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1 . 1 1 .  1974 Cuma
(D ilek(jenin ta r ih  vc No. su ile sah ib in in  adı, î.dresi ve d ilekçe özetiyle kom isyon k a ra n )

24G/246 -2 0  . 12 . 10T:{

A. K V A lA h  PA R IL D A R
Kcçiıörpn lIÜKSoyin G ülliioğhı Ortao-kulu M üdür
Ba«̂ ynrdı.mcDsı

Ko<^>iörcıı - AMCAILV

( I)iJck(^i : Ga-zi Eğitim  Ensiitüsü ıu lc  verdiği 
i ntihanlar sonucu Orta Öğretim O k u l h n  öğretmen  
hiuavinliği yeter lik  ^belgesini almış bu lunduğunu,  
hu arfatla A nkara 'da  Keçiören GüUüoğlu Ortacku-  
lu, M ü d ü r  Yard tm cıhğ tn t 'yapmakta olduğunu, an 

cak 4 y ılda  bir terfi  e ttirildiğini kendü in in  de diğer ortaokul öğre tnunleri  gibi ter fi  e ttirilmesi ge
rekeceğini bildirerek, emsal gösterdiği M illi  E ğ i t im  Bakanlığ ı E vra k  M ü d ü r  M uavin i  Mübecccl Be^- 
li'ye Komisyonum uzca  tanınan hakkın verilmesini i",temi§tir.)

'Mübe<îc^l B oşii’ye a it dosyanın  tet-kikinde hu  k im senin  em sal prösl-erdiğri ve aynı st<i'tüde bıı- 
iuîKİuğu 8Jila*şıIan K ay h an  İzm irlio ğ lu ’nıın D an ış tay a  a-<̂ .t]ğı da^1ayı kiiranm 'a^ıyle D an ış tay  K a ra 
r ın d a  ta,nına:n h ak k ın  Millî E ğ itim  Baikanlığm ca yi rine p<'ıtirildiği ıgöriilmüş o lm akla  ay n ı h ak k m  
^rüibeocf*] B e ş liy e  tanınmaAinva Kom is}W inm uzun 20 . 6 . 197-‘̂  f?ün ve J9246 say ılı Iv a ra n n ın  v eril
d iğ i r e  bu k a ra rım ız ın  Millî liğ 'itim  Ba.kanlığınc:!. yerime getiri'kliği g-örülmü§tür.

D i'lekçinin du ru m u  Millî Eğiti'iu B a k a n lığ ın d a n  sonılm uş, cevap yazısında*. dil<‘k<î<min ^Iül)coecl 
Berili ilo aATiı s ta tü d e  olduğu fforüıliinüştür. A yn«!, KanıisA'onuınuzun d ah a  ovvel 1 7 . 5 .  1948 {?ün 
ve 1207 sayıllı karannıa  konu olan, dilekçeHİ Colâl A ’nı^finisj olaaı K a.rarda ise; konunun  Millî E ğ itim  
Baılcaırlığı teınLs’Ioiisi ve Vülcscık ö ğ m ıin ı rren-ol M üdüK l T’ ıdk Keşit O nat huzuru  ile inc^'denıdiği, adı 
{îoçeın tıeon^ıvlcimin Ciazi Eğitnnı lOnsıtitllsü B. seksi, onundan  <;ııkan öğrencilerinde eiLstıitüniin d iğer 
m ecaınian piıbi muaırnel^yc tajbi tutuLm'aılıarı lâzım .çeldiğini bLIdiıdiği "ö rü lm üştü r.

Karar : A ym  statüde fbulunan Kayhan İzmir] ioğlu ve Mübeccel BeşK ĝ lbi dilekçinin özlük 
haiklarmm 20 . 12 . 1973 tarihi iltlbainyle düzîiltilr-t^sine ittCifakla (Karar verJjdi

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

8 . 5 .  1974
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( Dilekçi : K)n<kli sevkı sıraı^ındd ikrnnnycsiniji
►ŞEVKİ Tl - \ ( ’EIv itdsuu iatöneldedir.)

K u rtu lu ş  Dede Efendi Sok. Xo. : 4 2 / U  . ^
lı’îiaf vo ISAa.n I>akanlıg’inın cevabî yazusında

AN KARA Yaş hadd i .stl)ebiyle enıoikliye sevkind.'O 29 seiK*
8 ay  11 gün fiilî enıekliLik hizmeti bu lunduğu  büdirilm ektodir .

Karar :
1. — 9 . 7 . 19G5 tarihli Dilekçe Kaıtna KomlsycTiuııım Genel 'Kumlunun HaftaOlk Kairar 

catvelindeıki 3659 İSayılı Kararın össfn d e: «5434 Stuyılı Kanunun maksat ve ruhuna uygun olarak 
teslis otunmuş bulunan bu uygularla gereğ'mce l  l&kçsnin 31 . 7 . 1963 tarihinde Türkiys Emlâk 
Kredi Bankası Sivas Şubes-i Miidiirlüğ-ünü yapHir^rta ’jken, 65 yaşını ikmâl ettiğinden 29 sene 
8 ay 11 günlük (hiznıstinin addedilmek süretiy'o Lv;2)nd;::T.İjı 'emekli lu-craıniyesinden istifade et
tirilmesine karar verildiği» müşahade edil'.niştir.

2. — ÎMâ 'iye Bakr.nlığı Bütçs ve Mali Kcntrol Genel 'Miidüriliğ’ü EmerAJİl'k ûbc-3İ 1 . 11 . 1965 
tırih ve 115601-3377/15070 sajı!ı yazısıyis Maliys Br̂ Fianı İhsan Gürsan’m, 3659 sayılı karanmıza 
vâki itirazın özetinde: ^Şevki Tuncor 1 .8 .1 9 6 3  talihinde e:nekliye ayn l±ğı sırada yiirürltüMs 
bulunan 6122 Sayılı Kpnun hükümlerinî göre, emekli iıkramiyes:!). ıa.jiuş clduğn anlatılmış bu
lunmakta ve (mekli iivramiyeleri de kanunen bir d:fa veriime'kte olduğnndan ikinci kez liikrami- 
ye ödenmesln3 iTiıkân lbulunmadığ*ı.> bildir'lTmJ.’tiir.

3. — 'Maliye Bakanlığ-ınm litirasını Dilekça Karma Komisycnumuz yc.rinds görerek '«Şevki 
Tuncer 17 . 6 . 1965 tarihi,! müracaatındaki 29 yıl 8 ay 11 gliın'.ük hizmsM 30 yıla lüblağı suretiyle 
emekli ikramiyesins müstehak gördiigür.ıü, 17 . 6 . 1965 gön ve 3959 sayılı Karma Komisyon ka- 
ranmn 'kaldırılmasına ve Ibu hususta muamıe’s tay'inâna mahal olmadığı ve bu raporun Cumhuriyet 
Sînatosu Genel Kurulunun yüksek tasvlplarâne sunulmasına itiMfakla ıkarar verildiği» Doisyamn 
teikiıkiiidon anLaşılnuştır.

4. — tzmiir Milİ3tv&knıi İhsan Gürsan’ın vaM iıirazı 'üzerine tanzim (eıdijmiş ô jajı rapor C. Se
natosu Genel Kurulunun 30 . 3 . 1967 tarihli 47. birleşıimıinde kabul bulunmuş olan <lil©kçd Şevki 
Tımoer lıakkında'Kii 28 . 2 .1937 tar'.h ve 8 sıayıih raporumuz Koımıisyonumuz Genel Kurulunca
6 . 4 .  1967 tarihli) topl'an,tısında teCrrar görüşüİDi'jk aymem (kabul ledilmiş 'Millet MecCisi 'Gsınsi Ku
rulunun YüRcsek tasvipleı^ine sunulimasına (karar vei’üımdş oMuğu görülmüştür.

5. — 1907, 1968, 1969 ve 23 . 5 . 1973 senesinin ımuhitsüf tarihlerindi Komisyonumuz toplan
tısında lalman yukında sözü edilen kararlarımız Millet Meclisi Genel Kurulunun tasvibiriâ arz 
edilmıek 'üzeır'e yüıkı âk başkanlığ-a sunulmuş olan raporlarımız mükerrer l^adük olduğnndan her 
ne ‘kadar leıski kararımız C. ıSenatosunda tasvip göımüş lise de, hatamn ortaya konmasında Komis
yonumuz (kendi^ni görevli saymış lev̂ êlce 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı, cımekili i'kramiyes n- 
d'en istifade Ât tir ilime siju2 ıdaıir; kararın 28 . 2 . 1967 tarihinde krıTdınlmasma ve -bu hususta bir 
muam::le tayınına mahal olma:dığıma ve C. Senataranda trsvip gören raporamuz bu kere 
Milbt Mecll'i Baîkanhğına gönıierilmesinden sarfınazar laldilerek, yukarda açıklanan sebeplere 
göre yerinde göru.ımeyen 17 . 6 . 1965 tarihli cın^kjllk ilkram^yesi Üstemılna mütea’-i'k îc^rann 
kaldırılmasına oybirTğiyIs Ürarar veılldi.

K ara r  No. ,Ka?’a r  .tarihi 

^ . 5 . 1974
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(D ilck'.'cniıı tariiı vc Xo. su ile sahibinin adı, adrosi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )
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(D ilekçenin tarih  ve Xo. su ile saLib iııin  adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra rı)

8155/8021, 1326 1326 - 22*. 4 . 1974 

A Z İZ E
A kdeniz Cad. B ortan  A pt. Xo. : 51-A 1). : 13 

Halıeelievler - A N K A R A

(Dilekçi : Azize Öğüç eşi M usta fa  Dan}§ 
Of/üç'ihı 30 yıla y a k m  m em uriye t  h izm eti  var

ken, emekli maa-§ı verilmediğinden, ve ikram iye ele 
(’nloı m ediğin den şikâyetle hu hakların tanınma^ma  
kanır verih)iesiın istemiştir.)

Bu diledi Kom isj'om ım uzea 28 . 2 . 1974 gün ve 17530 sayılı k a ra r  ile is’a f edilmıiştir.
B u kararım ıza zam anın ^faliye B akanı S ay ın  Ziya ]\Iüezzinoğ-lu ta ra fın d a n  27 ]\Iart 1973 gün ve 

27 Xo. ile Kom isyonum uza p;cslen itiraz  vu laı bu lm uştu r.
itiraz ın  Sayın  Z iya ^Müezzinoğlu’n u n  parlam en to  üye'.sı olmadı^^ı frerekçesiyle, na;!^ara alınam ıya- 

cağı b ild irile rek  kararım ızın  infazı için ^Maliye B ak an lığ ına  9 . 4 .1973 ta rih in d e  yazı yazılm ış ise 
de k a ran m ız  yerine getirilmemi.'jtir.

B u nedenıle konu K om isyonum uzun 8 . 5 .  1974 g-ünlü o tu ru m u n d a  tek ra r  incelemeye tabi tu tu l
muş ve aşağıdaki k a ra ra  varılm ıştır.

Karar: Emekli Sandığı cevabî yazısında: Mustafa Danış Öğünç’iin fiilî hismet süresinin 23 yıl 9 ay 
11 gün olduğu anlaşılmiiktadır. Bu sürenin 30 yıla iıbîağı Komisyonumuzun preoıslip olarak kabul 
ettiğ'i süreye gfe'lmemı:;ş olduğn, maddî bir lıata ediîdii^i g-örülmüştür. 

Adı g’eçen hakkında ceza davası açılıp mıalıallî Osmaniye Asliye Ceza, Mahıkemesılmce 8 ay hap
sine hüküm verildiğ'i, 

Bu mahJdimiyet karan her ne kadar Temyizce bozulmuş isse de vefatı sebeıbiyOje davanın d,ü§ü- 
rülmjüş ıbulund,uğn, 

Keza İdarî meroice hakkında yapılam tahkûkat üzere banka müdürlüğü sıfatım kötüye kullajı- 
dığı anlaşıldığından memuriyetten azledüdıig-i, anlaşılmaktadır. 

Evvelce Komisyonumuzun 28 . 2 . 1973 tarih ve 17530 .<?ayılı ve dilekçiinin dıstekleriıılin yerine 
gatirilmesine dair karanın yukarda açıklanajı mo^ddî hata sebebiyle kaldırümasına bu kararm 
Haftalık Karar Cetvelinde basıhp usulen tevziidne ittifakla Ikaraj verildi.

JCarar Xo. K a ra r  ta i'ih i

. 5 . 1974

052G/9526

JIISA N  H Ü D A V E R D t T EK K A N  
N am ık  K em al Mah. 3. Cad. Xo ; 12/3

(Dilekçi : İhsan Tekkan Askerliğ i zamanında  
sicil yönetmeliğinin yanlış taflnk edilmesi sebe
biyle bir yıl ems(tlinden geri kad ığ im  hidirerek

A N K A K A  mağduriyetin in  diizeltibnesini istemiştir.)

K om isyonum uz 12 . 3 . 1964 gün ve 1316 say ılı K ara rı ile d ileğinin  yerine getir:lınesine k a 
r a r  verm iştir.

B ilâh a ra  dosyada m evcut bazı evra.km K om isyona arz ('dilmediği Im.susu, vaki itiraz  üze
rine y ap ılan  incelomc'de anla.şılarak, dileğin  red d in e  ve e.ski k a ra r ın  kald ırılm a.sına k a ra r  v e ril
m iştir.

B öylece m üspet kara^’a yönelen itira z la r  Konn.syonoa h a iledüd iğ i lıalde ])i'Iâhara v en len  
m enfi k a r a r  H a fta lık  K a ra r  C etvelindi' h e r K om isyon k a ra n  gilbi basılıp  parlameııt'O üyelerine  
tevzi edilme.si gerek irken , buna n a y e t edilm em iş ve san k i m enfi k a ra ra  da itiraz  varm ış g ib i; 
k a ra r ın  tasvil)i için h az ırlanan  b ir  rap o rla  kt)nu C. >>c:nato.suna arz ed ilm iştir.



i \  Senatosu menfi k a r a n  onamış olmjıikîa k u u ı  hilA.hara ^Millet Jlcelisine b ir  rap o r la  arz evlil- 
miştir. MUîi't M(H>lisimiz konuyu piyrüşcmetlijîrin tlon dosyaımı/ı Komisyonumuza "ori yollamıştır.

140 s ay ı l ı  K a n u n a  " ö r e  h e r  de f ; ! s ı nda  y en i  b i r  r a p o r l a  k o n u n u n  mcc l i s l o r e  y t ) l l anm as ı  >fo- 
r c ' k t i f^ inde’i K o m i s y o n u m u z  S . â  . 1074 cfiinlü t o p l a n t ı s ı n d a  dos\ -a  i i / ıu- inde y a i ) t ı ğ ı  i nco lo mod e  
y u k a r d a  a ç ı k l a n a n  safal ıaj t ı  tespit!; etmişt i ; - .

Karar : Dlc'koe Raııra Komisyonu kararlan va-ki itira'î üzcrin'a itira-zm rsf 'dilmesi iain ko
nuyu meclislfere götüreceğ-inden, it'raz müspst karara alt olup bu karar da e^vvelce kaldınhp 
talebin reddine karar verildiğinden; büâhara vcırilen menfi karara itlmz olma»lain konunun 
meolisisre g'öıtür'ülm&sine ccbep bulurmadığiTüdan vs menfi ıkıarar bu kere de tekrar -bcnimsemilp 
or'ıdı». emeklilik işUmimi iptal için bir seıb?p bulunaıalığı görülerek talebin reddi yerinde 
bulunduğundp.n işbu karann haftalık dsrğl:Ie taşılarak jtiraz vukuunda, msclislsre gföıtürülniö- 
slna İttifakla karar verildi.

K arar  Xo. K a ra r  ta r ih i

— 4 —

(D ilokçeııin  tarih ve Xo. su ile aahibiııin a<lı, adm si ve dik-kçc özeliyle komisyon k a ra rı)

8 . T) . 1974

6084 /544a3 - 3 1 . 8 . 1 9 6 1 ( K. M .)

A I F in iF T  \K T  VS ( D i h l c i : Emekliliğinin ip ta lin i istemiştir.)

Bozt;(>po Mah. M anastır CHvarı Dik Sok. No. ; 28

TRA BZO N

Komisyonum uz 2G . 3 . 1964 ^nin ve 1494 sayılı k a ra rı il;' dileğ-in yerine getirilm esine k a ra r  ver
m iştir.

Bu k arara  kar.'ji .Mai-din Millotv('kili Sayın T alât Oo'uz ta ra fın d an  itiraz vuku huhnu.'jftuı-. 
itira z  üzcM'ine konu ( 'iKmhuı'ly( t S('uaıtosu (!',‘iıel K.ui'uluna b ir ra i'o rb ı arz ettiriliniz^ ve C'ınnıhu- 

rîy e t Senatosu (îeııel K uru lu  raporum uzun  kabu lüne  6 . 1 .  IDOT) ta rih li 22 nci B irleşim inde k a ra r  
verm iştir.

Bilâhaı-a konu bir raporla  Al. M eclisi (u 'n rl K uru luna arz edilmiş, ancak yasam a yılı i^^inde rapo
rum uzun î^örüşüLmesi m üm kün olm adığından <losyanıız Komisyonumuza iade edilm iştir.

140 sayılı K anunun 9 n(*ıı m addi'si "ereğinee dosyamızın yeni bî'r rapo rla  M illet Meclisine se^’ki 
^îorekmekle Komi.syonumuz dasya üzerinde yap tığ ı incjelcımede;

1. Dilok(^inin m em uriyeti s ırasu ıda  zimmet sueundan  mahkemeye verilm iş ve fak a t Cîümüşlıane 
A ğır Ceza Mahkemesince suc^u, ihmal suçu olarak ka.bul edeı-ok 2 ay  15 gibi süre  ile hapis cezası 
m ahkûm iyetine k a ra r  vem\isytir.

K ara r \a rg ita y c a , zhıvmet suçu a^'ikâr iken başka .su(,*t<an verilmesi yersizd ir denilerek l>ozıümuş-
tu r.

B ilâhara  çıkan A f K anunu .soıbebi ile ceza dâv'asının düşürülm esine k a ra r  verilm iştir.

Şu hale göre n ıU ş t^ i  ya iıkmâl ya da zim m et suçlusu iken a ftan  y ara rlan jn ış tır. Böyle b ir me
m urun  em okiiye sovki Lse idarenitn haJtalı değil yerinde  b ir tu tu m u  olm alıdır.

Dilekçi D an ıştaya açtığı bu yoldaki davasını d a  kaybettiğ ine göre idare}’i kusurlu  kıbnaya ijıı. 
kân },W)rüİçmemiştir.
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(Dilekçenin taıûh vc No. su ile saliibinin adı, aclnosd ve diiekçe özetiyle koınisyon karan)

H er ne k ad ar eski karam ııız  C. Sonîvljosıınoa tasvip  pöm ıüş ise de anlaşılan  hatan ın  o rtay a  kon
m asında K om isyonum uz kendisini görevli sa>'miBtır. Koımİ5î\’on-umuzun bu  tu tu m u  h a ta lı fföpilecek 
o lursa tevzi ta rih in d en  itibaren  30 gün içinde itiraz  edilm ekle h atan ın  tashihi daim a kabil b u lun 
m aktad ır.

Karar : Yukarda açıklanan sebeplere binaen yarinde görmeyen Komiisyonuaniız, evveiki ve 
26. 3 .1964 gün ve 1494 sayılı em'ekülik işisminin iptaline müteıallÜk kararın kaldırılmasına ittifak
la karar verdi.

K a ra r  Nıu. K a ra r  t-ariEıi

8 .5 .1 9 7 4

2359/26G7 - 7 . 11 . 1066 
ŞERtP^E ONKAL 
A kseki K azası F a k ıh la r  Mah. 
Sohit M ehm et karısı

(D i le k ç i : E ş i  Mehmet Önkal'm  cephede şehit  
düştüğünden  kendisine şehit macuşı bağlanmasına is- 

A N TA LY A  temiş-tir.)

K om isyonum uz 14 . T) . 19G0 gün ve '>871 say ılı k a ra n  ile d ileğin yerine  getirilm esine k a ra r  
v erm iştir.

P>u k a ra r  üzerine Sayın  A hm et Topaloğlu  ta ra f ın d a n  itiraz  ed ilerek  konunun  kom isyonum uzca 
te k ra r  görüşülm esi istenm iştir.

Karar: Komisyonumuz Genel Kuruüu 8.5.1D74 günlü toplantısmda eski (kararm b&nimsıeaımesıiıııe, 
vâki itiraz sebebiyle konunun gerekçeli bir raporla C. Senatosu Geııel Kurulunun tasvibine arzına, 140 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince ittifakla karar vermiştir.

T op lan tı T a rih i

. 5 . 1974

5782/6640 - 20 . 9 . 1971

A ZfZ ROXAHAR 
O rta b a h a r Sok. No. ; 20

G öztepe/IST A N B U L

(Dilekçi : A sker i  tatbikat sırasında üşüyerek ön
ce zaturre ve sonrada uygulanan ilâçların tesiri ile. 
felç o lduğunu bildirerek k e n d in n in  vazife  ^nalulü 
sayılmasını ve 29 yıl 4 ay 16 gün hizmetimle karşı
lık Meclis lü tu f  ve a tı fe ti  olarak emekli ikramiyesi  
ödenmesine karar verilmesini istemiştir.)

K om isyonum uz 10 . 5 . 1972 gün ve 15558 sayılı kara rı ile isteğin is a f ın a  k a ra r  verm iştir, 
liu  k a ra ra  karşı zam anın M aliye B akan ı Sayın  Z iya M üezzinoğlu ta ra f ın d a n  itiraz  süresi içinde 

verilen  d ilekçe ile bazı sebepler gösterllerc 'k  k o n u n u n  yeniden  görüşülm esi K om isyonum uzdan is
tenm iştir.



Karar : Komisyonumuz 8 .5 .1 9 7 4  günlü toplantısında konujoı tekrar incelemâş eski kararda 
hata bulunm adığa ve gerekçeli bir rapor düzenlenerek lişin C. Senatosuna intikaline bu kararın 
usulen Haftalık Karar Cetvelinde basılıp tevzi edilmesme, 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine is
tinaden ittifalkla karar verildi.

T op lan tı T a rih i

— 6 —

-(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

S . f) . 1974

B aşkan 
İçel M illetvekili 

S. i^vnşek

B aşkan V. 
Tabiî ü y e  

.1/. YurdaJnder

Sözcü 
t zm ir,M illetvekili 

X. Tiirkcan

K âtip 
T ekirdağ M illetvekili 

Ö, Kahraman

Ü.ye
A nkara M illetvekili 

M, tm irzahoğlu

r.ve
H atay  M illetvekili 

.1. Çilli

İ'yo
H atay M illetvekili

S. h\cc

Vyo
K. M araş M illetvekili

1. AğaoğJu

Vyo
O rdu S enatörü  

S. Acar

Vyo
S akarya  M illetvekili 

T’. Öıisal

Vyo
Sivas M illetvekili 

A . A r  ıh an



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

1Ö1S5/10S53 •- 23 . 12 . 1972 
10(238/10902 - 3 . 1 .  107 :i

AlM)ULli.VU EKDIv.M 
B ahçeiiev ler 33 ncü Sok. Xo. : 1/1

(DilcJici : A v iika tl ık  stajını ya p t ığ ı  halde A d a  
Jet Bakanlığınca kendisine avukatlık  ruhsatı veril- 
mediğinden şikâyetçi olmuştur.)

A N lv A IU

Ivomisycmmmız (}eu(4 K u ru lu  2:> . T) . lî)73 fçün ve 18721 sa jn h  k a ra n  ile MeelLs lü tu f  ve a tıfe ti 
o la rak  isteğ-in yoi'iıu' frotirilnıesino k a ra r  vornıiijliı-.

A dalet B akan lığ ı hu k a ra n m ız a  iti ıa z  etm iş olm akla konu te k ra r  K om isyonum uz Genel K u
ru lu n u n  5 . 6 .  1974 prünlü to p lan trsn u la  f?örüşüldü.

Karar : 1803 sayıdı Af Kanuınınun 14/A LTiadd :'Jİ .JLe Tdu vdurum'da olajılainn müraioaiatlan ha
linde baroya Ikaydedilecekler'l îkaımıı'L^ım} o!::n aT.ı'la, d)lIıcr.tç:,ııi2D. iüg'lili mercae (başvurması gtsT̂ lk- 
tiğinfi karar verildi.

3varai’ N’o. K a ra r  tari'h i

;yi . o . 'lf^74

(Dilekçiler : R üs tem  Yüce ve M ehm et Ustahır 
tarafından verilen jşikâı/et dilek-çesinde, Süm erhank  
Genel M üdürlüğüne  bağlı B eykoz  deri ve kundura  
fa h r ikm ı iı^yerinde çalışırken yaş haddi nedeni ile 
emekli edUdiklenni, işyerimn o tarihte mcr 'i  y a r 
dım yönetmeliğinin 13/2  ncü maddesindeki terki 
hizmet tazminatının kendilerine ödenmediğini bil
direrek §ikâyetçi olmuşlardır.)

10124/1070^2 - 19 . 12 . 1972 

Rİ'-STFIM Y Ü (3 :
Ye.şi’köy Lshakağa Cad. Ivsk ilaşoeaklan  
Sok. Xo. 20

îieykoz  - tST .V M U ’L

10124/10792 - 19 . 12 . 1972

MKIIMPJT T^TA I^V R  
Y m i I.ŞOİ E vleri 3 ncü St)kak No. 14

B eykoz - İST A N B U I.

Dilek^'i bu  tiizm lnatı alm ak için İs tan b u l 1 3 ncü A.sliye H u k u k  M ahkem esine dava ikâm e e t

miş, adı ffeçen m ahkem e dilekçenin  işyerine v eıd iğ i ibranaım/osi j^ reğ inee  taJebinii reikUrtim'iş- 
tir .

B ilâhaı-a başka b îr  iş<:i aym  se'İK'plc aç tığ ı d a v a y ı  Y arg ıtay ın  iç tih a t d eğ iş tire rek  o k işin in  de 
v e rd iğ i iiljranamouin geçersizliğ in i kabuıl, e d e re k , re t k a ra r ın ı bozm uş maiha'lî m ahkem e ilk  k a 
ra r ın d a  d irenm iş, konu Y arg ıtay  H u kuk  D aire  leri K u ru lu n d a  incelenm iş ve d irenm e k a ra r ı 
te k ra r  bozulm uştur. (Y. O. K. 2 -̂ . 9 . l'O'G'O gün ve K. l'970/70() say ıh  k a ra r ı) .

B unun üzerine m ahallî m ahkem e ayn ı s ta tü d e  olan llbrahim  Y oleu’ya te rk i h izm et tazm in a tın ın  
ödenme.sine k a ra r  verm iştii’.

^ ‘alışm a I’akan lığ ı 18 . 1 . 1974 gün K)2'5 - 12 - ;>17/;î2İ .sayılı m ü ta laa la rın d a  «Jş k a n u n la n n ın  
k u ra l o la rak  işçiılere tan ınm ası z a n ın  ask a rî h ad  d i tay in  için y ü rü rlü ğ e  ko-nduğuım, bu  b ak ım 
dan  iş kaiH in lann ın  işçilerin  kazanılm ış h a k la r ın a  ve on la rın  y a ra r la r ın a  kabul etlilm iş âkd i 
hüküm lere  e tk ili olma-smın düşünülem eyeceğin i sanut; o la rak  iş sözleşmesi n ite liğ indek i b ir  hük-



nıün îş KaTiıınu ille b e r ta ra f  edilenıeyoceğini, öte yan d an  doğmadığ^ı; idd ia  edilen b ir  borcun İbra 
odilnıesinin de imkân<sız o ld u ^ n u »  b i 'd irc re k  te r k i  hizm et tazm ina tın ın  ödenm esi sonucuna v a r ıl
d ığ ın ı b ild irm iştir.

Karar : Anaya-aanm 12 ncâ loıadiiisisIıııd'erKi eşit ligin f^ag-Ianması için ilgili ıbaLL'Jihğın ıda finüspet 
görüşü karşısında düekçiilere müstahak oldukları teı^i Il'imet tazminatının cdeiSînealîne, 
yonuımuz Genıal Kurulu 31 . '5 . 1974 g-ünlu toplan ti£UL)Ia il.'.Lfai’îla karar verm’̂ tir.

■Karar Xı>. K a ra r  tarLhi

— 8 —

(Dilekçenin tardh ve No. su ile salıibimn a'dı, aidnead ve cIiLekçe özetiyle komisyon karan)

.“î l  . >5 . 1974

6976/8244 - 10 . 10 . 1968

M E D tlT A  G EZO İN
K adın  Ilaiklarm ı Konmııa D erneği
( ’ağaloglu Doğan<jay H an Xo. 40

ISTA N 'BFL

(I)ile-kçi : 'Mediha Gezgin 93 H arb i  B aşkum an
danı olan m ü teve ffa  Sü leym an Paşanın B a ğ d a t’ 
taki ^kabrinin İ s ta n b u l’a nakhn i istemiştir.)

Millî SaAnıniTia liak an lığ ın d an  ve Dı.'ji.şleri Ba- 
kanlığiından nxüta.lâa a lınm ışlır.

B üyük T ürk  Bü\niğü 93 H arbi Ba.^kımıaııdanı rahm etli SüloiTnan P aşan ın  kabrin in  B ağ ıla t’ta  
İm am ı M usa H azre tle ri C am iinin içindoıki E b u  Y usuf H azre tleri M ewkli yan ında  bu lunduğu  ge
len bakanirk « n -ap lan n d an  an latılm ıştır.

Karax : Diılekçınin ibabasınm (kabrin.jn (Bağdat’ta ömomi hdulz ıbir yerds bulumıakıta olması ve bu 
kabrin o yefrde bir Türk âbidesi öla*'„k bulunduğ'u aazara nhnarrJlî, nı:.r-d.l âsteğiuiaı yerine g '̂tiril- 
m'eeâ ı ıy ^ n  g’örülmemiştir.

K ara r Xo. K a ra r  ta r ih i

!l . 5 . 1974

10431A 1089 22 . 1 . 1973

ELMAS SATI ÇIXAR 
Çel.in Sok. Xo. 10/7

Aydmlı'kervder - ANK^VltA

(D ilek ti  : 11 Ocak 1973 gün lü  dilekçesiyle eşi 
İhsan Çınar'ın A n ka ra  Telefon M üdürlüğü  hat ha- 
k ıc m  olarak 30 y ıldan  fazla  çalış t i ğt halde 'V e f  atı
n ı m üteakip  kocasından sadece 13 lira 20 kuruş  
ynaaş hağlandığvu emekli ikramiyesi verilmediğini  

bildirerek mağduriyetinin gideHlmesini istemektedir.)

Em-etkli S an (bğ ından  K om isyonum uzca m ü ta lâa  istenTiıiş, adı geçen san d ık  gerek li b ilg in in  verâl- 
m osini P T T  Genel M üdürlüğünden  istonviş olm akla m ezkûr Clencl* .Müldürlük 5 . 4 . 1973 gün ve 
] '311/B m . 1414-41 s a j ı l ı  cevabî y az ıla rın d a ; d.ılekçindn b ilfiil h'iamet sü resin in  ise 29 yıl 11 ay  ol 
<luğunu b ild irm iştir.

K a ra r  : K om isyonum uz Genel K u ru lu  31 . 5 . 1974 g ü n lü  Genel K u ru l to p la n tıs ın d a  M ec
lis lü tu f  ve a t ıf e t i  o la ra k  hıizmet sü rasin in  30 y ıla  lilblâğıyle lemaaü .^îbi düekçiye  .cımlıHdi ‘Jk- 
ran ü y esi ödem nesins o y  b irlig ’-yle !karar verjıiı^ı'liir.

K a ra r  Xo. K a ra r  ta r ih i

31 . 5 . 1974
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(Dilökçeiiiîn tarih vc No. su il€ sahibimin adı, adresi ve diMcçe özetiyle /komisyojı kararı)

<)!)22/0022 - 24 . 10 . lD(i:'î

"i id iT  kC)M1':r 
T u rg u t K<âs ('<ıd. Xo. 4-;>/2

y\iû\e])i^ - AXTvA K'.A

(Dilekçi : Türl'iyc K ö m ü r  İpletmeleri K u r u 
munca h(ik1nn(Uı luınun vc taJimafnamelere ayları  
oJaral- alınmış hıdunan m ü s ta f i  addetme (işten <;\- 
İcarma) l;ararm\n iptaline, geçmiş ücret re heuzerl 
hollarn ın ı ödcnmofinc vc eski vazifesine iadesine 
karar verilmesini iaİ€hei)ncktedir.)

Ivonıisyonuııııız, . 4 . I!)!).') o-ün V(‘ 2r)o8 snyılı k îir jın  ile ıtıii«tai’i addetm e (iştou (jıkaı-mn) l<a- 
ra r ın ın  hıilküın.siiz sayıl.mnsına ittifa k la  k a ra r  vi‘i-ııı,iştii'.

I‘>ıı k a ra ra  ka.rşı, Cnnvhui'iyet Senatosu Talyiî lV(\si A'ehhi Krsü ve 3 a rk ad aşı tarafıiK İan itii’az 
vukulnılıııuşitur.

İtıiraz üzci’ino konu, ( Uinılıui'iyi't S enatosu  (!eııel K uru luna  b ir rapo rla  arz edilmiş ve (^uıılıuri- 
yeıt Sennaito.'Mi (Jenel K uru lu  ra})oı-umu;-:un kaıbulüne 2 . 4 .  1068 ta rih li 4G neı Birk^şhnd'O k a ra r  ver- 
.■miştir.

J ’vilAIıaıa konu l)ir raporla  M illet .Meelisi (J('nel K um lu n a  arz  cdil'iniş, ancak  ya^ianuı yılı içinde 
rap o n m u ızu n  <>()ri'ışü!mesi m üm kün olm adiK uıdan 'd^)'sya K om isyonum uza iaKİe e<lilm.i«tiı-

140 sayıl] K an u n u n  î) neu  m addesi y<M*eğiiH*e /losyaım zın yen i h ir  rap o rla  M illet M eclisine şev
k i p:ertkm ekl('. Kom isyıuıum uz dosy;ı ü^îerinde yap tığ ı inoelemede :

1. Dilokei 27 Afayıs 1060 j'ünü  dayısın ın  aranm ası nedeniyle B alm um eu’da ask^'rî tevkiH ıa- 
ney(> gö tü rü lm üş ise de, gerek  eviıule l)u lunan kişilerce gerekse kendisi gö tü riild ü ğ ü  T îalm um eu’ 
dan  dairesine l)aşvurm 'amış ve izin alma cihetine g itm em iştir.

2. iliilâhara  Yassıa<la’da bu lu n d u ğ u  m üddet zarfım la  da dairesine izinli sayılm ası hususunda 
h ilg i verm ediğ i gibi y e tk ilile rce  de h ab er u la ş tın ııa  yoluna git m e:m işitir. K aldı ki, h e r h a lü k â rd a  
da haberleşm e serbestliğindvn hiç b ir  suretle m ahrum  edilm ediğine göıv id a rey i k u su rlu  k ılm ak  
n ıüm kün değ ild ir. K u su r keiKİ'isinindir,

r>. A n k a ra  1 nci Asliye H u k u k  .M ahkemesinde dava ikam e etmâş, fak a t lehinde verilen k a ra r  
^ 'a rg ıta y  4 neü  H u kuk  Danresince (‘sastan  bozulm uş ve A nkara  1 nci A sliye H u k u k  Arahkeme.si de 
Y a rg ıta y  )>ozma ilâm ına u y a ra k  d ilekçinin  davasın ı reddetm iş ve k a ra r  kesin leşm iştir.

]r.('r ne ka-dar eski k ara rım ız  ( \  Senatosun(*a ıtasvi]) görm üş ise de, an laşılan  h a tan ın  oK aya 
konm asında  K om isyonum uz kendisiın  görevli saym ıştır.

K a ra r  : Y u k a rd a  aç ık lan an  sebeplerle kom isyonum uzun  8 .4 .1 9 6 5  g ü n  ve 2538 say ılı k a r a n n  
k a ld ın lm a s ın a  oy b irliğ iy le  k a r a r  verild i.

K a ra r  Xo. K a ra r  ta rih i

10 31*.  5 . 1074

Raş;kan 
İçel Mi'Hetvekili 

K. Fsimsek

B aşkan vekili 
Tabii t\vo 

J / .  Yurdaku ler

Sözcü 
İJitan'bul S enatö rü  

.V. Feyrjat

SÖ25CÜ 

İzm ir M illetvekili 
N. T ürk  can

K âtip  
( 'ım ılıurbaşikanınca S 

('). Derhil

Vyo
A nkara  3111 iet \ ok il i 

M. îm irzahoğ lu

t\vo
H a ta y  MUIetvekili 

5?. İnce,

L. K ö k  taş 
Trabzon ^[illctvedviU

('■ye
Sivas Mılietveıkili 

.1. A n k a v
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(I>ilekçeiLİn tarih  ve Xo. su dlc .vvMbiııin a<lı. adresi ve d ild îçe  özetiyle komisyon k a ra n )

(İ208/73G!) - . HK)S ( DiJckrı : M ıid;  Iphiv;  <>ğh( ohm ( ' c tm l  İı>lâ)i'
..................V. na i l i z  (isl ,(ri ohını l:  (^(Hholı ı  d o n i  I\(»n\(l(iı>h-
h Ij K i I l\ L\ - / ! '  1 • i - I - 1 ■ 1 ■ •oı/ı>  <1)11(1(1 V(it(nn Inzınctını if(i]>lıgı hır nınvıa, (lenusıılc

b‘22 Sokn'K No:  . U / B  , , , , ,
,, : r , wi ı .  h ır l ı l , t<  :2i) . H . I!) ')7 ( j in ı ı ı  Im hı) i( Iu !: l(t ı  ı A n i ( n -
l‘iSi-(‘ t [);ısa - l / M l ! '

I,(i'(l(i- Shiııyard'da ıjapiıhlon fu tbo l o<juını sırasın
da ktdt cilik ıi(t[}<trk( H IdjKi dtldindsnjU' dvşüp  hasnıdan >j((nd(ni))iıı.sı üzcri»< k(ddırddi(~/> haslaJidiu dt 
ı-cfat ciiiğini hiJdiro'd;: of/JiiniDi d\d rc >ı< ti)id( i û k  ))iddş hdf/l(ni)>i(i:<nn (i . t> . idrilıli dih k<;( si
İh istoHİştir.)

M ü'tahuısı i.<t‘iHNi M il lî  S ;ı\rın n t;ı l);rk';ınlı^*ı ;ı_ |]k  isic^LriiK' d iiir  l^mc'kli Sam lıj^ı ( in ic i

M ü d ü r lü s ü n e  in-tikiil (>t.tiı-;'Mij>:iııi ndı '̂tM;'oıı S a n d ık  istt'‘î-;n yc'riıu ' n v lii'ilıiK 's in iıı '.înkruı d a'nllin  !(> o!- 
ııi'adığ ım  ıb ild ii'in işti r.

^lütcakiiİK'U 'l)u l'uî;l)ol oyıım ım m  imle olui) olmadığı \'(> ölriı ci-in ;ı^^k('" î '̂iııi ynptığ-ı
Mii sefer v(' vukuat detih'rir.dellci kaydındn ]>ildii'iİ!ti(\si î t̂c'nııVesi üzoriiıo is;':

1. ( iir e s u ıı geınısi nr^jiviıtde y ;ıp ı|;ın  iııe(''lvni(' w  araş-rırnında b ii‘ 'kayd;ı i';ıs];i!)nı;ıdiiuı 17 K ü siiii 

H)7l’ <«-ün ve 42!H) - S(>4 ! / 7:> s a y ılı y jızı ile ;ulı live.'iı lin k n n lı'k ça  b ild iı-ilm istir.

2. ( ı i r ( ‘suıı (ieııiisi Koı ı ıutaı ı l ı s ı ı ı ı ı ı  Aî^nclos in.')7 ;i'yın;ı ;ıil ^i ' ini jur iKi l ınd; !  is'c:

« S a a t  17,4.) t(' <;İ!*,«sun ( îcnı i s i  ijerHoıU'lin' .n S ! r ] ) y i i ı d  salı<ısıııd;ı, l'ulibol o y u n l a r ı  su a s ı ı ı  la ka l ec i 
l ik y a p a n  5.)/4<ScS0 j / n r i r l i  I laı^anoğlu M l \ . ()]i'b;!.‘;i ( ' (“inil  I p k in  in topa  ait'lanıı>j \(*'];ayjivnli'k ^‘cı ; i rmeye 
ba>5!ayıııea S h i p y a r d  IlaMtaıu'suıdc’n te l efonl a ( ' an i ; - i ’î a r a n  işitenmiş V(> f'ükat d'alıa e\  vvl \a ' ka  \’ei ' ine 
jrelıniiiş pol i s  a r a b a s ı  ile ha s t a  ve  s ı h h iy e  a s s u b a y ı  has laı ıey( '  o-J inderdmiş ve d u r u m  yemi  k u r ua ı ı d an n ı a  
lîîildirii inişt i r .

IH 4.) d(‘ hastahaneden  a lınan  bil<>i ile v e fa t elti<>‘i ojfrenilm iktir ve akebinde vaka şah itlerin in  
ifadeleri tesb it edilmisjtiı-.» diye yazılı bu lu n m ak la  olduğu fröı-ülnıüşlü •.

A yrıca yollanan yukardaki jurnrddt' im/.a^ı bulunan V edat Sa/.lıdereli'n in  vnkım t zap tına da ir 
'İK'yanımla ise :

a)* 2Î).8.U>.)7 tarih inde  ınıvsaiiıuı s^ına ('rmcs; ü/îeriiu! ( ieki'bo'lu v e ( ! in ‘sun ^'rmib'ri arasında j.riin- 
lük nıesai eızel^^sine uvfîun o larak  spor saatıınh ' p(‘rson-ele fuHl>o! ma<‘i yaj)'malarina nöbvlç! sıı'bayı 
bu lunduğu sırada izin verdiği,

b)  ( l erek' di  e m n i y e t  \t  as>ayiş t e r t Jb in i  a l d ığ ı  ,ı>-ilbi s ı hh iye  '<“ki'bini d e  s a h a d a  l ı a / ı r  b u l n n d u ı d u -  
ğunn,

e) >Maçın b i r  nıüsiaibaka m a h i y o h n i  a l m am as ı  !(;in iıki personc' i i  a r a s ı n d a  k a r ı ş ı m  ya]>arak
t a k ı m l a r a  sp o r  ınahiyot in ' i  v e rd iğ in i ,

(I) Lisanslı b ir assubayada ma(;ta hakeınlil>: y ap tırd ığ ın ı ma(;ın 17,l.')’di‘ başlay ıp  m üessif 
obvyın vulcııu ile oyunun d u rd u ru ld u ğ u n u  v(> (>r ( ’;‘inil Ipk in ’in kahH'i iken topa alladığı sırada b ir 
şok se(.:irmwiyl(> kah lırıld ığ ı ha,stanede vefat e r iğ in i  bi'ldinnvektedir.

