

AHMET MEDE 1 SOYSAL 
Füruzağa Türkgücü solnrk Balıkesir Ap. 
I o. 70 - 72 D. 7 

Bcyoğln - İSTANBUL 

Karaır o. Karar tari'h~ 

3084 15 . 6 . 1967 

( Dilek çi : H azı1ıe avukatlığını yaptığım, ücı·et

te geçen hizmetleı-inin fiili hizmetine eklenmesinin 
temini için biı- kanun çıkanlmasını isternektediı-.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklüi 
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. 

1905/11900 - 14 . 7 . 1966 
(:ÜLTIAK ONA'l' 

Samanpazarı Mazı sokak No. 6 Kat 2 
ANKAR.(\ 

1907/ 12313 - 14. 7 . 1966 
l\1. KEMAL KÜRTÜ LÜOGLU ve arkadaşları 
11 tekni kerieri 

ARTVİN 

Karaır N o. Karar tari·hr 

3085 15 . 6 . 1967 

(Dil ekçi : Boykot yapan t eknike·r okultı öğTen
cilerinin dıınırnlarının, düzeltilnıesini istemekte
dir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı · isteği kanun tekilli 
veya tasarısına konu te~kil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalanın düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karaır X o. Kar al' tari:hi 

3086 15 . 6 . 1967 



24-
(Diılekçenin tarih ve No su ile sahibinin a·dı, adresi ve dilekçe Ö ZJeıtiylc konıcisyon kararı ) 

2443/ 951 - 23 o ll o 1966 
CELALETTiN 
.Muhtaı· 

YC§ilyurt ıköyıü 

Bağyuıxlu - KAYSERt 

diği, gerekçesiyle tapulaına rniidürliiklcrirıce 

dir.) 

(Dilekçi : 509 sayılı Tapulma Hanımıırıurı 

haı·clar ın cvzııunda köy tüzel lcişil e ı·ine a.it gayri
m enkullerin borçlarını salma ile geçiren köylüZeT 
uüçlük çekmekt c oldııklarııı.ı, sözü uec;e ıı kanunda 
köy orta rnallaı-ı oları cami, okul, mezarlık, hannan 
y erleri, han, hanıaın, fırın, değeri olıııvıJan, kıraç 

arazi v. s. gibi gayriıncııkullerin tapuya tescil edil-
harcistendiğini ve kanunıın değiştirilmesini istem ekte 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çal!§malarmı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2444/916 - 23 o 1] o 1966 

HüSNü YİÖİT 
lVIercan _vokuşu No. : 23 

İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

3087 15 o 6 o 1967 

( Dilekçi : O rdııda kıdemli başçavıış olaı·cık ça
l?ştığıııı, altı senelik askeri hizmetinin eınekli lıiz
ılı e tiııe sayılınası için, 5434 sa;yılı J(arıunun geçici 
J.i ncii 111addesinc bir fıkra ilavesini istemekte

dir.) 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde valu isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalL~malarmı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2-145/ 881 - 23 o ll o 1966 

'TK\oiEL KAYA 
Selvitiık caddesi No. : 94 

üsküdwr - İSTANBUL 

Karar No. Karar tarihi 

3088 15 o 6 o 1967 

(Dilekçi : V(})kıflar Hanunu ve Vakıflar Ge
nel lll ii.dii.rliiğiiııiiıı mcızbut vcıkıf camileri din 
adarnlarıııa tanıdığı hakkın aynısını da, ıııülhak 

vak1[ camilerine de tanmınasırıı istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun 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 ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kaı·ar tarihi 

3089 15 o 6 o 1967 



-- 25 -
(Dilekçcniıı ta eib ve To. su il'e sahibinin adı , adeesi ve dilckçc özetiyle komisyon lmı·arı) 

2~46/873 - 23 . ll . 1966 

CC~RYT GöKTUö-
Validc Cami sdlrruk No. : 7 Kat : 5 

.A!lrnaray - 1ST ANBUiı 

(Dilekçi : Li.se mezunlannın yüzünü güldüre
cek, yedek a.stsııba.y kanımumın çıkanlmasını iste
mektediı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vala. isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çal~malannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2~47/817 - 23 . lJ . 1966 

İRFAN SöNlVIEZIŞliK ve arkadaıılan 
P . !ht. Tb. 4. Grb. 

~IAN! SA 

Karar No. Karar ıariJn · 

3090 ] 5 . 6 . ] 967 

(Dilekçiler : Öğretmen okulundan ıııcznn ol?tp, 
tayini çıkıııadrm askere alman/ann, 291 sayılı 

J{anıından istifade ett?'rilm esini i.stcmcktedirleı·.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği kanun teklifi 
veya tasansına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma.
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2H8/ 19 7 - 23 . ll . 1966 

Dr. )1. ZlY.AWl'TlN H ORASAN 
E. K. 1. Hastanesi Göz Hastalıkları 
Mütehassısı 

ZONG LDAJ.C 
1 

Karar No. Karar tarih! 

3091 Hi . 6 . Hl67 

(Düekçi :Yedek sııbay okulunda eğitim gördiiğii 
sürenin emekliye sayılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vala. isteği kanun teklifi 
veya. tasansın:ı. konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka.
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle koınisyonumuzca bir işlem yapılınasına ma
hal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar Ko. I ar:n tal'ihi 

3092 15 . 6 . 1967 



- 26 -
( l>ilrk c:( • ıı in tarih ,-c Xo. su ik salıibinin adı, :ıclrosi YC dilekçc özct.i~·le komiı;·oyon karal'ı) 

~--l--l-!1 ; ıo7ıi - ~ : ~ . ı ı . ı~l(j () 

~rı~ınıın' Bi.\'DEsı·;x 

ll:ırh - i~ SPııılikııs ı Yiiıırtinı Kıınılu :ıdıııa 

Bn~kn ıı 

' 

(Dilci; çi : 5181 sayılı T. ('_ Rm c 1.-/i Smulığı J(a
nımıınıın (JC('ici maddelerine fıkralar cklenmcsini 
is{ r nı tk/ rrlir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasıı-rısına konu teşltil c_ led" ği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görii.lmdiğ·ine oy birliğiyle karar verildi. 

------- ------
2 ~GO/ 1 O -! - 28 . 11 . HlGG 

ITASAX CYANJK 
.An•ıpııı;ır kiiyi"ıııdr 

:\f.\(i ı\ RA 

Karar Xo. 1\arnr tarihi: 

8003 ı!) . li . ı %7 

(Dilrkçi : 3.'512 scıyılı Kaııwımı bfiz ı nındrlrlrri

nin deği§tirilnırsini istemektedir.) . 

Gereği düşünüldü Dilekçinin yukarda özeti agi.klanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil rylediği cihetle komiı:~yonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~-1-iJ l / l fl P. l - 23 . ll . 1!1ôG 
TALIP YILDIZ Yr ai'kndal~nı1 
!Giy ilıti~·ar IT p~·ct i Aı·pnr ı kii~-ü 

Karnı· Xo. Karar tari'lÜ 

809-1- 1 !ı . G . 1967 

(Dilek çiler : 6831 sayılı Orman J(antımınıın 

blizı maddelerinin değ-iştirilmesini istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı ist ği kanun telcl.ifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarım düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karnı· No. Kaı·nı· t:wiiJı i 

3095 15 . 6 . 1967 



-27-
(DiJ ekçenin tariılı ve o. su ile sa9:ıiıbinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon !kararı) 

2452/ 1026 - '23 . ll . 1966 (Dilekçiler : 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi-

HüSEYlN SAI,1M ve arkadaşl-arı 

1\Iuhtar 
Şel'cfiyc ~cöyü 

AKYAZI 

1·aat Odaları Bi?"liği Kanununun iıgasınırı temini 
zımmında., kanım teklifi getirilmesini istemekte
dirler.) 

Gereğ·i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vak:ı isteği kanun teklifi 
veya tazansma konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait i§lerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

~-+:33/1019 - 23 . ll . 1966 

ARtF HiKMET ZüHEL 
Mesudiye Pasajı 

Karar No. Karar tarihi 

3096 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi : J(a.bulü düşünülen Avukatlık Kanu
nu hakkında doku:nıan vermek, istemektedir.) 