4. Hmekli Sa.ndıjyı bu olayın iki fjeım'i era.tı aı-asnıda y ap tık la rı bir futbol ma<;ı sonucu zu
h u r e ttiğ in i, dolayısıyle ölüm oTayıda erin vazit( sinin sf^bep ve tesiri bu lunm adığ ı fifu’üşü ile dul 
ve yetim  aylığı bağlanaim ayaeağı kanaatüiüb^dir.

.■). Bazı hususların  çözülmesi çrereklidir.

A )  B u  fu tbo l  o y u n u  b i r  s])or o l a r ak  mı k u m a n d a n l ı k ç a  ya]>t ı r ı lmı ş  y a d a  ya i> ı lmas ına  izin 
veril :mi>jtir?

lUınun cevabını hadise sıras ın d a  niVbetçi subayı olan V edat Sazlıdereli sa rah a tle  f>'er('k <>{'mi 
ju rn a lın d a  »eı-Hv za:bıt vara>kasında bildirm iştlir.

Sâyet bu futıbol oyunu iki ‘?emi i)ersonelinİJi b ir kaı-şılai^ması, b ir yarışm ası olsaydı n(';bet<;i subayı 
iKHien gert>ken asayiş, sağlık ve emniyet t<'dbirini alacaktır.
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I)ilck(jciii;ı ta i’ih ve No. Su ün sahihırıiıı adı, ».drosi ve dilckoo (>z('tiy]e koMiisvt.rı k a .a r : '

ICaldiıki 1)U oı-liM- a n ı s ı n d a  ı i fdei ı  !>ir k a r ı ş ı m  yap ı t l a  lü/ıı ı ınıı ıuı hi sst ı tnı iş  o lacaki t ı r .  Ad ı  f»-e'(;eıı 
nöl)(''t(,''i sı ılvay Vcnlal  S a / l ı d e r c l i  a(;ik(;a s p o r  yai)tı ı-di!H d i y ( ‘ o l ay a  k o n u  l‘nt-l>ol o y n n n n u  va s ı f l a n -  

(1 İl 1 ■ m 1 ş 1) 111 u  n.nı a-kıt a 111 r .
l i)  Sı>or (‘I- V(' subaylar i(;in bir m id ir.’ I**una lıa y ır domcye imkân o-öriiit‘iTionıiştir.

( ' )  F ijîilim  (>r V( s n l)a y la r  ic în h ir  \ a z i1’(* mi l i r . ’ l>n s o ru y a  da h a y ır  doııu^ve im k â n  <>()riil<'- 

ın e ın iş tir.

O lıa ld o  hu ('!• va/-il'(‘ s ıra s ın  la ârızalam m ış, ve  a ra d a n  1 saal ‘î( '( ;li^ in d e  de v o fa l e-t-mi.ştir.

Af'jiiba I la r j )  ()Icu lu n d a  sp o r saatin d e  h ir  atlam a \<“ya su;ra,ma so n u cu  öloeo'k hiı- "(M K-im i/in d u 

ru m u il(' 1)11 ('i'iıı d u ru m u  a ra sın d a  uprc'k oluş ve ^ercık lıu k u k î sta.tiı bakım ım dan  no fa r k  v a r d ı r ’

l'’a,ı'k y örük-m  (M ilistir.
(i. F ilh a k ik a  .')4.‘54 s a y ılı Ka.nun ( ( 'r lc r c i 4!) ikmi m addeih ' 1 y ıllu k  m ü ra ca a t sü rt's i t a n ım ış 

t ır .  r>u sü re  "'('e m iştir.

A n ca k  hu k a n u n  maddc'si m üracaata k u ın ıın u  ia ‘><ir('vli k ılm ış t ır .  I\uru,m .unea b ir  m üracaa.t yn- 
p ılın a m ış  ise hıı I)e v l( ‘t yüıu '.tim in in  b ir  k u s u ru d u r. Devle.t h i/.n ırt in d c  k u s u r  edcrc'k iilıl>ai'da lıu lu n - 

m a y a ca k  da bu ih b a rı «rencinıizin fio./ii y a ş lı ve c d i i l  v t'rese sin c (d u l ve y (‘t im le r in ıiz e  m i) y ü k le -  

yi'ce^iz.
Iv o m isy o iıu m ıız  bun u da hak ve n a sa fe tle  ba;îdaşa.n b ir  d ü ş ü n c i' o la ra k  k a .h u !, (•(UMiıcmiştir.

Karar : Yukarda bertafsil açıklanan sebspîere binaen ölü Er Cemdi İpkin’in vazife sırasında ve 
vazifeden doğan bir arızalanma sonucu, öldüğün" :n, 5434 sayılı Kanunun 45/a maddssıi şartları
nın tahakkuk ettiğine, aynı kanunun 56 ncı mac’-desi delâletiyle 66 d maddesinin uyg’ulanarari sr 
Cemâl tpkin’in dul ve yetimlerine aj^lık bağlanmasına; Komisyonumuz 5 .6 .1 9 7 4  tarihli Gĉ ncl Ku
rul toplantısında ittifakla karar verilımiştir.

•

K 'a ra r Nn). K a r a r  t a r ih i

11 1974

7r)()î)/7r)0!)
( D i lc i ,(  i : l 'Jni{ J. l i l i n i u i ı ı  in taHtn i s l o n d  ic d ir . )

2 . 5 .  1963 i
ZFvKİ A Ş A N
r>/.v('ren S(,^<ak T a l i k a y a  A p t .  D :

V e n iş e h ir  - A.VK.M?A

1 __ ,')4:)4 s ay ı l ı  'V. ( ' .  F/nu^kli Sandıî i : ı  ! \ a ı ı u n u m ı n  n cu  maıUle s in in  (’h )  f ıkra.sı  gere{>:in.ee

27 M a y ı s  HKÎO t a r i h i n d e  euK'^kliye srv' ' -: ; ' , l lk'n.  7 .  P>. .M. M('cli,si I ) a i r ( ‘ M ü d ü r ü  Z ek i  A şa n ,  h a k 
k ı n d a  i t t i h a z  o l u n a n  hu  t a s a r r u f u n  i p ! ; .  !;; tah ' ) )  e l e n  20 . (i . 1!)(ii t a r i h l i  d i l c ' kçes iyl e  cel']) edi -  
l(‘u d os y as ı  üz i ' r i ı uh ' k i  i ncc l eu ı e  .'■■onucunda : l ) i l e ’ ';i h a k k ı n d a  a l ı n a n  ka i - a r ı n  hu l cuk  n i z a m ı n a  a y 
kı r ı  mtvsnetsiz ve t a k d i r  h a k k ı n ı n  k ' uH an ı lm as ı n  l ı keza  i-sabi ' l s izl ik ıröı-üldürrüiKh'  K(vmisy.)nı ı-  
ıı ıuz ( J ene l  K u r u l u n  1 . 7 .  İ9(i;î y-iinlü 1;)])lantı s i iula  a l ı n a n  ' \ W  s ay ı l ı  Ka ı  a r l a  emek l i l i j î i  i]>tal 

o luna ra jk  S s a v d ı  J l a l ’t a l ı k  K a r a r  ( \ ' i v e l i n d < ‘ ya  v n l a ı ı n n s t ı r .
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(Dilekçenin tanih ve No. su .ile aahdbimn â dı, aidreâ ve diLekçe özetiyle komıisyon kararı)

2. —  lîiirıhara , n ey m lilen  ÎÎ99 sayılı K a ra ra  A m asya ^rilletvcıkili Xov/.at ►Si'iıor ta ra f ın d a n  
luüilıloti i<rlnd(‘ itirazd a  b u lu n duğundan , ilfçili dosya Konıisyonumıuz (ıiMiol K nru lnnea  te k ra r  
te z e k k ü r ediiınıLş, dilek(;inin D anıştaya d a \'a  ik am e eylediği huısusu ovvolcı* dosyasında hulıuım a- 

d ığ ın d an  böyle b ir  k a ra ra  varıld ığ ı an la tılm ak la  ya]u lan  itiraz  yerinde  « 'örüldüğünden •'>9!) sayılı 
K a ta n ın ız ın  o rtad an  k a ld u ilm asın a  vc dile'k<^0' «hakkında K urulum uzca b ir  işlo'in ya]Mİmasıııa 
ma'lial oLınadığııva oybirliğ iy le k a ra r  v e ıilip  C. Senatosu Y üksek l ’.;ışk;ıı:lığına ‘24 . 12 . 10(U ta- 
rîlbinde takdi'in ed ild iğ i {^örülmüştür.

—  A m a s y a  Mi l l etvoıki l i  N e v z a t  Ş( ' i ıe r’m ,  l) ilek(*e Kaı*ma K o m i s y o n u  ( îe ıu ' l  K u r u l u n u n
1 . 7 .  1963 ta rih li l îa f ta l ık  K a ra r  Cetvelindeiki 399 Sfiyılı K ararın  fîono] K uru lda <>“örü>:;ülmo.sine 
d a ir  öner^^eni vo Dilek(^o K arm a K^mıi^yonu ra p o ru n u n  aynen kabu lüne (îeno1 K nruhın  G.l.lOnr) 
ta r ih li 22 nei Birle.^iıminde k a ra r  verilm iş. O. 'Senatosu (J('nel S d cre ter l i ğ i ne e  ver i lmi ş ,  d(vsya 
K om isyonum uza 7 . 1 .  1965 ta rih inde  fîönderilm istiı-.

4. — lo  . 6 , 1963 ta rih  ve 399 num aralı K a r a r a  karsı vaki i t ira z  üzerine selef Dilcik(*o K a r
ıma K om isyonu Genel K uru lunca  bu hususta  tan  zim 'ed ilm iş bu lunan  2.:) . 1 . I!)!).') ta rih  ve 44 sa- 
yılı rap o r K^uuisyomi'muz Genol K u ru lu n u n  1 4 .1 2 .1 9 6 6  ta rih li to p lan iıs ın d a  yeniden gö rü şü l
m üş aynen kabulüne ve işibu rap o ru n  M illot M eelisi fîen(‘l K uru lunun  Vük.s(‘k ta k d ir  ve ta sv ip le 
rin e  sunulm asına ittifa k la  27 . 12 . 1966 tariflin  do k a ra r  verild iğ i "■örülmüştür.

10 . 7 . 1969, 1 8 .5 ,  1970, ,) . 5 . 1971. 1 0 .5  . 1972 tarihlerind** kaıdiVk olan önor^jje ve rap o 
rum uz .Millet M eclisinin yüksek  tasv ip lerine  arz o lunm uştur.

A m a sja  M illetvekili N evzat i^ener’in D ilekçe K arm a Kom isyonu G^'nel K u ru lu n u n  1 . 7 .  19i>3 
ta r ih  ve 8 sayılı H a fta lık  K a ra r  Cetvelındeiki 'Z eki A şan’a ait 399 sayılı K ararın  Cîenel K u ru ld a  
«rörilsülmesine d a ir  önergesi 3 ncü top lan tı y ılın d a  Genel K uru l gündem inde ^öı-üsülm eden tx>i)- 

lan tı y ıh  sona em ıis ve dosya teikabbül için 24 . 11 . 1972 ta rih in d e  lia sk an lık ea  K om isvouum uza 
frönderilm i^ ir. K om isyonum uza önergenin  teka.bbülüne 25 . 5 . 1973 ta rih in d e  k a ra r  verm iş 
12 . 6 , 1973 ta rih in d e  M illet .Meclii'yi B aşk an lığ ın a  prJhıderilmiştir.

5. —  A m asya MilletvefkiM N evzat Ş en er’in, D ilekçe K arm a Kom isvonu Cemd K u ru lu n u n
1 . 7 .  1963 ta rih  ve 8 sayılı H a f ta lık  K a ra r  C e tv e lin d d â  Zeki A san a  ait :î99 snvılı K a ram ı Ge
nel K uru ld a  fforüşülmcısine d a ir  öncrprosi M illet M eclisi Genel K uru l gündem inde -i^rusülımeden 
to p la n tı y ıh  sona ermi.ş ve doî^ya t^kî^bUil için » Ocak 1974 tari,hinde M illet M eclisi I^askanlı- 
ğ ından  K om isyonınnuza iade edilmişıtir.

K arar: Esfci Mfflet Meclisi Daire Müdürü (Emekli) Zcfci Aşan’uı sicil dosyası 
tatkikı ıçm 14 . 5 . 1974 tanhınde Millet MîcİİsI Gsnel Ssikreterliğinden istenmiş, Oemel Sekre- 
terlJkçe 18. 5.1974 ıtarJhinde sicil cüzdıam v« diğer mnam:e!Îs,Ur dosyaa Komisyonumuz Baş- 
k an lığ ın a  gönderilm iştir.

Adı geçene ait sicü dosyası di^er muameleli evrai ve dosyamız teflük edildi- Evrak ve Dosya
üzerinde y a p ıla  incelaons ve tetkik netoesfcıde Zeki Aşan daha evvelce Danıştaya dava açmı,
oHuğu 7 .6 .1 9 8 6  gun, 1966/967 sayılı Kararla Danıştay Dairesine» emekHIiğ-i iptal edilmiş ol- 
dugTi m üşahade eıdilmiştir.

Zeki Aşan tarafuıdan müteaddit defa T.B .M .M . Başkanlığına dilekçelerle eski daire Mü. 
diirlüğ-u fforevme md .̂s:tai istemişse de münhal kadro bulunmadığından tayini cihetine gidile- 
m edigi, dosya^nın tetkükündeaı anlaşılınuştır.
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(T>ilek^('nin tarih ve No. su ile saKibiain adı, adresd ve dilekçe öze(t.ij4e kouıâsyon kam n)

Sel«f Komisyonlarca itiraz yerinde görülsrek 
ve dilekçe hakkında kurulumuzca bir işlem ya 
rar :ki Komisyonlarca bir zuhul eseri olarak 
nulduğ-u ve yanlışlığın bu kere farîqna varıldığı 
OEiîiel Kurulunda anlaşılmakla, eski ön^genioı 
vazgeçilip, adı gwen haJckında Damştayca daha 
ilglai! bulunmadığı nedeniyle, isteğimin reddedil 
verildi.

399 sayılı Kararımızın ortadan kaldırılmasına 
pılmasına mahal olmadığına dair sözü edileın ka- 
5 soneden heri Millet MscTli'sinin tasvibine su- 

5 .6 .1 9 7 4  günlü Dilekçe Karma Komisyonu 
Millat Meclisi Başkanlığına (Gönderilmesinden 
önce karar verildiğ-i ve dileğ î Komisyonumuzla 

meşin 3 5 . 6 .  1974 günü oybirliğiyle karar

'K a ra r Nıo. K a ra r  ta r ih i

12 T) . 6 . 1974

B aşk an  
l(^el M illetvekili 

Siihyn ıan  Shnsek

B aşk an  V.
Talbiî Ü ye 

M uza ffe r  Yurdaku ler
Jz ın ir 'M illetvekili 

Xeccnr Türkcan

K ât ip 
'J’ek in l ağ  Mi lle tvek ili 

(")mer Kahraman

ü y o
A n k a ra  Millet-vekili 

M m ta fa  tm irzalıoğlu

ü y e
Oormm M ille tvek ili 

Cahit Ang ın

ü y o
({a z i a n t e p S en a t ö rü 

Tanyeri

ü y o
Tfatay M illetvt\kjJi 

SV/?)ri tnce

ü y o
K. 'M ara« M ille tvek ili 

ts7net Ağa-oğlu

Üyo 
O rd u  ıSenatörü 
SeJâhattin Acar
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(OiloıkçcMiitı tarih  vc Xo. su ile  sahi]>miıı adı. adresi ve dilekc^e özetiyle komisyon k a ra n )

SHKVn-').’)!; - 2X . 7 . 1972
( D iJ d ' c ı  : Ihnn 'din  K ı h r  i  . (i . 1972 f/iiıni  

l>A^IvA.M KILK^ r> ı ı- ı> ■ • - ı ı - - -  ■ ı- ı - ' i  ? ı- ■ ■. l U u d ı ı i v  h d s ı  s( c ı ldKnın ,  b ı l ahavd  ko K h s ı ı n HOnlu Isıktı'p(‘ P.H:(Mİıyr Ri ' isı  , ,
ol.'ur - ıidzıır (Hmaduf i  ui(h(i cdrifrci,- sccun  h ı ı n ı n ı -  

Kni’nnfıl S^k. No. / I Olc'l \u ilh n n d a  ınuk'mı '  ̂ ' . , . . ,
İKİ m u h d i ı j ! ( rı i a rdj  n ida n  ı t ı vdz  cd ı l a ıg ı n ı ,  bu \tı-

A X I \ A K ‘A m z  üzerin-., o k u r  - ı /dzar o l d u ğ u  ha lde  s eç im  hu-  
r}du )u( i  UKtzh(ddsuu)i  i p i a l  ı d i J d iğ û ı i  v f  Yükse l :  

i'^cçİDi / { ui'uluII u)i dd  nidzhdldSDiın ı p l ı d n u  da i r  l:drdrı (d.sdil: ( i f iğ i ı ı i  b i l d i n  rel: ş ikâi j i  t i f  b u l u n 
m u ş t u r . )

K o t u i s v o n u n ı u /  Aunynsnn ı t ı  (ili uf'i ın;i(l<l(‘sin<l(' ya/ . ıh şikAyrt  hnkk ı n ı  (Icy'c'vU'udinıu'k v(' })İ11uishki 
ihl'jız o t t i ^ i  o k u r  - y ; ı / ; ı r  oldıı<>-ımu yö.sıtoi'ir h 'sidî  ln' l^c k;ıı-.şısındii k o n u y u  iı ıcoloınok istemİ!^ vo 1)U 
s( İ̂K']>l(‘ ilü’i l iyo ait  s(‘'(;iıtı k u r u l u  d(»syiisnıı ist(‘mi.şti. ^' i ıks(‘k' S(m;İiii K uimiİu kar ; r r ı ı ıa  ınesm' t  (‘ttiy'i 

do sya y ı  yollaıuaıuivs \ ( ‘ hiiylciN' K o m i s y o n u m u z a  l)il»i loj^lama im kâ t nn ı  \ ( ‘n n ( ‘iuiş ( y l d u^ u nd an ;  di-  
I(‘k(;iııin o t t i^ i  ()ı-du Mi Mil l î  lOj^ltim Mii<lürlii<>-ü y a z ı l a r ı n d a  M( ' rk(‘z İ!kö<>'r(‘l im M ü d i i n i  (N‘-
lal Zat(M- ha . şkan l ı ^ ında «l'ji'i'tîiK'n H ü s n ü  A c a r  \ ( '  İlk()f>T(‘1im .Müdür  ^'aı•d^ıı<'ısı K an i  Aks aka l  h u 
z u r l a r ı n d a  N'apılan i n ı t i l ı anda  B a y r a m  Kıli(; ' ın o l a ı r  - yazarlii>-ının 1(>s])it ( ' di lmiş  bu ' l unmas ı  vo kvza 
 ̂ ük.'<('k S('(;im K u r n l u n n u  H).).) s(M;iml('rind('  Ka<>‘i zman B c ' e d i y e  Mi 'cl is üyel i s i ne '  s('(*ilon H a n e f i  

Top ( ' r  ie ilijili k a r a r d a  «m e vc u t  im t i h an  e v r a k ı n d a  l ı ar t ’h'i' i y a z d ı j ’ i. imzîasını a t t ı ğ ı  ve ve r i l en  y a z ı 
d a  h a r f k ' r i  okudı ıy 'u iyi heo('‘l(‘y('m(Mİiö-i hi ' l i rt i ı lmiş ist' d e ;  k a n u n  l)(‘l(>diy(' mee l i s  âzası  o l acak  i<;in 
difi'iM- s t ar t lar  y a n ı n d a  o k u r  . yazaı-  o lmasın ı  da  ş a i ' t  kosmu.-^ an c ak  okui '  - y az a r l i f j ı n  der( 'c( ' sini  t a 
y in  ve t( 's]ut e tmedi î i î inden İl S(>(;im K u r u l u n u n  i]>tal k a r a r ı n ı n  k a h l ı r ı lm a s ın a  k a r a r  \ ( ' r i l m i ş t i r . »  
şı^'klindeki k a r a r  ka i ’ş ı s ı n d a : d i l ekç in in  haklılı j^ı ^;')iıucu K o m i s y o n u m u z d a  z u h u r  (‘tmi ş t i .

BöyU'C'  z u h u r  eden  İS . H . l!)7:î y ü n  I.STIG sayı l ı  vv  107 sayı l ı  H a s t a l ı k  K a r a r  ( ’eıtveli ııdc n e ş 
r ed i l en  K a r a r ı m ı z ı n  int ’az ın ın  is t ( 'nmesi  üzei ' ine,  ^"üks<‘k S(‘(;im K u r u l u  K a r a r ı m ı z ı  ı ı yf ru l anıanı ak-  
t a  d i r en  111 iş t i r .

Karar : Kamâsyonumuz Yüksek Seçim Kurulunun Cumhuriyet Senatosunda ya da Millet Mec
lisinde teonsil edil€miyeceğ*i sebebi itle mezkûr kararından rücua 12 . 6 . 1974 g*ünlü topLontısında 
karar vemiştir.

K arar X*o. K arar tarihi

l.‘î ;12 . r. . 1974

l;>OS2/l;)742 - 27 . (i . lî)7'5 ( I>ilt l:ri : M.  ( ' ru f / i z  Ç o ğ u lu  U  ı/ıl s uba ı / l ı k  jjd))-
M. ('1^X(!İZ r O c î U f j U  h k l d u  soj ıra h\ık\i l: l ahs i l i  )idj)ni)ş o l d u ğ u n d a n  or-
Kınık Sorj,Mi H â k i m i  I\IX İK  d u d a n  d i ı n l d ı ğ ı n ı  re h â k i m l i k  mes l eğ ine  in f i sd j )  (I-

iiğinı b-tldiı-vtis: s}i hıd( göre \jedek suhdi/hk y a p 
mamış o lduğunu ancdk, her hâkimin ı/edtk subdi/hk ı/apmış olması ndzard ahnardk hu askerlikle f/e- 

ren süresinin intibakında nazdra dhndığm ı b ih lin  rrk, / /  ııılhk askerlik hizmetine karşdık Anaj/asa- 
daki eşitlik ilkesi gereğinee krndisine de iki yıl (yi di k subay süresi kadar) intibakındd ilerleme sdğ- 
lanmdsrnı istemiş ve Ordu A ğ ır  ('eza Heisi olan Say ın  A hdü lyan i  S(y ithdnoğlu 'na  aynı şekilde veriliı> 
Yüksek Hâkimler Kurulunca  uygun görülen kararımızı emsdl göstermiştir.)

Kmsal ffösterdiği hâkim in de yedek suhaylı^ ı hıılunmadı^-ı k(>ndİNİnin assu h ay h k tan  hâkinıHİje 
in tisap  e tliğ i ve aynı nu 'ald i'k i ist(‘ğinin konıisyonunııızca yc'rindi' y'İM-ülü]) 10 . 1 . 107:] y'ün ve 

sayd ı kararım ızia  adı yeçcn hakim e yc'dck sııhay yapm ış yjhi say ıla rak  hir d(‘re(‘e yükstdnıe- 
siıu' k a ra r  vei'üdiy;! y-örülm üştür.
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l \ ( ‘/.;ı <lil('k(;inin ovvcUm' a y n ı  n ı a h i y c l d c  koıı ı i s  , o m u n u z a  I)aşvın-<lnğn ve hu  m ü r a c a a t ı n ı n  konı i s-  
y o n n n n ı z  l î a . şkan l ı k  D iv an ı  k a r a n  ile r edded i ld i f^ i  l iürülnıckl c '  bn  2 nci  m ü r a c a a t ı  üz(>rine t a b ' b i  f îe-  
M(‘l K n r n l d a  <i-(">rüşülm(\ve dc^-. ' r  « j ö rü lm ü ş t ü r .

Karar ; 12 . 6 . 1974 tarihindeki Genel Kurul toplantımızda Anayasanın eşitlik ilkesinin sonucu 
olara-k, Başkanlık Divanınca dilekçi hakkında müitchaz 7 . 3 .  1973 gün ve 17820 sayılı karanmı- 
zm kaldırılmasına ve dilekçiye hâkim Abdiilg-ani Seyithanoğlu gibi yedek subaylık yapmamış ise 
de 14 jrıl Ordumuzda muvazzaf subaylık yaptığı r^zara alınarak, hâkim M. Cengiz Çoğulu’ya da 
Meclis lütuf ve atifeti olarak ild yıl kıdem veril-nesi suretiyle bir üst dereceye yükseltilmesine it
tifakla karar verildi.

ICarai '  Xo.  I \ a r a r  t a r i h i

14 12 . (i . 1974

n2:’. s /m)4( ;  - ı<) . n . 1972
. . . .  .  ̂ (Dilekçi : Sükrii Dımircan Mesudiifc Y f s i l a  -

S t ' K H r  l ) l v M l l { ( ^ \ N  ' „  '  ,
w M , , 1- . 1  ̂ anıhdst yolldrnıın evvelce ıl ı/olhnı agnuı (tlın-elıgı-

.■)0 a d e t  k(»v a d ı n a  ı (‘sn(*(‘ l i c l e d ı ve  l>askanı  ' ' ' , ,  ̂ .uı vc o aıraaa ]iapıh)\)ş fakat yollarla bağlantını ku-
^ ' IvŞÎLCl ' i  nılanuonış kö])riiniin yollarla hağlanftsınuı k u n d -  

vnısnıın temini V( hu yol fiiizfryahının turistik  höl- 
fl< huhnu lu f/undan, anılan yoUorın köy yolları ağrıa  alınmasından şikayetle hu j/olların eskisi giln il 
yollan affına (dınm(tsını istemiştir.)

I’n d ih ' k  I \ ( ) m i s y o m ım u z  jr('ii('| k u r n l ı ı n ı ı n  -‘ÎO . .■) . I<)7.‘> « ü n  ve 1M877 s ay ı l ı  k a r a r ı  İh* k a b u l e  ş a 

y a n  y ü r ü  İm üst  ür .

r>u k a r a r  ] ) a r l a m e n t o  ü y e l e r i n e  ve b a k a n l ı k l a ' - a  tc'vzi (‘d ib ı i i ş  o l u p  süı-esi İQİnd(‘ i t i r a z a  u ğ r a 
m a m a k l a  k e s i n l e ş i p  i n f az ı  29 K a s n n  197:> y ü n l ü  y a z ım ız l a  P>ay ınd ır l ı k  1 > a k a n l ı ğ ı n d a n  i s t e n m i ş t i r .

l ’.u y a z ı m ı z  ü z e r i n e  a d ı  y eee n  B a k a n l ı k  0 . 2 .  1974 y ü n  (591 0 2 2 4  - 74 s ay ı l ı  y a z ı l a n y h '  :
1.   A n a v a s a m n  129 n e u  m a d d e s i n e  y ö r ( ‘ i k t i ^ ad î .  so s ya l  ve k ü l t ü r e l  k a l k ı n m a n ı n  ] ) lana  b a ğ l a -

na ( ‘ağ ı  V(‘ k a l k ı n m a n ı n  bu p l a n a  yiirı* y e r e e k l e ş l i i i l e e e ğ i n i n  h ü k m e  b a ğ l a n m ı ş  o l d u ğ u n u ,  p l a n  d ı ş ı 
na  e ı k a m a y a e a k l a r ı n ı  ve  k o m i s y o n u m u z  k a r a r ı n ı n  u y g u l a n m a s ı  h a l i n d e  ka l k ı nm a ' da k i  den j^en in  Ik)- 

z ı ı la eağ ı .
2. - -  1)11 k a n u n u n  t e k n i k  biı- d u r u m  a r z e t t i ğ i n i  ve bu  y ib i  h a l l e r i n  r)r);j9 s ay ı l ı  k a n u n u n  I7.‘>7 s a 

y ı l ı  k a n u n l a  d ( ' ğ i ş t i r i l en  İT) nei  m a d d ( '  i le t ( ' sp i t  e d i l d iğ i n i ,  bi l di rc ' rc ' k K o m i s y o n u m u z  k a r a r ı n ı  i n 

f az  ( ' ( l enu ' y eee kb ' r i n i  b i l d i r m i ş h ' r d i r .

I C om i sy o nu m uz  12 . (! . 1974 y ü n l ü  (J(Miel K u r u l  t o ]> l a n t ı su ıda  k o n u y u  l ^ a y ın d ı r l ı k  P>akanl ığı  
t e m s i l c i s i n i  d i n l e m e k  s u r e t i y l e  t e k r a r  t e z e k k ü r  e t m i ş t i r .

l i a k a n h k  t e m s i l c i s i  M e s u d i y e  - Veş i l c e  y o l u n u n  y a p ı l m ı ş  b u l u n d u ğ u n u .  Y e ş i l c e  r a m b a s ı  y o l u n u n  
da  en k ıs a z a m a n d a  y a p ı l a c a ğ ı n ı  b e y a n  e t m i ş ;

I b a k a n l ı k l a r ı n ı n  ]) lana a l d ı k l a r ı  y o l l a r ı  y a ] ) m a k t a  esas(>n b ü y ü k  z o r l u k  i ç i n d e  b u l u n d u ğ u n u  bu  

sebe] ) l ( ‘ b a k a n l ı k l a r ı  ç a l ı ş m a l a r ı n a  y a r d ı m c ı  o l u n m a s ı n ı  r i c a  ( ' t m i ş t i r .

Karar : Bakanlık temsilcisinin Genel Kurul huzurundaki beyanına itibar eden Komisyonumuz
12 . 6 . 1974 günlü toplantısında evvelki 30 . 5 . 1973 gün ve 18877 sayıh kararını kaldırmıştır.

K a r a r  Xo.  K a r a r  t a ı i h i

15 12 . (i . 1974
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(t)ilokçoımı tarih re No. sıı ile saliibiniîi adı, adresi ve dîlelcçc özettiyle komisyon karan)

34-S0/4-078 22 . 3 . 1971
: A nkara  G üm rük îâ^ırcsinâcn hurda

İSM A İL K rU l  M U  7 , . 7 7 7 - • ı-ı-'i ̂ olarak satın alınan ve kendisine satılan bılanara
lX>niıirlıbah(^o l  z:ff()ronlor Sk. Selamet A pt. ... . , ± t ' i   ̂ ı n ı ı ı

W K  VR V tamiratını yaparak trafik te  kullanılır Jıal-
 ̂ * de (jetirip ihya ettiği 1960 model 1900 tip

163624633 şase 19S.0038478 motor numaralı Opel olimpiya rekort marka özel otosuna plâka almak için  
müracaatında Güynrük ^belgelerinin ihrazı is tenildiğinden hahisle, güm rüğünü  yatırıp  kullanahilmek  
ir in  gerekli işlemin '■yapılma.vna karar verilmesini istemektedir.)

Dilekoo K arm a Komi.syonu bu hususla  Hakaırlıkc'a V(‘riloıı (‘Oval)! yazısı incolemliktoiiı f«wı- 
ra  : D ilekçin in  Opel o lim piya rc k o rt m arka  i)zel o tosuna p lâ k a  a lm ak  i( î'u m üracaa 'tııu la  ; G üm rük  
vo T ekel lîak an lığ ın ea  evvelce y ap ılan  işlem ve taKsarrufunda iıhya ed ile rek  y u rd a  yeni sokulan  
l])ir v a s ıta  h ak k m d a  usulüne göre itası g'eı-ekım işlem ve form alitelerle  jj^ümrük fon, resian v.s. bel- 
pc1('rinin (kl'etıilni'ök sureıtiyle m arka, model, şa.se, oııotoi’ sayılai’i y u k arıd a  l>clii’iti!en otomolÂlin tra - 
l’iıkt« kulılıaniılır hale getıipilmesiniıiı uy«çuıı okıcjığına ve bu şekliy le işbu m ü racaa tın  id a ri ve k aza  
y a rg ı orgıamlarınıa yetkiılıi kılaoak b ir konuya taa llûk  otmomesi dilşünecsiyle 140 sayılı Kaıuunun 5 
ııel maıd'd'osi ha.pioLndc kalan  ve yetkisi içimle bulun al >ileeek b ir ınovcut o lduğıuıa oy birliğ iy le 
22 . 7 . lî)71 ta rih  ve 2512 Xo : ile k a ra r venniştıi.

S üresinde itiraz  edilm em ek su re tiy le  kesinleşen bu k a ra n  infaa için (Jüm rük ve Tekel Bdcaıiıılıgımı 
giVmlorLlmişti, anoaik (iüm rük  ve Tekel Bakaıvlığı usul ve esa« yönünd(m  siVzü edilen k a ra rı infaz 
oilemeyeceğ'iııi lx^liLrtorok, ezcümle;

■a) (.rüımnik ve Tekel B akanlığ ın ın  İS . 4 .lî)72 gün v(> ;]ÎK>0/128-:W2<H sayılı y az ıda  : İlg ili 
lıaîklkıuda uygulaman işlem bu konu ile ilgilıi hüküıınıler a(Mklanaraık yapılm ış olan nnıaımolefle b ir 
yanlıışlık buluıınvaıdığı,

b) 1^ . 11 . 1068 günlü, 467 sayılı tu tan ak la ; otomofbil hurd-ası olarak  A nkara, (U im rük !Mü- 
d ü rlü ğ ü  anıbarına a lınan  söz konusu e.şyanın G üm rük  giriş ta r ife  cetvelin in  73.08 pozisyonuna göre 
h u rd a  dem ir o la rak  6 , 5 .  lîMîO tarih in d e , 3(K1 sayılı sa tış kâğ ıd ı ile 5 290 TL.Mıa M ustafa  E rkose  
aidh şaıhLsa saıtnldığını,

e) Dem ir ve çelik  d ö k ü n tü  ve k ın ııt ı la r ıy le  dökme denuir, dem ir veya çeliktx^ıı mannül eşya hur- 
<İ!aları 474 ısaıyıh K anım a bağlı (Jümrüılv giniş ta rife  eetveliuin 73.03 ta rife  ])ozisyonuna inutiıbak e t
m ekte ve knmıeitinden %  5 nislx'itinde Gümrülv vergisiıne tabi ıtutulm akta, biınek otomobilleni ise ay 
n ı ta r ife  cetvelimin 87.02/a pozisyonunda, yer almalkta vo kı\Tti4̂iti üzerinden % 75 nisbetinde (Jilm- 
rü k  vergİNİn<^ taibi tutulımaikta oılduğunu,

d ) A nkara G üm rük Mü<îürlüğÜTK^ otoıno>bil luırda,sı o larak  tesJıim olunum ve G üm rük giri.ş t^ı- 
ırite ce t^ lin lin  73.03 ta rife  pozisyonuna gfire % 5 nİHb^tinde güm rük  vergif4İne tabi tutulımaik suıx> 
tiy le  MıM^.f'a ErkösieVe siitılmış bu lunan  eşyanın, üçüncü el o larak  İsmaiıl K u m m lu  ta ra fın d an , 
otomobil o larak  kullanılacaik hale getirild iğ i isleri sü rü len  viisıtanın, m emleket dahilinde tem in ecli- 
len  parçuılannın yerli veya miuîleşımivş e^şyadıan obuası, müraeaait sahiıbinin (Jitm rüğe kaı-sı muhaıtap 
vo. ımüıkellef bulunüiıaimıası ve ta leb in  mevzu'ait lıüküımleııiyle tek fine  iımkân olmaması dolayısıy'le 
K om lsyoniannea itt'ihaz edilmiş bu lunan  Icarçıra gJh’e İşUmu ifası mii,mkün olam adığı, Baikanlık y a 
zı I a rın d an  anlaşrimiaktadır.

Diic'kçe K arm a K om isyonu Genel K u ru lu n u n  13 . 6 . 1973 günlü  topla,n t ısında: Giımrüık ve 
T(^kei Bakanlığındam  alm an 18 . 4 . 1972 ta rih li vo 3900/1,28^38201 say ılı cevabî yazısına, 140 sa- 

ıh  K anunun  12 noi maddecine uj-ıvkrak H afta lık  K arar 160 sayılı ee t\e lle  28 . 6 . H)73 ta rih in d e  
ilân  edilnııLş olduğu an laşılm ıştır.
A
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(Dilokçeıuın t a ıilı  ve Xo. su ile sahibm in adı, adresi ve dileikçe özetiyle liıonıisyon k a ra n )

K a ra r  : D osya ve B aikanlık lar a ra s ı y az ışm ala r incelendi. B ak an lığ ın  itira z ı ve in 
faz  edemeıdiği c ih e t ta r tış ı ld ı . B ak a jılığ m  atiraz ı y e rin d e  g ö rü le rek  ısıelef Koımiisyommmz ta r a f ın 
d a n  verlılen 22 . 7 . 1971 ta r ih in d e  2512 say ılı k a ra rd a n  rü c u  e 'd ılerek  Ismaiil K u ru m lu ’n u n  is teğ in in  
redd ine , 12 . 6 . 1974 ta r ih li D ilekçe K arm a K om isyonu to p la n tıs ın d a  o y  Tjirliğıiyle k a r a r  verild i.

K a ra r  Xo. K a ra r  ta r ih i

16 l l> .( ) . l î ) 7 4

4r)l3/r)4()n - 6 . 1 2 .  1967 

TO PruorjLr
(Dilekçi : Vdzife  b<ışınd<ı beyin kam tm m ından

1 , AT - i 'efat eden kocası Assuhaıj S a f fe t  Topçuoğlu 'nun
C ııınh ıırıyet -Man. Y ap rak  Nk. N'ü ; .) ., , ı- • ı ı t - n j ;-  j ?vazife m alnU yeüm n kahuJn 'ilc ffcrekn dul-yetını

ESF\l,Şf^IIİTi aylığı taJısisnni is temektedir .)

Dil(',k<^<' K a rm a  K om isyonu l)u lıususta  lîaka,ıılrk(;a vcMİlen cevabî yazısı in celend ik ten  sonra 
DiU*,k<̂ ('11,1.11 eşıi E skiş(‘ln r H av a  İkm âl M ('rkezi (renol .M m lürlüğü enırijıde prörevLi ik-en, 2 - 1 . 6 .  19<><) 
tarihiiMİe v e fa t ed('n ^le.hmet S a ffe t To'pcıuoğlu’ııa da vazife m alû llüğü  aylığı bağlanm a.sına oy 
b irliğ iy le  251m No. ile 22 . T . 1971 ta rih in d e  k a ra r  verm işti.

S üresinde itiraız edilm em ek sım'it'iyi'e kı^iııleşcn bu k a ra r  infaz î *iıı MaJiye BaıkanJığnıa göııde- 
niüımıişti. Aııcîiik; M aliye Bailcanlığı iihuI ve esas yönündfMi sözü (Mİiılen ka ra rı infaz efd’emeyecieğini 
iM^lirtoreik, ozeüıml'e;

a) T. ( \  K/nıefldii -Samdığı (kMid M üdürlü ğ ü n ü n  lî . 6 . 1972 ‘îün  ve 20-1/16-4-87-12 sayılı yay.ıdii:
ll.wiiıli haikkında uygu lanan  işlem ve bu konu ile ilerili hükü'ml<^r «eıiklbınaraik yapılıııış olan muaaıu'- 
lede b ir yanjlışlıılv buluıiimadığı,

b)> Eskivşchir H ava İkmrd M erkozi (}eiH*l ^Eiulüıılüğü omnimde jîünn’iM ilken 23 . 5 . 1960 ta r i 
hinde ölon ^Mdımot Saff<'t Toi)cuoğlu 'nun eşi Ş erife  Top(*uoğlu'nun «vazife niîilüıLlüğü iddialarım ai 
ON-A-eileıe Knniilea 4 . 4 .  19()1 <rüu ve 2226 sayılı K ararla , daha sonra aynı konuda Sandığım ız aley
hine a(*tığı d a m d a  D anıştay  O nuncu D an ı^e  veriion 30 . 4 . 1966 j>̂ ün ve 1965/86, K. 1966/1081 
sayıılı Kaı*arla re*dde<lilmiş, keza adı «:(>ceniu tashihi k a ra r  taletbido aynii (laii'Of'îe reddediiimiş b u lu n 
m asına» binaen, «y'rdc 140 sayılı K anun hüküm leri, jyereikse Tüi'lkiye C um h u riy e ti A nayasasın ın  h ü 
küm leri u y a n u c a  S affo t T opçuoğlu 'nun  vazife nıalfıUüğüne d a ir  du l ve yotimılerine evvelce bağlanalı 
âdi malûlilük ay lığ ın ın  vazife mailûllüğü ay lığ ına çovrilnıeNİne iînkân olm adığına 8 . 5 .  1972 gün 
VG 27760 sayı ile k a ra r  verilm iş ve k<^sinleşm'iş bu lunan  k a ra rın  yerine  pot irilm ediği Bailcanlık yaygı
la rın d a n  au'la;5ilnıışitır.

Dilokço K arm a Kom.İHAonu (lonel Knruılıınun 13 . 6 . 1973 ta rih li toplıantısında ^ la liye  B akan
lığ ın d an  «İm an 3 . 6 .  1972 frün ve 20-1/16-487-12 sayıılı cevabî yakısına : 14(J sayılı K an u n u n  12 
noi juaddnsine uyularaık 160 sayı ik' 26 . 6 . 1973 "ü n ü  l>ilük(^o Karnımı K om isyonu Genel K u ru lu  
ITatltalık K ara r Cetvölinde ilân edilm iş olduğu göıiilLmıüştür.

K a ra r  : D ilekçe K arm a K om isyonu Genel K u ru lu  ta ra fm d a n  23 . 6 . 1960 ta r ih in d e  
vefaA ed en  M ehm et S a ffe t T opçuoğ lu ’n a  v az ife  majluUüğ-ü a y h ğ ı bağ-lanimasma d a ir , 34 C etvel 
2513 No. l)u K a ra r  ve B ak an lık  cevabi yazısı ve dosyası incedendi.

M aliye Başkanlığının K aram m ızı in faz  >0tm>e(m3s:i h a k k u ıd a  g^örüşüldü. ve K om isyonda ta r t ış ı ld ı
ğ ında , Balkanlığın se lef K om isyonum uz ta ra fın d a ,n  v e r le n  k a r a n  y e rin e  g'etirilmiemelsind ve i t ira z  
sebeplerini yerinde görerek 22 . 7 . 1971 ta rih in d e  verito ıiş o lan  2513 N o .lu  k a ra n ın ız  kaJIldınla- 
r a k  ügrilinin vasife  tmalul ay lığ ın ın  İsteğ in in  re d d in e  12 . 6 . 1974 gfünü y a p ıla n  to p la n tıs ın d a  oy 
b irliğ iy le  k a ra r  verild i. K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

17 12 . 6 . 1974
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(r>ilek<2Ciıin tarih ve Xo. su ilo salıib iııin  adı. ajdnesi ve özetiyle komisyon k a ra n )

1 (H .V2(Kr) . s  . fi . H)7()
: I 'Jn ıd . l i  Tünu/clu ro l ( ' ın u ı z  ! , ( ıt

1‘iiiik. 1’i ımîîen( ' ta. l  . . . .  ' , ı , ı- \, (hsDiıtı İKirh }H(ili(iy ftaıııl DKisvn lah n ( I )ik 1,1 ca ır .)
AVN’İ (MKNAZ '
liahai'iv;' Sair Lâtifi Sokak No. :

iCadıkiiy - ISTANlU l.

Maliye'  l i aka ı ı l ı ğ ı l ı n ı  oO . . 1!)7’2 î -̂i'm ve 11 1 s a y ı l ı  ccval)!  y a z ı s ı n d a :  ’i\  l>. .M. M. 
D i l ek çe  K a r ı n a  iC.uı i i syoiıu ( îcııcl Ivmaı lunuı ı  14 . . l!)7l t a ı i h l i  V(> ’i l  snyı l ı  H a f t a l ı k  K a ı a r C c t -  
vcl i ıuU'  ya \ ' i n l a ı ı a ı ı  t l'iiıu kl i  'rünıycneı-al A v n i  T ı r  ııa/Znı lıaıî) m a l û l ü  s a y ı l m a s ı n a  d a i r )  21.4.15)71 
t a l i h l i  ve  1ÎH>!) s ay ı l ı  K a r a r l a  i'I^nli (»larak.  ( \  Knu 'k l i  S a n d ı ğ ı  ( J c i ı d  . M l i d ü r l ü ^ ü n d n ı  al ıman 
■i:> . '1 . H)7’2 t a r i h l i  v(' ■JO-l/(K),78.;’>7 say ı l ı  y a z ıd a  ad ı  g(‘(;cn h a k k ı n d a  u y g u l a n a n  iîjlom v(' k o n u  
ile il«iili. a r ı k l a n a r a k  yapılmış^ o l a n  m u a m e h ' d c  l>ir y a n l ı ş l ı k  yöriilıiKMİij^i. hu  s('l)(‘])l(‘ i l j i i l inin 
h a ı ‘1) ma i rdi i  s a y ı h ı m a y a c a f ’a h i l d i r i lmi i j t i r .

Karar : Selef Karma Komisyonu Genei Kurulunun 14 . 5 . 1971 tarihli 21 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelinde neşr'ödijmiş bullınar. 21 . 4 . 1971 tarih 've 1969 numarah 'karar kesin
leşmiş bulunduğu cihetle 140 sayılı Kanunun 12 nci .maddesi g'ereğince lâzım gelen muamelenin 
iftısı için 15 . 6 . 1971 g-lln ve 1675/2005 sayılı ;ya zıyle Maliye ’Bakanhğ-ma g-önderilm;i3t;lr. Ma’ilye 
Bakanlığı 30 . 3 . 1972 o-ün ye 115625-1G8-93C9 ı5a yılı yaızısiyle Tümgeneral Avni Çırnaz emefk’Jiye 
sevk tarihi-nden dtibaren gireceği kanunî Ideı e ce 'üzerinden harb ımalûlii Isayılım'asıına j'mıkân g'ö- 
rülmemiş, bu husus Müdürler KurulunOı 28 . 13 . 1971 tarihinde 4468 sa.yıile karara bağlanauş 
bulunduğu cihetle, Dilekçe Karma iKom'lisyonıun oa iltl'baz edilen ve fkesinleşmiş bulunan Ticaırarın 
yerine g'etirilmıediği gelen yazılardan tı>nlaşıllmınır.

Selef Dilekçe K*arma Komisyonu Genel Kuru lunun 1 3 . 6 .  1973 ,g-ünlü toplantısınıda; ' Maliye 
BakanUğjndan alman 30 .3  . 1972 günü ve 115625-168-1309 sayılı cevap yaziîînda; 140 saiyıllı Kanu
nun 12 nai »njaddesine uyularak Haftalık K*arar Cetveli 160 sayı (ile 28 . 6 . 1973 tarihimde İlân 
edilmiştir.

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12 . 6 . 1974 günlü toplantısında sözü edillen 1969 
sayıh ıkaraiU ait, Savunma ve iMaliye Baıkanhğın dan g‘elen yazılan Ve dosya incrf.endiğinde;

a) T. <C. Emekli Sandığı GTenel Müdürlüğün ün 23 . 2 . 1972 ĝ ün ve '20-1/03-781-37 sayılı ceva
bî yazıda; îlg’iTii hakkında uygulanıan iışleım ve tu  kornu ille ilgıilıi hüküımller jaçlkjan’arak yapıl
mış muamelede 'bir yanlışlık 'bulunmadığı,

b) Mâlûliyet iddiası (üzerine Gülhaıle Aske.-i Tıp Akadenüsi Sağlık Kurulundan vıeıriılen 
16 . 7 . 1971 tarih ve 2676 sayılı raporda (eski tro kanter |lç kırık ive coxa vara) fteşhisii fkonuIıaıUk 
(Durumu B/57’ye uiyar) karar verilmiş olduğu, bu kiaraıda g'eösn B/57 ;Türk Silâhh Kuvvetleri 
beden kabiliyeti yönetmeliğinin B/57 imalddesine uyduğ-u, yanii ianzası bütün g-eneralleı^dle (faal 
kıt*a görevi yapar) anlamını taşımalkta lolduğanu,

c) <.5434 ısayılı Kanunun 2 nci ımaddlesitnle gö re Sağlık Kurulu imüstatkil -blir organ olup, 7 nci 
madde gereğince;

1. Millî (Savunma Bakanlığınca, (ordu kadro sundan tayin olunacak bir uzman hekiım,
2. Sağlık ve Sosy*al Yardım Ba:kanlığınca, kendi Ikadrosundan tayin edilecek bir uzman he

kim,
3. Em‘ekli 'Sandığından bir ' uzman hekimle kurulmuş olduğu ıtiMiriılmiştiır. Bu Kurulun va

zifesi de 1 . 11 . 1971 topl'aJitısında General Av nü Çıraz’ın ya.ral'iinnın 'bilâhare şifa bulduğu
nu gösteren raporlarının (mevcudiyeti Imuvaceho sinde ımâlûliyet derecesini tespit etmemiş oldu
ğuna göre Kurulumuzca ladı geçen hakkında harb mâlûllüğü hükümlerinin uygulanmasına imkân 
olmadığını» karara bağlamış olduğunu,



(I>ilökçenin taııilı vo No. su ilo sahâbinân adı, adresi ve dilekçe özetiyle konusyoiı kararı)
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d) General Avni Çırnaz lemeOdiye sevk tari hinden ibilyaren gireceğ-i (kanunî derece (üzerin
den harb malûlü sayılmasına imkân g'örübnemiş bu Ihusus Müdüı .̂er Kunılnnca 28 . 12 . 1971 ta- 
rih'nd'e 14468 sayı ijl'e 'karara bağlanmış (bulundu ğ-a anlaşılmıştır.

Bakanlık ve T. C. Emekli Sandığı Genel Mü liii'liiğünün cevabî '^azıltın ve itiraz yerinde gö- 
lüldüğünd'en selief Komiisyordumuz tarafıridan (Emekli Tümgeneral Avni Çımaz’uı, harb malulü sa
yılmasına dair). 21 . 4 . 1971 tarihli, ve 1909 sayılı karann Ikaldırılmasına ve isteğinin ıreddine Ko
misyonumuzun 12 , 6 , 1974 t‘arih’:i toplantumda oy birliğiyle fitiarar verildi.

Karar Xıo. K a ra r tai'iılıi

18 12 . 6 . 1974

i i aşkn ı ı  V.
Tabiî l ’ye 

Muzdf f ı  >' V r

S ozcu 

İstanbul Sena-törü 
Mfhıuıf F(‘ji\tat

Sözcü 
Iznılir .Mi*]letvekili 
X fc a ır  Türkenn

K âtip  
'l’('Uiı ;laj>: Milit't vekili 

I\ahr(i)n(tn

.Kât ip
( l>şk.  Kon.  ({ru) )u ( \ ves i  

Özrr Derhil

l 'y e
A nkara  M illetvekili 

.1/ usta fa  /  mirza! loğlu

l \ v e
K. Marai^ Mi l l e t v ek i l i  

İs))}(i Af/aoffJu

Vyo
iSivas Milletiv<‘kili 

A Ih ikI  A n  kan

l \ ve
Tıvılbzo'n M'illletıveıkili 

L ü t f i  Kökiaş
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(D ilekçenin tarih  ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi vc dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

]557/1557 - 2:3 . 5 . 1974

liF D R lV î" ' AKM'VX (Dilekçi : Bedriye A km a n ,  e§i İhruhim  A k -
M ithatpaîfîi Ca^d Xo • man'ın askerî tahip olarak yıllarca hizmet ettiği

ni, harplere iştirak e t t iğ im  ve esir hayatı da ya- 
’Veni'şoihir - AXT\ARA şadığını höylece sağlık d u ru m u n u n  bozulması

üzerine askerî doktorluktan istifa  ederek ayrılıp  
hilâhara sivil tahip olarak (Belediye ve H ü k ü m e t  tahihi olarak) hizmete devam ettiğini, asker ve 
sivil doktorluktaki Devlet hizmetUrinin 40 yıla y a k ın  o lduğunu ve. edinin son defa  14 . 5 . 1934 
yılında tekaüt olduğunu, ve 1965 yılında ve fa t e t t iğ in i  bildirerek, e§ine sağlığında emekli ikram iye
si ödenmediğini bildirerek şikâyet etmekte ve ölü eşinden emekli ikramiyesi ödenmesini istemekte
dir.)

Dilekçe m uhtevasından  m erhum  doktor İb rah im  A km an 'ın  ilk defa  binbaşı rü tbesinde iken or
du d an  is'tifa e ttiğ i, b ilâhara  B ursa  H üküm et tab ib i iken o radan  da 2 nci kez istifa  edip ayrıld ığ ı 
\ e  biılâhara te k ra r  görev aldığı ve A nkara  Ş ehrem aneti S ıhha t İ§leri ^M üdürlüğünden A m asya 
S ılıhat ve tştim ai ]M'uavenet JVIüdürlüğüne tay in i üzerine adi malüıl olarak emekliye ay rıld ığ ı an- 
hı§ılm aktadır. Em ekli Sandığı Genel M üdürlüğü  eovap yazısında, dilekçinin eşinin 28 yıl 9 ay  24 
gfın fiilî ve 39 yıl 2 ay  9 gün  itiıbarî hizm eti b u lu n d u ğ u n u , 1934 y ılın d a  re 'sen emekliye sevk 
edildiği, ancak 1425 sa.yi!İı K anunda, evvelce em ekliye ayrılm ış olup da çeşitli nedenlerle emekli 
ikram iyesi alam am ış b u lunan la ra  emekli ikram iyesi ödeneceğine d a ir b ir hüküm  bulunm adığ ından  
dileğin yerine getiridmesine im kân g<)rülmediği b ild irilm iştir.

Keza İb rah im  A km an’ın  1683 sayılı K anuna  tabi o lduğundan  30 yıl fiilî hizm et doldurm ası 
halinde emekli ikram iyesine m üstahak olabileceğini bıı sürevi doldurm am ış bu lunduğu  görüılme*kte- 
d ir.

Emekli Sandığı K anununu  tad il eden 1424 sjıyılı K anunun  ek m adde 6/3-4 m addede «emekli, 
âd i m alûllük, veya vazife m âlüllüğü aylığı bağ lanm adan  veyalıut to p tan  ödeme yap ılm adan  ölen 
iş tirakçiler için yukardaki esaslara göre hesaplanacak ikram iyenin  ’ tam am ı, ay lığa veya to p tan  
ödemeye hak  kazanan dul ve yetim lere 5434 sayılı K anunun  68 nci m addesinde g(>sterilen hissele
riyle o ran tılı o larak ödenir.

Em ekli ikram iyesini a ld ık tan  sonra yeniden iş tirak ç i du rum una  g iren lerin  tek ra r emekliye ay 
rılm a la rın d a  yaln ız sonradan  geçen hizm etlerine kaı*şılık yukardak i esaslara göre emeldi ikram iyesi 
ödenir» hükm ü bulunm aktad ır.

Adı geçenin emekliye ayrıld ığ ı zam anda m e r’i 1683 sayılı K anu n u n  58 nci m addesine göre iş
lem yapılıp , ikram iye verilm eyip âdi m âlül o larak  emekliye sevk edilm iştir.

D ilekçinin eşinin duım m u yukardak i şekilde te sp it edild ik ten  sonra, 1959 ta rih in d e  «50 yıl ve 
daha  fazla tababet yaşam ış mesilekdaşlann jüb ile  hatırası»  adlı T ü rk  H ekim leri D ostluk ve Y ar
dım  Cemiv’c ti ta ra fın d a n  hazırlanan  k itap tak i m ü tev effa  İb rah im  A km an’ın hal tercüm esinde; bu  
şahsın A rn av u tlu k  isyan h arek a tın a  iştirak  e ttiğ i bu harb in  sonunda binbaşı rü tbesi ile 1 nci C ihan 
H arb inde  İzm ir 20 nci F ırk a d a  askerî doktorluk yap tığ ı, o radan  20 nci S eyyar H astane B aşhe
kim liğine tây in  edilerek hastaneyi faaliyete geçirdiği, B ağdat c ivarında  (H j't)  m e\^ iinde  ^^ıku 
b u lan  h a rp te  esir düşüp  önee H in d is tan  B illu ri k am p ın d a , sonra  ^Mısır’d a  Seydibeşir kam ı^nıda e«ir 
kaldığı ve ondan sonra vatana avdet ettiğ in in  y az ılı bu lunduğu göriilm üştür.

Şu hali ile dilekçinin eşi harp  y ılla rın d a  (acılı ve güç ş:ıı*tlar a ltında) vatana liizmet etm iş ve 
esir hay a tı da yaşam ıştır.



T[İ55inet süresi de af^kon - sivil doktor o larak  28 j’il O ay  24 gün  fiilî ve itib a rî hizm etin ilâvesi 
ile de 39 yuh aşmış b ıılunduğıındaıı emsal k a ra rla rım ızd a  olduğu üzere M eclis lü tu f  ve âtifeit.ine 
lây ık  görülm ilştür.

Karar : Yukaj'daki g-ereıktirici sebeplere bim en dilekçiye ölü eşinden dola^, fiilî hdzmet süre
si alan 28 yıl 9 ay 24 gününüıı 30 yıla iblâğı ile e mekli ikramıiyesâmn dul ve yetoımlerine ödenme- 
sdne (Meclis lütuf ve atıfeti olarak) Komii^onumuz Genel Kurulunnn 19 , 6 . 1974 günlü oturu
munda ittifaîda karar verilmâştir.

K a ra r  Xo. Jvara,r 'tai'ihi
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(Dilokçemin tarih ve No. su ile salıibiııin adı, adresi ve dileikçe özetiyle feoımsyoıı kai'arı)

19 19 . 6 . 1974

2523/416:} - 12 . 5 . 3904
( Dilekçi : A n tah ja  VHâucti Maitrif Disiplin Ku-  

OSMAN 'S ÖNTEIÎ . ı n  .  'î ı ı ı ı n  - -ı ■, I., , , . ruh im in  hal'îcrnda haJisız olarak rt/wı?.s olduğu, tk ı
]\Ierkez A ta tü rk  İlkoku lu  O}>ı-('tmonı ı j   ̂ 7 r " • •^Iillık kıaenı tenzih  cezas\n\n kaldırılması için Der-

A N TA LY A  let Şûrasına vaki itirazı üzerine Devlet Şûrası 5 
nci Dairesinin 6 . 2 .  1957 tarih ve 323 sayılı ka

rarı ile hu cezanın üzerinden kaldırıldığını, ilâmın infazı sırasında indirilmiş olan iki yıllık k ıdem i
nin iadesi ve şim dik i derece mayışma eklenme.n h u m su n d a  M aarif Vekâletine defalarca müracaat e t
miş  i,s'C de birbirine uym uyon cevaplarla hufiüne ka 1ar halikının verilmediğinden şikâyetle ik i  yıllık  
kıdeminden hesaba alınmamış olan I I  ayhk  kıdemi'iin  verilmesi için (jerekli işlemin yapılmasını ta
lep etmektedir.)

1. —  Solof Dilok(;e Kaı-nıa Kom isyonu bu h u su s ta  verilen  cevabî yazısını inc'^l'Odiıkt’en s^mra 
Osm an V ö n te r’e 11 ay lık  k ıdem inin  verilm esi ioin prcM'okli işlemin yapılm asına d a ir  ik tifak la  8.4.19f)5 
ta r ih  ve 2531 Xo. ile lehinde k a ra r  verm iştir.

2 . — S üresinde itira z  edilm em ek su re tiy le  ke-ıinleşeıı bu sözü edilen k a ra r  infazı için ]\Iillî E ğ i
tim  B akanlığ ına gönderilm iştir. Usûl ve esas yö lünden sözü edilen k a ra r ı  in faz edem eyeceğini 
b e lir te re k  ezcüm le;

a) M illî E ğ itim  B akan lığ ın ın  29 Tem m uz 19'>5 gün ve 243.02 (05 - 13) sayılı yazısında : tIg ili 
h ak k ın d a  u y g u lan an  işlem ve bu konu ile ilg ili hüküm ler aç ık lan a rak  yapılm ış olan m uam elede 
b ir  yan lış lık  bu lunm adığ ı,

b) O sm an Y ö n te r’in D an ış tay  5 nci D airesin  len ald ığ ı 6 . 2 .  1957 ta r ih  ve 1957/323 say ılı 
k a ra ra  u y u la ra k  ik i y ıllık  kıdem  ind irim i cezası n n  kald ırılm ası üzerine m aaşın ın  1 . 4 .  1954 t a 
rih inde  60 TL. ile asli m aaşa yükseltilm esi g erek tiğ i halde k ad ro  bulunm am ası sebebiyle te r f i i  11 
ay lık  gecikm esi ile 1 . 3 . 1955 ta rih in d e  sağlan nam ış o lduğu,

e) ö ğ re tm e n  Osman Y ö n te r h ak k ın d a  yapıl.\n  bu  işlem e de itira z  ederek  te k ra r  D a n ış ta y ’a 
baş vurm uş ise de ; D an ıştay  5 nci D airesin in  .30 . 6 . 1960 ta r ih  ve 960/1735 sayılı k a ra r ı ile da- 
va>n kay ıp  etm iş olması iddiası ile, B ak an lık  adı gecenin isteğ in i yerine  getirm ed iğ i, M illî E ğ itim  
B ak an lığ ın ın  29 Tem m uz 1965 tarilı ve 243.02 (05 - 13) cevabî ya.zı«ın<dau an laşılm ak tad ır.

,3 . —  D ilekçe K arm a K om isyonu Genel K uru l m un l;> . 6 . 1973 ta rih li ]\Iillî E ğ itim  B a k a n lı
ğ ından  alınan  29 . 7 . 1973 gün ve 243-02 (05-13) sayılı cevabî yazısına 140 sayılı K anunun  12 nci 
m addesine u y u la ra k  h a fta lık  k a ra r  cetveli ile ilân edilm esi m ü teak ip  K om isyonda te k ra r  g ö rüşü l
m esine k a ra r  verilm iş o lduğu  m üşahade ed ilm iştir.



K a ra r  : Bildikçi Osm an Y ön ter (Ö ğretil'.en) d ileğ i ve h ak k ın d a  selef kom isyon larca  
v erilen  k a ra r la r  ve B ak an lık  cevabı yazısı ile  dor,ya 19 . 6 . 1974 ta rih in d e  D ilekçe K arm a K om is
yonu  Genel K u ru lu n d a  te k ra r  tezek k ü r ed ild iğ in d e ;

a) M illî E ğ itim  B ak an lığ ı D an ış tay  K a ra r ı r ı  uygulam ış, an cak  11 a y h k  h izm et süresi k a d ro 
suzluk  sebebiyle h izm etine sayılm am ış olduğu,

b ) Y u k a rıd a  sözü edilen 11 ay ın  d a  k ıdem ine eklenm esi için  D a n ış ta y ’a başvurm uş aleyh te  k a 
r a r  a ld ığ ı dosyan ın  incelem e ve te tk ik in d e n  an laşılm ıştır.

c) Selek kom isyonum uz sözü edilen 11 ay ın  da k ıdem ine say ılm asına  d a ir  kesin leşen kairara, 
M illi E ğ itim  B ak an h ğ ın ca  yap ılan  işlem  ve D anr^tay  k o r a n  a y n c a  B akan lığ ın  ile ri sü rd ü ğ ü  itiraz  
sebebi K om isyonda ta rtış ılm ış  ve yerinde  g ö rü ld ü ğ ü n d en  8 . 4 .  1965 ta r ih  2531 No. lu  eski k a ra r ın  
kald ırılm asın a , Osm an Y ö n te r’in  is teğ in in  de red d in e  19 . C . 1974 gününde oy b irliğ i ile k a ra r  
verild i.

K firn r  X o . K n r jı i ’ t ;ır ih i
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(Dilc-kçeniıı tarih  vc No. su ile sahibinin adı, adresi vc dilekçe özetiyle (komisyon k a ra n )

20 ! ! ) . { ; .  1974

ın r ) .v ı iH i5 -  h î . 3 . 1073

127-1-/1274 - 1() . 4 . 1974 (Dilekçi : ( 'um huriyc l Savcı Ycrdnııcısı il( iı,
V OSM \N  K IR K V  V S \R O rîH ' ]i\hn<hf. cczaevin(h‘ rlansöz (>ınt(il>h)iış oI)im^vı-

<S>3 Sek Xo ‘’7 /;■)(>() of<nı schehiyJc, (lifjeri 1967 y ıhndd  «lîi'n/l'ıl:
Bilon İşli'un Atatürk 'ih ı lînrstı S u tk u n u n »  Juılhı irüki'nnci aley

hine (i\)<ıkl(in<hr}}uık kasıt rc niueiiıjfc Der  - O tur  
İZ \I IP  feşkilâftnca isti.snıar edihnek isi(n)ncsi vzcrine <ji- 

ristiği adlî cahsvudan .<tc‘htbiıjlc km vrJu  (jöridcrek 
her iki hadiseden a y n  a y n  tevhih cezas} ahhg\n\ hu duru)n}iu 1)ir tcrfiine enf/cJ olduğunu, halbu
ki hu ayni yıl içinde vukubulnıanuş fiillerinden <I'>laı/ı aynı ıjd içindi aldığı cczidarın f ( r f i in f  m ani  
almaması gerekeceğini 'bildirerek emsal olarak (jörferdiğiniz Danıştay kararının incele nerek inzibatî 
cezalan dolaıjmıjle saıjthnayarak geçen iki senelik fcrfiinin rcrUmesini istemiştir.)

D ilekçinin t'insal o larak  pöstc'rdiği D anıştay  5 nci D airvsinin 15 . 12 . ta rih  vc I‘)(İ4/H;:U 
l-)sa.s vo 1064/4758 K ara r sayılı ilâm ım la hükinn kifîmı,nda aynon (255G sayılı Hâ/ldınh'r Kanırnn- 
nun  46 ncı m addesi ile sevk edilen «Bir senede iıki veya liir s ın ıfta  ü(; defa tevhih cezasına nğ rayan- 
1ar coza fföı^dükleri ta rih ten  itibaren  iki sene mü ldetle te rf i hakk ın ı kayiyederler» hükm ü tevl)ih 
cezalarına konu olan fiililerin aynı sene içinde i'ka edilm esi şa rtın ı kasıt ve is tih d a f etm esini d av a 
cının  is(*, 21 . .] . lî)6.î ve 15 . 5 . 196.] ta rih le rin d e  aklığı iki t(“vhih ceza^îinın 8.I0.İÎ)5Î> ve 17.-‘î. 19{).‘} 
tari'hlom ne ait h ad isa tla  ilfîili buhım luğum iu  ih tila flı İm lunm am asına binaen kend isin in  lî>6:î senv- 
si içinde ik i tevbih  eeza.sı alınış okluğun'dan bahisle, tef.kikat yai)i]m asına y er olm adığına d a ir 
b ilin c i b(ilümc<' verilen  k a ra n  onayan Yüknek S avc ıla r Oenel K u m lu n u n  3! . '■] . n)(>:î ta r ih  ve 
%  sayılı k a ra n n ın  ipfaline. k a ra r  v.M-ildiği g-önilm,üştiir. V ırkanda bildiml-en D anıştay  5 nci Daiı-e 
k a ra r ın d a  inzibatî cezayı m ucip hadisenin  vuknbuld ıığu  ta rih le rin  aynı yıl içind(' İm lunm ası h a 
linde kıdem  kalıbının gerek('!İ)ilee<'ğini benamseyen kom isyonnnuız, 1964 ve H)67 y ılında v ııkubnlan 
o lay larla  'û^iVı ik i inzibatî cezanın te rf i k ayb ına  sobe'lX)lmama«ı t^ercktiğine ve bu hale 
lİN iiitul:* ve a tıfe ti  olara.k d ilokçinin  durıi'muının düzoltıilmesine 23 . 5 . 1973 <rünlü top lan tıs ında  
oy b irliğ i il<‘ k a ra r  verm iştir.
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(Dilekçeıdın tarih  ve No. su ile  sahibLınn adı, adresi ve cliletkçc özetiyle kom isyon karan)

lîıı karaı-a süresiııdo itiraz  vırkııbulnı:v(iığnı;l;ın k a ran tm zııı infazı irin  A<lal<“t liakan lığ ına  
^^'iindoi'ihrıiştir.

A dalet Ü akanlığı ecvahî y a /ıs ın d a  : 4,') sayılı ^’iikst'ık ilâk iın lc f ve \ 'i ik s (k  S ave ıla r K uru lu  K a
nununun  l')î)T sayılı K anun la  değişik  7:5 ncü ın ad -'ıs ine  jtİht C um huriyet S avedarın ın  (»zlük işk>.ıi- 
no. ilişkh ı konu la rda  k a ra r  verine yetk isi Y üksek S avcılar K uru luna  ait l)ulunidup-ui'‘’ ’,n, bu kon u 
d a  Y üksek S ave ıla r K uıu lunun  21 , 12 . ve .) . T) . If)74 ta rih li k a ra r la r ın  on .!;iı ö rn ek len n i 
î -̂önd erm iştir.

üuııa  fi’öre : Osına.n Kıt kya.şaroğlu 'nun s ie il'n in  ineelenm esinde : 8 . . I9f)7 la'.lhinıde terl'i 
süresini d'.'ldii! d ıii'u  ve A ralık  19(57 (hd'terine ilenil edildiği ve Y üksek Saveık ır K uru lu  h irinei 
İMİlümce incelem eye tab i tu tu ld u ğ u  aneak  «sieilin.l >ıki yazılara  jr»"»’»' te rfih e  lâyi'k <r(>rülmedi^in<len 

. 9 . 1907 ta rih in d en  itibare.n te rfiin in  iki yıl M-eri bıi’akılm asına» k a ra r  veı^ildi^i, m um aileyhin 
İ)U k a ra ra  itiraz ı sonueunda Y üksek S aveılar fJ('rel K uru lunun  2() . 1 . 19(>8 ta rih in d e  : 19.]0.19(î7 
tarihili tevbih cezasının 2 . 12 . 19f>7 ta rih in d e . 14 . 9 . 19G7 ta rih in d (‘ verilen tevbih  ve yor  de- 
jçiştirnu' eeza lan ıun  is(> (> . 12 . 1ÎH)7 tarihiıi'de ke.s'ııleşmiş bu lunduğundiu ı itiraz ın ın  reddine karaı- 
verildiğ'i, adı üreeenin ya.])ilan işlem lerin i])tnli koıuısunda D an ıştay  nezdind^' açtığ ı <lavanın dahi 
D anıştay  dava dairel'eı i k u ru lu n u n  21 . 2 . 19!jî) <rün ve 9f)8/12S lOsas, 9 (i9 /r2 ‘» K a ra r  sayılı K a 
ra n  il(‘ redd{'<diklif!''i. k a i'a r  düzeltm e istej^inin ise 2 . 7 .  1972 <rün v(* 9()9/271 Ksas 971/74! K a
ra r  sayılı k a ra rla  redd('dilıdiği an laşılm ıştır.

ıirık im ler K anununun 4fi nei maddesitvd('. l).i,r yı!d;ı ik i tevbih  eeziisuıa u ğ ra y a n la r  te rfih  hak- 
kuıı kayl)ed<“ce<kleri İrelirtil'm iştir. Osman K 'ırkyaş.troğ lu’nun her iki tevbih  cezas( 19B7 yılı içe ri
sinde kc'sinloşıni.ş lndun<luğ\ın'dan a d ’, u'ccen h ak k ın d a  yeniden k a ra r  ittihazrna  ve dur'um unun <lü- 
zeltiliiıesine m ahal olıı.adığına oy b irliği ih* k a ra r  verild iğ i b ild irib ııiş tir.

K a ra r  : K om isyonum uz Y üksek  S avcılar Kuü’alun ıın  y u k a r ıd a  b e lirtilen  (kararm ı yerinde  b u l
m am akla  beraber, Icomıyu ıC. S enatosuna g’ö tün.ıslk te fa y d a  g'örme'mjştir. Z ira m u h a ta p  o lan  
Y. ıSavcılar K u ru lu n u n  C um huriyet S enatosunda "emâilciisinin. bu lunm ası ıkabil bulunm ajnia;ktadır.

Bu nedenle 19 . 6 . 1974 ^ iin lü  D ilekçe Kanana K om isyonu G^nel K u ru lu  ıdilefkçi hakkındaıki 
18722 say ılı ve 18 . 6 , 1973 g ü n lü  k a r a n  k a ld ır  • liş tır.

K a ra r  Xo. K a ra r  ta n h i

21 19 . (i . 1974

iîa.jkan 
leel Milletve*kiıli 
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(D ilekçenin  ta r ih  ve No. su ile sah ib in in  adı, ad resi ve d ilekçe özetiyle kom isyon k a ra r ı)  

523/523 - 1 . 2 .  1974
(D ilekç i:  Yılmaz T u tka l  t iler  liankasm da me-

A  ^  I  I  A  J  \  »11 I j  I  ^

\  ^  ,, , w u r  iken 8 . 3 . 1 9 6 S  günü mesai haslafhğı hir .si
l i le r  B ankası Grenel ^ ludu rlııg ıı İk raz la r ve j  ı t  • n ı ■ i ,
„  , , 1 T . T, • Tw. \x -L -\-D \ racla, kendisi ile hır başka m em ur aracında vuku-
B akaeıhk D airesi Roı«li{?ı ANAKARA . , , . , , , .  ̂ .

bulan münakaşa sehehııjle, çalıştığı muessesedeki
görevine genel m üdürlükçe  «Bankaları Memurlar Yönetmeliğinin 41 ve Borçlar K a n u n u n u n  340 ncr
maddesi gereğince» son verildiğini,

B u  işlem üzerine Danıştaya müracaatları o lduğunu:
a) Tehiri icra kararı verilmesini istediğini ve hu isteğin ifasına dair 5 nci Dairenin 2().8J9(i8 

g ü n  1968/1471-376 sayth Kararın  zuhur  ettiğini, ancak bankanın hu k a ra n  uygulamadığını bildir
miş ve hahsi geçen kararı ibraz etmiştir.

b) Görevden ilişiğinin kesilmesine dair tasarrufun iptali için keza Danıştay 5 nci Daircjfc dava 
açtığını bildirmiş ve işlemin iptaline dair 20.1.1969 gün 1968/1471 E. ve 1969/94 K. saydt kesinleş
miş ilâmı ibraz etmiştir.

c) Dilekçi gene Damştay 5 nci Daireye işine son verildiği tarihten, tekrar göreve alındığı süre
ye taalluk eden bir yıllık süre zarfında m ahrum  kaldığı maaş ve ikramiye tu tarı 8 725 TL . ile 
10 000 TL . manevî tazm inatın  tahsili ve açıkta kaldığı sürenin de kıdemine sayılması ta h in  ile 
dava açtığ ım; bu dava sonunda zuhur  eden 5 nci Dairenin 11.6.1970 gün  ve 969/2911 E. 970/3417  
K. sayılı ilâmı ile, 8 725 lira maaş ve ikramiye ka yb ın ın  tazminine, manevî tazminatın hükmedilmesi  
için sebep bulunmadığına ve fiilen çalışmadığı sürenin  kıdemine sayılmasının ynümkün olmadığına  
karar verildiği ve hu kararın da kesinleştiğini bildirmiş ve karar suretini ihraz etmiştir.)

Dilekçi bu  kere ekle edemediği isteklerini koınisyanum uzdan istem ektodir.
F ilh ak ik a  ti le r  B ankasınca D am ştayca m üttehaz yürütmo.nİTi durdurıılıııasına d a ir  k arara  u y u l

m uş olsa İdi, çalışaibilecıok ve a rada  {^eçen b ir  yıl nizm etine sayılacak ve bu b ir  yıl içinde m aaşında d a  
ilerleme zınlıur edecekti.

Xe vark i bu b ir  y ılı çalışm adan geçirmiş olm akla bu hak lardan  m ahrum  olmiLŞ bulunTnaktadır. 

Karar : Damştay bu ıkonuya yönelen isteğini ret letnuis olduğımidan, isteğin yerine getirilmesine 
Komisyonunnuz Genel Kurulu 3 .7 .1974  günlü toplantısında cevaz görmeyerek isteğ'in reddüne ka
rar vermiştir.

K a ra r  Xo. K a ra r  ta r ih i

— 24 —

22 3 .7 .1 9 7 4

620/620 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi : Yaşar Kaleli K om isyonum ıua  verdi-
Y A ŞA R  K A L E L İ dilekçe ile K ara  K uvve tle r i  K om utanlığ ı hesa-
1012 O rd A na Tam  F b  hına, Üsteğmen iken Ortadoğu T ekn ik  Üniversite

sinde oku tu lduğunu  ve bu üniversiteyi normal sü- 
B A L IK E S IR  re zarfında bitirerek halen yüksekm ühendis  suhay  

huhınduğunu; kendisinden evvel Yzh. Demirsoy  
Ercan 'ın  Danıştay 10 ncu Dairesinin 10 . 5 . 1971 gün  ve 971/1398 Esas ve 1971/1263 karar sayılı 
i lâmı ile 'mühendislik tahsilini ve sta jın ı yap tığ ı ve mühendis subay olduğu için kendisine 4460 sa
yılı K a n u n u n  16 nci maddesinde yazılı k ıdem zam m ının  verilmesi gerektiğine dair karar istihsal e t
t iğ in i ve bu kararın in fazı ile k ıdeminin  ilerletİUliğini, keza, Yab. Berkan Gönenç'in de aynı sebep 
ve suretle Danıştay 10 ncu  Dairesinin 29 . 4 . 1971 gün  ve 971/1399-1169 sayılı k a ra n  ile aynı hakkı  
elde e tt iğ in i ve k ıdem ilerlemesi aldığını,

Keza, İbrahim  A t ik le r ’in  de Danıştay 5 nci Dairesinin 30 . 12 . 1969 gün  ve 069/4894 E . ve  
969/5118 karar sayılı ilâmı ile aynı hakkı almı.^ bu lunduğunu  ve kulem ilerlemesi aldığını,
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(D ilekçenin tarih  ve No. su ile sahibinin adı,îidresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra rı)

Keza, Yzh. IJa.sayı Çelik de Danıştay 5 nci Dairesinin verdiği karar düzeltme isteğinin reddine  
dair 1967/1165 E . rc 1967/5238 saydı kararlan  münderccatından aynı hallet kazanmış bu lunduğu
nu  ve i  yıl k ıdem almış olduğunu.

Keza, K ü f  et (rirf/in'in de D anıştay 5 nci Dairesinin 24 . 3 . 1970 giin ve 969/5533 E. ve 1970/964  
K. sayılı ilâmı ile aynı hakkı kazanmış bulunduğu,

Keza, H üseyin  Özeri’nin de Danıştay 5 nci Dairesinin 29 . 3 . 1969 (jiın ve 1966/652 E . ve 
1969/1016 K. sayılı ilâmı ile aynı hakkı elde ettiğini ve 4 y ıl  kıdem zammı almış bu lunduğunu, bil
dirmiştir.

Dilekçi kendisi D am ştaya  bu konıula dava aktığını ancak Askerî Yüksek  İdare Mahkemesinin teş
kili sebebiyle davasının bu mahkemeye in tikal e ttiğini vc bu yüksek mahkemece davasının 1 nci D a
irenin 19 . 6 . 1973 gün ve 973/1090-686 saydı kararı ile reddedildiğini bildirerek Millet Meclisinin 
şef amitini istemiştir.)

A) Y u k a rd a  a d la n  yazılı 5 subay  m ühendise a it D anıştay  k a ra rla rın ın  tet^kikindejı beyanın ın  
variıt o lduğu,

]i) B u su re tle  kendisinden  h içb ir su re tte  b aşk a lık la rı bu lunm ayan  bu k iş ile rin  kend isin in  ami- 
i'i m evkiine geçtiğ i ve böyleee O rdu n izam ın ın  esasm ı te şk il eden, oku ldan  m ezuniyete  göre te sp jt 
o lunan h iyerarşi bii'^birini nıübayin kaza organ ları k a ra r la r ı ile bozulm uş b u lu n m ak tad ır.

K om isyonum uz ne D anıştay  ve ne de askerî yüksek  id a re  raahkenıeleri k a ra r la r ın ı eleştirm eye 
kendilsini ye tk ili görm em iş ve b irb irin e  m übayin  her ik i yükseik m ahkem e k a ra r la r ın a  d a  aynı 
saygıy ı gösterm e Jüzum u içinde o lm uştur. Esasen ıKomisyonumuz b ir kaza o rgan ı d a  değ ild ir.

K om isyonum uz 'konujaı, A nayasada  y er a lan  (12 nci m addo) eşitlik  il’kesi ve O i'du nizam ı i<jin- 
de ele a lm ıştır.

F ilh a k ik a  d ilekçin in  h e r yönü ile aynı d u ru m d a  bu lunduğu  ve emsal gösterd iğ i su b ay la rd an  
geride y e r  a lm ak ta  o lduğu b ir g e rç e k tir . '

B unun h ikm eti ik i kaza  organ ı a ra s ın d ak i görüş ayrılığında.!! başka b ir şey değ ild ir. D anış- 
tay d an  lehine hüküm  a lan la rın  kazanılm ış h ak la rın ın  geri a lınm asına  da  im kân b u lunm am ak tad ır.

B unun  sonucu o la rak  d a  O rdum uzun tem eli say ılm ak ta  İm lunan kıdem e dayalı am irlik te  di- 
le'kçi a leyhine b ir d u n ım  hâsıl o lduğu da aşik ârd ır.

Karar : Komisyonumuz 3 . 7 .  1974 g'ünlü Ger el Kurul toplantısında sırf bu sebeplerle ve Mec
lis lütuf ve atıfeti olarak dilekçiye de, yüksek mühendislik unvanı yetküi makamca onanmış bu
lunduğumdan, (4) yıl mühendislik kıdem zammı verilmesinin uygun olacağ’ima ittifakla karar ver
miştir.

K arar No. K a ra r  ta rih i

28 3 . 7 . 1974
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(Dilekçöitîiı fcaıih ve \ o .  su  'ile sahibıiaûn adı, ad resi ve dilekçe özetiyle kıomisyoıı k a ra n )

- 2 . 3 .  1974
1) VVCT K A Y X  VK ( l>Uckci : Davut K aynak 1944 yü ında  assubay

, TT.ı • • " olarak Orâınja J:atıl(îwını, a^ssubnuhnı sırasında dı-
H ııkuk  H aklim  . .. ,

m rdan  lise fntırmc im tihanını 'vererek lise dıploma-
YOZ(iAT s)nı aldığını, daha sonra H u k u k  Fakültesin i de b i

tirerek 1958 yılında sivil hâkimliğe intisap e tt iğ in i ve halen 'de hâkim ^bulunduğunu bildirerek; biz- 
zarur yedek subaylık yapmamış olduğunu ama her vatandaş f/ibi vatanî askerlik görevini yaptığ ın ı  
bildirerek assubaylıkta geçen sürenin d£ yedek subaylıkta f/cecn süreden fazla  dm lunduğunu  bildire
rek ve K om isyonum uzun  10 . 1 . 1973 gün 17450 sayılı (ienel K u ru l  kararından çıkardığı f(/tokopi- 
yi de ibraz etmek suretiyle o ''karara konu hâkim ile aynı durum da olduklarından bahish kendisine  
de ik i  yıl için (terfi verilmesini istemiştir.)

Kara.r : HâMmler Kanunu ile hâkimlik m«sleğ-'ne dahil edilmesi .gereken ıgörevler tadat edilmiş 
bulunmasına, assubaylıkta ıgeçen sürenin meslekte g-eçnLş gibi sajalması caiz bulunmadığından is
teğinin reddine ittifakla Ikarar verildi.

K arai' Xo. K a ra r  ta r ih i

24 . 7 . 1974

^r*T^^'.T-T 4/^TT-TT*xT (Dılekçı M ukbul Açıkhan ın a.skerhk görevini^^AKB^ L AÇTKHAN , ' ^
Y-, 1 o , * D um lu  51 ncı Tüm en  istihkam  taburu karargah
B u rsa  Cad. 9/A . P^SKÎSEHtR

bolugunde yaptığ ı sırofla, benzin bidonlarının, ka
paklarının arılmast ile vazifelendirildiğini, bu emre 

dayalı hizmeti yaparken vuku  bulmı in filâk üzerine bir gözünü kaybettiğ inden bahhle maluliyet ma- 
a.sı bağlanmasını evvelce E m ek li  Sandığı Genel M üdürlüğünden  defa/ıtla istemesine rağmen bu isteği
nin yerine g e t in lm e m ü  olduğundan şikâyetle dileğinin Millet Meclisince yerine getirilmesini istemiş
tir.) Y e tk i l i  mercilerden istenen mütalâalarda :

1. — T. e . Kmekli Sandığı Geııt‘1 M üdürlüğü  15 . 2 . İ972 tarilı vo 20.3/42 - 4«1298 sayılı ce
vab ında, i)434 sayılı k an u n u n  49 ncu m addesindo yazılı l,r> y ıllık  m üracaa t sü resin in  geçin ld iğ in - 
den, vazife n ıalü llüğü  dnm m unıın  incelenomoyecoği h ild irilm iştir.

2. — M illî Savunm a B akanlığı 4 Ocak 1973 gün ve (4290 - 17 - 73 (ISO) l-]mk. Ş. ö g r .  Rr. Ks.) 
sayılı cevap yazısında adı ^ec^en erin  isteğ in in  ifası için Kmekli S andığ ı Genel M üdürlüğüne  K. 
K. P lan ve Y önetim  Da. Bşk. lığının 17 Ekim  1969 jrün IV r : 4290 - Kî - 69 (18G) Kmk. Ş. ö ğ r .  E r. 
Ks. sayılı y az ılan y le  b ild irild iğ i görü lm üştü r.