T. B. M. Meclisi Genel Sekreter1iğinıin cevaıbi 

yazısında : Mevzu ile ügiE tclilii Adalet K01111is
yıonunda buhmduğıu, bildicilım.c~ktıecUr. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2455/ 962 - 23 . ll . 1966 

HAL!L GüLSEREr 
1kinci cadde Başbaik!kal 

MARDİN 

Karar Ncı. Karar tarihi 

3097 15 . 6 . 1967 

(Dilekçi Vakıflar Kanununun 39 ncıı maddesi
nin kaldırılmasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vak:ı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannı düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca; bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

Karar No. Kara.T tarihi 

3098 15 . 6 . 1967 



- 28 -
(Dilakçcnin tarih v~ No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon karerı) 

2456/ 960 - 23 . ll . 1966 

:MUHlTTtN GüNEŞHAN ve 
.tSMAİL ALP ASLAN 
):fumhanc caddesi Gümüşan K<aıt : 4/ 16 

GALATA - iSTANBUL 

( Dilekçi : !ktisadi Devlet Teşekkülleriyle mü
esseseleri ve iştirakçiZeri hakkındaki 440 sayılı J(a
nım hakkın clalci görüşlerini b eliıirnekteclir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekgesinde vakı isteği kanun teklüi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2-157/ 952 23 . ı . 1966 

ALt IŞIK 
4. P . Ee. Eğt. Tuğ. As. 
Katıibi 

Mahlkmncsi Z. 

DENt?-TA 

Karar N() . Karar ta.rilli 

3099 15 . G . 1967 

(Dilekçi : R esmi Gazetenin 11 Temınuz 1.962 
tarih ve 11151 sayılı nüshasında neşredilerı 60 sa
yılı J(anunun 1 nci nıaddesinirı ta-dilini talebet
mektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısma konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 140 sayılı 

Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 

mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

2459/ 5932, 15893/ 15893, 16099/ 16099, 
16282/ 16282, 510/ 486, 205/196, 
1348/ 1379 - 23 . ll . 1966 

RAHMi ALTINTOPRAK 
Oöıksu caddesi. No. : 1/ 1 

Anadoluılıisan - i STANB UL 

Karar No. Karar tarihi 

3100 15 . 6 . 1067 

( Dı'lekçi : lll eslek kanunu tasansı hazırladığı

mj ele alırımasını istemektedir.) 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde vakı isteği kanun teklifi 
veya tasarısına konu teşkil eylediği ellietle komisyonumuz çalışmalarını düzenliyen 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 

3101 15 . 6 . 1967 



29 
( Dileık~cnin t.ıarilh ve No. u ik sahibinin adı, adl'osi \'c Jilekçe ör.cti.vle komisron kararı ) 

2602/2958 - 24 . 12 . 1966 

ZI YA SöNMEZ 
101 8 nci Orxl. Ağ. Bk. Tam. F~lh. Motor 
-Ma'k:in'isti 

(Dilekçi : 1940 - 1943 y1lları Jfilli avunma 
Ral;a11l1ğwda, motor makinistliği yaptığ1:n1 bu hiz
metin emeklilik hizııtctine, eklenmesini istemekte
dir.) 

.Ze)~tiınlburnlll - iST ANBUL T. . Bınekli Sandığı Genel Müdürlüğüni.in ce-
vabi yaızısında : Halen k eri Fa brika1aı·ı 'feka
üt ve Muıaıven t 8-andığına ıtaJbi olaraık tıamir fa:b

rika.sında moto ı· ınaıkiınisti olarak ı:.al ı şan ad ı gcı;cnin kurumunca 1 . 12 . 1961 - 2 . 12 . 196J , 
1 . 1 . 196-1-, 5 . 2 . J 965 tariilı 'leri aı'I8Sında ücretlerinden loosilip sehven sandığırua gönderilen ke
scndklcrin, yapı~an A.J keri Faıbı,ilkalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına ödenmıiş olup, ilgilinıin san
dıkl-a 'ilgil•i bir lıiınneti kalmaunış olduğu bildirilmakıtediır. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilakçesinde v&kı isteği ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlanna mürncaatı gerektirdiği cihetle komisyonumuz ç~mala.rı.nı dü
zenliyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle komisyonuınusca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. 

BaŞkan 

Bolu Henatörü 
S. Uzuhasanoğlu 

Sözcü 
hıııliir Mıil'lffi.vclrui 

O. Z. Efeoğlu 

(Dilekçe sayısı 100) 

Karar No. Kara ı · tar1hi 

3102 15 . 6 . ]967 

Kattip 
ESkişahir M'illetvekıilıi 

ö. Ucuzal 