3. — K. K. K om utanlığı başlıklı 2 1 . 2 .  1973 gün ve 25ö sayılı yazıda  54:54 sayılı K anunun  49 
ncu m addesi gereğince kurum unca daha önce E m ekli Sandığ ına m alu liyet halinin b ild irilm ediğ in in  
ifade ed ild iğ i gö rü lm üştü r.

4. — Em ekli S and ığ ı Genel .M üdürlüğünün 4 . 4 1973 gün vo 20.3/42 - 4G1 - 298 say ılı yazıda 
D um lu 51 nci Tüm en İs. Tb. Kh. B l  de askerliğ i ni yapan  er Afakbul A ç ık h an ’ın 6 . 4 .  1963 günü 
fah u r K om utanı ts. Ü stğm . N ihat M u ta f’ın em irle ri ile 10 k a d a r  benzin b idonunun  a lt ve üst ka-
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p ak la rın ın  açılm ası için vazife lond irild iğ i, bu b idon la rın  üst k a p a k la rın ı e le k tr ik  k ay n ağ ı ile k ese r
ken içinde az m ik ta rd a  benzin Iju lunm asından, b i'lonun  in filâk  etm esi neticesi sağ  ^çözünden a rız a 
land ığ ı, tedav i için 500 y a tak lı E sk işeh ir H ava hastanesine  k a ld ırıld ığ ı ve 12 . 8 . 1963 gün ve 
2767 sayılı rap o ru n  verild iğ i b ild irilm iştir. E k te  f^elen bu rap o rd a  (sağda ^öz yok lu ğ u ) b ild irilm iş
tir .

T). — Em ekli S andığ ı (lonel ^ lü d ü rlü ğ ü n ü n  23. 7 . 1973 gün ve 298 sayılı son cevabî yazısın 
da, Vazife m alü llüğü  belgeleri tanzim i h ak k ın d ak i tüzü k  hüküm lerine  göre tanzim i gereken  b ilg ile
rin tam am  olduğu sadece sürey i kaçırm ış bu lu n d u ğ u  b ild irilm iştir.

5434 sayılı K anunun 49 nen m addesi bu ahvalde  m ü racaa tı ilg ili ve y ak ın la rın a  tan ıd ığ ı gibi 
kurum u d a  baş v u ru r  dem ek su re tiy le  devlet ida resine b ir  görev verm iştir.

Hadise G . 4 . 1963 günü zuhür etm iş ve erin  gözü am eliyatla  alınm ış olm asına ve bu olayın 
em rin  ifası su re tiy le  görev sırasında  ve görevden doğm uş o lm asına rağm en k u ru m u n ca  17 Ekim  
1969 y ılında  key fiyet E m ekli Sandığ ı (Jenel M ü d ü rlü ğ ü n e  (k u ru m u n ca) b ild irilm iştir. Şayet k u ru 
mu zam anında b ild irseyd i erin  isteği yerine  ge tirilecek ti. D evlet k u su ru n u n  b ir ta ra fa  b ırak ılıp  
yanlızca d ilekçin in  k u su ru n u n  ele a lınm ası. D ev let an lay ış ın a  ve v a ta n d a ş la rın  devlete  olan inanç 
ve saygısına halel g e tirecek tir.

Hem, bu şek ildek i düşünce huk u k , hak  ve na mfet k a idelerine  a y k ırıd ır .
Karar : Yukardaki g-erekçe ile komisyonu muz 3 .7 .1 9 7 4  g’ünü yaptığı Cten'el Kurul toplantı 

smda dilekçinin isteğ^inin 4 . 6 .  1963 tarihi itibariyle yerine getirilmesine ittifakla ikararlaştır- 
mıştır.

K a ra r No. K a ra r  ta rih i

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dileikçe öaetiyle komisyon kıapai'i)

25 3 . 7 .  1974

6708/7574 - 13 . 1 . 1972

K A U F ERSO ^'
K u rtu lu ş  S am ur Sok. M ehtap A pt. 

.Vo. 28/17

lehine aldığı harar üzerine 20 . 9

(Dilekçi : R a u f  Ersoy 29 . 5 . 1963 iaH hinde  
sicil amirlerinin kasıtlı olarak verdikleri rapor se
bebiyle 5434 sayılı K anunun 39Je maddesine göre 

A N KARA ordudan ilişiğinin M ülî  S a vu n m a  Bakanlığınca ke
sildiğini, Danıştay nezdinde açtığı dava sebebiyle 

1965 tarihinde tekrar orduya alındığını; her ne kadar Danu^tay- 
dan hu süre zarfım la  geçen zamana ait maa§ ve sair haklarını da dava sırasındu istemiş ise de Da
nıştay ın >bu isteği davanın genişletilmesi mahiyetin le görerek red ettiğini.

Bilâhara bu konuda D am ştaya  müstakil dava açmış ise de bu davanın da süre aşımı sebehiyh  red
dedildiğini bildirerek, haksızlığa uğradığını bunun mahkemece ka'hul edildiğini bildirerek manş vs. 
haklarının tazmini için komisyonumuza ba.'ğ vurm uştur .)

m
Karar : Dileik mahiyeti itibariyle kaza orçanınm yetkisine dahü bulunduğu cihetle ve komis

yonumuzun böyle bir vasfı bulunmadığından, Grenel Kurulumuzun 3 . 7 .  1974 günlü toplantısın
da isteğin reddine ittifakla karar verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

26 3 . 7 . 1974
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( D ilekçenin tarih  ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra rı)

12326/12986 - 9 1973

T E M E L  A T. V ER
Afermor Cof^me A fet B lok ları 8 nci Blok 
Xo. 5 M isafire tcn  D ışkapı - ANKAKA

(Dilekçi : Temel A lve r  afete uğrayan konu tu  
yerine kendinnc ev tahsis edildiği halde, hu evin  
hilâhara elind&n ahnmış olmasından şikâyetçidir.)

D ilekçin in  A n k a ra  'S en ihayat ^Vrahallesi Y ıld ırım  Sok. No. 79’da kain evinin y u k a rıd an  kopup 
fîolen kaya  p a rça la rı ile h asara  uğ rad ığ ı tesp it ed ilm iştir. İm ar İsk ân  B akan lığ ı cevap yazısında  
d ilekçin in  K aled ib i m ahallesindeki afete  m nruz kon u tu n d an  dolayı h ak  sahibi kabul edild iğ i, an 
cak bilcâhara vu'lcu bulan  ihbar üzerine dilekçinin a fe tten  m asun başka b ir  kon u tu  b u lu n d u ğ u  te s
p it ed ilerek  hak  sah ip liğ in in  ip ta l edildiği b ild irilm iştir.

D ilekçi kend isin in  incelem e ve k u r ’a ta r ih in d e  başka b ir  evi bu lunm adığ ın ı m ü racaa tın ın  1967 
ve 1968 ta rih le rin d e  çok eskiden vuku  bulm uş o lduğunu  ve K eçiö ren’dek i evini borcu sebebiyle 
satm aya m ecbur kald ığ ın ı b ild irm iştir.

D ilekçi D an ış tay a  dava açm ış ekseriyetle  12 nci Daire davayı re;t otmi«tir.

Karar : Kaledibi Mahallesinin afet bölşfesi ilân edildiği tarihte dilekçinin Keçiörende bir evi bu
lunduğu tmar İskân Bakanlığının 22 , 5 . 1971 gfün ve 060101 - 02.A sayıh yazıdan anlaşılmış ve 
adı ge«en Bakanlıkça Komisyonumuza yollanan Keçiörendeki evin satışına dair tapu dairesinde 
düzenlenen 2 . 9 .  1970 tarihli resmî senet muhtevasından, Keçiörendeki evini imzasız olarak ka
yıtsız, şartsız Ba3n:am Gül’e hibe ettiği anlaşılmakla, isteğinin reddine karar verildi.

K ara r No. K a ra r  ta r ih i

2- 3 . 7 .  1974

12772/13432 - 7 . 6 . m 73

T A L İP  VACJCI
T. B. M. M .’de Polis Sicil 1842

( Dilekçi : 19G3 yü ın d a  bir devre terfiine mani  
olacak haksız hir karar verildiğinden şikâyetçidir.)

A NKARA

('e lbo lunan  (izlük dosyanın  D iy a rb ak ır  E m n iy e t M üdürlüğünde görevli polis m em uru iken dev- 
r'iyo g'örevi sırasında , polis m em uru Sabrı K ayaş ile kavf^a e ttik le ri b irb irle rin i d övdük leri ve h a 
k a re t e ttik le ri, rap o r, şah it beyanı ve kend i ik ra r la r ın d a n  an laşılm ıştır, l^u hadise  sebebiyle D iy a r
b ak ır  E m niyet M üdürlüğü  Polis D ivanınca b ir devre te rfile rin in  {reri b ırak ılm a la rın a  k a ra r  v e ril
d iğ i ve bu k a ra rın  V ali ta ra f ın d a n  onay land ığ ı görü lm üştü r.

•
Karar : Komisyonumuzun 3 . 7 .  1973 günlü Genel Kurul toplantısında dileikçinin isteğ’i özel af 

dileği niteliğinde görülmüştür. Ancak dilekçinin zabıta g^örevlisi iken (g-eceleyin saat l ’de devriye 
görevinde iken kavga etmiş olması, bu kavganın bir döğüşmeye dönüşmüş bulunmasına binaien), 
dilekçinin af isteği kabule şayan görülememiştir.

K a ra r No. K a ra r  ta r ih i

28 3 . 7 .  1974
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(Uilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3434/2951, İİ3184/13184 - 1 . 12 . 1964
(Dilekçi : T ü rk  ve M m e v i  liselerinde M aarif  

rl. M Uri 1 1 UlJNv^oUı . . - t  n  j^  _ M ü d ü r lü ğ ü m e  tay ın  suretiyle aynı yu larda  muş-
VıekıM A v u k a t S ah h  O ta ran  , . ı, % 7 ^ y ^ n o o »

, T- T - ci 1 I X-  10/ 1 tereken ogretme^üvk yap tığ ı  haMe 1341/1933 e 
K ad jkoy  P la jy o lu  K a d ım g a  S okak  No. : 18/1 , . j  f .  . 7 7-7-~.kadarkı sure içinde geçen h izmetin in  emekliliğine

K adıköy  - lS T A N B n >  sayılmadığındmı bahisle kanun î hakk ı  olan hu sü
renin de emekliliğine ilâvesini is temektedir.)

K a ra r  :
1. Solef Komisj’-oRiımuz ta ra fın d a n  14 . 5 . 1969 gün  ve 5870 No. lu  K a ra rın  özetinde : «Dilek

çinin 1341 - 1933 y ılla rı a rasında  öğretm en o larak  T ürk  ve ^Vluvesi liselerinde aynı zam anda Türkçe 
derslerin i fiilen  oku ttuğu  dosyada m evcut İs tan b u l M aarif ^Müdürlüğü 22 M art 1341 ta r ih  ve 9409 
sayılı* yazısından ve d iğer dosya m eyanm daki M illî E ğ itim  B akanlığ ı yandığ ı zam an kaybolan ve 
yanan  evrak m eyanında 'b u lu n d u ğ u  için tevsik edilm eyen vesikalarda ibraz edilm iş bu lunduğu  
SÖzönüne a lın arak  ve «esasen 1683 sayılı K an u n  y ü rü rlü ğ e  {îirdiği 1930 y ılına  k ad a r geçen hizm et
le r ve bundan  sonra devam  edenlerin  em ekliliğe sayılm ası aşikâr bu lunduğu  cihetle sayıılmadığı 
idd ia  e ttiğ i be lirtilen  8 y ıllık  hizm et süresin in  de em ekliliğine ilâve edilmcssine oy b irliğ iy le  14.5.1969 
günü  k a ra r  verildiğine» dosyanın tetk ik inden  anlaşılm ıştır.

2. K a ra r  kesinleşm iş ve itiraz  m üddeti dolm uştur. Dilekçe K arm a Kom isyonu Genel K u ru lu 
nun  15 . 3 . 1972 günkü to p lan tısında  M aliye B^ıkanlığının 14 . 10 . 1970 gün  ve 115619-122-16059 
sayılı cevabî yazısında y u k a rd a  1 nci m addede sözü edilen kesinleşmiş kararım ızın  yerine g e tiril
memesi üzerine, Selef Komisyon ta ra f ın d a n  140 say ılı K an u n u n  1 2 'nci m addesi m ucibince ilân  edil
miş ve bu  kere yeniden ele a lın ıp  3 . 7 .  1974 günü  Dilekçe K arm a K om isyonu Genel K u ru l 
top lan tısında  davet edilen H üküm et tem silcisi de dinlenm iş ileri sürm üş olduğu aleyhteki sebepler 
ile M illî E ğ itim  ve M aliye b ak an lık lan n ın  28 E y lü l 1970 gün  ve 2 0 -l/M 0 .0 7 8 5 6 7 /X X X II-2 3  sayılı 
cevabî yazılarında: 1683.. 5344 ve 545 sayılı K a n u n  hüküm lerine ayk ırı bu lunan  sözü edilen 
T. B. M. i\I. Dilekçe K arm a K om isyonu k a rarın a  uy u la rak  ilg ilin in  Muvsevi lisesi k ü ltü r  dersleri 
öğretm enliğinde geçen süresin in  hizm etine ilâvesine im kân görülememiş ve bu husus Sand ık  M üdür
le r K u ru lu n ca  10 . 9 . 1970 gün  ve 28679 sayı ile k a ra ra  bağlanm ış o lduğunu H üküm et tem sil
cisi ta ra f ın d a n  itiraz  edilerek belirtilm iş K om isyonum uz H üküm et Tem silcisinin itiraz ın ı yerinde 
görerek e\'\^elki Selef Komisyon ta ra fın d a n  verilen  14 . 5 . 1961 gün ve 5870 sayıüı K a ra rın  k a ld ın l-  
m asm a H. M üeyyed D inçsoy’u n  saynlmadığını id d ia  e ttiğ i be lirtilen  8 y ıllık  hizm et süresin in  emek
liliğine ilâve edilmesine d a ir  iste^im n de redd ine  oy birliğ iy le k a ra r  verildi.

K a ra r  No. K a ra r  ta r ih i

29 3 . 7 .  1974

545/586 - 23 . 3 . 1963 (Dilekçi : M uvazza f  askerliği sırasında ve ifa
M UAAOIER K O CA  ettiği görevinde (B e ton  dökerken fazla  zorlamM

Ax X» 1 AT 1, M ticesi) uğradığı hastahğı sebebiyle senelerce de-
Güzelbahçe A ta tü rk  Mah. tZ M İR  ^  7 7 x 7 ^ 7 • .  ^ •vam  eden m u h te l i f  askeri hastanelerdeki tedavisi
sonucu malul kaldığı halde 5434 sayılı K a n u n u n  tanıdığı 1,5 y ıl l ık  süre içinde K u ru m u n ca  veya
şahsen müracaat edilmediği için malul aylığ ı hağlanamadığından m üştekid ir .)

Süresinde itiraz  edilmemek suretiy le  kesinleşen K ararım ızı M aliye B akanlığı infaz etm eyip i t i
razda bu lunm uştur.

A skerlik  görevini K aradeniz  E reğ lisi Üsler K o m utan lığ ında  yapm ak ta  iken â n z a la n an  M uam 
m er Koca İzm ir Mevki H astanesince verilen 8 . 2 .  1954 gün  ve 701 sayılı çü rük  rap o ru  üzerine 
ayn ı ta r ih te  te rh is  edilerek askerlikle ilişiği kesild iğ i halde, te rh is  ta r ih in d en  itibaren  5434 sayılı
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(I>il«î:çenin tamlı ve \ o ,  su ile  sahibinin adı, adnesi ve d ikk ço  özetdyle komisyon k a ra n )

K anunun  49 ncu m addesi üe tan ınan  1,5 y ıllık  sü resi içinde m üracaat etm ediği İzm ir Mevki H as
tanesinden veriilen 8 . 2 .  1954 ve 701 sayılı rap o ru  Sandık  Sağlık K u ru lu n ca  incelenmiş «Belk^ımiği 
Tü'beı^külozu» m ü teadd it rap o rla rın d a  tespit edilen  (İki ta ra flı adenit Tbc.) hastalığı ile ilgili bu
lu nup  bu hastalığ ı da in tian î ve bünyevî m ahiyette  olduğunu, va^iife m alu llüğünü gerektirm ediği
ne, adı geçene i)434 saydı K anunun  56 ncı m addesi gereğince vazrfo m alullüğü aylığı btığlanm ası
na S andık  M üdürler K uru lunca  6 . 2 .  1969 gün  ve 1358 No. ile k a ra ra  bağılanmış ve kesinleşmiş 
bu lunan  k a ra rın  yerine getirilm ediği B akanlık  yazıla rın d an  anlaşıdmıştır.

Dilekçe K arm a Komisyonu (jenol K uru lunun  J5 . 3 . 1972 gümlü top lan tısında  M aliye B akan lı
ğ ından  a lınan  oevabî yazısı üzerine 140 sayılı K an u n u n  12 nci m addesi gereğince -ilân edi'lmiştir.

Dilekçe K arm a Komisyonu Genel K u ru lu n u n  3 Temmuz 1974 günkü top lan tısında  Dilekçi M u
am m er Koca (vefat ta r ih i 19 Ekim  1968) nm  evvelce Solef Komiisyonumuz ta ra fın d an  lehine ve
rilm iş k a ra r yeniden ele alınıp incelendikten ve Kom isyonda H üküm eti tem silen (M aliye B akanlı 
ğı ve Em ekli S andığınca gelen temsilci, «140 say ılı K anunun 5 nci m addesi ve gerekse 5434 say ılı 
K anunun 45 nci m addesinin; m alûllük iştirakçilerin in  vazifelerini y ap tık la rı s ırada  vazifelerinden 
doğmuş olursa buna (vazife malülilüğü) ve bunılara u ğ ray an la ra  da (vazife m alulü) denileceği hü k 
m üne ujTnadığından va7:ife m alullüğü aylığı bağlanm am ış olduğunu. T, B. M. M. Dilekçe K an n a  
K om isyonunun k a ra rı her ne kad ar kesinleşmiş ise de, gerek 140 sajnlı K anunun 5 nci m addesi ve 
gerekse 5434 sayılı K anunun  45 ve 56 ncı m addeleri m uvacehesinde S andık  M üdürle r K u ru lu n ca  
sözü edilen k a ra rı yerine getirilm esine im kân görülem em iş o lduğu b ild irilm iştir.

Karar : Dilekçi Muammer Koca hakkında atıfet olarak malullük 
na 2490 No. ile 27 . 6 . 1967 gününds oy bdırliğ'iyle verilen kaa*arı3 
Karma Komisyonunca sö ^  edîle/a karar yeniden incetendiğ'inde;

Maliye Bakanlığının 8 Mart 1972 gün ve 115619-37-7401 sajnlı oevabî yazısında: Maliye Ba
kanlığı lüe T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından g’önıdeniilen Hükümet telmısiiîlciHinin 
itirafa döınlendi usul ve mevzuat g'ereğinoe itirazı yeı̂ imdıe görüleırdk, Selıef Komüsyon tarafından 
(Muammer Koca*ya atıfet olarak malullük ayUğı bağlajımasma dair verilen kararın kalidınlıma- 
sma, adı geçen er 19 Ekim 1968 tarihM e öldüğüne göre maaş bağlanması istıeğinin reddine oy
birliğiyle 3 . 7 .  1974 günkü ıtoplantısında karar verüdi.

K a ra r  No. K a ra r  ta rih i

aylığı bağlanması- 
7 . 1974 günü Dilelkçe

30 3 . 7 .  1974

13556/14216 - 31 . 8 . 1973

H A LİL  İBRA H İM  K IZ IL I UM .VK 
Divan Yolu Tüı^be Sok. No. ; 20

( ’ağaloğlu  - tSTA N JU JL

(Dilekçi : TCD D  Sirkeci tsletme.n m üfe ttiş le 
rinden iken 5 . 5 .  1964 tarihinde nudûlen emekliye  
sevk edildiğini f i i l \ , h i z m e t i ^ 2 y ı l  11 ay, 7 gün  olup, 
hizmetinin 25 yda  tamamlanarak kendisine emekli 
ikramiyesini verilmesini istemektedir.)

T. e .  Em ekli Sand ığ ı Genel M üdürlü ğ ü n ü n  13 . 5 . 1974 gün ve 20-3/23-515-17 say ılı cev^tbî 
yazuiJiıda : İlg ilin in  eme'kliye ay rd d ığ ı ta r ih te k i fiilî hizm eti 25 y ıldan  az 22 yıl 11 ay  7 gün ol
d u ğ u n d an  adı geçenin em ekli o lduğu  ta r ih te  yÜLÜrlükte bu lunan  5434 say ılı K an u n u n  89 ncu 
m addesi gcroğince omr*kli ik ram iyesi verilem ediği h ild irilm iştir.
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G-ereği düşünüldü : Dilekçiımı yukarda özeti açılklaanan düekçeesinde vaki isteği Komisyonu
muz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden -olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g^rülmediğ"ine oy birliğiyle karar verildi.

Ivarar No. K a ra r  ta r ih i

(Dilokçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özjetiyle ikomisyon kam n)

31 :i . 7 . 1974

Ba.<jk{nı 
İçel Mi l l e tvek i l i  

Siildpnnn Şvu.Kek

Sözcü 
tstanl)ul Senatörü 
Mehmet F eyya t

Sözcü 
İzmir M illetvekili 
Xeccar Tiirkcan

K â t i p  
T oU i r da ^  il l e t vek i  1 i 

Ömer Kahraman

Üye
(ia/.iantep Senatörü  

Salih Tanyeri

()ye
11atay M illetvekili 

i^ahri ince

(!^ye
K. Mara.ş M illetvekili 

tsm et Ağaoğlv

Ü ye
Sivas ^Milletvekili 

A h m et  Arılcan

Cye
Ti'ahzon M illet^ekili 

L ii t f i  Koldaş

Karar adedi : 31 

Dilekçe adedi : 37
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Sayı : 3

Tevzi tarihi 
/ 5 . 4 .1975 Sah

(Dilekçenin tarih \c  No. su ile a ı̂hibinin adı, î.dresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2203/2203 - 13 . 11 . 1974 (Dilekçi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
DR NAZIM BAŞ açılan fizik tedavi ve rehabilitasyon branşı ihtisas imti-
. . . . .  ^  ^  ̂ hanını kazandığını. Sfilletvekili olması sebebiyle Ana-
Abıdınpaşa Esenler Sokok. No. : 13/7 ® , , ,

yasanın 78 nci maddesinde yazılı yasaklayıcı hüküm
Cebeci - ANKARA gereği asistanlığı fahrî yapmak isteğinde bulunduğunu, 

hu isteğine karşılık da Bakanlığın Tababet Uzmanlık 
Tüzüğünde Türk vatandaşlarının fahrî asistanlık yapma'arma dair sarih bir madde bulunmadığından; asistan
lığa kabul edilmediğini, halbuki kendisi gibi Milletvekili olan Nafiz Yıldırım ile Senatör Lütfî Bilge’nin asis
tanlıklarına devam etmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyonunca karar verildiğini 
hatırlatarak kendisine de aynı imkânın tanınmasını istemiştir.)

Adı geçen, Lütfi Bilgen’in Komisyonumuzun 146 rayılı haftalık dergisinde yayınlanmış 28 . 2 , 1973 
gün ve 17529 sayıh ve Nafiz Yıldırım 127 sayıh haftalık dergimizde yayınlanmış 10 . 3 . 1972 gün ve 15555 
sayılı kararlarla 'ihtisaslarına devam etmelerine karar verildiği görülmüştür.

1 8 . 4 .  1973 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Ta'-abet Uzmanlık Tüzüğünde, Türk vatandaşları için 
fahrî asistanlık yapacak ya da yapamayacakları hakkında bir hüküm bulunmamasının Bakanlığı tereddüde dü
şürdüğü anlaşılmıştır.

Böyle bir hüküm olmaması ihtisasa kabul edilmemeyi gerekli kılacak bir sonuç çıkaramaz. Parlamento 
üyeliği ile bağdaşan ve bağdaşmayan hususların özel bir kanunla düzenleneceği Anayasa hükmüdür.

Bahsi geçen özel Kanun ise henüz çıkmamıştır.
Bu sebeple de pek çok parlamento üyesi doktorluk, avukatlık, . . . v. s. işlerle uğraşmaktadırlar.

KARAR : Doktor olup ihtisas imtihanını kazanmış bulunan dilekçinin. Devlet Hâzinesinden bir ücret 
almadan ihtisasa alınmasma oy birliği île karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

128 29 . 1 . 1975
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(Düokçoaıin tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilekçe özetiyle koıııisyoa karan)

486/4860 - 22 . 9 . 1962 (Dilekçi : Genarelliğe terfie müstehak bulunduğu
vıl. 27 Mayıs înkilâhı üzerine idarece görülen lüzuma 

, BURHAN GÖKSEL ■
hinaen re'.ıen emekliye sevk edilerek mağdur edildiğini,

ı^ııır.. ııv. r v « ı . . cmcklilik işleminİH iptali ile generalliğe terfi ettirilme-
Adakale Sokak No. ; 41/3 . . .

smı istemiştir.)
Yenişehir - ANKARA

1. Dilekçe Karma Komisyonu 1 1 . 5 .  1967 gün ve 2143 sayıh Kararı ile, re’sen emekliye sevk işleminin 
yersiz olduğunu kabul ederek, dilekçinin kaybettiği bütün hakların (kıdem, terfi, maaş farklariyle, kanunî 
özlük hakları ve tâyin bedeli, hizmetleri zamlarının errsal gibi) kendisine, verilmesine, emeklilik hak ve 
istihkaklarının mahfuz tutulmasına karar vermiştir.

2. Bu karara karşı. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar Tunçkanat ile Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu tarafından itiraz vuku bulmuştur.

3. İtiraz üzerine konu bir raporla Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna tekrar sunulmuş, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 4 .  1968 tarihli ve 49 ncu Birleşiminde görüşülmekte iken. Komisyon 
Başkanımn isteği üzerine geri alınmış olan dilekçiye aii rapor Komisyon Genel Kurulunun 11 . 12 1968 
tarihli toplantısında incelenmiş ve aynen kabul edilereV: Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına sunulmasına karar 
verilmiş ise de Meclislerin tatile girmesi nedeniyle dosya gönderilememiştir.

4. Bilâhare 21 . 4 . 1971 günü toplanan Karma Komisyon eski raporu aynen kabul ederek Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına sunulmasına karar vermiştir. Bu defa Dilekçe Karma Komisyon raporu Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 11 . 11 . 1971 tarihli vc 3 ncü Birleşiminde görüşülmekte iken, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinden bir zatın isteği üzerine tekabbiil için iade edilmiş bulunan Alb. Burhan GöksePe ait 
raporumuz Dilekçe Karma Komisyon Genel Kurulunun 10 . 3 . 1972 tarihli toplantısında tekrar incelenmiş ve 
aynen kabulü ile Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun yüksek tasviplerine sunulmasına karar verilmiş 
ise de; rapordaki imza noksanlığı nedeniyle gönderilememiştir.

KARAR ; Karma Komisyonumuz 29 . 1 . 1975 gi:nü saat 10,30'da toplanmış dilekçiye ait dosya üzerinde 
vaki Köriişmcleı- ncticcsindc, Dilekçe Karma Komisyonu Geuel Kumlunun evvelce dilekçi hakkmda verilen 
H . 5 . 1967 gün ve 2143 sayılı müspet kararın ka!dın!masına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

129 29 . 1 . 1975

255/255 - 24 . 12 . 1973 (Dilekçi : Millet Meclisinde Şef Garson olarak ça-

CEVAT GÜRTÜRK hamakta iken. Tabldot Âmirinin garezi ve hadiseleri

T. B. M. M. Daire Müdürlüğünde Odacı
yeniden Mecliste görev verilmiş ise de, yeni görevinin 

ANKARA odacılık olduğunu ileri sürerek,

/. Şef garsonluk memuriyet ve görevinin iadesini.
Bu hususta Danıştaya açılan iptal davan Damştayca ^yapılan işlemde usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyleı^ 

iptal edilmiş olup, bu yargı kararı ile dilekçinin haksızlığa uğradığı değil, yapılan işlemde usulsüzlük bulun
duğu tespit edilmiştir. Göreve iade mevzubahis deği’dir.

2. Maddî ve manevî zararının ödenmesini istemektedir.)

Dilekçi bu hususta tazminat davası açmış, fakat sonradan bu davadan 6 . 4 .  1973 tarihli dilekçesi ile 
feragat etmiştir, H. U, M, K. göre feragat katî sonuç verir. Bu sebeple Komisyonumuz konuyu görüşme
miştir.



GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Komisyonumu/ Genel Kurulunun 29 . 1 . 1975 günlü toplantısmda; dilekçinin 
özlük dosyası tekrar incelenip, şikâyet ve isteklerin iıaklı olmadığı sonucuna varıldığı cihetle, isteğin reddine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

— 3 —

(DileJkç<îiîdn tarih ve No. su ile sahibinin adı, adneai ve dibekçe özetiyle komisyon karan)

130 29 . 1 . 1975

11039/11699, 10412/11071 - 1 1 . 1 .  1973

MUSTAFA AVCI
Çankaya Sivil Savunma Mülehassjsı

(Dilekçi : Kore cephesinde 1954 ve 1955 tarihleri 
arasında harpte bulunduğunu, yurda dönüşünden son
ra 2 . 1 .  1956 ydında ordudan ayrüdığmı emsallerine 
verilen 1 yıllık Kore kıdeminin kendisine de verilmesini

ANKARA istemektedir.)

5 Ağustos 1951 gün, 3/13474 sayılı ve 4 Ocak 1961 gün, 5/717 sayılı kararnameler «Kore Birleşmiş Mil
letler Türk Silâhlı Kuvvetlerinde, göreve devam ederek yükselme şartlarını da kazanmış olması halinde 
emsali subayların normal yükselme tarihinden bir yıl önceki 30 Ağustos 1959 tarihinde bir üst rütbeye yük
selmek suretiyle Kore kıdeminden faydalanmasının mümkün olduğu» hükmünü âmirdir.

Millî Savunma Bakanlığının 16 . 3 . 1973 gün ve 4006-1-73 sayılı cevabî yazısında : 5 Ağustos 1951 gün 
ve 3/13474 sayı ile 4 . 1 . 1961 gün ve 5/717 sayılı Kararname hükümleri gereği, dilekçinin 30 . 8 . 1959 
tarihinden önce Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılmış olması sebebiyle Kore kıdemi verilmesinin mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Komisyonumuz Genel Kurulunun 29 . I . 1975 günlü toplantısında, dilek
çinin, 30 Ağustos 1959 tarihinden önce 2 Ocak 1956 tarihinde ordudan ayrılmasiyle, göreve devam ederek 
yükselme şartını kendisi bertaraf etmiş olduğu cihetle, kıdem isteğinin reddine, Sakarya Milletvekili Sayın 
Vetlat önsal ve Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kah ıman'ın çekimser oylarına karşı, oy çoğunluğu ile 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

131 29 . 1 . 1975

15861/15861 - 30 . 6 . 1965

KERİM  YILMAZDÖL 
Atıfbey Mah. 5 nci Sok. No. : 18

ANKARA

(Dilekçi : İstiklâl Harbinde aldığı yaralar sebebiyle 
ve yıllarca tedaviden sonra ordudan çürüğe çıkartıldığı 
ve halen de bu rahatsızlıklarla malul olduğu halde ma
luliyet maaşı bağlanmadığından şikâyetle hu mevzuda 
karar verilmesini istemektedir.)

1. Dilekçe Karma Komisyonu bu hususta Bakanlıkça verilen cevabı inceledikten ve bir temsilcisini de 
çağırıp dinledikten ve temsilcinin de müspet beyanı nazarı itibare alınmak suretiyle çürüğe çıkarılmasına 
sebebolan yaraları İstiklâl Savaşında aldığı ve bunların neticesi vücudunda husule gelen marazi hallerin sonu
cu malul maaşma müstahak bulunduğuna oy birliğiyle 27 . 6 . 1967 tarihinde 2941 No. ile karar verilmiştir. 
Süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen bu karar infazı için Millî Savunma Bakanlığına gönderilmişti.

2. Millî Savunma Bakanlığı usûl ve esas yönünden bu karan infaz edemediğini belirterek ezcümle,
a) Maluliyet maaşı tahsisi için Bakanlığa vaki müracaatında raporlarına göre 551 sayılı Kanunun em

raz cetveline girmediğinden bahisle talebinin reddedildiği halde süresinde Danıştaya başvurmayarak T. B. M. 
Meclisine müracaat ettiğini.



m
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(Dilekçenin tarih ve Nö. su ile salıibimin adı, »dnesi v̂ e dilekçe özetiyle komisyon kararı)

b) Kendisinde maluliyet arızası olarak tespit edilen yaranın emrâz cetveline girip girmeyeceği hususunun 
tayin ve tespitinin sağlık kurullarına mevdu bulunduğu cihetle ittihaz edilen ve kesinleşmiş bulunan kararın 
yerine getirilmediği bildirilmektedir.

3. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 1 . 1968 günlü toplantısında Milli Savunma Ba
kanlığından alınan cevabî yazısına 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uyularak Haftalık K arar Cetveliyle 
ilân edilmesini müteakip Komisyonda tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

4. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 3 Temmuz 1974 günü toplantısında gündemin birinci 
maddesinde yer alan dilekçi Kerim Yılmaz Döl’ün maluliyet maaşı verilmesine dair kararı benimseyerek ye
rinde görüp, bir raporla Senatonun tasvibine sunulmivsına uygun görmüş ise de; Komisyonumuzun verdiği 
bir ara kararı ile,

a) İlgilinin maluliyetinin tevsiki bakımından ilk askerlikte almış olduğu rapor ile, sonradan almış ol
duğu raporlarının suretlerini,

b) tIgili erin 1005 sayılı Kanuna göre şeref aylığ' alıp almadığını Millî Savunma Bakanlığından sorul
masını istemiştir.

5. Millî Savunma Bakanlığının 25 Temmuz 1974 gün ve 4063.1-927-74 madalya (İdarî/9’a) 109/52 sayılı 
cevabî yazısında ise, şahsa Millî Savunma Bakanlığınca İstiklâl Madalyası verilmemiş olduğunu, ilgi de be
lirtilen sayıda başka bir şahıs kayıtlı olup adı geçenin başka kaydının bulunmadığı bildirilmiştir.

NETİCE VE KARAR : 29 . I . 1975 günü Komisyonumuzun gündemin 1 nci maddesinde yer alan di
lekçi Kerim Yılma/ DörUn dosyası ele alınıp incelendi.

Maliye Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı tarafından gönderilen Hükümet temsilcilerinin mütalâası dilekçi 
hakkında göriişleri sorulduğunda müspet bir mütalâada bulunmadığı vc hu görüşe Komisyon katılarak Selef 
komisyon tarafından müspet kararın kaldırılmasını benimseyerek ve Millî Savunma Bakanlığının 16 Ocak 1%8 
gün ve 10I6/I-67 sayılı cevabî yazısında ise «Kerim Yılmaz Döl hu vatana hizmet etmiş gazilerimizden biri
sidir. İstiklâl Harbimizde 16 . 7 . 1337 tarihinde Y rm ur tepede sağ el işaret parmağından yaralanmıştır. 
Anzasının 551 sayılı Kanuna bağlı emrâz cetvelindeki derecelerden birine girmesi halinde ilk müracaat üzerine 
kendisine maaş bağlanması Bakanlıkça memuriyetle yerine getirilecek bir şükran borcu telâkki edilirdi. Ancak 
sağ el işaret parmağı M. P. mafsalındaki ankilozun emriız cetvelindeki derecelere girmesi dolayısiyle kendisine 
maaş bağlanmasına imkân göriilmemiştir.

Yüksek Komisyon anzasının emraz cetvelindeki 6 ncı dereceye girdiğini kararında kabul etmektedir. Bir 
arı/anm  emraz cetvelindeki hangi dereceye girdiği tatbikatta yetkili Sağlık Kurullannca karara bağlanmak
tadır. Emraz cetvelindeki yazılı bulunmayan bir anz:.nın, 6 ncı derece sayılması yolundaki kararın, 551 sayılı 
Kanuna aykın olacağı düşünülmektedir» Bakanlığın eski itiraz sebebinde haklı bulmuş vc neticede Selef Ko
misyon tarafından müspet verilmiş kararın hatalı olarak benimsenmesine Hükümet temsilcilerinin itirazı üze
rine, her ne kadar eski kararımız Selef Dilekçe Karmn Komisyonunca benimsenmiş ise de bu kere anlaşılan 
hatanın ortaya konmasında Dilekçe Karma Komisyonumuz kendisini görevli saymış ve Komisyonumuzun 
bu tutumu hatalı görülecek olursa tevzi tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilmekle hatanın tashihi 
daima kabul bulunmaktadır. Bakanlığın itirazı ve infaz edemediği cihet tartışıldı. İtirazı yerinde görülerek 
selef Komisyonumuz tarafından verilen 27 . 6 . 1967 gün ve 2941 sayılı maluliyet maaşı bağlanmasına dair 
kararın kaldırılmasına ve isteğinin reddine 29 . 1 . 1975 tarihinde oy biriiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

132 29 . 1 . 1975
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(Dilek<^enin tarih ve No, su ile saliibinin adı, aclread ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

423/423, 1317/1317 - 26 . 1 . 1974 

EMEL ERUTKU
Ataköy 2 nci Kısım K. 45 Blok D. 38

İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen babasının, yaş haddinden emekliye 
cynldığında 23 yıl 17 gün fiilî hizmetine karşılık 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20-4-25383-88-165-30 sayılı cevabî yazı
sında : Yaş haddinden emekliye ayrılan ve bilâhare ölenin fiilî hizmeti 23 yıl 17 gün olup, 25 yıldan az bu
lunduğu cihetle emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanuı î imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin bahası Raht letullah Baydu'nun fiilî hi/.meti 23 yıl 17 gün iken 
yaş haddinden emekliye sevk edildiği ve hilâhara vefat ettiği için 25 yılını tamaınlayamadığı cihetle bu müd
detin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen karariar gibi hizmet 
müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle dul ve vetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy bir
liğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

133 29 . 1 . 1975

481/4S1 - 29 . 1 . 1974

PERİHAN ERAY
Acıbadem Dörtyol Saray Ardı Sok. Saray Apt. 
No. : 8/9

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Malulen emekliye ayrıldığında 24 yıl 7 ay 
5 gün fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi veril
mesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 
. 1974 gün ve 20-4-08-351-59 sayılı cevabî yazısında : 
Millî Savunma Bakanlığı, İstanbul Deniz İkmal Grup 
Amirliğinde görevli iken, 25 . 4 , 1967 günü adî m a

lul olarak emekliye ayrılan ve 15 . 8 . 1969 günü vefat eden Neşet Eray'ın 24 yıl 7 ay 5 gün olan hizmeti 
25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî imkân görülmediği, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin eşi Neşet Eray’ın fiili hizmeti 24 yıl 7 ay 5 gün iken malüliyeti 
nedeniyle 25 yılım tamamlayamadığı ve bilâhare vefat ettiği cihetle hu müddetin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı 
hususunda Dilekçe Karma Komisyonumu/ca verilen kararlar gibi müddetin atifet ve lütuf olarak 25 yıla 
iblâğiyle dul ve yetimine emeklilik ikramiyesi verilme .ine py birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

134 29 . 1 . 1975



(rJilckçeaın tarih vc No. su  ile sahibimin adı, adn«Fri ve dikkçe özetiyle k»xmsyon kararı)
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662ı'662 - 13 . 2 . 1974 (Dilekçi : Maluliyet nedeniyle emekliye sevk edilen
ve bilâhare ölen, babası Mehmet Güneş’in 29 yıl 1 ay

NEZİHE KELLECİ
Mayıs Gülü Sokak Deniz Apt. No. : 3 1

Kadıköy - İSTANBUL

15 gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 gün ve 20-13/MOO 66662 sayılı cevabî yazı
sında : Dilekçinin ölü babası Mehmet Güneş’in maluliyet nedeniyle emekliye sevk edildiği tarihte, fiilî hizmet 
süresinin 30 yıldan az. 29 yıl 1 ay 15 gün olduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine imkân görülemediği 
bildirilmiştir.

GERECt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin ölü babası Mehmet Güneş'in fiilî hizmeti 29 yıl I ay 15 gün iken 
maluliyet nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, 30 yılmı tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi
30 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atifet vc 
lütuf olarak 30 yıla iblâğiyle dul ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

135 29 . 1 . 1975

712/712 - 15 . 2 . 1974 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldı-
HALİL ÇELİK H  ay 15 gün fiilî hizmeti olduğundan,
^  ■ r,t . emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)Camı Man.

EĞRİDİR

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20.2/69189/95.472.07 sayılı cevabî 
yazısında : Adı geçenin hizmet süresinin 25 yıldan az, 23 yıl 11 ay 15 gün olduğundan, emeklilik ikramiyesi 
verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin fiilî hizmeti 23 yıl 11 ay 15 gün iken yaş dolumundan emekliye 
ayrıldığından vc 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle kendi
sine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

136 29 . 1 . 1975
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile saliibiniin adı, adnesd ve dilekçe özetiyle komisyon kanan)

llA jllA , 2206/2206,
2088/2088 - 21 . 2 . 1974 
FERİDE IŞILTAN
Okmeydanı 1. E. T. T. Sitesi D - Kapısı No : 3

Şişli - İSTANBUL

(Dilekçi : Görevde iken ölen eşinin fiilî hizmet süresi 
29 yıl 9 ay 12 gün olup. 30 yıla ihlâğiyle emeklilik 
ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 24.6.1974 
:,ün ve 20-I3/MOO 49172 sayılı cevabî yazısın
da : Adı geçenin görevde iken öldüğü tarihte, fiilî 
Iiizmet süresinin 30 yıldan az 29 yıl 9 ay 12 gün oldu

ğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân^örülmediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin ölü eşi Ba^attin Işıltan'ın fiilî hizmeti 29 yıl 9 ay 12 gün iken, 
ölümü nedeniyle 30 yıhnı tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 30 yıla iblâğı hususunda 
Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 30 yıla iblâ- 
giyle dul ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

137 29 . 1 . 1975

853/853 - 2 . 3 . 1974
AHMET TEVFİK ZORLU
Ayşe Sultan Korusu Maltepe Apt. No : 150/2

Bebek - İSTANBUL

(Dilekçi : Millî Savunma Bakanlığı, Gelibolu A s
kerlik Şubesinde Lv. Kd. Yzb. sı iken 31 . 3 . 1955 
yılında malulen emekliye ayrıldığını, 23 yıl 6 ay olan 
fiili hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini 
istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 10 . 1974 gün ve 20-4/13-144-34 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin fiilî hizmet süresi 23 yıl 6 ay olup. 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi verilmesine im
kân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Ahmet Tevfik Zorlu’nun fiilî hizmeti 23 yı! 6 ay iken malulen emek* 
liye ayııldığından, 25 yıhnı tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğiyle Dilekçe Kar
ma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle kendisine 
emeklilik işkramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

138 29 . 1 . 1975

861/861 - 2 . 3 .  1974 
HAŞAN POYRAZ 
Kangal Tekkesi Köyü

(Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı
nı, 23 yd 10 ay 5 gün olan fiilî hizmetine karşılık emek
lilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

Kangal - SİVAS

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüzünün 4 . 6 .  1974 gün ve personel - 81441-28771/62849 sayıh ce
vabî yazısında : Adı geçenin yaş dolumundan emekliye ayrıldığı tarihte, fiilî hizmet süresinin 25 yıldan az,
23 yıl 10 ay 5 gün olduğundan, emeklilik ikramiyesi \erilmesine imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçi Masan Poyraz’ın fiilî hizmet süresi 23 yıl 10 ay 5 gün iken, yaş dolu
mundan emekiiye ayrıldığından, 25 yılını tamamlayamarliğı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iMâğı ile 
Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin âtıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle 
kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

139 29 . 1 . 1975
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(Dilelıçeııiii tarih v€ No. su ile saJıibiran udi. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

891/891, 1747/1747,
2319/2319 - 5 . 3 .  1974 
BURHANETTİN BARIŞÇILAR 
Kemerhatun Mah. Kılıçaslan Sok. No : 24/26

Beyoğlu - İSTANBUL

(Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldı
ğını, 23 yıl 3 ay 21 gün olan fiilî hizmetine karşılık 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29.6.1974 
gün ve 20-2/318421/61-176-34 sayılı cevabî yazısında : 
Adı geçenin emeklilikte muteber fiilî hizmet süresi 25 
yıldan az 23 yıl 3 ay 21 gün olduğundan emeklilik ikra

miyesi verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNtJLDÜ : Dilekçi Mehmet Burhnnettin Banşçjlar’ın fiilî hizmeti 23 yıl 3 ay 21 gün iken 
y aş dolumundan emekliye aynldı^mdan, 25 yıhnı tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 25 
yıla iblağı hususunda, Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kaı-arlar gibi hi/met müddetinin atıfet ve 
lütuf olarık 25 yıla iblâğiyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

140 29 . 1 . 1975

912/912 - 5 . 3 .  1974 
NERM iN KÖPRÜLÜ 
Gençler Cad. Kartaltepe No : 18/5

Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşinin 23 yıl 2 ay 2 gün olan fiilî 
hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 3 . 5 .  1974 gün ve 20-4/23-197-42 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçinin eşi Mehmet Eşref Köprülü’nün öldüğü tarihte fiilî hizmet süresinin 25 yıldan, az 23 yıl 2 ay 2 gün 
olduğu cihetle, emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî imkân görülmediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin eşi Mehmet Eşref Köprülü'nün fiilî hizmeti 23 yıl 2 ay 2 gün oldu
ğundan, ölümü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı husu
sunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gabi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla 
iblâğıyle dul ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

141 29 . 1 . 1975

999/999 - 15 . 3 . 1974 
ELMAS ERDEN 
Kayabaşı Mah. No ; 44

(Dilekçi : Ölü eşinin 24 yıl 2 ay 10 gün olan fiilî 
hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

Eskipazar - ÇANKIRI

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/19-453-13 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin ise fiilî hizmeti 25 yıldan az 24 yıl 2 ay 10 gün olduğundan emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkân 
bulunmadığı bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Mustafa Erden'in fiilî hizmeti 24 yıl 2 ay 10 gün iken ölümü 
nedeniyle 25 yıhm tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğıyle dul ve yetimine 
emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

142 29 . 1 . 1975
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(Diİ€>kç<imn tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özıetiyle ikonûsyon kanan)

1042/1042 - 18 . 3 . 1974 
RASİME KARTAL
DDY. CTC Kumanda Merkezinde Tren Dispeçeri 
Cengiz Kartal eliyle

Haydarpaşa - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşinin 24 yıl 9 ay fiilî hizmetine 
karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 26.5.1974 
gün ve 20-4/12-751-33 sayılı cevabî yazısında : Bu du
ruma göre ölenin fiilî hizmeti 24 yıl 9 ay olup, 25 yıl
dan az bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi verilmesine 
imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi İsmail Kartal'ın fiilî hizmeti 24 yıl 9 ay iken ülümü nedeniyle 
25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsaHeri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçi Karma Ko
misyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atifet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle merhumun eşi 
Rasime Kartal ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

143 29 . 1 . 1975

19741060/1060 - 20 . 3 
VEHİBE BiRİK
Sinan Paşa Mah. Posta Kutusu Sokak No : 9

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölü eşinin, 24 yıl 4 ay 10 gün olan fiilî 
hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini iste 
inektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 , 5 . 1974 gün ve 20-4/49867-09-111 sayılı cevabî yazısın
da ; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Bursa Tapu Sicil Muhafızı Muavini iken, 19 . 3 . 1958 günü ölen. 
Hüsnü Birik’in fiilî hizmeti 24 yıl 4 ay 10 gün olup, 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi 
ödenmesine imkân olmadığı bildirilmiştir.

G ER EC t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi. Hüsnü lîirik’in fiilî hizmeti 24 yıl 4 ay 10 gün iken ölümü 
nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma 
Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle dul ve yeti
mine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

144 29 . 1 . 1975

1134/1134 - 27 . 3 . 1974 
MEHMET KARADOGAN 
Kemeraltı Mah. 11 nci Sokak No : 50

Marmaris - MUĞLA

(Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı 
tarihte 23 yıl 5 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik 
ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20-2/133648/03.686.04 sayıh cevabî yazı
sında : Tekel Genel Müdürlüğü Muğla Baş. Md. Marmaris bekçisi iken, 13 . 7 . 1968 tarihinde yaş dolu- 
mundan emekliye ayrılan Mehmet Karadoğan’ın fiilî hizmeti 23 yıl 5 ay olup, 25 yıldan az bulunduğundan 
emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Mehmet Karadoğan'ın fiilî hizmeti 23 yd 5 ay iken yaş dolumu 
nedeniyle emekliye ayrıldığından, 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı 
hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 
25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy biriiğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

145 29 . 1 . 1975
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(DiLekçöniıı tarih ve No. su »ile sahibdıiin adı, adresi ve dilekçe özetiyle ikomisyon karan)

1184/1184 - 3 . 4 .  1974

KADRÎYE DEM iRKAN 
İstiklâl Mah. Bağ Sokak No : 7

(Dilekçi : Ölen eşinin 23 yıl 2 ay fiilî hizmetine kar
şılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ADAPAZARI
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21.5.1974 

gün ve 20-4/112093-97-13-358-21 sayılı cevabî yazısın
da ; Adapazarı Belediye Zabıta Komiser Muavini iken,
13 . 12 . 1965 tarihinde ölen Rahmi Demirkan’ın fiilî 

hizmeti 23 yıl 2 ay olup, 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikraimyesi ödenmesine imkân görülemediği 
bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Rahmi Dcmirkan’ın fiili hizmeti 23 yıl 2 ay iken ölUmii nede
niyle 25 yılmı tamamlaynmadıgı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma 
Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet vc lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle dul ve ye
timlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

146 29 . 1 . 1975

1207/1207 - 8 . 4 .  1974 

AZİZE EROGLU
Yeni Mah. Cengiztopel Cad. No : 28/1 
Fevzi Bedük eliyle

(Dilekçi : Ölü eşi Ömer Eroğlu yaş dolumundan 
emekliye ayrıldığında 24 yıl I ay olan fiilî hizmetine 
karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 16.1.1975 
StİRT gün ve 20-4/3188-65-02-886-03 sayılı cevabî yazısın

da : İçişleri Bakanlığı Kurtalan Bağlıca Bucak Müdür
lüğü odacısı iken 16 . 7 . 1967 tarihinde yaş dolumun

dan emekliye ayrılan Ömer Eroğlu’nun fiilî hizmeti 24 yıl 1 ay olup, 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik 
ikramiyesi ödenmesine imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi, Ömer Eroğlu’nun fiili hizmeti 24 yıl 1 ay iken yaş dolumun
dan emekliye aynidığından, 25 yılım tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı husu
sunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kâra.lar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla 
iblâğiyle dul ve yetimine emeklilik ikramiyesi verilmer ine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

147 29 . I . 1975



1255/1255 - 11 . 4 . 1974 (Dilekçi : Ya^ dolumundan emekliye ayrıldığında,
ÖMER DİNÇ 29 yıl I ay 15 gün olan fiilî hizmetine karşılık emekli-
Denizciler Cad. Börekçi Han No ; 10 Hk ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 26 . 9 . 1974 gün ve 20, 2/18290-99-521-00 sayılı cevabî 
yazısında : Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Polis fvlemuru iken, 1 . 4 .  1952 tarihinde yaş dolumu nede
niyle emekliye ayrılan Ömer Dinç’in fiilî hizmeti 29 yıl 1 ay 15 gün olup, 30 yıldan az bulunduğundan emek
lilik ikramiyesi verilmesine imkân bulunmadığı bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Ömer Dinç'in fiiiî hizmeti 29 yıl 1 ay 15 gün İken yaş dolumundan 
emekliye aynldığı tarihte, 30 yıhnı tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 30 yıla iblağı husu
sunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin âtıfet ve lütuf olarak 30 yıla 
iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

-  11 -

(Dilekçenin tanih ve Xo, su ile saliibimn adı, adnesi ve dilekçe Özetıiyk komisyon kam n)

148 29 . 1 . 1975

1288/1288 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçi : Ölü eşinin 24 yıl 4 ay olan fiilî hizmetine
NADİRE MALKOÇ karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Meşrutiyet Mah. 1835 Sokak.No : 20 T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21.5.1974

Karşıyaka - İZM İR gün ve 20-4/74888-10-56-563-88 sayılı cevabî yazısın
da : Emniyet Genel Müdürlüğü Çorum Komiser Mu
avini iken. 23 . 8 . 1960 tarihinde ölen. Muharrem 

Malkoç’un 24 yıl 4 ay olan hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkân gö
rülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Muharrem Malkoç'un fiilî hizmeti 24 yıl 4 ay iken, ölümü 
nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda. Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle eşine 
ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

149 29 . 1 . 1975

1361/1361 - 25 . 4 . 1974 (Dilekçi : Ölen eşinin 28 sene II  ay 25 gün fiilî
BAHRİYE YÜCEŞEN hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini iste-
Söğütlü Çeşme Cad. Derici Zeynel Sok. No : 1/1 inektedir.)

Kadıköy - İSTANBUL

İçişleri Baakniığının \ 29 . 1 . 1974 gün ve 1582-2287 sayılı cevabî yazısında ; Müteveffanın 28 sene 11 ay
25 gün fiilî hizmetinden dolayı 1683 sayılı Kanuna göre dul ve yetim maaşı tahsis edilmiş olup aynı Kanunun 
58 nci maddesi gereğince de fiilî hizmetinin 30 yıldan az olmasından ötürü emekli ikramiyesi ödenememiş 
olduğu, bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekiçnin eşi Musa Yüceşen'in fiili hizmeti 28 sene 11 ay 25 gün iken ölümü 
nedeniyle 30 yılını tamamlayamadığı cihetle bu müddetin emsalleri gibi 30 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Kar
ma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 30 yıla iblâğıyle merhumun 
dul ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi (klenmesine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

150 29 . 1 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibânan adı, adresi ve dileikçc özıetiyle komisyon liâ-rarı)

1441/1441 - 3 . 5 .  1974 
HAFİZE KAŞKAYA 
tnönü Mah. 154 ncü Sok No : 5

AKHtSAR

(Dilekçi : Ölen edinin 23 yıl 2 ay hizmetine karşılık 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10.6.1974 
gün ve 20-4/26-456-24 sayılı cevabî yazısında : Manisa 
Zübeyde Hanım İlkokulu Öğretmeni iken, 24 . 2 . 1971 
tarihinde ölen, İbrahim Kaşkaya’nın fiilî hizmeti 23 yıl

2 ay olup, 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi tiırahim Kaşkaya'nın fiilî iıi/meti 23 yıl 2 ay iken ölümü 
nedeniyle , 25 yılını tamamlayamadığı cilıctlc, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmcî süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle mer
humun eşi Hafize KaşUaya ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

151 29 . 1 . 1975

5 . 1974 (Dilekçi : Ölü eşinin, 23 yıl 9 ay 22 gün olan fiilî 
hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

1447/1447, 1467/1467 - 7 
SAKIBE İLHAN
Güvenlik Cad. Hayat Apt. No : 101/1

Aşağı Ayrancı - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3 . 6 .  1974 gün ve 20-4/10424-243-45-17-746-10 sayılı ce
vabî yazısında ; Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ankara Şubesi Dosya Muhaberat Servis Raportörü 
iken, 7 . 1 .  1965 tarihinde ölen Memduh Necdet İlhanın 23 yıl 9 ay 22 gün olan fiilî hizmetinin 25 yıldan 
az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

g e r e ğ i  DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Memdub Needct İlhanın fiili hizmeti 23 yıl 9 ay 22 gün iken 
ölümü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâîîîylc mer
humun eşi Sakıbe tlhan ve yetimlerine emeklilik iknıniiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

152 29 . 1 . 1975

1465/1465 - 9 . 5 .  1974 
ADİLE TURAN
Haydarçavuş Mah. 30 ncu Sok. Rüyam Apt 
No : 12/6

BANDIRMA

(Dilekçi : Ölen eşinin 23 yıl 9 ay 12 gün olan 
fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini 
istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3.6.1974 
gün ve 20-4/89127-30-16-248-04 sayılı cevabî yazısın
da ; Maliye Bakanlığı Ödemiş Malmüdürü iken 
27 . 5 . 1963 tarihinde ölen İbrahim Turan’ın fiilî 

az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine ka*hizmet süresi 23 yıl 9 ay 12 gün olup, 25 yıldan 
nunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

I

g e r e ğ i  DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi tbrahirı Turan’m fiilî hizmeti 23 yıl 9 ay 12 gün iken ölümü 
nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda, Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yüa iblâğıyle mer
humun eşi Adile Turanda ve yetimlerine emeklilik Ikrımiyesi verilmesine oy biriiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

153 29 . 1 . 1975



— 13 —

(Di^kçenin tarih ve No. su ile gahibinin adı,;;dresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1530/1530 - 18 . 5 . 1974 

İDRİS BİLGİLİ
Abdülaziz Mah. Hünkâr Sokak No : 29

KONYA

(Dilekçi : Malülen emekliye ayrıldığında 24 yıl 3 ay 
J9 gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20-3/25-583-00 sayılı cevabî yazısında : 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3 ncü Jet Eğt. Üs. K. lığında Kd. Baş. Çvş. iken, 5 . 1 .  1966 tarihinde malü
len emekliye ayrıldığında fiilî hizmeti 24 yıl 3 ay 9 gün olup, 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikrami
yesi verilmesine imkân görülemediği bildirilmiştir.

GKREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Idris Bilgili'nin fiilî hizmeti 24 yıl 3 ay 9 gün iken, malülen emekliye 
aynidığmdan, 25 yılını tanıamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hu-susuna Dilekçe 
Karma Komisyonumuirca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle kendi> 
sine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

154 29 . 1 . 1975

1603/1603 - 4 . 6 .  1974

ATIFET GÜNGÖR 
Küçükesat Büyükelçi Sok. No : 4/2

ANKARA

(Dilekçi : Ölen eşinin 29 yıl 5 ay 5 gün fiilî hizme- 
t ne karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemek
tedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 6 . 1974 gün ve 20-13/MOO 73-685-238665 sayıh cevabî 
yazısında : Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı, 22 . 10 . 1946 tarihinde vazifede iken ölen Ahmet Rauf 
Güngör’ün 29 yıl 5 ay 5 gün olan hizmeti 30 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikram yesi ödenmesine ka
nunî imkân bulunmadığı, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin eşi Ahmet Hauf Güngör'ün fiilî hizmeti 29 yıl 5 ay 5 gün iken 
ölümü nedeniyle 30 yılını tamamlayamadığı cihetle bu müddetin emsalleri gibi 30 yıla iblâğı hususunda 
Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hi/met müddetinin atıfet ve lütuf olarak 30 yıla iblâ
ğıyle merhumun eşi Atıfet Güngör ve yetimlerine emekl Uk ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No.' K arar tarihi

155 29 . 1 . 1975
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(Ddlekçeııin taı-ih ve Xo. su ile sa lılb in iıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra rı)

1706'1706 - 18 . 6 . 1974 (Dilekçi : Malülen emekliye ayrıldığında 24 yıl 5 ay
olan fiili hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi veril-

MEHMET ŞİMŞEK 
Çimen Sok. No : 217 Kat ; 3

Harbiye - İSTANBUL

meşini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 8 .  1974 gün ve 20-3/19-665-001 sayılı cevabî yazısında : 
Millî Müdafaa Vekâleti Acıpayam Jandarma Birlik Komutanlığmda Astb. Kd. Çvş. iken, 1 2 . 9 .  1957 tari
hinde' malülen emekliye sevk edilen Mehmet Şimşek’in fiilî hizmet süresi 24 yıl 5 ay olup, 25 yıldan az bu
lunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülmediği, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Mehmet Şinşck'in fiilî hizmeti 24 yıl 5 ay iken malulen emekliye 
sevk edildiğinden 25 yıhnı tamamlayamadığı cihctle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet vc lütuf olarak 25 yıln iblâğıyle 
kendisine emeklilik İkramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

156 29 . 1 . 1975

1849/1849 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : Yaş haddinden emekliye ayrıldığında

MUSTAFA BAĞTUR hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi

Kanada Mah. Arifiye Sok. No . 20

ERZURUM

verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 4 . 12 . 1974 gün ve 20-2/223452-05-941.88 sayıh cevabî 
yazısında : Dilekçinin Erzurum Belediyesi ESO. İşletmesi tahsildarı olarak görevli iken, 13 . 7 . 1970 tari
hinde yaş haddinden emekliye sevk edildiğinde fiilî hizmet süresi 24 yıl olup, 25 yıldan az bulunduğundan 
emeklilik ikraimyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Mustafa Baf'tur'un fiilî hizmeti 24 yıl iken yaş haddinden emekliye 
sevk edildiğini 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle 
kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

157 29 . 1 . 1975
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(Dilekçenijı tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1897/1897 - 23 . 7 , 1974 (Dilekçi : Yaş haddinden emekliye ayrılıp bilâhare
, . . . .  \3fat eden eşinin 23 yıl 11 ay 15 gün hizmetine karşılık

SAiDE AKGUNLU . . . . . . .  . . .^ ^  ̂ e neklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Bağlarbaşı Yenıdersane Sok. Eğin Apt. No ; 74 2

Üsküdar - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 5 . 1 .  1975 gün ve 20-4/05-124-61 sayıh cevabî yazısında : 
Dilekçinin merhum eşi Ali Galip Akgünlü’nün fiilî hizmeti 23 yıl 11 ay 15 gün iken yaş haddi nedeniyle 
emekli edildiğinde hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikraimyesi ödenmesine kanunî imkân görü
lemediği, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi eşi Ali Galip Akgünlü'nün fiilî hizmeti 23 yıl 11 ay 15 gün iken yaş 
haddinden emekliye sevkedilmesi nedeniyle 25 yılını tar.ıamlayamadfğı cihetle bu müddetin emsalleri gibi 25 
yıla iblağı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lü> 
tuf olarak 25 yıla iblâcıyle nıcrhumım eşi Saide Akgürlü ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy 
birliğiyle knrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

158 29 . 1 . 1975

1946/1946 - 2 . 8 .  1974 (Dilekçi : Ölen eşinin 24 yıl 11 ay hizmetine karşı-
vŞEFİKE NOYAN hk emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Abdullahağa Cad. Beyler Apt. B. Blok No : 15 
Beylerbeyi İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 10 . 1974 gün ve 20-4/11-179-89 sayıh cevabî yazısında: 
Mfllî Savunma Bakanlığı, Şarki Karaağaç askerlik şubesinde P. Bnb. iken 30 . 3 . 1957 tarihinde vefat eden
Memduh Adnan Noyan'ın 24 yıl 11 ay olan hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi öden
mesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Memduh \dnan Noyan’ın fiilî hizmeti 24 yıl 11  ay iken ölümü 
nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu müddcdn emsalleri gibi 25 yıla iblağı hususunda Dilekçe Kar
ma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle merhu
mun eşi Şef ika Noyan ve yetimlerine emeklilik ikramı 3 esi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

159 29 . 1 . 1975



1949/1949 - 6 . 8 .  1974 (Dilekçi : Ölen babacının 24 yıl 2 ay 15 gün fiilî hiz
metine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemek-

— 16 —

(Dıilokçenıin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dfleık^e özeliiyle komisyon karan)

BİLAL ŞtMŞEK
Araboğlu Makası Mimar Muzaffer Cad. Paris 

Kuaförü No ; 67 KONYA

tedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 12 . 11 . 1974 gün ve 20-4/231609/11-16-544-00 sayılı cevabî 
yazısında : TCDD Adana fşl. Puantörü iken, 2 . 9 .  1970 tarihinde ölen, Mehmet Adil Şimşek’in 24 yıl 2 ay 
15 gün fiilî hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî imkân bulunmadığı 
bildirilmiştir.

GREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin babası Mehmet Adil Şimşek'in fiih' hi/mcti 24 yıl 2 ay 15 gün, iken 
ölümü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihctlc b ı müddetin emsalleri gibi 25 yıla iblağı hususunda Di
lekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle 
merhumun dul ve yetimine emeklilik ikramiyesi ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

160 29 . 1 . 1975

1972/1972, 12011/12671 - 20 . 8 . 1974 (Dilekçi : Ölen bahasının 29 sene 7 ay 17 gün hiz-
REFÎA KUTAY metine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemek-

Faruk Ayanoğlu Cad. No : 31 Aydın Apt. D ; 4 ^^dır.)

F. Bahçe - İSTANBUL

Ulaştırma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 gün ve 17-2-4644-7729 sayılı cevabî yazısında : İstanbul posta S. 2 
memurluğundan emekli müteveffa tsmail Kutay’ın yaş itibariyle emekliye sevk edilmiş olduğu emekliye ayrıl
dığı tarihteki fiilî hizmet müddetinin 29 sene 7 ay 17 günden ibaret olup, 30 yıldan az bulunduğundan emek
lilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülmediği, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin babası Ismıil Kutay'ın fiilî hizmeti 29 sene 7 ay 17 «ün açığa çı
karılması nedeniyle 30 yılını tamamlayamadığı ciheti? bu müddetin emsalleri gibi 30 yıla iblağı hususunda 
Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 30 yıla iblâ
ğıyle merhumun kızı Refika Kutay'a emeklilik ikramiyesi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

161 29 . I . 1975



(İMlek-çoniu ıtarih ve Xo. su ile sahibimin adı, aUtıefsi ve dilelkçc öaetiylie komisyon kararı)

2007/2007 - 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : Yai haddinden emekliye ayrıldığında 28
yıl 2 ay fiilî hizmetine karşılık emsalleri gibi emeklilik

— 17 —

TEVFİK SALMAN
Hacehasnahatun Mah. Susuzbağ Sok. No : 10

Üsküdar - İSTANBUL

ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 4 . 12 . 1974 gün ve 20-2/18816-00-384-01 sayılı cevabî ya
zısında : Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Polis memuru iken 1 3 . 7 .  1952 tarihinde yaş haddinden emek
liye ayrılan Tevfik Salman’ın fiilî hizmet süresi 28 yıl 2 ay olup 30 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikra
miyesi verilmesine kanunî imkân görülmediği, bildirilmiştir.

G K R E d DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Tevfik Saiman'ın fiilî hizmeti 24 yıl 2 ay iken yaş haddinden emekli
ye scvkedildiğindcn 30 yılını tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi 30 yıla iblağı hususunda Di
lekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 30 yıla iblâgıyle 
kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy biriiğiyle karar vcriMi.

Karar No. K arar tarihi

162 29 . 1 . 1975

2213/2213 - 19 . 11 . 1974 (Dilekçi : Ölen eşinin 24 yıl 7 ay 15 gün hizmetine
 ̂ karşılık emsalleri gibi emeklilik ikramiyesi verilmesini

KAMİLE lA M O
istemektedir.)

Gazi Mah. Emniyet evlen Aytaç Sok. No ; 1 A

ANKARA

r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 17 . 12 . 1974 gün ve 20-4/10-431-58 sayılı cevabî yazısında: 
TCDD Genel Müdürlüğü Sivas İşletmesi Gar Müdürü iken, 7 . 10 . 1962 tarihinde ölen imdat Nedim Tam o’ 
nun 24 yıl 7 ay 15 gün olan hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî 
imkân görülmediği, bildirilmiştir.

CvKRE^t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi İmdat INedim Tamo'nun fiilî hizmeti 24 yıl 7 ay 15 gün iken ölü
mü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu müddetin emsalleri gibi 25 yıla iblağı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle mer
humun eşi Kâmile Tamo'nun yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

163 29 . 1 . 1975
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fDilekçenin taiTİh vc No. su ile sahibinin adı,adresi vc dilekçe özetiyle komisyon karan)

1 1575/12235 - 18 . 4 . 1973 (Dilekçi : Kadro tatbikatı nedeniyle açığa alınıp bi*
AHMET KEMALETTİN ERGUN lâhare emekli edildiğinde 23 yıl 5 ay fiilî hizmetine kar-ı
27 Mayıs Cad. Fatih Mah. Örnek Evler Kat. 2 ^ıhk emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
No : 55 Küçükçekmece - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20-2/00. 352-05 sayılı cevabî yazısında: 
Sümerbank Genel Müdürlüğü Bahçekapı Ajansı veznedar yardımcısı iken, 1 . 1 1 .  1952 tarihinde kadro ta t
bikatı dolayısıyle açığa alındığı, açıkta kaldığı süre içerisinde açık maaşı ödendiği bilâhare Filyos Ateş Tuğ- 
lası Sanayii müessesesi veznedarlığına tayin edildiği ancak hastalığı nedeniyle görevine başlamadığından tayin 
işleminin iptal edildiğini Ahmet Kemalettin Ergun’un fiilî hizmeti 23 yıl 5 ay olup 25 yıldan az bulunduğun^ 
dan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülmediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Ahmet Kemalettin Ergun’un fiilî hi/meti 23 yıl 5 ay iken açığa almıp 
bilâhare emekliye sevk edildiğinden 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu sürenin emsalleri gibi iblağı husu-« 
sunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet vc lütuf olarak 25 yı
la iblağıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

164 29 . 1 . 1975

12209/12869 - 5 . 5 .  1973 iDilekçi : Ölen eşinin 24 yıl II  gün hizmetine kar-
GÜLİZAR TEZCAN emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

Ihsaniye Mah. Şerifbey Çeşme Sok. No : 20/3

Üsküdar - İSTANBUL

Ulaştırma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 gün ve 17-2-4646-7726 sayılı cevabî yazısında : Üsküdar PTT mer-» 
kezi yaya dağıtıcısı iken, 13 . 7 . 1948 tarihinde yaş haddi sebebiyle emekliye sevkedilen Enver Tezcan’ın emekt 
liye tabiî hizmet müddeti 24 sene 11 günden ibaret olup 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi 
verilmesine kanunî imkân görülmediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin e î Haşan Enver Tc/.can'ın fiilî hizmeti 24 sene II gün iken yaş 
haddinden emekliye sevk nedeniyle 25 yıhnı tamamlayamadığı cihetle bu müddetin emsalleri gibi 25 yıla ib
lağı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf ola
rak 25 yıla iblâğıyle merhumun eşi Güli/ar Tezcan ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birli
ğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

165 29 . 1 . 1975



(D ilckçonin  ta r ih  ve No. sn ile sah ib in in  a<lı, ad resi ve dile'kçe özetiy]<i kom isyon k a r a n )
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13112/13772 - 29 . 6 . 1973 
NADİRETANYERİ
Şirintepe Mah. Saraçoğlu Sok. Menekşe Apt.
Kat : 5/20 ESKİŞEHİR

(Dilekçi : Ölen eşinin 29 sene 15 ^ün hizmetine kar
şılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/822 sayılı cevabî yazısında : T. C. 
Ziraat Bankası Antalya şubesi memuru iken, kurumu tarafından re’sen emekliye sevkedilen İbrahim Ethem 
Tanyeri’nin fiilî hizmeti 29 yıl 15 günden ibaret olup, 30 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi veril
mesine kanunî imkân görülmediği, bildirilmiştir.

GKRECI DÜŞÜNİjLDİj : Dilekçinin eşi İbrahim Fthen> Tanyeri'nin fiilî hi/meti 29 yıl 15 gün iken re* 
sen emekliye sevkedilen ve 30 yılını tamamlayamadığı cihetle bu müddetin emsalleri }(ibi 30 yıla iblağı hu
susunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin atıfet ve lütuf olarak 30 
yıla iblâğıyle merhumun oşii Nadire Tanyeri ve yetirılerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

166 29 . 1 . 1975

13401/14061 - 10 . 8 . 1973

SERVET COŞKUN
42 nci Evler Hacı Kadir Sok. No ; 3

İZMİT

(Dilekçi : Yaş haddinden emekliye aynidığmda 24 
yıl 4 ay 22 gün fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikra- 
miyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 17 . 5 . 1974 gün ve 20-2/2770-00-264-03 sayılı cevabî yazı
sında : Tekel Genel Müdürlüğü Kağızman Tuzlası memuru iken, 13 . 7 . 1948 tarihinde yaş haddinden emek
liye ayrılan Servet Coşkun’un 24 yıl 4 ay 22 gün hizmeti olup, 30 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikra
miyesi ödenmesine kanunî imkân bulunmadığı, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği Komisyonumu/, 
çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

167 29 . 1 . 1975



<•
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(Diie!kçemıı tanih ve Xo. su ile sahibinin adı, adneai ve dilekçe özetiyle komisyon kam n)

13412/14072 - 10 . 8 . 1973

HAVVA MUAZZEZ AKYÜZ
Oruç G a/i M ah. Nevbahar Sok. No : 3 A

FÎALIKESİR

(Dilekçi : Ölen eşinin 24 yıl 9 ay fiilî hizmetine kar^ 
şılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 17 . 5 . 1974 gün ve 20-4,125-930-08-229-03 sayılı cevabî 
yazısında : Balıkesir Belediyesi Evlendirme Memuru iken, 16 . 8 , 1967 tarihinde ölen Zühtü Akyüz’ün 24 yıl
9 ay olan hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî imkân görülmediği, 
bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDİj : Dilekçinin eşi Zühtü Aliyüz’tin fiilî hizmeti 24 yıl 9 ay iken ölümü nedeniyle 
25 yılını tamamlayamadığı cihetle hu müddetin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma Ko
misyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin • atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle dul ve yetimle
rine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

168 29 . 1 . 1975

13454/14114 - 21 . 8 . 1973

FATMA GÜNENÇ
Kale Mah. Mehmet Efendi Sok. No ; 51

AFYON

(Dilekçi : Ölen eşinin 24 yıl I ay hizmetine karşılık 
emsallerine verildiği qihi, emeklilik ikramiyesi verilme
sini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 3 . 5 .  1974 gün ve 20-4/54758/08-431-31 sayılı cevabî yazı
sında : Afyon Belediyesi Zabıta memuru iken, 28 . 10 , 1958 tarihinde malûlen emekliye ayrılıp, 24 . 12 . 1970 
tarihinde ölen, Ahmet Tevfik Günenç'in fiilî hizmeti 24 yıl 29 gün olup, 25 yıldan az bulunduğundan emek
lilik ikramiyesi ödenmesine Kanunî imkân görülmediği bildirilmiştir.

G ER E C t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Ahmet Tevfik Günenç'in fiilî hizmeti 24 yıl 29 gün iken, ölü
mü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle bu müddetin emsalleri gibi 25 yıla iblağı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar s>bi hizmet müddetinin âtıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblağıyle dul 
ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

169 29 . 1 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. »u ^  sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

13576/14236 - 5 . 9 . 1973 
4/4 - 4 . 11 . 1973 
MÜNEVVER KUYAŞ
Bahariye Cad. Hacı Ahmet Bey Sok. Sahipler 
Ap. 5/5 ' Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşinin 24 yıl I I  ay fiilî hizmetine 
karşılık emsal kararlar gibi emeklilik ikramiyesi veril
mesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2! . 5 . 1974 gün ve 20-4/11-131-52 sayıh cevabî yazısında: 
Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lv. D. Lv. ve Maliye Ok. K. Piyade binbaşı iken,
8 . 3 .  1957 tarihinde ölen Hüsamettin Kuyaş'ın 24 yıl 11 ay fiilî hizmeti olup, 25 yıldan az bulunduğundan 
emeklilik ikramiyesi ödenmesine imkân bulunmadığı, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Hüsamettin Kuyaş'ın fiilî hizmeti 24 yıl 11 ay iken, ölümü ne
deniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle hu müddetin emsaüeri gibi 25 yıla ihlâğs hususunda Dilekçe Kar
ma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet müddetinin merhumun dul ve yetimlerine emeklilik ikra
miyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.  ̂ '

K arar No. ' Karar tarihi

170 29 . 1 . 1975

Başkan 
İçel Mlletvekili

5. Şimşek

Üye 
Ağrı Senatörü 

K. Küfrevi

Üye
K. Maraş Milletvekili 

1. Ağaoğlu

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

N. Türkcan

Üye ,  
Ankara Milletvekili 

M. İmirzahoğlu

Üye
Kütahya Senatörü 

O. Albayrak

Kâtip 
Tekirdağ Milletvekili 

Ö. Kahraman

Üye
Hatay Milletvekili

5. İnce

Üye
Sakarya Milletvekili 

V. Önsal

Karar adedi : 43

Dilekçe adedi : 52



DÖNEM : 4 TOPLANTI ; 2

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

G E N E L  K U R U L U  

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

Sayı : 4

Tevzi tarihi 
16 .4  . 1975 Çarşamba

(Dilekçenin tarih \c  No. sn ile sahibinin adı, «adresi ve cülekce Özetiyle komisyon kararı)

37/55, 10247/11562 - .10 . 6 . 1969 (Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl 3
SOLMAZ POLAT ay olduğundan 15 yıla iblâğı ile dul ve yetim aylığı
Tavukçu Mahallesi bağlanmasını istemektedir.)
Esenlik Sokak No : 2 KAYSERt

T. C. Emekli vSandığı Genel Müdürlüğünün 19 . 9 . 1969 gün ve 20-5-25-512-17 sayılı cevabî yazısında: 
Toprak Mahsulleri Ofisi Çerikli Ajansı muhasebecisi iken, 11 . 12 . 1968 tarihinde ölen, Nurettin Polat’ın 
fiilî hizmet müddeti 14 yıl 3 ay olup, merhumun hizmeti 15 yıh doldurmadığmdan dul ve yetimlerine 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince aylık bağlamak mümkün olamamış olduğu, bildiril
miştir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : 15 seneyi ta m a m la y a n ı:’dan vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimlerinin 
7.orla^n hayat şartlan karşısında 506 sayılı tş Kanununda 5 sene sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmek
tedir. Bu emsal ve nedenler gözöniine alınarak, fiilî hiz'neti 14 yıl 3 ay olduğundan, hizmet süresinin 15 yıla 
iblâj^ıyle Meclis lütuf ve iıtifeti olarak merhum Nuretr.n Polat'ın dul ve yetunlerine aylık bağlanmasına oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi 

171 19 . 2 . 1975



—  2 —

(DilokçLnin tarih ve No. su ile saMbinin adı, adrosi vc dilok^e öeztiyk komisyon karan)

981,902, 1702 1809 - 31 . 5 . 1966

EMfNE HAKTANIR
încirli Cad. Mektep Sok. No : 53/4

Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl 9 
ay 4 gün olduğundan 15 yıla iblâğı ile emsalleri gibi 
dul ve yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 12 . 1968 gün ve 20-4 91-282-002 sayılı cevabî yazısında; 
Kiraz Müftüsü iken, 2 . 1 1 .  1954 tarihinde ölen Salim Haktanır’ın 27.2.1940 - son. l i . 1.1954 tarihleri ara
sındaki 14 yıl 9 ay 4 gün fiilî hizmetine karşılık dul eşi Emine Haktanır’a 25 . 3 . 1955 gün ve 141 sayılı 
ödeme emriyle 1 692,03 lira toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye olunmuş fiilî hizmet süresi 15 yılı 
doldurmamış olduğundan 5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (b) fıkrası gereğince dul aylığı bağlanama
mış olduğu, bildirilmiştir.

GEREGÎ d ü ş ü n ü l d ü  : 15 seneyi tamamlayam'jdan ölenlerin gende bıraktığı dul vc yetimleri, /oria- 
şan hayat şartlan karcısında çok sıkıntılı dunıma düşmektedirler. Esa.sen, 506 sayılı fş Kanunu da 5 sene si
gortalıya maluliyet maaı ı̂ tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözöniine alınarak 14 yıl 9 ay 4 gün fiilî 
hi/met süresinin 15 yıla iblâğıylo. Komisyonumuzca evvelce verilen kararlarımız gibi 15 yıla iblâğıyle Meclis 
lütuf ve atıfeti olarak merhum Salim Haktanır'ın dul ve yetimlerine aylık maaı̂  bağlanmasına oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

172 19 . 2 . 1975

1638 1959 - 2 . 6 .  1970

MUAZZEZ DEM tREL 
Hendekbaşı Mah. No ; 20

GÖRELE

(Dilekçi : Tekel Bakanlığı Tekirdağ Gümrük M uha
faza memuru iken, 22 . 11 . 1967 günü ölen eşinin 14 
yıl 8 ay olan fiilî hizmetine karşılık 15 yıla iblâğı ile 
maaş bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 3 . 1972 gün ve 20-4/201767/23.774.31 sayılı cevabî ya
zısında : Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tekirdağ Gümrük Muhafaza memuru iken, 22.11.1967 günü ölen. Ali 
Demirel’in 1.4.1953 - son 22.11.1967 tarihleri anısında geçen 14 sene 8 ay fiilî hizmeti tespit edilmiş olup, 
bu süre aylık bağlanması için gerekli 15 yıldan az bulunduğundan, 5434 sayılı Kanunun 83 ve 82 nci mad
deleri uyarınca, toptan ödeme yapılmış olduğu bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : 15 seneyi tamamlayanımdan ölenlerin geride bıraktığı dul vc yetimleri zorla
şan hayat şartlan karşısında çok sıkıntılı duruma düşmektedirler. Esasen 506 sayılı fş Kanunu da 5 sene si
gortalıya maluliyet aylığı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözönüne alınarak 14 yıl 8 ay fiilî hizmet 
süresinin 15 yıla iblâğıyle Komisyonumuzca evvelce verilen emsal kararlanmız gibi 15 yıla iblâğıyle Meclis 
lütuf ve atıfeti olarak müteveffa Ali Demirel'in dul vc yetimlerine aylık maaş bağlanmasına oy birliğiyle ka
rar verildi.

K arar No. Karar tarihi

173 19 . 2 . 1975



— 3 —

(Dilekçenin terdh ve No. su iıle sakib'infin ax:lı, adresi ve dü'ölîçe özetiyle komisyon karan)

2330/2803

AY§E ATAK 
Yunus Emre Ortaokulu

(Dilekçi : Edinin ölüm tarihinde hizmeti 15 yılı cJol- 
durmaJığınJan bahisle, lütuf ve atıfet olarak aylık bağ
lanmasını istemektedir.)

Yenimahalle - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 5 . 1 2 .  1972 gün ve 20-6/28-430-26 sayılı cevabî yazısında : 
Ankara Yunus Emre İlkokulu hizmetlisi iken, 14 . 8 . 1970 tarihinde vefat eden Kâzım Atak'ın ölüm tarihin
de hizmeti dul ve yetim aylığı bağlanmasını gerektiren 15 yılı doldurmadığından, 5434 sayılı Kanunun 82 ve 
83 ncü maddeleri uyarınca 14 sene 9 ay hizmetine karşılık (çocukları olmadığından) yalnız eşine 4 208,75 lira 
toptan ödeme yapılmış olduğu, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; 15 seneyi famamlayamadan vefat erlenlcrin geride İHraktığı dul ve yetimleri 
zorlaşan hayat ı^rtlan kar<>ısında çok sıkıntılı dunıma düşmektedirler. Esasen 506'sayılı tş Kanunu da 5 sene 
sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal vc nedenler gözoniine alınarak 14 sene 9 ay fiilî hiz
met süresinin 15 yıla iblâğıyle Komisyonumuzca evvelce verilen kararlarımız gibi 15 yıla iblâğıyle lütuf ve 
atıfet olarak merhum Kâzım Atak'ın eşi Ayşe Atak'a aylık bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

174 19 . 2 . 1975

2899/3341 - 2 . 3 .  1967 
HATİCE GÜRSOY 
Yayalar Köyü Kartal - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen edinin 14 yıl II  ay hizmetine kar^ı- 
hk 15 yıla iblâğı ile maa^ bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 3 . 1972 gün ve 20-4 98-174-03 sayılı cevabî yazısında : 
Tarım Bakanlığı Yayalar Köyü Pendik Seroloji Enstitüsü ser hademesi iken, 14 . 10 . 1959 tarihinde 6741 
sayılı Kanuna göre adi malul olarak emekliye ayrılan ve 1 . 6 . 1966 günü ölen Mustafa Gürsoy’un eşi, dul 
ve yetim aylığı istemekte ise de, dileğinin yerine getirilmesine kanunî imkân bulunamamış olduğu bildirilmiş
tir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : 15 seneyi tamamlayamadan ölenlerin geride bıraktığı dul vc yetimleri, zorlaşan 
hayat şartlan karşısında çok sıkıntılı duruma düşmektc'dirler. Esasen 506 sayılı tş Kanunu da 5 sene sigorta
lıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözönüne alınarak 14 yıl II ay olan fiilî hizmet 
süresinin 15 yıla iblâğıyle lütuf ve atıfet olarak merhum Mustafa Gürsoy'un dul ve yetimlerine maaş bağ
lanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

175 19 . 2 . 1975



—  4 —

(Dilekç«ıııİ!n tarih ve No. su ile saJıibinin adı, adresi ve dileibçe özetiyle fcomisyan karai’i)

3818/4419 - 12 . 4 . 1971 (Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl 5
ay 22 gün olduğundan, 15 yıla iblâğı ile emsalleri gibi 
dul ve yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)

AYSEL ALANBEY
Cengiz Topel Cad. Sanyüce Apt. Kat. 1

SUNGURLU

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 11 . ? . 1972 gün ve 20-5-32-321-031 sayılı cevabî yazısında: 
Ağrı Veteriner Müdürü iken, 23 . 2 . 1970 tarihinde ölen. Ah Alanbey’in 1 . 1 1 .  1955 - son II . 1956 -
1 . 3 .  1957 - son 2 . 1970 tarihleri arasında 14 yıl 5 ay 22 gün fiilî hizmeti olduğundan, 15 yılı doldur
madığından, dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış olduğu bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Müteveffa A?|n Mtidiirii Ali Alanbcy Emekli Sandığına tabi 14 yıl 5 ay 22 
gün hizmcti bulunduğu sırada, (mesleğine bağlı çalışkan bir insan olan kendisi) görevi başında öldüğünden 
ve bu sebeple 15 yılını tamamlayamad:§i içtn eşi Aysel Alanbey’e ve çocuKlanna emekli aylığı bağlanma
dığı anlaşıldığından daha önceleri Komisyonumuzca verilmiş olan emsal kararlarımız gibi Ali Alanbey’in
15 yılını tnmamlayamadnn öKimü gayrimelhuz olay kr'.bul edilerek, 14 yıl 5 ay 22 gün hizmet süresinin 15 
yıla İblâğı ile eşî Aysel Alaybey ve çocuklarına Me.Hs özel atıfet ve lütuf olarak maaş bağlanmasına oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

176 19 . 2 . 1975

4931/5596 - 5 . 5 . 1971 (Dilekçi : Ankara Asliye Mahkemesi Başkâtibi iken,
ZFYNEP TOKGÖZ 1 . 2 .  1971 tarihinde ölen, eşinden emekli ayhğı bağ-
At u in c I vr I-T lanmasını istemektedir.)Atırbey Mah. 10 ncu Sok. No ; 17

Dışkapı - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 12 . 7 . 1971 gün ve 20, 5.32-733-013 sayıh cevabî yazısın
da ; Ankara Asliye Mahkemesi başkâtibi iken, 1 . 2 . 1971 tarihinde ölen, Hüseyin Tokgöz’ün Sandığa tabi
13 yıl 3 ay hizmeti ile Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 1 yıl 4 ay 19 gün hizmeti (yekûn 14 yıl 7 ay 19 gün) 
aylık bağlamayı gerektiren 15 yılı doldurmadığından 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince 
tahsise müstchak dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılacağı bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; 15 seneyi tamamlayaırıadan vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimleri 
zorlaşan lınyat şartlan karşısında çok sıkıntılı durum.'̂  düşmektedirler. Esasen 506 sayılı İş Kanunu da 5 sene 
sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözönünde tutularak 14 yıl 17 ay 19 
gün fiilî hizmet süresinin 15 yıla iblâğıyle lütuf ve atıfet olarak müteveffa Hüseyin Tokgöz’ün dul ve yetim
lerine maaş bağlanmasma oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

177 19 . 2 . 1975



5015/6031 • 13 . 2 . 1968 (Dilekçi : Ölen babasının hizmet müddeti 14 yıl I I
İSMAİL BAYRI oy 15 gün olduğundan, 15 yıla iblâğı ile kendisine ye-
T. C. Merkez Bankası A. Ş. İzmir Şubesi fim aylığı bağlanmasını istemektedir.)
memurlarından İZMİR

T. C, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2 . 6 .  1971 gün ve 20-5/26-294-78 sayılı cevabî yazısında : T. 
C. Merkez Bankası İzmir Şubesi Şefi iken, 20 . 10 . 1966 tarihinde ölen. Sadık Bayn’nın 1 . 1 1 .  1951 - 
son 4 . 1952 - 1 . 7 .  1952 - son. 10 . 1966 tarihleri arasında 14 sene 10 ay fiilî, 1 ay 15 gün fiilî hizmet 
zammı olmak üzere toplam 14 yıl 11 ay 15 gün olup, 15 yılı doldurmadığından, aylık bağlanamamış, oğlu 
Bülent Bayrı’ya 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri uyarınca ve Müdürler Kurulunun 16 . 5 . 1967 
gün ve 5079 sayılı kararı ile 4 931,58 lira toptan ödeme yapılarak istihkakı 18 . 5 . 1967 gün ve 25740 sa
yılı ödeme emri Türkiye İş Bankası İzmir Şubesi vasıtası ile yaşı 18’den küçük olduğundan Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası İzmir hesabına yatırılmış olduğu bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 15 seneyi tamamlayamadan vefat edenlerin geride bırai(tığı dul ve yetimleri, 
zorlaşan hayat şartlan karşısında çok sıkıntılı duruma düşmektedirler. Esasen 506 sayılı tş Kanunu da, 5 se
ne sigortalıya maluliyet mnaşı tahsis etmektedir. Bu cm; al ve nedenler gözönüne alınarak 14 yıl 7 ay olan fiilî 
hizmet süresinin 15 yıla iblâğıyle Meclis lütuf ve âtıfeü olarak müteveffa Sadık Bayn'nm yetimine maaş bağ- 
kınmasına oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

—  5 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilokçe öz^tiyl'e komisyon kaı*an)

178 19 . 2 . 1975

5282/6012 • 6 . 7 . 1971 (Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl
ELİF ŞEN olduğundan. 15 yıla iblâğı ile emsalleri f>ibi dul ve

^  ^ , yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)
Kırmızı Köprü Okulu Öğretmeni Nuri Şen eliyle

Pülümür - TUNCELİ

T, C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 10 . 1971 gün ve 20-5/18-888-07 sayılı cevabî yazısında : 
Pülümür Özel İdare Tahsildarı iken, 16 . 11 . 1969 tarihinde ölen, Mehmet Şen’in 1 . 12 . 1955 • son

11 . 1969 tarihleri arasında emekliliğe tabi 14 yıl hizmeti, aylık bağlamayı gerektiren 15 yılı doldurma
dığından aylık bağlanamamış, Müdürler Kurulunun 29 . 9 . 1970 gün ve 30160 sayıh Kararı ile 5434 sayıh 
Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince 12 565,18 lira toptan ödeme tahakkuk ettirilmiş, bundan 550 lira 
Sandığa olan ikraz borcu, 2,54 lira tamamlayıcı kesenek faizi düşürüldükten sonra, kalan 12 012,64 lira 
merhumun zimmetine geçirdiği 14 000 lira mahsup edilmek üzere katî icra talimatı gelinceye kadar Sandı
ğın müteferrik alacaklar hesabında bekletilmekte olup, dul ve yetimlerine ödenmemiş olduğu bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ ; 15 seneyi tamamlayamatiao vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimleri 
zoriafan hayat şartlan karşısında çok sıkıntılı dumma düşmektedirler. Esasen, 506 sayılı tş Kanunu da
5 sene sigortalıya malijliyet maayı tahsis etmektedir. Fîu emsal ve nedenler gözönüne alınarak fiUî hizmeti 
14 yıl ve «4 yıl köy kâtipliğinde geçen hizmeti emeklilikle ilgili olmadığından fiilî hizmetten sayılmadığı 
hizmetiyle» 14 yıl fiilî hizmet süresinin 15 yıla iblâğiyle Meclis lütuf ve atıfet olarak müteveffa Mehmet 
Şen’in dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

179 19 . 2 . 1975



— e —
(Dilok(;oniu tarih ve Xu. su ile sahihimin adı, adresi ve dileHcçe özeitiyle ıkomisyom karan)

5606/6431 - 25 . 8 . 1971

ASİYE Yll MAZ
C'alılıöz Mah. 607 Sokak No : 16

Kırıkkale - ANKARA

(Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl
6 ay 16 gün olduğundan, 15 yıla iblâğı ile emsalleri 
gibi dul ve yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 2 . 1 1  . 1971 gün ve 20-5-12-417-04 sayıh cevabî yazısında : 
Kırıkkale Maliye Muhasebe memurlarından iken. 1 2 . 6 .  1963 tarihinde vefat eden, Rıza Yılmaz’ın fiilî 
hizmet müddeti 14 yıl 6 ay 16 gün olup, 15 yılı doldurmadığından, 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü mad
deleri gereğince, dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılmış olduğu bildirilmiştir.

GKREGİ DÜŞÜNLILDÜ : 15 seneyi tanıamlayamadan vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimleri 
zorlaşan hayat ş;irtlan karşısında çok sıkıntılı dunıma düşmektedirler. Esasen, 506 sayılı tş Kanunu da, 
5 sene sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözöniine alınarak, 14 yıl 6 ay
16 gün hizmet süresinin 15 yıla iblâğiyle liıtııf vc atifeit olarak müteveffa Rıza Yılmaz'ın dul ve yetimlerine 
maaş tahsisine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

180 19 . 2 . 1975

7333,8582 - 12 . 
HAŞAN ÖZSOY 
Şevketiye Mah.

1 % 8 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekli olduğunu, 
14 yd  5 ay olan fiilî hizmetine karşılık Meclis lütuf ve 
atıfeti olarak aylık bağlanmasını istemektedir.)

CİNE

r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1969 gün ve 20.7/01-213-10 sayılı cevabî yazısında : 
1317 doğum tarihine nazaran 1 3 . 7 .  1966 tarihinde 65 yaşım doldurduğundan yaş dolumu nedeniyle 
emekliye çıkartılan 01-213-10 emeklilik sicil numaralı Haşan Basri Özsoy’un 1 . 3 .  1952-31 . 7 . 1966 ta 
rihleri arasında geçen emeklilikle ilgili hizmeti 14 yıl 5 ay olup, 20 yıldan az bulunduğundan, 5434 sayıh 
Kanunun 82 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince kendisine tahakkuk ettirilen 6 668,64 lira toptan ödeme 
yapılmış olduğu, bildirilmiştir.

(îEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ ; IS seneyi tanıamlayanıadan vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimleri 
zorlaş;ın hayat şartlan karşısında çok sıkıntılı duruma düşmektedirler. Esasen 506 sayılı tş Kanunu da, 5 sene 
sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gö/önüne alınarak fiilî hizmeti 14 yıldan 
gün alan hizmet süresinin 15 yda iblâğiyle yetim vc dul eşine Meclis lütuf ve atıfeti olarak maaş bağlan
masına Komisyonumuz karar vermekte idi. Bu kere 13 . 7 . 1966 tarihinde 65 yaşını doldurduğundan 
yaş haddi nedeniyle emekliye çıkartılan 01-213-10 emeklilik sicil numarah Haşan Basri Özsoy 14 yıl 5 ay 
fiilî hizmeti varken, elinde olmayan kaçınılmaz sebep karşısında Kurumca emekli edildiğinden, kimsesiz vc 
halen 75 yaşında bulunduğundan, hiçbir yerden de en küçük bir geliri bulunmayan dilekçiye toptan ödenen 
3 594.19 liranın geri alınanık, emekli aylığı bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

181 19 . 2 . 1975
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(İJilekçeıııiın tarih ve No. su iile sahibinin adı, adresi ve dileikçe özeliyle komisyon kararı)

7611/8419 - 10 . 4 . 1972

NADİDE ERDOĞAN
Atatürk Cad. Alaylar Mah. No : 28

Seydişehir - KONYA

(Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl 
/ filin olduğundan 15 yıla iblâğı ile emsalleri gibi dul 
ve yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 3 . 5 .  1972 gün ve 20-4-03-165.76 sayılı cevabî yazısında : 
îstanbul Belediyesi Makine Elektrik ve Sanayi İşleri Müdürlüğü Şoförü iken, 8 . 6 .  1958 tarihinde vefat 
eden Kasım Erdoğan’ın fiilî hizmet süresi 14 yıl 1 gün olup, 15 yılı doldurmadığından, maaş bağlanmasına 
imkân bulunamadığı bildirilmiştir.

GFREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : 15 seneyi tamamtoyamadan vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimleri 
zorlaşan hayat şartlan karşısında çok sıkıtılı duruma düşmektedirler. Esasen 506 sayılı İş Kanunu da, 5 sene 
sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözöniine alınarak fiilî hizmeti 14 yıl 
1 gün olduğundan hizmet süresinin 15 yıla iblâğiyle lütuf ve atifet olarak mütevveffa Kasım Erdoğan’ın dul 
ve yetimlerine aylık maaş bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

182 19 . 2 . 1975

8514/9258 - 3 . 7 . 1972

HURİYE GÜN TEK iN
İncesu Kuyucak Sokak Ünver Apt. No : 18/7

Yenişehir - ANKARA

(Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl 
3 ay olduğundan. 15 yıla iblâğiyle emsalleri gibi dul ve 
yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 7 . 1972 gün ve 20-6-42-533-081 sayılı cevabî yazısında : 
TCDD Sivas İşletmesi S. 2 İstasyon Şefi iken, 7 . 9 .  1955 tarihinde ölen Nazım Güntekin’in emekliliğe tabi 
14 yıl 3 ay hizmeti olup, 5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (b) fıkrasında öngörülen 15 yılı doldurma
dığından aylık bağlanmayıp, aynı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince yetimlerine toptan ödeme 
yapılarak Sandıkla ilişiği kesilmiş olduğu, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 15 seneyi tamamlayamadan vefat edenlerin geride bıraktığı dul ve yetimleri 
zorlaşan hayat şartlan karşısmda 506 sayılı İş Kanununda 5 sene sigortalıya maluliyet maaşı tahsis etmektedir. 
Bu emsal ve nedenler gözönüne alınarak fiilî hizmeti 14 yıl 3 ay olduğundan bu süresinin 15 yıla iblâğiyle 
Meclis lütuf ve atıfeti olarak merhum Nazım Güntekin'in dul ve yetimlerine aylık maaş bağlanmasına oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

183 19 . 2 . 1975



8774/9506 - 21 . 7 . 1972 (Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmet müddeti 14 yıl
NURHAN BİLGIN 10 ay 23 gün olup, 15 yıla iblâğiyle emsalleri gibi
Uzun Hafız Sokak No : 201 dul ve yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)
Yeldeğirmeni

Kadıköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 18 . 12 . 1972 gün ve 20-6-27-166-59 sayıh cevabî yazısında ; 
Sandık As. Şubesi Mih. Prs. Yzb. sı iken 5 . 9 .  1962 tarihinde vefat eden Tuğrul Çatay’ın fiilî hizmeti 
14 yıl 10 ay 23 günden ibaret bulunduğu cihetle, dul ve yetimlerine 8 115,32 lira toptan ödeme yapılmış 
olduğu bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : 15 yıl fiilî hizmetini tamamlayamadan ölenlerfn geride bıraktığı dul ve yetim
leri zorlaşan hayat şartlan karşısında çok sıkıntıh duruma düşmektedirler. Esasen 506 sayılı İş Kanununda 
5 sene sigortahya, maluliyet maaşı tahsis etmektedir. Bu emsal ve nedenler gözönüne alınarak fiilî hi/meti
14 yıl 10 ay 23 gün olan Tuğrul Çatay’ın hizmet süresinin 15 yıla iblâğiyle Meclis lütuf ve atifeti olarak 
merhumun dul ve yetimlerine aylık maaş bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  8 —

(Dîlokçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adııesd ve dil-ekçe özetiyle komisyon kararı)

184 19 . 2 . 1975

12546/13206, 1417/1417 - 29 . 4 . 1974 (Dilekçi : 30 küsur sene devlete hizmet ettiğini,
MUAMMER YAHYA başkada bir görev yapmadığını, ortaokuldan mülkiyenin
îslâmcıoğlu Mühürdar Bağı Sok. Marmara Apt. sonuna kadar, bütün tahsil hayatının birincilikle geçti- 
No ; 33/10 ğini, göreve tayin tarihinden 1971 yılına kadar Bakan-

Kadıköy - İSTANBUL lığından ihtar dahi almamış olduğunu, çok yakın ar
kadaşlarının çekememezlik ve kıskançlıkları sebebiyle,
18 . 8 . 1971 tarihinde re’sen emekliye ayrılmış oldu

ğunu ve emekliye sevk edildiği tarihten bugüne kadar bütün müktesep hakları baki kalmak üzere eski görevi
ne (Müşavir Maliye Müfettişliğine) iadesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 29 . 1 . 1975 tarih ve tekfir 13 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 5434 sayılı Kanu
nun 39 ncu maddesine göre «göreve devam ve çalışmalarından gerekli şekilde istifade edilemeyeceği» ci
hetle re’sen emekliye sevk işleminin yapılmış olduğunu ve göreve iadesinin mümkün olamayacağı bildirilmekte
dir.

Dilekçi tarafından Danıştay 10 ncu Dairesine ayrı tarihlerde açılmış olan;
a) Re’sen emekliye sevk işleminin iptali davası; «Davacının emekliye sevk işleminde kanunsuzluk gö

rülmediğinden dayanağı bulunmayan davanın reddinex>.
b) Düzeltme davası «Emekliye sevk işleminin iptali emekliye davasının reddi üzerine»,
«Düzeltilmesi istenen kararın kanun ve usule uygun olup başka bir düzeltmeyi mucip sebep bulunmaması» 

halinde davanın reddedilmesine,
c) Muhakemenin iadesi davasının,
«Yargılamanın tekrarını mucip bir sebep olmadığından» reddine karar verilmiştir.

KARAR : Komisyonumuz Genel Kurulunun, Bakanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu 19 Şubat 1975 
tarihli toplantısında; dosyanın tekrar incelendiği, tartışıldığı, dilekçinin Danıştay 10 ncu Dairesinde emekliye 
sevk işlemi hususunda ayn ayn açtığı davaların reddedilmiş olduğunun anlaşıldığı cihetle, 140 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi kapsamına girdiğinden, isteğinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

K arar No. Karar tarihi

185 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

228/228 - 18 . 12 . 1973
798/798 - 22 . 2 . 1974
MEHMET DÖNMEZDEMİR
Şemşettin Karahisan Ortaokulu Müzik öğretmeni

AFYON KARAHİSAR

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan bitire
rek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gereğince 
orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması gere
kirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında lise 
ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele gördüğün
den bahisle, emsallerine verilen kararın kendisine de 
verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 3 yılda terfi 
ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Baakniığınm cevabî yazısında : 439 sayılı Kanuna göre bir sınavda orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle Yük
sekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Panidar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekU ve surette dilekçiye de uygu
lanmasına, Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarilıli toplantısında oy birliğiyle karar verilmiş
tir. Karar No. Karar tarihi

186 19 . 2 . 1975

233/233 - 18 . 12 . 1973 
MEHMET KAYA 
İlköğretim Müfettişi

AFYON KARAHİSAR

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayıh Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR ; Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübec .el Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olnn 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın ay m şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

187 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

392/392 - 19 . 1 . 1974 
HÜSEYtN DOĞAN 
Cumhuriyet Ortaokulu Md.

Kırıkkale - ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olmadı 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayıh Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esaısına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

188 19 . 2 . 1975

435/435 - 26 . 1 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
HASAN İNCEER rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Demetevler 2 nci Cad. 10/8 ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

ANKARA gerekirken, intibak ve derecc ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR ; Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

189 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile salıibinıln a‘dı, aıdı-esd ve dilıekç^ özetiyle komdsyon kanan)

438/438 - 26 . 1 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
710/710 - 14 . 2 . 1974 rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
ÖMER BİRCAN ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması
Esenevler Lisesi Resim Öğretmeni gerekirken, intibak ve dercce ilerlemesi konularında

ANKARA lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübecccl Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumun Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

K arar No. K arar tarihi

190 19 . 2 . 1975

462/462 - 29 . 1 . 1974 
HÜSEYİN EKŞİOOLU 
Abidinpaşa Lisesi Müdür Başyardımcısı

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

ANKARA gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayıh Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 

verilmiştir.
K arar No, K arar tarihi

191 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

488/488 • 29 . 1 . 1974 
YUSUF KURTÇA
M. E. B. Öğretmen Okulları Genel Md. Şb. Md. 
Yard.

ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekok'ul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde, Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olman Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu lıakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına, Komisyonumuz Gene! Kumlunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

192 19 . 2 . 1975

517/517 - 1 . 2 .  1974
SALIHA YILMAZ
Demetevler Lisesi Ev - Iş öğretmeni

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

ANKARA gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kiçinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlannm bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli vc Kemal Panklar İle a>Tiı statüde bulumluğu 
halde, Bakanhkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bu!ımduğuadan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kuruhınun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

193 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenıkı tarih ve No. su il« salıibâmin adı, adresi ve dilefkçe özetiyle Ikomisyon kanan)

554/554 - 4 . 2 . 1974 
HAŞAN YAPICI
Mamak Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

Mamak - ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti- 
r 'rek yeterlik belgesi aldığım, 439 sayılı Yasa gere- 
I nce orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
f  ^rekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
İ.se ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
^.'irdüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken- 
d'sine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığınm cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı vc 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik beİ£ 3İi orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin i/;ikân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR ; Emsnl gösterdiği yeterlik belgclü Mübeccel Beşii ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda îerfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aym şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

194 19 . 2 . 1975

623/623 - 8 . 2 . 1974 
MÜZEYYEN BİNER
Mamak Akşam Ortaokulu Md. Yrd. ve Mamak 
Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

Mamak - ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere- 
ğincs orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 ydda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğim kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst derecsye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olnr\adığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsnl gösterdiği yeterlik belgeli Mühcccel Beşli ve Kemal Panidar ile aym statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi lıakkının dilekçiye verilmemiş ohnası Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğun (i an, bu hakkın aym şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına, Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısmda oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

195 19 . 2 . 1975
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(Dâlökç^nin tanih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle koraasyon kararı)

628/628 - 8 . 2 .  1974
ÖMER FARUK GENÇOSMANOGLU
Mamak Ortaokulu Türkçe Öğretmeni ve Müdür
Baş. Yard.

Mamak - ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik heJ^iesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
f^erekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 

"gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
? yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Müboc :el Beşli ve Kemal Parıldar ile ayın statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

196 19 . 2 . 1975

642 642 - 8 . 2 . 1974 
MUSTAFA YILMAZ 
Küçükyalı Lisesi Müdürü

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

İSTANBUL gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında: 439 sPcyılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kumlunun 19 *>ubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

197 19 . 2 . 1975
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(Dikkçenin tarih ve No. su ile sahd>bimn aldı, aidnead ve diLekçe özetiyle komisyon karan)

647/647 - 11 . 2 . 1974
ŞEVKET YÜCEL
Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

KAHRAMAN MARAŞ

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 saydı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığmın cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir smavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Pjnsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
hnide. Bakanlıkça lıu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, hu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

K arar No. K arar tarihi

198 19 . 2 . 1975

648/648 - 11 . 2 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
MUSTAFA OKUMUŞ rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Kabraman Maraş Ortaokulu Md. * Ü'nce orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

KAHRAM AN MARAŞ gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde, Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kumlunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

K arar No. K arar tarihi

199 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

661/661 - 1 1 . 2 .  1974
HAŞAN ÇALIŞ
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yam  gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

İZM tR gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayıh Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR ; Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanmmış olan 3 yıldn terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğumdan, bu hakkın aynı şekil vc surette dilekçiye de 
uygulanmasına, Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

200 19 . 2 . 1975

725/725 - 15 . 2 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
NADİR KIRIKÇI rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Yenimahalle Kız Lisesi Türkçe Öğretmeni Müdür ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
Başyardımcısı gerekirken, intibak ve dcrece ilerlemesi konularında

Yenimahalle - ANKARA lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise vc dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarmdan 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeocel Beşli ve Kemal Panidar ile aynı statüde bulunduğu 
hakle. Bakanlıkça Ihi şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aym şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

201 19 . 2 . 1975
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(Dilekçciîılıı tanilı ve No. su ile saİLİbimıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle kouiiisyon karan)

791/791 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan hiti-
HİLMİ DEMÎRSOY rcrek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Ya'ia gere-
Esenevler Lisesi Türkçe Öğretmeni ve Müdür ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
Yardımcısı gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında

Hasköy - ANKARA lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken 
dişine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Miilî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okni 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
haUle, Bakanlıkça İm ^hıslara tanınmış olan 3 yılda terfi bakkmm dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci madflesindeki eşitlik esasma aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına; Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle knrar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

202 19 . 2 . 1975

S35,835 - 26 . 2 . 1974 
MUSA YILDIZ
Abidinpaşa Lisesi Müdür Yardımcısı

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti- 
r ’rek yeterlik belgesi aldığını. 439 sayılı Yasa gerc- 
<y'nce orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

ANKARA fere kirken, intibak ve derece ilerlemesi konularmcla 
I se ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de vecilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığmın cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı K anurun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst derersye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübecze! Beşli vc Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda lerfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci m add esin dek i eşitlik esasına aykırı bulunduğunf!an, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kuruhınun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

203 19 . 2 . 1975
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(D ilekçen in  ta r ih  ve No, su ile sah ib in in  adı, ad resi ve dilekçxî özetiyle kom isyon k a ra ı'i)

863/863 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan hiti-
HtSAM ETTİN ALTUN rerek yeterlik belgesi aldığım, 439 sayılı Yasa gcre-
Abidinpaşa Lisesi Türkçe Öğretmeni ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

ANKARA gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi_ süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Ck'nel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

204 19 . 2 . 1975

881/881 - 5 . 3 .  1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
M EH M ET ALİ KOÇ rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Zonguldak - Kozlu Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

KOZLU gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayıh Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yıldn terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan. I)u ' hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 »̂ubat 1975 tarihli toplantısında <>y birliğiyle ka-ar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

205 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

886/886 - 5 . 3 . 1974 
KEMAL YILDIRIM
Okmeydanı Ortaokulu Sosyal Bilgiler ()ğretmeni

İSTANBUL

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 saydı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen karamı ken
disine de verHmesitn ve Gazi Eğilim mezunları gibi 
S yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin fa) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

K/VRAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli MUbcccel Be l̂i ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulııııduğu 
halde. Bakanlıkça İm şahıslara tanınmı<> olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci macidesintleki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, hu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 ^ubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

206 19 . 2 . 1975

887/887 - 5 . 3 . 1974 
KASIM KIRCALI
Özel Bezciyan Ermeni Ortaokulu Müdür Başyar
dımcısı ve Türkçe Öğretmeni

Kumkapı- -İSTANBUL

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti- 
r ’rek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
f.erekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
l'se ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken- 
d'sine de ver d meşini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst derec3ye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlüi belgeli Müheccel Beşîi ve Kemal Parıldar ile aynı statüde buluııdui^tı 
halde. Bakanlıkça hu şahıslara tanınmış olan 3 yılda icrfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

207 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih vc No su iic sahibinin adı, adresi vc dilekçe özetiyle komisyon karan)

9^4/964 - 11 . 3 . 1974 
HÜSEYİN ECER 
Suadiye Ortaokulu Türkçe 
Yardımcısı

Öğretmeni ve McJ.

İSTANBUL

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dcreceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerletnesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik l>elgeli Mübecce! Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulıındji'»u 
haide. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğu)!dan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kunjlunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy !»irliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

208 19 . 2 . 1975

977/977 - 13 . 3 . 1974 
ŞENEL ÖN AL
Suadiye Ortaokulu Ev - !ş Öğretmeni

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

İSTANBUL gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yüda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli oku! öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun ^327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR ; Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısmda oy birliğiyle karar 
venlmfştir.

Karar No. Karar tarihi

209 19 . 2 . 1975
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( Dilek^omıı tarih ve No. su'ile sahibinin aJı, adresi ve dilelî-çe ö^jetiyk komisyojı icuran)

1065,1065 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
1278 1278 - 16 . 4 . 1974 rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
AI ÂF.DDİN ŞALİKOĞLU ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması
I.event Lisesi Türkçe Öğretmeni gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında

İSTANBUL lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Hakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Miibeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça I>u ^hıslara tanınmış olan 3 yılda tetfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasma. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şuhat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

210 19 . 2 . 1975

1078/1078 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
SÜREYYA ÖCAL rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Namık Kemal Ortaokulu Ev - İş Öğretmeni ve ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
Müdür Yardımcısı gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında

Şişli - İSTANBUL lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
-3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

S
Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret

menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına, Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar

verilmiştir.
Karar No. Karar tarihi

211 19 . 2 . 1975
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(Dilakçcuîiı'tarih-ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle "komisyon kararı)

1091 1091 - 23 . 3 . 1974 
NFVZAT TEZEl
Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni

Şişli - İSTANBUL

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığmm cevabî yazısmda; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

212 19 . 2 . 1975

1092 1092 - 23 . 3 . 
CENGİZ TURAN 
Lise .Sosyal Fiilgiler 
dımcısı

1974

Öğretmeni ve Müdür Yar-

ŞAVŞAT

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretman okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini'istemektedir.)

Millî F'ğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu . îhı.slara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanm 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 .Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

213 19 . 2 . 1975
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(DilokçeJüIıı tarih ve No. su 'ile sahibiııiıı aJı, adresi ve diİ€İc;çe özetiyle ionıisyuu karan)

1093/1093 - 23 . 3 . 1974
RASİM YAZGAN
Şavşat Lisesi Türkçe Öğretmeni ve
dımcısı

{Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere- 

Müdür Yar- ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 

ŞAVŞAT lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığmın cevabî j'azısmda; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu. nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KAKAH : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça hu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, hu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

214 . 1 9 . 2  .1975

19741163/1163 - 29 . 3 
NEC İP MURAT 
Eti Ortaokulu Öğretmeni

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

ÇORUM gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 

'  gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
.? yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça hu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. K om isyonu m u /, Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında o y  birliğiyle karar 

verilmiştir.
Karar No. Karar tarihi

215 19 . 2 . 1975
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(J)dlelvQe.ııin uü’Di ve Xo. su ile sttiıib'inin adı, «adresi ve dilekçe özetiyle loümİHyon karan)

1165 1165 - 29 . 3 . 1974 
HAYREVFTİN KOYUNCU 
Kalk Fğitimi Başkanı

{Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

ÇORUM gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî pazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli MUbeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
naide. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
ııygıılanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

216 19 . 2 . 1975

1167 1167 - 29 . 3 . 1974 
RIZA ILIMAN
I:ti Ortaokulu Müdür Başyardımcısı

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

(,'ORUM gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Fiğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Km.sal gösterdiği yeterlik belgeli Miibcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
hakle. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi lıakkmın dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykm bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şu'uit 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

217 19 . 2 . 1975
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(Dilek^eniıı tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilökçe özetiyle komisyon karan)

1169/1169 - 29 . 3 
SEYDİ HANÇER 
Eti Ortaokulu Müdürü

1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

ÇORUM gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayıh Kanuna göre bir sınavla * orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayıh Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça hu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 .^ubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

K arar No. Karar tarihi

218 19 . 2 . 1975

1171 1171 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
KÂZIM ACAR rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Eti Ortaokulu Resim Öğretmeni , ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

ÇORUM gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayıh Kanuna göre bir sıhavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Lmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeciel Beşli ve Kemal Parıldar ile aym statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

219 19 . 2 . 1975
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(D ilekooniıı Uarih ve Xo. su ile sahibim n adı, ndrCvSd v’e (lilük(^€ özetiyle kom isyon k a ra rı)

1172:1172 - 29 . 3 . 1974 
HAMDf AKÇAOĞLU
Göl İlköğretmen Okulu Resim - tş Öğretmeni

KASTAMONU

(Dilekçi : Gazi Eğilim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik helf>esi aldığını; 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
tise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terji ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 ncl maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Be l̂i ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu ^̂ 'ihıslara tanınmi!  ̂ olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kumlunun 19 .Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

220 19 . 2 . 1975

1189 1189 - 3 . 4 .  1974 
MEHMET UZUN
Gölbaşı Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi Türkçe 
()ğretmeni

Gölbaşı - ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 

' gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret 
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 65 7 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye ‘terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

22i 19 . 2 . 1975
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(Dil’Oİvfjeıım tarilı ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilökçe ozeltiyle kıonıisyon karan)

1448,1448 - 8 . 5 . 1974 
ZÜHTÜ DEMiR
tiköğretmen Okulu Tarım Öğretmeni •

Savaştepe - BALIKESİR

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî tvğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hüknre göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Miibeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

K arar No. Karar tarihi

222 19 . 2 . 1975

1451 1451 - 9 . 5 .  1974  ̂ (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
MEHMET YANIK rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Alatürk Ortaokulu Edebiyat Grupu Öğretmeni ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

ÇORUM gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübec.el Beşli ve Kemal Panidar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir. ^

Karar No. K arar tarihi

223 19 . 2 . 1975
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(D ilekçen in  tarih  ve Xo. S'U ile salıib inin  adı, adresi ve dilakçe özetiyle komisyon k a ra n )

1502/1502 - 13 . 5 . 1974 
PERİHAN SİLAY
istiklâl Ortaokulu Md. Yard. Türkçe Öğretmeni

Hacettepe - ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
S yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

K A R \R  : Kmsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli vc Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil vc surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

224 19 . 2 . 1975

1503/1503 - 13 . 5 . 1974 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
NECLÂ KIZILBAG rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-
Körler Okuru Türkçe Öğretmeni ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

Teknik Okuller - ANKARA gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli vc Kemal Parıldar ile aynı statüde buluııcluğu 
halde, Bakanhkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eş.'tiik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil vc surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında 'oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

225 19 . 2 . 1975
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(D ilekçenin tarih  vc Xo. sm ile sahil)iııin adı, adresi v e  tiilekçe özetiyle komisyon k a ra rj;

1504 1504 - 13 . 5 . 1974 
S. FAZİLET KOÇ 
Ç ankaya l isesi Müdür Mv.

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 

A N K A R A  ı̂’erekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
İ se ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
f;ördügünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 

yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Miüî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğrct- 
menliğl niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişilin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüi<sekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 ncl maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin i nkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR ; Emsal K'i t̂crtliği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde huluntluğıı 
halde. Bakanlıkça bu ı^ahıslara tanmmi!  ̂ olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiış olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil vc surette dilekçiye dc 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kumlunun 19 ^ubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

226 19 . 2 . 1975

1667 1667 - 1 4 . 6 .  1974 
HÜSAMETTİN GÖNENÇ 
llköğretmen Okulu Tarım Öğretmeni

Savaştepe - BALIKESİR

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere- 
^ nce orta dereceli öğretm?nlerin hukukuna haiz olması 
y 'rekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
l ve ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
diline de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
S yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı K anurun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik beİ£eli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin i nkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccjl Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda lerfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı buhınduğunf ın, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uyf^ılanmasına. Komisyonumuz Genel Kunı!unun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

227 19 . 2 . 1975
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(D ilekgeniu ta rü ı ve No. su ile sahib.iniıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle kom isyon k a ra n )

1775/1775 - 24 . 6 . 1974 
KEMAL ŞENYÜZ 
Gürçeşme Orata Okulu Öğretmeni

Şirinyer - İZMİR

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise 'ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli MUbecccl Bĉ fli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 .^ubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

K arar No. Karar tarihi

228 19 . 2 . 1975

2439/2439 - 20 . I . 1975 
1838/1838 - 4 . 7 .  1974 
KAYAHAN İZM İRLlOĞLU 
Atatürk Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni

Alsancak - İZMİR

(Dilekçi : (îazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kiş nin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübe^cel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğa 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yıld:̂  terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, 'bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

229 19 . 2 . 1975
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(DilekQeniıı tarüı \e  No. su ile sahibinin adı,rdresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1991/1991 - 26 . 8 . 1974 
HÜSEYİN TANBOĞA
Millî Eğitim Baakniığı 3 ncü Akşam Sanat Okulu 
Resim Öğretmeni

ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığınm cevabî yazısmda; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübcccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12  nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumun Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

230 19 . 2 . 1975

2379/2379 - 7 . 1 . 1975 
2391/2391 - 9 . 1 . 1975 
SALİM HAŞLAKOĞLU 
Keçiören Güllüoğlu Ortaokulu 
ve Büro Hiz. görevli

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti- 
r 'rek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere- 
ğ'nce orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olmadı 

Türkçe ()ğ. '•tekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 

ANKARA g">rdüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken- 
d'sine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması ^.ayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereciye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik bel£3İi orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin i..nkân-dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

/
KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübecc jl Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 

halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda lerfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı buhınduğunc'm, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına, Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. K arar tarihi

231 19 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2412/2412 - 15 . 1 . 1975 

MUSTAFA SITKI DEM İR
Millî Eğitim Bakanlığı Özlük İşleri Gn. Müdür
lüğü Şuhe Müdürü

ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğilim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığmı, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken- 

~ dişine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dercceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Miibeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
lıaldc. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğundan, hu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şuhat 1975 tarihli toplantısında oy bİ!İi"iyle kanır 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

232 19 . 2 . 1975

2519/2519 - 4 . 2 .  1975 

NURİ İŞKEN
Incesu Ortaokulu Öğ. Müdür Muavini

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 

ANKARA lise ya da öğretmen okuhı mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 s ayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kiş nin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübe:cel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yıldr terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğu;:dan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumu/ Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

233 19 . 2 . 1975
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(Dilokçeıûıı tarih ve No. üu ü c  sühibiiniiî adı, adresi ve dilelkıçe Özetiyle komisyon karan)

2520/2520 - 4 . 2 . 1975 

tSM ET ONAT
Keçiören Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu Öğretmeni

ANKARA

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere
ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
lise ya da öğretmen okulu mezunu ^ibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığmın cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : timsal Kösterdiği yeterlik belgeli Mübecccl Beşli vc Kemal Parıldar ile aynı statUde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyontmıuz Genel Kurulunun 19 Şul>at 1975 tarihli toplantısında oy birli^yle karar 
verilmiştir.

Karar No. . K arar tarihi

234 19 . 2 . 1975

2998/2998 - 12 . 2 . 1975 

KÂZIM ARIK
İzmir Millî Eğitim Müdür Yard.

(Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını. 439 sayılı Yasa gere
ğince arta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması 
gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 

İZM ÎR lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.



KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübeccel Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu ^hıslara tanınmış olan 3 yıMa terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykın bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçemiî tarih ve Xo. su'ile sahibiiıiin adı, cıdresl ve dil«(kçe Ö25etiyle komisyon kara.n)

Karar adedi 65

Dilekçe adedi : 72

235 19 . 2 . 1975

Başkan 
İçel Milletvekili 

S. Şim şek

Başkan V. 
Tabiî Üye 

\ î .  Yurdakulcr

Sözcü 
tzmir Milletvekili 

N. Türkcan

Kâtip 
Aydın Senatörü 

H. G ora l

Kâtip 
Tekirdağ Milletvekili 

Ö. K ahram an

Üye
Ankara Milletvekili 

ıVf. îm irzalıoğlu

Üye
Çorum Milletvekili 

C. Angm

Üye
Hatay Milletvekili 

S. İnce

Üye
Kütahya Senatörü 

O. A l bayrak



DÖNBM : 4 TOPLANTI ; 2

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

G E N E L  K U R U L U  

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

Sayı : 5

Tevzi tarihi 
2 9 .4 .1 9 7 5  Salt

(D ilekçenin  ta r ih  \ e  No. su ile sah ib in in  adı, ad resi ve d ilekçe  Özetiyle kom isyon k a ra n )

2202/2202 - 1 3 . 1 1  1974 (D ilekçi : 30 . 8 . 1967 tarihinde, bütün terfi şartla-

MEHMET Y. OÖKENGİN ^
Hatay Cad. 406 Dede Apt. D. 28 ^  J .  . T

a tkonıılm ası üzerine 926 saydı Türk Silahlı K u vve tleri
İZMİR Personel Kanununun 49 ncu m addesi gereğince kadro

suzluk nedeniyle em ekliye sevk  edild iğ im  bildirerek,
1. 30 . 8 . 1967 tarihinden itibaren hak ettiğ i tüm am iral rütbesine aynı tarihten geçerli olm ak üzere y ü k 

seltilm esini.

2. E m ekli işleminin ip ta li ile m evcu t veya açılacak ilk kadroya tüm am iral olarak atanmasını,

3. 30 . 8 . 1967 tarihinden T. B. M . M eclisinin karar tarihine kadar geçen sürenin fiilî h izm etine ek 

lenm esi ile bu süre içinde m ahrum  kaldığı özlük  haklarının ayrı bir kazaî karara lüzum  kalm adan idarece 
ödenm esine karar verilm esini ta lebetm ektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 24 . 1 . 1975 gün ve 2l293-3/d-3-315-73 sayılı cevabî yazısında : Dilekçi, 
30 . 8 . 1967 tarihinde tümamiralliğe yükseltilmeyince Danıştaya işlemin iptali için dava açmış, Danıştay 5 nci 
Dairesinin 25 . 6 . 1968 gün, 67/3854 esas, 68/3007 sayılı K aran ile dilekçinin terfi ettirilmeme işlemini şe
kil yönünden iptal etmiştir. Bu iptal kararı idarece uygulanmış ve şekil noksanı giderilerek o tarihte uygulan
makta olan 4273 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin tanıdığı yetkiye istinaden Genelkurmay Başkanlığınca 
tümamiralliğe terfii için muvafakat verilmediğinden üst rütbeye yükseltilmesi gene de mümkün olmamıştır.

Dilekçi bu işlemin iptali için yeniden dava açmış ise de Danıştay 5 nci Dairesinin 14 . 12 . 1970 gün ve 
1969/447 esas, 1970/5772 sayılı karan ile reddedilmiştir. Bilâhara dilekçi karar düzeltme isteminde bulunmuş. 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin 19 . 6 . 1973 gün v j 1973/1212 esas, 1973/608 sayılı karan ile reddedil
miştir. Böylece : Dilekçinin 30 . 8 . 1967 tarihinde tümamiralliğe yükseltilmemesi işleminin hukuka uygun
luğu yargı kararlan ile saptanmıştır. ,

ilgili 30 . 8 . 1968 tarihinde de terfi için işlem görmüş ancak açık kadro olmaması ve 4273 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi uyarınca Genelkurmay Başkanlığınca muvafakat verilmemesi nedeni ile tümamiralliğe 
yükseltilememiştir. Esasen 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin «f» bendi «Bekleme süreleri sonunda 
terfi edemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilir» hükmünü amir bulunduğundan dilekçi, 30.8.1968 
tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.
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(Dilo>k(^on,in tarih  vc Xo. su ile salıihim ıı adı, adrcm ve dil'oko'O özetiyle komisyon k a ra rı)

Dilekçinin bu emeklilik işleminin iptali için Danıştayda açtığı dava lehine sonuçlanmış, Danıştay 10 ncu 
Dairesinin 23 . 9 . 1969 gün ve 1968/1546 esas, 1969/1C 28 sayılı karan i!e emeklilik işlemi iptal edilmiştir.

Danıştayın bu kararı idarece 14 . 11 . 1969 gün ve 7784 sayılı kararla uygulanarak emekliliği iptal edilerek 
yeniden göreve alınmıştır.

Ancak bu arada 926 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 1165 sayılı Kanunla eklenen fıkra uyarınca 
926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin (değerlendirmeye ait hükümleri hariç) uygulanması zorunlu hale 
geldiğinden, emeklilik işlemi iptal edilerek göreve alınar ilgilinin bekleme süresi dolmuş olduğu halde tümami
ralliğe yükselmesi mümkün olmadığından anılan kanur uyarınca 14 . 11 . 1969 gün ve 7787 sayılı kararla 
yeniden mezkûr tarihten geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

Dilekçi bu emeklilik işleminin iptalini de dava konusu yapmış, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2 nci Da
iresinin 28 . 3 . 1973 gün ve 1973'154 esas, 1973/133 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Süresi içinde karar 
düzeltme isteminde bulunmadığından karar muhkem ':aziye halini almıştır.

Em. Tuğa. Mehmet Gökengin son olarak emel Iiye sevk tarihi olan 14 . 11 . 1969 tarihine kadar 
geçen süreye ait maddî ve manevî tazminat talebi ilt emeklilikte geçen sürenin fiilî hizmetine eklenerek 
emekli maaşının buna göre tashih edilmesine karar vr ilmesi için Askerî Yüksek İdare Mahkemesine dava 
açtığı ve bu davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemes* 3 ncü Dairesinin 18 . 7 .  1974 gün ve 1974/2289 esas 
1974/1478 sayılı kararı ile süre aşımı nedeniyle reddc'lilnıiştir.

Dilekçinin talepleri hakkında evvelce Millî Savunma Bakanlığınca tesis edilen işlemler yargı mercilerinin 
denetiminden geçmiş hatalı olanlar düzeltilmiş ve yargı mercii kararlan ile de hukuka uygunlukları tespit 
edilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özc‘̂1 aç’bnan dilekçesindeki vaki isteği hakkında idari 
ynrgı mcrcilerince karar verilmiş okluğundan, 140 say lı Kanunun II nci maddesi uyannca konulan kaza 
mcrcilcrince karara ’oağlanan dilekçeler hakkmda Komisyonumuzca bir işlem yapdmasma yer olmadığından 
Komisyonumuz Genel Kurulunun 26 . 2 . 1975 günîü toplantısında isteğin reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

236 26 . 2 . 1975

9633 10874 - 5 . 4 .  1969 (Dilekçi : Giilhane Askerî Tıp Akademisi Radyo-
BEKİR SITKI İZMİRLİ loji FMStitüsünde, Albay Profesör Doktor iken 20.8.1960
Rıza Pehlevi Cad. No ; 17M02 tarihinde re'sen emekliye sevk edildiğini, emekliye sevk

ANKARA işlemine, o sırada yürürlükte bulunan kanunlarm, Da- 
nıştayda itiraz edilmesine imkân vermediğini, re’sen 
emekliye sevk işleminin dc kanunsuz olduğunu. Radyo

loji Enstitüsüne profesör direktör tayin edilirken takip edilen kanunî prosedüre, emekliye sevk işlemi esna
sında riayet edilmediğini, emekliye sevk işleminde uygulanan 42 sayılı Kanımla da kendisinin ilgili olma
dığını, nitekim aynı kanıma f^öre emekliye sevk edilen bazı meslektaşları hakkında Danıştayın 42 sayılı Ka
nunun uyf>ulanamayacağı yolunda karar verdiğini beyanla, resen emekliye sevk işleminin kaldırılmasını, 
tuğgeneralliğe terfii ile eski görevine iadesini ve alamadığı maaş ve ödeneklerinin kendisine ödenmesini iste
miştir.)

Dilekçe Karma Komisyonunun 22 . 5 . 1969 tarih vc 5895 sayılı kararında :

1. Dilekçinin Gülhane Tıp Akademisi Radyoloji Enstitüsünde Prof. Dr. Albay iken müspet siciller 
alarak ve görevini başarılı bir şekilde yürütürken, bu göreve tayini için riayet edilmiş bulunan kanunî prese-



düre emeklilik işlemi esnasmda uyulmadığmdan ve buran  içinde hiçbir kanunî sebep ve mesnet gösterilmedi
ğinden, re’sen emekliye sevk işleminin iptaline oy çokl ığu ile,

2. Bütün müktesep haklanyle generalliğe terfii hu< ısundaki talebin reddine,
3. Emekliye sevk ile yeniden göreve tayini tarihleri arasında mahrum kaldığı maaş ve ödeneklerin kendi

sine ait talebin reddine.
Karar verilmiştir.
Adana Milletvekili Sayın Ahmet Topaloğlu'nun, l 'a rm a Komisyon kararına itirazlarının özeti :
1. Dilekçinin re’sen emeklilik işleminde uygulanan \2 sayılı Kanun, yargı mercilerine gidilemeyeceğine 

dair bir hüküm taşımamaktadır;
2. 42 sayılı Kanuna göre re’sen emekliye sevk edi' n bütün subaylar Danıştaya başvurduğu halde dilekçi 

bu yola gitmemiştir;
3. Karma Komisyon kararında sözü edilen Gülhai 3 Askerî Tıp Akademisi profesörlük kariyeri hakkın- 

daki mevzuat akademik unvanların kazanılması ve kayi edilmesi ile ilgili olup emeklilik işlemlerinde bütün 
subaylara 5434 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri rygulanır.

4. Dilekçe konusu için, 140 sayılı Kanunun 5 nci r caddesi hükümleri karşısında Komisyonca incelenmesi 
mümkün değildir;

Şeklindedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Giilhane Askerî Tıp /.kademisinde Radyoloji Enstitüsü Direktörü iken re’sen 
emekliye sevk edüen dilekçi Albay Profesör Doktorun, emekli işleminde 42 sayılı Kanunun uygulandığı, bu 
kanun ise kanun yollarında başvunılamayacağına dair bir hüküm taşımadığı, gerçekten 42 sayılı Kanun 
hükümlerine göre omekliye sevk edilen subaylardan Panıştayda dava açanlar meyanında dilekçinin meslek
taşlarının da bulunduğu, dilekçinin bu yo?a gitmeyerek le'sen emekliye sevk işleminden dokuz yıl geçtikten 
sonra Komisyonumuzdan talepte bulunduğu, 6996 sajılı GUlhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu emeklilikle 
ilgili herhangi bir hüküm ihtiva etmediğinden dilekçinin hu yoldaki itirazının da kanunî mesnedi bulunmadığı 
anlaşılmış bulunduğundan Komisyonun 22 . 5 . 1969 t ırih ve 5895 sayılı kararının kaldırılarak dilekçinin 
bütün taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekço özetiyle komisyon karan)

237 26 . 2 . 1975

10810/11470 - 12 . 2 . 1973 (Dilekçi : 36 senelik öğretmenlik hizmetinin oldu-
MELAHAT ÜSTAR ğnndan bahisle, 1702 sayılı Kanunun 15 nci maddesi-
Beyoğlu Kız Ortaokulu Müdür Yardımcısı r. 'n kendisine tatbik edilmediğini, buna gerekçe olarak

İSTANBUL Millî Eğitim Bakanlığmın mezkûr kanun hükmünün 
S656 sayılı Kanunla ilga edilmij' olduğunu bildirdiği, 
1702 sayılı Kanunun 15 nci maddesine terfie ait hü

kümler ilga edilmiş ise de kıdeme sayılan hizmetlerin ilgasına dair, kanunda hüküm bulunmadığından ba
hisle emsalleri gibi özel okullarda geçen süresinin kıdemine sayılmasını istemektedir.)

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 20 . 6 . 1973 günlü toplantısında, dilekçinin emsal gösterdiği 
Türkan Örs’ün de öğretmen vekili bulunduğunu nazarı itibare alarak eşitliğin sağlanması için dilekçinin 625 
sayılı Kanunun kabulünden önce özel okullarda geçen hizmet süresinin kıdemine sayılmasına Meclis lütuf ve 
atıfeti olarak oy birliğiyle ve 19245 sayı ile karar vermiştir.

Süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinlesen bu karar infaz için Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
mişti. Ancak. Millî Eğitim Bakanlığı usul ve esas yönünden sözü edilen karan infaz edemeyeceğini be

lirterek, ezcümle.
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IMlekçeilin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve diiekçe özetiyle komisyon kararı)

a) Dilekçinin emsal gösterdiği (jlbeyit Bedrettin Öce’nin şahsi dava açarak lehte karar suretiyle mezkûr 
kanundan faydalandığı, dilekçinin ise davasınm reddedildiği; ancak 6273 sayılı Kanun gereğince almakta 
olduğu 25 TL. maaşın, 1 . 3 .  1974 tarihinde 40 TL. çıkarıldığı, 3656 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 
meriyette bulunan 1702 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin yürürlükten kalkmış olduğu. Maliye Bakanlığınca 
ve Sayıştayca içtihat edildiğinden Bakanlıkça bunun hilâfına i^lem telisine imkân kalmamış olduğu,

b) Dilekçinin bu hizmeti, 1702/15 sayılı Kanun meriyetten kalktığından sonra geçmiş bulunduğundan 
değerlendirilemediği, ancak 625 sayılı Kanunun 32 nci maddesine istinaden 10 yıl 5 ay 26 günlük hizmetinin 
2/3’ü olan 6 yıl 1 ay 28 gününün değerlendirildiğini vt 1327 sayılı Kanuna göre de 1 nci derecenin son ka
demesine 30 . 11 . 1970 tarihinde intibak ettirildiğini,

c) Dilekçiye 625 sayılı Kanun gereğince yapılan işlemin, 1702 sayılı Kapuna göre yapılsa dahi maaşında 
herhangi bir değişiklik olmayacağı gibi, ancak önceki yıllardaki maaş farkının ödenmesi gibi bir işlem mey
dana geldiğinden, bunun da gerek 837 sayılı T. B. M. M. Karan gereğince ve gerek 2 No. lu kanun hükmünde 
Kararnamenin geçici 21 nci maddesi gereğince ödeme yapılmadığı ve bu nedenle Dilekçe Karma Komisyonu
muzca ittihaz edilen ve kesinleşmiş bulunan kararın yerine getirilemeyeceği bildirilmektedir.

KARAR : Dilekçe Karma  ̂ Komisyonu Genel Kumlunun 26 . 2 . 1975 tarihli toplantısında, dilekçinin 
dosyası tekrar tetkik edilerek. 20 . 6 . 1973 tarsh ve 19245 sayıh Komisyon kararının kaldırılmasına ve iste
ğinin reddine oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

238 26 . 2 . 1975

2478/2478 - 28 . 1 . 1975 {Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti-
ABDURRAHMAN COŞAR rerek yeterlik helkesi aldığını, 439 sayılı Yasa f;ere-
Çelebi Mehmet Ortaokulu Müdürü ğince orta dereceli öğretmenlerin hukukuna haiz olması

gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında 
BURSA lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 

gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunlan gibi
3 yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının cevabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kani’nun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst derc;:eyc terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belgeli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Emsal gösterdiği yeterlik belgeli Mübecccl Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın 
12 nci maddesindeki eşitlik esasma aykırı bulunduğundan, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 26 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

239 26 , 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe öisetiyk komisy(»n kararı)

2503/2503 - 29 . 1 . 1975 (Dilekçi : Gazi Eğitim Enstitüsünü dışardan biti
rerek yeterlik belgesi aldığını, 439 sayılı Yasa gere-

MEHMET GIJNER , . . . . .  , ■ , l ı l ■ ^gınce orta dereceli öğretmenlerin hukukuna kaız olması
Demirlibahçe Ortaokulu Öğretmeni . . .  . . . .  . ■, t • # # t'gerekirken, intibak ve derece ilerlemesi konularında

ANKARA lise ya da öğretmen okulu mezunu gibi muamele 
gördüğünden bahisle, emsallerine verilen kararın ken
disine de verilmesini ve Gazi Eğitim mezunları gibi 
? yılda terfi ettirilmesini istemektedir.)

Millî l'.ğitim Bakanlığının ccvabî yazısında; 439 sayılı Kanuna göre bir sınavla orta dereceli okul öğret
menliği niteliğini kazandıran yeterlik belgelerinin kişinin öğrenim durumunu değiştirmediği bu nedenle 
yüksekokul diploması sayılmadığı ve 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 68 nci maddesinin (a) 
bendinin lise ve dengi okul mezunlarının bir üst dereceye terfi süresini 4 yıl olarak saptamış olduğu, bu 
hükme göre öğrenim seviyesi değişmeyen yeterlik belrîli orta dereceli okul öğretmenleri lise ve dengi okul 
mezunu olduklarından 3 yılda terfi ettirilmelerinin imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Enı.sal gösterdiği yeterlik belgeli Mübecccjl Beşli ve Kemal Parıldar ile aynı statüde bulunduğu 
halde. Bakanlıkça bu şahıslara tanınmış olan 3 yılda terfi hakkının dilekçiye verilmemiş olması Anayasanın
12 nci maddesindeki eşitlik esasına aykırı bulunduğıınt^an, bu hakkın aynı şekil ve surette dilekçiye de 
uygulanmasına. Komisyonumuz Genel Kurulunun 26 Şubat 1975 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar 
verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

240 26 . 2 . 1975

17 17 - 5 . 11 . 1973 (Dilekçi : 24 yıl ] ay olan hizmetine karşılık emek-
. İlik  ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

OSMAN NADİR ATACAN
Bestekâr Sokak Yadigâr Apt. No ; 10/2

Kavaklıdere - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3 . 5 .  1974 gün ve 20-3/22-151-01 sayılı cevabî yazısında : 
Millî Savunma Bakanlığı Uzunköprü Askerlik Şubesi Mülhakı Prs. Kd. Bnb. iken malulen emekliye sevk 
edildiği tarihte fiilî hizmet süresi 24 yıl 1 ay olup, 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi veril
mesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GFRF361 DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçi Nadir Atacan’ın fiilî hizmeti 24 yıl 1 ay iken malulen emekliye sevk 
edildiğinden 25 yılını tamanılayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet t iresinin atifet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle kendi
sine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy biri;ğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

241 26 . 2 . 1975



44/44 - 6 . 11 . 1973 (Dilekçi : Eşi A li Mahir Gtırman m ölümü tarihinde
FERİHA GÜR MAN 23 yıl 5 ay 25 gün olan fiilî hizmetine karşılık emekli-
Aydınlıkevler Cephe Sokak No ; 4/4 lik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/41915-20-12-666-24 sayılı cevabî 
yazısında : Merhum Ali Mahir Gürman’ın fiilî hizmet süresi 23 yıl 5 ay 25 gün iken, ölümü nedeniyle 25 yı
lını tamamlayamadığı cihetle, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine göre emeklilik ikramiyesi verilmesine 
kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi merhum Ali Mahir Gürman’m fiilî hi/mcti 23 yıl 5 ay 25 gün 
iken, ölümü nedeniyle 25 yıhnı tamamlayamadığı cihctle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususun
da Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hi/met süresinin atifet ve lütuf olarak 25 yıla iblâ- 
ğıyle dul ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 6 —

(Dîldkçeııin tarih ve No. su ile sabibiııin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

242 26 . 2 . 1975

64/64 - 12 . 11 . 1973 (Dilekçi : Eşi Müştak G üntürkünün ölümü tarihin-
EMİNE G Ü N TÜ RK Ü N  de 24 yıl 1 ay olan fiilî hizmet süresine karşılık emek-
Hisaı Parkı Cad. Firuzağa Sokak No : 7/7 lilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA
T. C. Enfıekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20-4/08-322-06 sayılı cevabî yazısında : 

Merhum Müştak Güntürkün'ün fiilî hizmet süresi 24 yıl 7 ay iken, ölümü nedeniyle 25 yılını tamamlayama- 
dıgı cihetle, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Müştak Güntürkün'ün fiilî hizmeti 24 yıl 7 ay iken, ölümü 
nedeniyle 25 yıhnı tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle dul 
vc yetimlerine cmekiilik* ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

243 26 . 2 . 1975

149/149 - 26 . 11 . 1973 (Dilekçi : Eşi Mustafa Dengi'nin ölümü tarihinde
DURIYE BENGÎ 24 yıl 8 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikra-
Emek Mah. 70 nci Sokak No : 6/4 miyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 7 . 5 .  1974 gün ve 20-4/71390-02-554-08 sayılı cevabî yazı

sında : Merhum Mustafa' Bengi’nin fiilî hizmet süresi 24 yıl 8 ay iken, ölümü nedeniyle 25 yılını tamamla- 
yamadığı cihetle, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emeklilik ikraimyesi verilmesine kanunî 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Mustafa Bengi’nin fiilî hizmeti 24 yıl 8 ay iken, ölümü nede
niyle 25 yılını tamamlayamadığı cihctle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma 
Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle dul ve yetim
lerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

244 26 . 2 . 1975



— 7 —

(Dile-kçemn tarih ve No. su ile sahibiiL'in adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

222/222, 1857/1857 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : 23 yıl 8 ay 21 gün olan fiilî hizmetine
MUSTAFA BALOĞLU kargılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Hürriyet Mah.

Pınarbaşı - KAYSERİ

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 5 . 1974 gün ve 20.2/107313/00.515.02 sayılı cevabî yazı
sında ; Dilekçinin 23 yıl 8 ay 21 gün fiilî hizmeti olup, 25 yıldan az bulunduğundan, yaş dolumu nedeniyle
25 yılını tamamlayamadığı cihetle, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine göre emeklilik ikramiyesi veril
mesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Hacı Mustafa Balogîu'nıın fiili hizmeti 23 yıl 8 ay 21 gün iken yaş 
dolumu ncfleniylc emekliye ayrıldığı, bu nedenle 25 yı’ım tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi
25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyonu nuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin âtifet ve 
lütuf olarak 25 yıla iblâğjyle kendisine emeklilik ikra.niyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

245 26 . 2 . 1975

223/223 - 18 . 12 . 1973 (Dilekçi : 23 yıl 8 ay olan fiilî hizmetine karşılık
M. NURETTİN ERCAN emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Bahçelicvler Konyaaltı Cad. 5 nci Sok No ; 10/1

ANTALYA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20.2/122888-02.199.94 sayılı cevabî yazı
sında : Dilekçinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayüldığı tarihte 23 yıl 8 ay fiilî hizmeti olup, 25 yıldan 
az bulunduğu cihetle, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine ka
nunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi M. Nurettin rî)rcan'ın fiilî hizmeti 23 yd 8 ay iken, yaş dolumu 
nedeniyle emekliye ayrıldığı bu nedenle 25 yılını ta .ianılayamadığı cihctle bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla 
iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf 
olarak 25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

246 26 . 2 . 1975

278/278 - 24 . 12 . 1973 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı
CAZIM KİRLİ tarihte 24 yıl 2 ay olan fiilî hizmetine karşılık emek-
Posta Kutusu No : 4 lilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

GEBZE

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 5 . 1974 gün ve 20.2/111885-00.179.49 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı tarihte fiilî hizmet süresinin 25 yıldan az. 24 yıl 2 ay 
olması nedeniyle 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî im
kân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DtiŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Cazım Kırlı'nın fülî hizmeti 24 yıl 2 ay iken yaş dolumu nedeniyle 
emekliye aynidığı, ba nedenle 25 yılını tamamlayamn'lığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı 
hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak
25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilme ;inc oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

247 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı,adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

285/285 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi : 24 yıl 9 ay 1 gün olan fiilî hizmetine
İSA DOMANİÇ karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Bakkal Zeki Domaniç eliyle

Pınarbaşı - KAYSERİ
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 5 . 1974 gün ve 20,2/15002/04-515-10 sayılı cevabî yazı

sında : İlgilinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı tarihte 24 yıl 9 ay 1 gün olan fiilî hizmeti 25 yıldan 
az bulunduğundan, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî 
imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Isa Domaniç'in fiilî hizmeti 24 yıl 9 ay 1 gün iken, yaş dolumu nede
niyle emekliye ayrıldığı, bu nedenle 25 yılını tamamla yamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla 
iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf 
olarak 25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

248 26 . 2 . 1975

317/317 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı
M UHİTTİN BARBAROSOĞLU tarihte 24 yıl 3 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik
Topkapı Cad. Hamam Odaları Çıkmazı Huzur ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
Apt. No : 9/6

Topkapı - İSTANBUL
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20-2/141221/04-179-04 sayılı cevabî yazı

sında : İlgilinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı tarihte 24 yıl 3 ay olan fiilî hizmeti 25 yıldan az bu
lunduğundan 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GERECt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Muhittin Barbarosoğlu'nun fiilî hl/meti 24 yıl 3 ay iken, yaş dolumu 
nedeniyle emekliye aynidığı, bu nedenle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla 
iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf ola
rak 25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy biriiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

249 26 . 2 . 1975

325/325 - 8 . 1 .  1974 ^ (Dilekçi : Eşi Kahraman Ören'in ölümü tarihinde
FETHİYE ÖREN 24 yıl 6 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikra-
Maltepe Cad. Maltepe Sokak No ; 3/2 miyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2 . 7 .  1974 gün ve 20-4/10-415-04 sayılı cevabî yazısında : 

Merhum Kahraman Ören’in fiilî hizmet süresi 24 yıl 6 ay iken, ölümü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı 
cihetle, 5434 sayıh Kanunun 89 ncu maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görüle
mediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi Kahraman ören’in 24 yıl 6 ay olan fiilî hizmeti varken, ölümü 
nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe 
Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle dul ve 
yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

250 26 . 2 . 1975



371/371 - 16 . 1 . 1974 (Dilekçi : Âdi malul olarak emekliye ayrıldığı tarih-
ALl BAYRAKTAROĞLU te 23 yıl 5 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik
Kıbrıs Cad. No : 19/2 ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

Kurtuluş - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 5 . 1974 gün ve 20-3/25-371-35 sayılı cevabî yazısında : 
tIgilinin âdi malul olaraic emekliye ayrıldığı tarihte 23 yıl 5 ay olan fiilî hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan 
5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

GERPvĞl DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Ali Bayraktaroğlu’nun fiilî hizmeti 23 yıl 5 ay iken, âdi malul olarak 
emekliye ayrıldığı, bu nedenle 25 yılını tamamlayama;lığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı 
hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak
25 yıla iblâğıylc kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

— 9 —

(Dileikçenin tariih ve No. su İİ€ sahâbinıin adı, adnesi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

251 26 . 2 . 1975

374/374 - 16 . 1 . 1974 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı
AYŞE AKGÜN tarihte 24 yıl 4 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik
Terakki Mah. Dereiçi Sokak No ; 6 ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ZONGULDAK

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20.2/03.39.13 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı tarihte 24 yıl 4 ay olan fiilî hizmeti 25 yıldan az bulundu
ğundan, emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Ayşe Akgün'ün fiilî hizmeti 24 yıl 4 ay iken, yaş dolumu nedeniyle 
emekliye ayrıldığı, bu nedenle 25 yılını tamamlayanıadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı 
hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen [sararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak
25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmeı^ine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

252 26 . 2 . 1975

389/389 - 19 . 1 . 1974 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı
PEMBE YALTAY tarihte 24 yü 3 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik
îstiklâl Mah. Çalı Aralık No : 13 ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

BİLECİK

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 7 . 5 .  1974 gün ve 20-2/305603-05-443-009 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı tarihte 24 yıl 3 ay olan fiilî hizmeti 25 yıldan az 
bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi verilmesine 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi uyarınca kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçi Pembe Yaltay'ın fiilî hizmeti 24 yıl 3 ay iken, yaş dolumu nedeniyle 
emekliye ayrıldığı, bu nedenle 25 yıhnı tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı 
hususunda Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen hararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak
25 yıla iblâğıyle kendisine emeklilik ikramiyesi verilmeline oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

253 26 . 2 . 1975
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(Dilokçenin tardh ve No. su ile rahibinim adı, adneai ve dikkçe özetiyle kom-isyon kararı)

463/463 - 29 . 1 . 1974

S. NURAN GÜRTEKİN
Acıbadem - Kuruçeşme Yap> Kredi Banka Blok 
Apt. 1 nci B. 1 nci D.

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Sivas Devlet Demiryolları Cer Atelyesi 
Santral Şube Âmiri olan eşi İhsan Gürtekin’in 1966 ta
rihinde öldüğünden bahisle emekli ikramiyesi verilme
sini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 6 .  1975 tarih, 20-4/26-734-002 sayılı cevabî yazısında ve 
T. C. Devletdemiryolları İşletmesinde 19 . 9 . 1974 tarih ve 81441-43078/65095 sayılı cevabî yazısında : Dilek
çinin 25 . 3 . 1941 - 1 . 4 . 1942 ile 30 . 6 . 1943 - 1 5 . 9 .  1946 tarihleri arasında stajiyerlikte geçen
4 sene 2 ay 21 günlük hizmetinin 6153 sayıh Kanunla borçlanmak suretiyle emeklilik müddetine eklenmiş 
olduğu, tekaüt Sandığına iştirak ettiği 15 . 9 . 1946 tarihinden; vefat ettiği 2 . 1 1 .  1966 tarihine kadar
20 sene 1 ay 17 gün fiilî hizmeti olup cem'an 24 sene 4 ay 8 gün emekliye tabi hizmeti olduğu, Kasım 1966 
ayına ait emekli aidatı tam olarak kesildiğinden 28 gün ilâvesiyle 24 sene 5 ay 7 gün emekliliğe tabi hizmeti 
olup, bu hizmeti 25 seneyi ikmâl etmediğinden 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emekli ikra
miyesi verilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

KARAR : Dilekçinin ölü eşi thsan Gürtckin'in hizmet süresinin 24 yıl 5 ay 7 gün olduğu, gerek emekli 
Sandığı, gerek T. C. D. Genel Müdürlüğü yazılarından anlaşılmış okluğundan, bu hizmet süresinin Meclis 
lütuf ve atıfeti olarak 25 tam yıla iblâğı ile müteveffanın dul ve yetimlerine emekli ikramiyesi ödenmesine 
Komisyonumuz Genel Kurulunun 26 . 2 . 1975 tarihli toplantısında oy birliği ile karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

254 26 . 2 . 1975

1802/1802 - 28 . 6 . 1974 (Dilekçi : E)i Fetullah Erhudak'm ölümü tarihinde

HAYRIYE e r  b u d a k  hizmetine karşılık emeklilik ikra-
^  • . o . . ■.. * miyesi verilmesini istemektedir.)Demırlıbahçe Demırkapı Sokak Beyazgul Apt.
No : 39/6

ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 8 .  1974 gün ve 20-4/131628-31/18-641-53 sayılı cevabî 
yazısında : İlgilinin fiilî hizmeti 24 yıl 4 ay iken, ölümü nQdeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihetle, 5434 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildiril
miştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin eşi merhum Fetullah Erbudak'ın 24 yıl 4 ay olan fiilî hizmeti var
ken, ölümü nedeniyle 25 yılını tamamlayamadığı cihctle, bu sürenin emsalleri gibi 25 yıla iblâğı hususunda 
Dilekçe Karma Komisyonumuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğıyle 
dul ve yetimlerine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

255 26 . 2 . 1975
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(Dilekçerım tarih ve No. su ile sahibinin aidı, adresi ve dilekçe özetiyle 'komisyon karan)

55/55 - 10 . 11 . 1973

NEBAHAT ABAKAY 
10 ncu Sok. No : 55/1

(Dilekçi : Âdi malul iken emekliye ayrılan ölü eşin
den dolayı, kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesini 
istemektedir.)

Karşıyaka - ANKARA
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/103313-14-961-16 sayılı cevabî yazı

sında : Dilekçinin ölen eşinin (Halil Abakay) 21 yıl 8 ay 3 gün fiilî hizmeti olup, 5434 sayılı Kanuna tabi 
bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GKREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülemediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

256 26 . 2 . 1975

111/111 - 20 . 11 . 1973

HANİFE ÇALKAP 
Evliyaoğlu Sok. No : 30/2

(Dilekçi : İsteği üzerine emekliye ayrılan ve hilâhara 
ölen eşinin fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini istemektedir.)

MALATYA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20.13/MO 114320 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçinin eşi Mustafa Çalkap’ın fiilî hizmeti 25 yıl olup, kendi isteği ile emekliye ayrıldığından, 1683 sayılı 
Kanunun 58 nci maddesine tabi bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği 
bildirilmektedir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına nıalıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

257 26 . 2 . 1975

113/113 - 20 . 11 . 1973

MÜMTAZ ATİLLÂ 
İstasyon Cad. No : 37

MALATYA

(Dilekçi : Malulen emekliye ayrıldığı sırada 12 yıl 
fiilî hizmeti bulunduğundan, kendisine emeklilik ikrami
yesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 8 . 5 .  1974 gün ve 20-3/30-859-03 sayılı cevabî yazısında : 
Adı geçenin fiilî hizmeti 25 yıldan az 12 yıl olup, 5434 saayıh Kanuna tabi olduğundan emeklilik ikramiyesi ve
rilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GER EĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

258 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su iic sahihinin adı, adresi ve dilekçe öaetiyle komisyon ka.ran)

165/165 - 30 . 11 . 1973

MUSTAFA A. CÜRE 
Cevdet Paşa Cad. No : 121

(Dilekçi : Malulen emekliye ayrıldığı tarihte 11 yıl
4 ay olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini istemektedir.)

Bebek - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı G«nel Müdürlüğünün 8 . 5 .  1974 gün ve 20-6/25-831-30 sayılı cevabî yazısında : İl
gilinin fiilî hizmeti 11 yıl 4 ay olduğundan kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkan görü
lemediği bildirilmiştir.

GERECt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

259 26 . 2 . 1975

191/191 - 8 . 12 . 1973

FATMA FUN
Orta Mah. Zafer Sok. No ; 10

ESKİŞEHİR

(Dilekçi : Ölü annesi Ayşe Özdemir'in 21 yıl 6 ay 
olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi veril
mesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 17 . 5 . 1974 gün 20-4/116664-04-461-52 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin 21 yıl 6 ay olan fiilî hizmeti 5434 sayılı kanuna tabi olduğundan, emeklilik ikramiyesi verilme
sine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

260 26 . 2 . 1975

208/208 - 10 . 12 . 1973 (Dilekçi : Eşi P. Bnh. Seyfettin Atamer'in 21 yd 10

MÜZEYYEN ATAMER hizmetine karşılık kendisine emek-
„ , . „  e- ı •• C 1 VI o/î ikramiyesi verilmesini istemektedir.)Bahariye Hacı Şukru Sok. No : 8/3 ’

Kadıköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 24 . 6 . 1974 gün ve 20-13/A 0116195-175117 sayılı cevabî 
yazısında : İlgilinin 21 yıl 10 ay 18 gün olan fiilî hizmetinin karşılığı olarak emeklilik ikramiyesi verilmesine 
kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy biriiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

261 26 . 2 . 1975
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(Dilck/;enifi tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe önceliyle komisyon kararı)

219/219 - 13 . 12 . 1973

NURİYE KALAYCIK
Hacjpiri Mah. Zobarlar Sokağı No ; 27

(D lekçi : Ölen eşi İsm ail K o laycık ’m fiilî h izm etine  
karşılık em eklilik ikram iyesi verilm esini istem ektedir.)

İS K İL İP

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 13 . 5 . 1974 gün ve 20-4/14-323>12 sayılı cevabî yazısında ; 
İlgilinin 22 yıl 2 ay 6 gün olan fiilî hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan 5434 sayıh kanun gereğince emek
lilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir İşlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

262 26 . 2 . 1975

240/240 - 19 . 12 . 1973 

MAHMUT BAK
Bahabey Mah. Somuncu Sok. No : 8

İskilip - ÇORUM

(D ilekçi : M alulen em ekliye ayrıldığını, 21 yı! olan  
fiilî h izm etine karşılık em eklilik  ikram iyesi verilm esini 
istem ektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 8 . 5 .  1974 gün ve 20.3/22-376-01 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin, 21 yıl fiilî hizmeti olup, 25 yıldan az bulunduğundan 5434 sayılı kanunun 89 ncu maddesi gereğin
ce emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal pöriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

263 26 . 2 . 1975

251/251 - 24 . 12 . 1973 
ZEHER YÜKSEL
Zuhurat Baba Mah. Türk İş Cad. No : 15/8

Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşinin fiilî hizmetine karşılık emek
lilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/21-442-01-133223-25 sayılı cevabî 
yazısında : Dilekçinin eşi İzzet Yüksel’in 22 yıl 4 ay 10 gün olan fiilî hizmetinin 25 yıldan az bulunduğun
dan, 5434 sayılı kanunun 89 ncu maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal ;;örülnıediğine oy birliğiyle karar ycriklL

Karar No. K arar tarihi

264 26 . 2 . 1975
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(Dildkçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı. adnesi ve dil^'kçe özetiyle komisyon karan)

254/254 - 24 . 12 . 1973

HİDAYET IRAMAZ ve çocukları 
Gazi Kemâl Mah. Henden Sok. No ; 8

(Dilekçiler : Eşi ve bahaları Haşan Hilmi Nam azın  
fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini 
istemektedirler.)

İSPARTA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 5 .  1974 gün ve 20-4/55246-49-20-471-46 sayılı cevabî ya
zısında ; İlgilinin fiilî hizmeti 17 yıl 1 ay 14 gün olduğundan, 5434 sayılı kanun hükmünce emeklilik ikrami
yesi verilmesine kanunen imkân görülemediği biIdirHmektedirler.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan istekleri hakkında Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar v.erildi.

Karar No. Karar tarihi

265 26 . 2 . 1975

284/284 - 24 . 12 .

1346/1346 - 25 . 4 
MEHMET ARAT

Camiikemir Mah.

1973 

. 1974

Mecitözü - ÇORUM

(Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı
nı, 19 yıl 4 ay olan fiilî hizmetinin 20 yıldan az olması 
nedeniyle maaş bağlanmadığından bahisle, maaş bağ
lanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 31 . 5 . 1974 gün ve 20-6/04-324-009 sayılı cevabî yazısın
da : İlgilinin 20 yıldan az olan fiilî hizmetinin 19 yıl 4 ay olması nedeniyle, maaş bağlanmasına kanunî im
kân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkmda Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

266 26 . 2 . 1975

294/294 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçiler : Ölü eşi, A li Rıza Özdamar’m fiilî hiz-

SAMİYE ve MÜBECCEL ÖZDAMAR metine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemek-
Gazi Kemâl Mah. Dereli Sok. No : II tedirler.)

İSPARTA ’

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20-13/M 0078266 sayılı cevabî yazısın
da : İlgilinin 20 yıl 5 ay 13 gün olan fiilî hizmetinin 30 yıldan az bulunması nedeniyle 1683 sayılı kanunun 
58 nci maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmrsine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

267 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

406/406 - 22 . 1 . 1974 (Dilekçiler : Bahaları İbrahim Karagöz ün 21 yıl 1
ay 19 gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikra-

EMİNE KARAGÖZ ve HATİCE KARAGÖZ 
Kasaplar Hacı İlbey Mah. Sarıkap Apt. Kat. 1

BALIKESİR

t’ûyesi verilmesini istemektedirler.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/88983-97-281-14 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin fiilî hizmet süresi 25 yıldan az. 21 yıl 1 ay 19 gün olduğundan, emeklilik ikramiyesi veril
mesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREGÎ d ü ş ü n ü l d ü  : Dilekçilerin yukarda öıeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle k ırar verildi.

Karar No. Karar tarihi

268 26 . 2 . 1975

413/413 - 22 . 1 . 1974 (Dilekçi : İsteği ile emekliye ayrıldığını, emeklilik
ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

MEHMET EMİN YETKİNER 
Tapu Sicil Memurluğundan emekli

Bulanık - MUŞ

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20.2/114027/10.981.09 sayılı cevabî ya
zısında : İlgilinin 36 yıl 4 ay 17 gün fiilî hizmeti olup, adı geçenin kendi isteği ile emekliye ayrıldığı tarihte yü
rürlükte olan 5434 sayılı kanunun değişik 89 ncu maddesi «emekli adî malullük veya vazife malullüğü aylığı 
ilk defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve bağlanmaya esas fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş 
bulunanlara (emekli ikramiyesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarının bir 
yıllık toplamı ödenir...» hükmüne âmir bulunmakta olup, hizmet süresi 30 yıldan fazla olan ilgiliye de yuka
rıda belirtilen madde gereğince 12 maaş tutarında emeklilik ikramiyesi ödenmiştir.

1425 sayılı Kanunun ikramiye ile ilgili ek 6 ncı maddesinde, «verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 
fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz...» hükmünü âmir bulunmakta olup, 1 . 3 . 1971 tarihinde 
yürürlüğe giren bu madde gereğince, daha önce emekliye ayrılarak 1 . 3 . 1971 tarihinde emekli statüsünde 
bulunanlara ikramiye farkı ödenmesine kanunen imkân görülemediği, bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

269 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

424/424 - 26 . 1 . 1974
AYŞE NAFtA ERUTKU
Ataköy, 2 nci Kısım K. 45 Blok D ; 38

İSTANBUL

(Dilekçi : Eşinin Binbaşı iken ölümü nedeniyle 
emeklilik ikramiyesi alamaJığmdan, emeklilik ikrami
yesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 tarih ve 20-13/A 0086875-16012 sayılı cevabî 
yazısında ; İlgilinin ölüm tarihinde 27 yıl 9 ay 21 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesine tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine ka
nunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kamr verildi.

Karar No. Karar tarihi

270 26 . 2 . 1975

452/452 - 29 . 1 . 1974 
AHMET VURAL 
Urla Zeytinalan köyü

İZMİR

(Dilekçi : Adî malul olarak emekliye sevk edildiğin
den bahisle emeklilik ikramiyesi verilmesini istemekte
dir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 1 . 1975 gün ve 20.3/08.826.02 sayılı cevabî yazısında ; 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 17 yıl 10 ay fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi
ne tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

271 26 . 2 . 1975

510/510 - 1 . 2 .  1974
MÜNEVVER GÖNEN
Bahariye Süleymanpaşa Sok. Toprak yol Set.
Apt. Daire 9 Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Adi malul olarak emekliye ayrılan ve bi- 
lâhara ölen eşinden emeklilik ikramiyesi verilmesini is
temektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 5 . 1974 gün ve 20-4/96-173-008 sayılı cevabî yazısında: 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 20 yıl 8 ay 18 gün fiilî hizmetinin olduğu. 4222 sayılı Kanunun 17 ncı 
maddesine tabi bulunduğundan ve /iilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine ka
nunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

272 26 . 2 . 1975
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(Düekçanin tarih ve No. su ile aahibimu adi, adresi ve dilekçe özetiyle kamisTon kararı)

612/612 - 6 . 2 .  1974 
1332/1332 - 22 . 4 . 1974

ALt RAtF ERGÜL
Taşkale Mah. Mehmet Paşa Cad. No : 11

VEZİRKÖPRÜ

(Dilekçi : 21 yıl 7 ay 12 gün fiilî hizmeti varken 
yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığından, emekli
lik ikramiyesi alamadığından bahisle emeklilik ikrami
yesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 6 . 1974 gün ve 20.2/03.379.04 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin fiilî hizmet süresi 25 yıldan az, 21 yıl 7 ay 12 gün olduğundan 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi
ne göre emekli ikramiyesi verilmesine kanunî imkân g irülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özet/ açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar v arildi.

Karar No. Karar tarihi

273 26 . 2 . 1975

629/629 - 8 . 2 . 1974

CELÂLETTfN KIŞLAK 
Yüzevler Mah. 100 Sok. No : 33/1

AMASYA

(Dilekçi
tcdir.)

Emeklilik ikramiyesi verilmesini istemek^

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 5 . 1974 gün ve 20.e/23251-00.711.10 sayılı cevabî yazı
sında : ilgilinin kendi isteği ile 30 yılı doldurmadan enekliye ayrıldığını, fiilî hizmetinin 26 yıl 9 ay 10 gün 
olduğunu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğ nce emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özetü açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar varildi.

Karar No. Karar tarihi

274 26 . 2 . 1975

658/658 - 11 . 2 . 1974

GÜLSER ÎLTER 
C. Savcılığı Zabıt Kâtibi

KOCAELİ

(Dilekçi : Ölü eşinin fiilî hizmetine karşılık emek
lilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/159789-90-22-158-84 sayıh cevabî 
yazısında ; Dilekçinin eşi Muzaffer tlter’in fiilî hizmeti 22 yıl 5 ay 3 gün olup, 25 yıldan az bulunduğundan 
5434 sayılı Kanun gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜI.DÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

275 26 . 2 . 1975
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(Dikikçenin tarih ve No. su ile sahibindi! adı, adresi ve diLekç  ̂ özetiylû komisyon karan)

664/664 - 13 . 2 . 1974

EMİNE JALE TUNAL 
Birinci Levent Geyikli Sok. No ; I

(Dilekçi : Eşinin kıdemli binbaşı iken ölümü nede
niyle emeklilik ikramiyesi alamadığından, emeklilik ik
ramiyesi verilmesini istemektedir.)

İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 gün ve 20.13/A 0037724 sayılı cevabî yazısın
da : İlgilinin ölüm tarihinde 20 yıl 4 ay 24 gün fiilî hizmetinin bulunduğu, 1683 sayıh Kanunun 58 nci 
maddesine tabi olduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

116 26 . 2 . 1975

688/688 - 13 . 2 . 1974 
12901/13561 - 12 . 6 . 1973

MUSTAFA KAVAS
İsmet Paşa Mah. Ada -Sok. No : 5

(Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldı
ğından, emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 5 . 1974 gün ve 20-2/11283/01-411-77 sayılı cevabî ya
zısında : İlgilinin fiilî hizmeti 22 yıl 7 ay olup, 25. yı!dan az bulunduğundan, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

277 26 . 2 . 1975

744/744 - 19 . 2 . 1974

NEFİSE İNAL ve YÜCEL İNAL 
1743-1 Sok. No ; 13-1

(Dilekçiler : Ölü eşi ve hahamının fiilî hizmetine 
karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir
ler.)

Karşıyaka - İZMİR

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 7 . 5 .  1974 gün ve 20-4/07-151-12 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin 24 yıl 10 ay 28 gün olan fiilî hizmetinin 30 yıldan az bulunduğundan, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan istekleri hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

278 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile saMbinin adı, a'duesd ve dikkço özetiyle ıkomisyou karan)

783/783 - 22 . 2 . 1974

SEYDt ÖZDOĞAN
Karakeçili Mah. Ilıcabağ Sok. No ; 5

(Dilekçi : Malulen emekli olduğunu. 22 yıl 6 ay olan 
jiiU hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini 
i . temektedir.}

ÇORUM

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20-3/09-321-11 sayılı cevabî yazısında: 
İlgilinin malulen emekliye ayrıldığında, 22 yıl 6 ay olan fiilî hizmetinin 25 yıldan az bulunduğundan, 5434 sa
yılı kanununun 89 ncu maddesi uyarınca kendisine emt klilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görüleme
diği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDİJ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

279 26 . 2 . 1975

797/797 - 22 . 2 . 1974

ŞEFiK ECVET BULAT
Mecidiyeköy Esentepe Emekli Subay Evleri

No : 17/5 Şişli - İSTANBUL

(Dilekçi : Emekli ikramiye farkı verilmesini istemek
tedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-2/21-186-41/65218 sayılı cevabî ya
zısında : İlk kez 5434 sayılı kanuna ek 42 sayılı kanuna göre emekliye ayrılan adı geçene bu kanun gereğin
ce 30 yıl üzerinden 24 maaş tutarından emekli ikrami; esi ödendiğinden ikinci kez emekliye ayrıldığında, son
radan geçen hizmetleri için ayrıca ikramiye verilmcsiı s kanunen imkân görülemediği, bildirilmektedir.

GEREGI d ü ş ü n ü l d ü  : Dilekçinin yukarda öze ’ açıklanan isteği hakkmda Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar \ erildi.

Karar No. K arar tarihi

280 26 . 2 . 1975

1050/1050 - 18 . 3 . 1974

SAMtME TÜRER 
Teşvikiye Kalıpçı Sok. 110/3

İSTANBUL

(Dilekçi : Ölü babasından emeklilik ikramiyesi ta- 
hhinde bulunmaktadır.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 6 .  1974 gün ve 20.13/M 0112641 sayılı cevabî yazısında ; 
İlgilinin ölümü tarihinde 27 yıl 11 ay 29 gün fiilî hizmetinin olduğu, 11 Ağustos 1325 tarihli Mülkî Tekaüt 
Kanununa tabi bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar %erildi.

Karar No. K arar tarihi

281 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenliın tarih ve No. su ile aahibdniıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle ücomisyon kanan)

1066/1066 - 20 . 3 . 1974

ARtFE YILDIRAN 
Bican Efendi Sok. No ; 26

(Dilekçi : Ölü eşinden emeklilik ikramiyesi verilme
sini istemektedir.)

Kuzguncuk - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 5 . 1974 gün ve 20-4/57224-27/07-134-09 sayıb cevabî 
yazısında : İlgilinin ölüm tarihinde 20 yıl 4 ay 24 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

282 26 . 2 . 1975

1068/1068 - 20 . 3 . 1974 

HÜSEYİN ANIL
Göztepe 1 nci Orta Sok. Erko sitesi Yuvam Apt. 

Daire ; 26 Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Adi malul olarak emekliye sevk edildiğin
den bahisle, emeklilik ikramiyesi verilmesini istemekte
dir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-3/30-537-013 sayılı cevabî yazısın
da : İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 21 yıl 4 ay fiilî hizmetinin olduğu, 1101 sayılı kanunun ek 3 ncü mad
desine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

283 26 . 2 . 1975

1096/1096 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Malulen emekliye sevkedildiğinden bahis-
AHMET TOKER emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

Vali Fahri Bey Cad. Yenice Sok. Kırat Apt.

No : lO/l ELÂZIĞ

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20-3/14-828-48 sayılı cevabî yazısında; 
tlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 22 yıl 1 ay 26 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

284 26 . 2 . 1975
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(Düekç^ııin tardh ve No. su il« sahibinin adı, aidim  ve dilekçe öaetiyle komisyon karan)

1194/1194 - 8 . 4 .  1974 
TAZEGÜL ARDAHAN
Maliye Okulu Kurs B. öğrencilerinden Fahrettin 
Ardahan eliyle ANKARA

(Dilekçi : Ölü eşinden, emeklilik ikramiyesi talebin
de bulunmaktadır.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 20-4/127408/12-961-22 sayılı cevabî ya
zısında : İlgilinin ölüm tarihinde 21 yıl 11 ay fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayıh Kanunun 89 ncu maddesi
ne Ubi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

285 26 . 2 . 1975

1199/1199 - 8 . 4 .  1974

YUSUF DlNCER
Cumhuriyet Mah. Yaşar Sok No : 41

NtZİP

(Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekliye sevkedil- 
diğinden bahisle, emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 17 . 5 . 1974 gün ve 20-2/149806/02-644-03 sayılı cevabî ya
zısında : ilgilinin emekliye ayrıldığı tarihde 22 yıl fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı kanunun 89 ncu mad
desine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

286 26 . 2 . 1975

1215/1215 - 8 . 4 . 1974 (Dilekçi : Ölü eşinden emeklilik ikramiyesi verilme-
.. .. sini istemektedir.)

NİM ET TUZÜN
Toprak Mah. Ofisi Ajans Md. Yanında

SULTANDAĞI

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 6 .  1974 gün ve 20.4/99-432-04 sayılı cevabî yazısında : İl
gilinin ölüm tarihinde 25 yıl 1 ay 14 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı kanunun 89 ncu maddesine ta
bi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. ^

K arar No. Karar tarihi

287 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve N», su rle salıibiaitı adı, adrcvsi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1489/1489 - 13 . 5 . 1974

MUSTAFA ÖZSONGÖR
Doğancı Mah. Bıtrak Çeşme Sok. No : 78/1

(Dilekçi : Malulen emekliye sevk edildiğinden bahis
le emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

İSPARTA
V

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 . 1 1 .  1974 gün ve 20.3/34.471.39 sayılı cevabî yazısında: 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 20 yıl 8 gün (20 yıl 1 ay) fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 
ncu maddesine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

288 26 . 2 . 1975

1562/1562 - 30 . 5 . 1974

A RlFE BOZACI 
Duygulu Sok. No : 49/1

(Dilekçi Ölü babası, Mustafa Dündar’m 28 yıl 2 ay
4 gün olan fiilî hizmetine karşılık ikramiye verilmesini 
istemektedir.)

Aydınlıkevler - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 1 1 .  1974 gün ve 212-475-A sayılı cevabî yazısında ; İl
gilinin 28 yıl 2 ay 4 gün olan fiilî hizmetinin 30 yıldan az bulunduğundan ve isteği ile emekliye ayrıldığın
dan, 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesine tabi olup, emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görüle
mediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

289 26 . 2 . 1975

1622/1622 - 4 . 6 .  1974 
MEHMET KURT 
Dereboyu Sok. Çarşı Mah. No 
Kurt eliyle

26/13 İsmail 
TRABZON

(Dilekçi : 17 yıl 3 ay olan fiilî hizmetine karşılık 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 0 . 7 .  1974 gün ve 20-3/05-791-29 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin fiilî hizmet süresi 17 yıl 3 ay olup, 30 yıldan az bulunduğundan, 5434 sayılı kanunun 89 ncu mad
desi gereğince kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem  
y ap ılm asına  m ahal görü lm ed iğ ine o y  birliğ iy le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

290 26 . 2 . 1975
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(DiJckçonin tanih ve No, su ile sahibinin adı./ıdresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1684/1684 - 14 . 6 . 1974 (Dilekçi : Yaş dolumu nedeniyle emekli olduğunu,
22 yıl 3 ay 9 gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik

ABDÜLMECİT TAMER 
Lalaşahin Mah. Mustafa Kemal Paşa

BURSA

ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 10 . 1974 gün ve 20.2/217402/05.117.07 sayılı cevabî ya
zısında ; Yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrılan Abdülmecit Tamer’in 22 yıl 3 ay 9 gün olan fiilî hizmeti 
bulunduğu, 5434 sayılı kanuna tabi olup, emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildi
rilmiştir.

GERECt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumu/ca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

291 26 . 2 . 1975

1864/1864 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : Malulen emekliye sevk edildiğinden bahis-
, , le emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

HACİEM İN b e n l i

Yukarı Kayabaşı Mah. Dokuz Sok. No ; 2

NİĞDE

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 . 11 . 1974 gün ve 20-3/14551-42 sayılı cevabî yazısında: 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 20 yıl 27 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi
ne tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

292 26 . 2 . 1975

1905/1905 - 23 . 7 . 1974 (Dilekçi : Eşinin ölümü nedeniyle emeklilik ikrami
yesi alamadığından, emeklilik ikramiyesi verilmesini is
temektedir.)

BEDİA SOYBAY 
Nenehatun Cad. 31/7

Küçükesat - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 26 . 11 . 1974 gün ve 20-13/A 0060973 sayılı cevabî yazısın
da : İlgilinin ölüm tarihinde 27 yıl 3 ay 5 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayıh Kanunun 58 nci maddesi
ne tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunî im* 
kân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda ö ze ti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

293 26 . 2 , 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilefcçe öaotdyle komisyon fcaran)

1989/1989 - 26 . 8 . 1974

LEYLÂ GÜLSÜM
Yaşar Kervan Fırını Bitişiği No : 27

(Dilekçi : Görevinde 17 yıl l  ay fiilî hizmeti bulu
nan ölü babası Celâl Yaşardan dolayı emeklilik ikra
miyesi verilmesini istemektedir.)

Dörtyol - HATAY

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 10 . 1974 gün ve 20-4/111-997-99-25-991-43 sayıh cevabî 
yazısında ; Ölenin fiilî hizmeti 17 yıl 1 ay olup, 5434 sayılı Kanuna tabi bulunduğundan emeklilik ikrami
yesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildL

Karar No. K arar tarihi

294 26 . 2 . 1975

2100/2100 - 9 . 10 . 1974

ALÎME BAYYURT
Kodaman Sok. Oya Apt. No : 149 Da. : 6

Şişli - İSTANBUL

(Dilekçi : A di malul olarak emekliye ayrılan ve bi- 
lâhara vefat eden eşinden emeklilik ikramiyesi verilme
sini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 11 . 1974 gün ve 20-4/6584/98-752-10 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 24 yıl 9 ay fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesine tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine 
kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

295 26 . 2 . 1975

2130/2130 - 23 . 10 . 1974 
HATiCE YÜKSEL
Mariç Apt. No ; 8/4 Hoca Efendi Sok. Sangüzel 
Cad. Malta-Fatih - İSTANBUL

(Dilekçi : Eşinin kıdemli binbaşı iken, ölümü nede
niyle emeklilik ikramiyesi alamadığından, emeklilik ik 
ramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 1 . 1975 gün ve 20-13/A 0082715 sayılı cevabî yazısın
da : ilgilinin ölüm tarihinde 26 yıl 6 ay 29 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayılı Kanunun 58 nci madde
sine tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunt 
imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda özed açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, K arar tarihi

296 26 . 2 . 1975
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(Dilekçûnin tarih ve No. su ile sahibdnin adı, adresi re dilekçe özeitdjle komisyooı karan)

214412144 - 31 . 10 . 1974

EM lNE YAĞCI 
Sanbal Sok. No ; 6/2

(Dilekçi : Ölen eşinden, emeklilik ikramiyesi tale- 
hinde bulunmaktadır.)

Ortaköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 , 11 . 1974 tarih ve 20-4l l ' i l l 42-45123-126-00 sayıh cevabî 
yazısında : İlgilinin ölüm tarihinde 21 yıl 9 ay fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı kanunun 89 ncu maddesi
ne tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği haklcında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

297 26 . 2 . 1975

2157/2157 - 31 . 10 . 1974 

HAŞAN BİRCAN
Osmaniye Mah. Nüsretiye Sok. No : 44

GEMLİK

(Dilekçi : Adi malul olarak emekliye sevk edildiğin
den bahisle, emeklilik ikramiyesi verilmesini istemekte- 
d ir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 5 . 12 . 1974 gün ve 20-3/19*112-04 sayıh cevabî yazısında: 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 24 yıl 9 ay fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine 
tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

298 26 . 2 . 1975

2163/2163 - 4 . 11 . 1974

ZtYA BAŞKESEN
Pazarcami Mah. Böler Sok. No : 23

(Dilekçi : Adi malul olarak emekliye sevk edildiğin
den bahisle emeklilik ikramiyesi verilmesini istemekte
dir.)

NİZİP

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 27 , 11 . 1974 gün ve 20.3/10.644.02 sayıh cevabî yazısında: 
İlgisinin emekliye ayrıldığı tarihte 19 yıl 7 ay fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayıh Kanunun 89 ncu maddesi
ne tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî im’cân görülemediği bildirilmiştir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

299 26 . 2 . 1975
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(J)il«kçenm mrih ve No. su ile sahibdnin ?wi], adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

11925/12585 - 27 . 4 . 1973

M ÜNÜRE YILDIR
Emek Mah. 75 nci Sok. No ; 88/3

ANKARA

(Dilekçi : 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (H) 
fıkrasına göre disiplin nokta<imdan 25 . 9 . 1936 tari
hinde emekliye sevk edilen hilâhara 1954 yılında vefat 
etmiş olan eşi İhsan Semih Yıldır'dan emeklilik ikra
miyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 5 . 1973 gün ve 20.13/A 0148863-170727-28 sayılı ceva
bî yazısında : Dilekçinin ölen eşinin emekliye tabi fiilî hizmet müddetinin 28 yıl 6 ay 9 günden ibaret olduğu, 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre, 30 fiilî hizmet yılını doldurmamış bulunduğundan, kendisine 
emekli ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

300 26 . 2 . 1975

12095/12755 - 2 . 5 .  1973 
SABRtYE ERDOĞAN
Haydarpaşa Mah. Memduh Arslan Cad. No : 33 
Utku Ap. Kat : 1 ERDEK

(Dilekçi : Kendi isteği ile emekliye ayrılan ve bilâ- 
hara ölen eşinden emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 18 . 6 . 1973 gün ve 20-13/M 0109703/296712 sayılı cevabî 
yazısında ; İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 28 yıl 2 ay 2 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayılı Kanunun 
58 nci maddesine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mnhal görülmedikine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

301 26 . 2 . 1975

12481/13141 - 21 . 5 . 1973

LÜTFlYE YALÇINLAR 
Necatibey Cad. 45/16

(Dilekçi : Kıdemli Binbaşı iken, isteğiyle emekliye 
ayrılan ve bilâhara vefat eden eşinden emeklilik ikra
miyesi verilmesini istemektedir.)

Yenişehir - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2 . 7 .  1973 gün ve 20-13/A 0096829 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin Ölüm tarihinde 29 sene 9 ay 24 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesine 
tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

302 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile saMbinon adı, adresi v'e dilekçe özetiyle kannisyon kararı)

13357/14017 - 7 . 8 . 1973

ALl ULVÎ TANDOĞAN 
Sinanbey Cad. No ; 44 İNEGÖL

(Dilekçi : Kendi isteği üzerine emekliye sevkedildi- 
ğini, emeklilik ikramiyesi alamadığmdan bahisle kendi
sine emeklilik ikramiyesi'verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 5 . 1974 gün ve 20.2/22095-03.111.87 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 25 yıl 7 ay 1 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 
ncu maddesine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunen imkân görülemediği bildirilmiştir.

CrREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

303 26 . 2 . 1975

13381/14041 - 7 . 8 .  1973 (Dilekçi : Emekli olup bilohara ölen eşinden emek-
itlik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)HADIYE AYDIN

Şafak Sok. Uluyol Apt. No : 19 Kat : 1

Nişantaşı - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 tarih ve 20.13/M 0048278 sayılı cevabî yazısın
da : İlgilinin ölüm tarihinde 26 yıl 7 ay 5 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesine 
tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

304 26 , 2 . 1975

13397/14057 - 10 . 8 . 1973

FATMA AKKOYUNLU
Esat Nenehatun Cad. Han Sok. 3/4

(Dilekçi : Emekli olan ve bilâhara ölen 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

ANKARA

eşinden

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 7 . 6 .  1974 gün ve 20-4/15847/98-583-03 sayıh cevabî yazı
sında ; İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 26 yıl 8 ay 21 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 
89 ncu maddesine tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye veril
mesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

305 26 . 2 . 1975
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(İMlekçenin tarüı vc No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilcikçe özetiyle komisyon kararı)

13425/14085 - 15 . 8 . 1973

A. HAYDAR TUZCU 
Altay Cad. Başkâtip Sok. No : 17

(Dilekçi : Ya^ dolumu nedeniyle emekliye sevkedil- 
diğini kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

Fatih - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20.2/04-159-05 sayılı cevabî yazısında: 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 22 yıl fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanuna tabi bulunduğundan ik
ramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

306 26 . 2 . 1975

13438/14098 - 17 . 8 . 1973

FATMA LEMAN ÖNCEL
Atatürk Cad. 296 Sok. Arıkoğlu Apt. B/9

ADANA

(Dilekçi : Emekliye ayrılıp bilahare vefat eden eşin
den emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 5 . 1974 gün ve 20-4/6697/02-531-62 sayılı cevabî yazı
sında ; İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 26 yıl 10 ay 9 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayıh Kanunun 
89 ncu maddesine tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye veril
mesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal gönilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

307 26 . 2 . 1975

13470/14130 - 22 . 8 . 1973

PİRENDlS ÜNSÜR 
Kalıpçı Sok. No : 79/2

(Dilekçi : Ölen eşinden emeklilik ikramiyesi veril
mesini istemektedir.)

Teşvikiye - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 tarih ve 20-13/A 0107093 sayıh cevabî yazısın
da : İlgilinin ölüm tarihinde 27 yıl 11 ay 1 gün fiilî hizmetinin olduğu, 11 Ağustos 1325 tarihli Mülkü Te
kaüt Kanununa tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ D Ü ŞÜ NÜ LD Ü  : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

308 26 .  2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karany

13478/14138 - 22 . 8 . 1973

NERM ÎN BÜSEY
Seymen Sok. Erbil Apt. No : 17/1

(Dilekçi : Ölü babasından, emeklilik ikramiyesi ve
rilmesini istemektedir.)

Kurtuluş - İSTANBUL

Vakıflar Genel Müd. Özlük ve Eğit. tş. De. Bşk. nın 1 1 . 5 . 1974 tarih ve Tah/I2 sayılı cevabî yazısında ; İl
gilinin ölüm tarihinde 25 yıl 7 ay 28 gün fiilî hizmetinin olduğu, 1683 sayıh Kanunun 58 nci maddesine tabi 
bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

309 26 . 2 . 1975

13559/14219 - 31 . 8 . 1973 

MÜKERREM GÜLAY
Fenerbahçe Yoğurtçu Başı Çıkmazı Sok. No : 12/9

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Malulen emekliye sevk edildiğinden bahis
le kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesini istemekte- 
dir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-3/18-331-02 sayılı cevabî yazısında: 
İlgilinin emekliye ayrıldığı tarihte 15 yıl 5 ay 23 gün fiilî hizmetinin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesine tabi bulunduğundan ikramiye verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

310 26 . 2 . 1975

13560/14220 - 31 . 8 . 1973 (Dilekçi : 19 yıl 3 ay olan fiilî hizmetine kargılık
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

HAYRULLAH GÜLAY
Fenerbahçe Yoğurtçu Başı Çıkmazı Sok. No ; 12/9

Kadıköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 8 . 5 .  1974 gün ve 20-3/19-193-05 sayıh cevabî yazısında: 
İlgilinin 19 yıl 3 ay olan fiilî hizmeti 25 yıldan az bulunduğundan, 1425 sayıh Kanun, 1 . 3 .  1971 günü 
yürürlüğe girdiğinden Dilekçinin ise, bu tarihten önce 10 . 10 . 1966 yılında emekliye ayrılmış olduğundan 
anılan kanuna göre kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir i^em 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veriMi.

Karar No. K arar tarihi

311 26 .  2 .  1975
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(Dilekçeniın tarih ve No. su ile saMbdınin adı, adresi ve dileikiçe özetiyle komisyoj] kararı)

13577/14237 - 5 . 9 .  1973

F. tSM El ŞENTÜRK
Karamanlı Mah. Stadyum Cad. No ; 17

(Dilekçi : Ölü eşinin, 22 yıl 10 ay 14 gün olan fiili 
hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

BOLU

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 10 . 5 . 1974 gün ve 20-4/47185/92-311-08 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin yaş dolumu nedeniyle emekliye ayrıldığı tarihte, 22 yıl 10 ay 14 gün olan fiilî hizmeti 25 yıl
dan az bulunduğundan, eşine emeklilik ikramiyesi v-'rilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda öioti açıklanan isteği hakknula Komisyonunıu7xa bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

312 26 . 2 . 1975

13579/14239 - 5 . 9 . 1973 

SAADET BiLGiÇ
Büyükçekmece Lisesi Müdürü yanında

Büyükçekmece - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölü eşi Bahri Bilgiç’in 25 yıl 7 ay I gün 
olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi veril
mesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 gün ve 20-13/A 0103224 sayılı cevabî yazısın
da : ilgilinin fiilî hizmet süresi 30 yıldan az, 25 yıl 7 ay 1 gün olduğundan, 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince eşine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda Ö2̂3ti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karaı verildi.

Karar No. Karar tarihi

313 26 . 2 . 1975

13580/14240 - 5 . 9 .  1973 (Dilekçi : 27 yıl 8 ay 1 gün fiilî hizmetine karşdık
ARÎF CATALYÜREK emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

Emek Sitesi Emek Apt. No : 2/3

Acıbadem - Kadıköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 gün ve 20-13/A0067280 sayılı cevabî yazısında- ; 
İlgilinin fiilî hizmet süresi emekliye ayrıldığı tarihte 30 yıldan az, 27 yıl 8 ay 1 gün bulunduğundan, 1683 
sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince kendisine emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî imkân görüleme
diği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

314 26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

13581/14241 - 5 . 9 .  1973 (Dilekçi : Piyade Binbaşısı iken Kore’de şehit olan
eşinden emeklilik ikramiyesi alamadığmdan, emeklilik 
ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

SEHER REFİKA İNOĞLU (Uluünlü) 
Kızıltoprak Rüştiye Sok. Ferah Apt, Daire

Kadıköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 7 . 5 .  1974 tarih ve 20-4/09-811-06 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin ölümü tarihinde 26 yıl 9 ay 14 gün fiilî hizmet nin olduğu, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine 
tabi bulunduğundan ve fiilî hizmetinin de 30 yıldan az olması nedeniyle ikramiye verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilckçinhı yukarda özet' açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılnıasmu mahal görülnıccilcine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, K arar tarihi

315 26 . 2 . 1975

620/620 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi : Karakuvvetleri hesabına, üsteğmen iken
YAŞAR KALELİ Ortadoğu Teknik Üniveristesinde okutulduğunu ve bu

_  . ' _  ^  imiversiteyi normal süre zarfında bitirerek, halen yük-
1012. Ord. Ana Tam. Fabrikası ,

s^k mühendis subay bulunduğunu, aynı senede mezun
BALIKESİR olmuş ve fakat kendisinden önce Danıştay a (Asken  

Yüksek İdare Mahkemesi kurulmadan önce) dava aç
mış olan arkadaşlarına Danıştay kararı ile tanınan 4 sm e kıdem zammının kendisine de verilmesini iste' 
mektedir.)

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 3 , 7 .  1974 günlü toplantısında, dilekçinin durumunu Anayasa
nın 12 nci maddesindeki eşitlik ilkesi ve ordu nizamı içinde ele almış, emsallerine tanınan 4 yıllık mühendis
lik kıdem zammının dilekçiye de verilmesine oy birliği ile karar vermiştir, (Karar No : 23)

Süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen bu karar infaz için Millî Savunma Bakanlığına gönderil
mişti, Ancak, Maliye Bakanlığı usul ve esas yönünden sözü edilen karan infaz etmeyeceğini belirterek ezcümle;

1, Mak, Yük. Müh. Bnb. Yaşar Kaleh’nin 4273 sayılı Kanuna göre 4 yıl kıdem zammı verilmesi hak
kında, Askerî Yüksek İdare Mahkemesine dava açmış olduğu ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesince
19 . 6 . 1973 tarih, 1973/1090 esas, 1973/686 K arar sayılı Kararı ile 4 yıl kıdem verilmesi isteğinin redde
dilmiş olduğu,

2. Anayasanın 132 nci maddesi gereğince idarenin yargı kararına uyma zorunluğu bulunduğundan. Ko
misyonumuz, Kararının yerine getirilemeyeceği bildirilmektedir.

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 26 . 2 . 1975 tarihli toplantısmda Milli Savunma Bakanlığı, 
Kara Kuvvetleri Komutanlığınm 5 . 2 .  1975 tarih ve4120-246-75 Sb. Kd. Ş. Terfi Kıs./195 sayılı cevabî 
ya/ısı ve dosya miinderecatının tetkiki ncticcsinde, 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre. Haftalık Karar 
Cetveliyle ilân edilmesini müteakip Komisyonda tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

X Toplantı tarihi

26 . 2 . 1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ik  aahdbiMn adı, adnesd ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

6665/7531 - 10 . 1 
ISHAK ŞAFAK 
Orta Mah. No : 21

1972

ÜNYE

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu, 7 .

(Dilekçi : Askerlik görevini yaparken kendisine tes
lim olunan çamaşır yıkama ve kurutma makinesini kul
lanırken sağ kolunu dirsekten kaybettiğinden bahisle, 
vazife malulü maaşı bağlanmasını istemektedir.)

1972 günlü toplantısında, dilekçinin Meclis lütuf ve 
atıfeti olarak vazife malullüğünün kabulüne ve T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 7 . 7 .  1972 tari
hinden başlamak üzere vazife malulü maaşı ödenmesine oy birliği ile 16459 sayı ile K arar vermiştir.

Süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen bu karar infaz için Maliye Bakanlığına gönderilmişti, an
cak; Maliye Bakanlığı usul ve esas yönünden sözü edüen kararı infaz edemeyeceğini belirterek, ezcümle;
1. T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 8 . 12 . 1973 tarihli ve 20-3/Ş-1018 sayılı yazısından,

a) Dilekçinin malullüğüne sebep olan hadise ha' kında 5 nci Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılığınca 
yapılan adlî tahkikat neticesinde verilen 16 . 9 . 1965 tarihli ve es. No : 965/5821-es. No : 965/642 Ka. No : 
965/330 sayılı Kararla kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş olduğu,

b) Sözü edilen kararla keşif zaptının incelenmesinde, adı geçenin 7 . 7 .  1965 günü er Abdülkadir Yenil
mez ile Tahsin Öztürk’ün getirdiği bölük çamaşırlarım Lv. Bölüğü çamaşırhanesinde yıkayıp, kurutma maki
nesinde kuruturken, şaka olsun diye er Tahsin Öztürk’ün başından kepini alıp, kurutma makinesine a t
tığı ve kepi makineden almak isterken kolunu makineye kaptırması neticesinde arızalandığının anlaşıldığı,

c) Dilekçinin arazılanmasına dikkatsizlik ve tedbirsizliğin sebep olduğu, bunda vazifesinin sebep ve tesi
rinin bulunmadığı, bu duruma göre. Sandık Müdürler Kurulunca, 17 . 3 . 1966 tarihli 8192 sayılı Kararla, 
hakkında vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmasını imkân görülmediğine karar verilmiş olduğu,

d) İkinci defa. Sandık Müdürler Kurulunca, 22 . 11 . 1973 tarihinde 41568 sayılı Kararla vazife malul
lüğü evvelce incelenmiş olduğundan, ikinci kez incelenmesine imkân görülmediğine karar verildiği, anlaşılarak, 
dilekçiye vazife malullüğü ayhğı bağlanmasına imkân görülmediği ve katî karar niteliğinde olmadığı cihetle 
Komisyonumuz kararlarını uygulamak mecburiyeti bulunmadığı bu nedenle kararın yerine getirilemeyeceği 
Bakanlık yazılarından anlaşılmaktadır.

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 26 . 2 . 1975 tarihli toplantısında. Maliye Bakanlığının
15 Ocak 1974 tarih ve 115625-406-1139 sayıh cevabî yazısın ve dosya mündcrecatının tetkiki neticesinde, 
140 sayıh Kanunun 12 nci maddesine göre Haftalık Karar Cetveliyle ilân edilmesini müteakip Komisyonda 
tekrar görüşülmesi uygun görülmüştür.

Toplantı tarihi

26 . 2 . 1975

Başkan Sözcü Kâtip
İçel Milletvekili İzmir Milletvekili Tekirdağ Milletvekili

S. Şimşek N. Tiirkcan Ö. Kahraman

Üye Üye Üye
Ağrı Senatörü Ankara Milletvekili Çorum Milletvekili

K. Küfrevi M. Im'rzalıoğlu C. Angın

Üye tiye Üye
Kütahya Senatörü Sakarya Milletvekili Trabzon Milletvekili

0 . Albayrak V. önsal

Karar adedi : 80 

Dilekçe adedi : 85

L. Koktaş
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D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  
G E N E L  K U R U L U  

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

Sayı: 6
Tevzi tarihi

29 .4  .1975 Salt
(D ilekçenin  ta r ih  ve No. su ilo sah ib in in  adı, adresri ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2247 2247 - 2 . 1 2 .  1974 (Dilekçi 3485 sayılı Kanun gereğince teğmen rüt-
DURSUN AKMAN besinden bağlanan vazife malullüğü aylığmm, 1101 sa-
Kuyubaşı Sedefçiler Sok. No ; 13 yılı Kanunun geçici 2 nci ve 1425 sayılı Kanunun geçici

Keçiören - ANKARA 3 ncü maddelerine göre teğmen rütbe, derece ve aylığı
üzerinden yükseltildiği halde bilâhare yapılan bu yü k
seltme işleminin iptal edilerek er aylığı üzerinden aylık 

bağlanması ile mağdur edildiğinden şikâyetle durumunun ıslahının ve müktesep hakkının korunmasına karar 
verilmesini istemektedir.)

T. C, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 1. 1975 gün ve 20-13/A 0065217/233635 sayılı cevabî 
yazısında : 3485 - 3486 sayıh kanunlara göre aylık bağlanan erler ile bunların dul ve yetimlerinin aylıklarının 
yükseltilmesinde 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 22 , 9 . 1969 
gün ve 6/12430 sayılı Kararı ile kabul edilen raporun 11 nci bölüm, III ncü kısmının 4 ncü maddesinin son 
iki fıkrası uyarınca. Hâzinece 669 sayılı Kanuna göre yapılan yükseltme işlemi aynen bırakılmış, ayrıca 
yükseltme veya 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre aylık bağlanmak suretiyle emsali seviyesine indi
rilmek cihetine gidilmesine karar verilmiş olduğu, adı geçenin aylığının 1101 sayılı Kanuna göre, teğmen rüt
besi esas alınarak yükseltilmesi hususunda Sandık aleyhine dava açtığı Danıştay 10 ncu Dairesince 13.12.1971 
gün ve esas: 1971 3582. Karar 19710070 sayılı Kararı ile «1101 sayılı Kanuna istisnaden yapılacak maluliyet 
aylığı işlemlerinde teğmen rütbesinin esas ahnmasmav> karar verilmesi üzerine dilekçinin aylığının. Müdürler 
Kurulu karan ile ve Danıştay Kararına müsteniden 1101 ve 1425 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve 3 ncü 
maddesine göre teğmen rütbe derece ve aylığı üzerinden yükseltildiği.

Daha sonra dilekçi lehine verilen mezkûr kararın iptali için Sandıkça açılan dava sonunda Danıştay
10 ncu Dairesinin 8 . 6 .  1972 gün ve esas 1972/382, K arar 1972 1540 sayılı Kararı ile söz konusu karar 
iptal edilmiş olduğundan, 1101 ve 1425 sayılı kanunlara göre yapılan yükseltme işlemi Müdürler Kurulunun
16 . 9 . 1972 gün ve 53257 sayılı K aran ile iptal edilerek er aylığı üzerinden aylık bağlandığı ve halen er 
aylığı üzerinden 6 ncı derece vazife malullüğü aylığının ödenmesine devam edilmekte olduğu bildirilmektedir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz 
çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

316 2 . 4 .  1975



—  2 —

(D ilekçen in tarih  ve No. su ile  sahibinin adı, acltH '̂i ve (lilek(:e özetiyle konıiisyon k a ra rı)

5152/5863 - 10 . 6 . 1971 (l)ilek<,i : Askerlik görevini yaparken arızalanarak
(j'ülhane Hastanesinin 21 . 12 . 1966 j>iin ve 3709

SALİH ÖZTURK sayth saî^lık kurulu raporu ile çürüf;e çıkarıldığından
Davutkadı Mah. Orta Yol Dik Sok. No ; 4 _

.>434 sayılı kanunun 49 ncu maddesi ^ere^ıme vauj^
BURSA malulü sayılarak aylık hai>lanmasıni istemektedir.)

Askerliği esnasında arızalanan dilekçi lırzurum Mareşal (Jakmak Hastanesine yatarak 6 ay tebdilhava 
ile taburcu edildiği ve bu süre dolmadan Bursa Askerî Hastanesince tedavi edildikten sonra Gülhane Has
tanesine sevk edilerek 3709 sayılı raporla D 10 maddesine göre çürüğe çıkarılmıştır.

Dilekçi çürüğe çıkarıldığı tarihten (21 . 12 . 1966) maaş bağlanması için müracaat ettiği güne kadar 
(18 . 9 . 1968) 2 defa Bursa Devlet Hastanesinde, Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları Hastanesinde tedavi 
edilerek taburcu edilmiştir. Bursa Devlet Hastanesince verilen 2826 sayılı raporda Salih ()ztürk'ün; uzun süre 
zarfında devamlı hasta kabul edilebileceği ve bu yüzdende müracaatta gecikmesinde mazur görülebileceği, 
ancak Erzurum ve Bursa Askerî hastanelerince hakkında düzenlenen rapor suretleri dosyasında olmadığın
dan maluliyetinin ne zaman başladığının tespit edilemediği bildirilmiştir.

Millî Savunma Bakanlığı 28 . 6 . 1973 gün ve 9060 sayılı yazısında, dilekçinin hastalığının bünyevi olduğu 
kanaatini taşıdıklarını ve Kurumlarınca dilekçinin durumunun T. C. Flmekli Sandığına intikal ettirilmediği 
bildirilmektedir.

T. C. Emekli Sandığı ise, dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi uyarınca 1.5 yıllık müracaat 
süresini (1 yıl 9 ay) geçirdiği için süre aşımı nedeniyle aylık bağlanmasının mümkün olmadığını bildirmekte
dir.

Daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı delâletiyle dilekçinin durumunun Tıp F'akültesi Nöroloji 
Kürsüsünden sorulması cihetine gidilmiş mezkûr kürsü mütalâasında : Muhtelif hastanelerce konan teşhis
lerin mahiyetlerinin ayrı olduğunu, Erzurum ve Bursa hastanelerinin raporları olmadığından maluliyetin 
başlangıç tarihinin tespit edilemediği, maluliyete yol açan (ERB) hastalığı ilerleyici karakterde olmakla be
raber hastanın akıl melekelerine dokunmadığından müracatine niani teşkil etmeyeceği gibi Bursa Devlet Has
tanesinin mütalâasına iştirak edilemeyeceği bildirilmektedir.

C.hRKĞt I>Ü.^ÜNÜLDÜ : Dilekçe Karma Komisyonunun Bakanlık temsilcisinin de hazır hulıııuluğu 
2 . 4 .  1975 günlü Genel Kurul toplantısında dilekçiye ait dosyanın incelenmesiyle mevcut hastane raporla
rında hastalığın, vatanî görevi esnasında meydana gelen bir hastalık olmayıp, bünyevi olduğu kanaati hâsıl 
olduğu cihetlc, dilekçinin isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

317 2 . 4 .  1975

2295/2295 - 10 . 12 . 1974 (Dilekçi : Askerlik görevini yaparken, 1955 yılında
AYŞE BIROL homba atı^ı (tatbikat) esnasında ^ehit olan e^i Şaban

Bağdat Cad. Kilise Karşısı Bakkal Ahmet Sönmez istemektedir.)
eliyle

SAMSUN

Dilekçi, eşi şehit olduğu sırada çok genç olduğundan ve köyden başka bir yer tanımadığından, kanun mev
zuatını ve nerelere başvurulacağını bilemediğinden, o zaman böyle bir müracaatta bulunamadığını ve halen 
çok mağdur durumda bulunduğunu bildirmektedir.

Dilekçi, Danıştay 10 ncu Dairesinde Sandık aleyhine dava açmış, fakat bu dava 28 . 5 . 1970 gün ve 
1970/920 esas, 1970/828 sayılı karar ile reddedilmiştir. (Süre aşımından)



7'. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 25 . 2 . 1975 gün ve 20-13 B-1587 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile tanınan 1.5 yıllık müracaat süresini geçirdikten sonra 
aylık talebinde bulunduğu, bu nedenle malullüğü durumunun incelenmesine imkân olmadığı cihetle, aylık 
bağlanamayacağı bildirilmektedir.

5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi erlere. 1,5 yıllık müracaat süresi tanımıştır. Bu süre geçmiştir.
Ancak, bu kanunun maddesi müracaata kurumu da görevli kılmıştır. Kurumunca bir müracaat yapılma

mış ise bu devlet yönetiminin bir kusurudur. Devlet", hizmetinde kusur edecek, ihbarda bulunamayacak da 
bu ihbarı genç yaşta şehit olmuş, gözü yaşlı ve cahil dul ve yetimlerine mi yükleyeceğiz?

Komisyonumuz bunu da hak ve nasafetle bağdaşan bir düşünce olarak kabul edememiştir.

GERKCİ d ü ş ü n tiLI>Ü : Dilekçe Karma Komisyonunun Bukanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu
2 . 4 .  1975 tarihli Genel Kunıl toplantısmda dilekçinin eşi Şaban Birol'un vazife sırasında (tatbikatta 
bomba atışı esnasında) ölmüş olması sebebiyle şehit düştüğü kabul edilerek. Millî Savunma Bakanlığınca 
zamanında T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilmemiş olması nedeniyle. Meclis lütuf ve atıfeti 
olarak şehit Şaban Birol'un eşi Ayşe Birol ve yetimlerine maaş bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

~  3 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibdiiin aciı, adresi ve dilekçe özetiyle ıkömisyon karan)

318 2 . 4 .  1975

2049 2049 - 1 8 . 9 .  1974 (Dilekçi : 20 . 8 . 1969 tarihinde malulen emekliye
TAHSİN İĞC İ sevk edildiğinden bahisle, 23 yıl 4 ay olan fiilî hiztne-
İnebey Mah. Koçibey Sok. No ; 10-5 tine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemekte-

Anksaray - İSTANBUL dir.)

T. C‘. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 19 . 2 . 1974 gün ve 20.7 22.216.30 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin malulen emekliye sevk edildiği tarihte fiilî hizmet süresi 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine 
göre 25 yıldan az. 23 yıl 4 ay olduğundan emekli ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildiril
mektedir.

GKREĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin fiili hizmeti 23 yıl 4 ay iken malulen emekliye sevk edildiğinden 
25 yılını tamamlayamadığı cihetle, bu sürenin emsalleri Rİbi 25 yıla iblâğı hususunda Dilekçe Karma Komisyo
numuzca verilen kararlar gibi hizmet süresinin âtifet ve lütuf olarak 25 yıla iblâğiyle kendisine emeklilik ikra
miyesi verilmesine oy biriğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

319 2 . 4 .  1975

436 436 - 26 . 1 . 1974 (Dilekçi : Nüfus memuru iken 1 2 . 6 .  1970 tarihin-
()KKEŞ ÇETİN de malulen emekliye sevk edildiğinden bahisle, 18 yıl
Güvenç Fabrikası Muhasebecisi Mahmut Aykaç 10 ay 1 gün fiilî hizmetine karşılık emekli ikramiyesi 
eliyle verilmesini istemektedir.)

OSMANİYE

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 1 . 2 .  1975 gün ve 20-3/698-25 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçinin fiilî hizmet süresi 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine göre, 25 yıldan az. 18 yıl 10 ay 1 gün 
olduğundan, emeklilik ikramiyesi ödenmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GKREGİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

320 2 . 4 ,  1975



4 —

(ü ile k ç o ııin  la n h  v̂ e No. su ile sahibinin aclı.rıdrcsi vc (lilck(^*o özetiyle komisyon k a ra rı)

1294/1294 - 16 . 4 . 1974

DOĞAN ZEYBEKOGULLARI 
Samatya Cad. No ; 80 1 
Ciündüz Apt.

Aksaray - İS I ANBUL

(Dilekçi : Askerlik y,örevini yaparken 15 . 5 . 196/ 
f>iinü vuku hulan bir kaza sonucu kulağının kopması ile 
uzuv kaybına uğradığını, hastaneden tabunu edildikten 
sonra, arızanın kendisine tebliğ edilmediğini, terhis 
olduktan sonra dahi, bu sebepten Emekli Sandığına 
müracaat edemediğini, İdarî yöneticilerin ihmali tutum  
lan sebebiyle kaybolan haklarının kendisine verilmesini 
ve malul aylığı bağlanmasını istemektedir.)

Dilekçi, Dantştay 10 ncıı Dairesinde dava açmış, fakat davası (90 günlük) süre a.-jimı nedeniyle inceleme 
olanağı bulunmadığı cihetle reddedilmiştir.

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 25 . 2 . 1975 tarih ve 20-13 2-112 sayılı cevabî yazısında : 
5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereği olan. 1,5 yıllık müracaat süresinin geçirilmiş olması nedeniyle 
dilekçiye maaş bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

g e r e ğ i  I)İ)J>ÜNÜM>Ü : Dilekçe Karma Komisyonunun Bakanlık femsilcisinin dc hazır bulunduğu
2 . 4 .  1975 tarihli Genel Kurul toplantısında; dilekçiye ait dosya ile mevcut hastane raporlarından söz konusu 
arızanın, çalıı^arak hayatını idame cttiremeyecck mahiyette bir arızalanma olmadığı görüşüne varıldığı cihetle, 
dilekçinin isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

321 2 . 4 .  1975

1594/1594 - 30 . 5 . 1974

SITKI MIHLI
Büyük Çiğli Çimentepe Mah. Maltepe Yolu No : 19

Karşıyaka - İZMİR

(Dilekçi : Vatani görevini yaparken, eğitim sırasın 
da sol dizini top kazığına çarparak sakatlandığını, 1959 
tarihinde Adana Askeri Hastanesine nakledildiğini ve 
6 ay hava değilimi ile memleketine /gönderildiğini, 
şikâyetlerinin artması üzerine 6 aylık süre bitmeden 
terhis edildiğini, 1965 yılında rahatsızlığının dayanılmaz 

bir hal alması nedeniyle, Urla Kemik Hastalıkları Hastanesine yattığını fakat sıhhate kavuşabilmesi için baca
ğının kesilmesinde zaruret görülmesi üzerine sakat kaldığını, âtıfeten kendisine malul maaşı bağlanmasını 
istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 11 . 1974 tarih ve 20.13 M. 358 sayılı cevabî’ yazısında ; 
5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereği olan 1,5 yıllık sürenin geçirilmiş olması nedeniyle, dilekçiye maaş 
bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

G EREĞ t l)ÜJ>ÜNÜLDÜ : Dilekçe Karma Komisyonunun Bakanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu
2 . 4 .  1975 günlü Genel Kurul toplantısında, dilekçiye ait dosyanın incelenmesiyle mevcut hastane raporla
rından hastalığın vatanî görev esnasında meydana ge'en bir hastalıktan olmadığı, bünyevi olduğu kanaati 
hasıl olduğu cihetle, dilekçinin isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

322 2 . 4 .  1975
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(D ilekçenin tanih v'c Xo. su ile sahibinin a<lı, adrosd ve clilekç^î özetâylc komisyon k a ra rı)

12261 12921 - 8 . 5 .  1973 

METİN VAROL
Bafra Çarşısı Cami arkası Kunduracı Hüseyin 
Çoban eliyle

BAF-RA

(Dilekçi : Vatani görevini yaparken, askerî araçtan 
taş boşalttığı sırada, başına ve ayağıııa taş düşmesi 
sonucunda arızalanarak çürüğe ayrıldığını, halen gözü
nün kör, ayağının da topa! olduğunu, mağdur ve kim 
sesiz bulunduğunu, mağduriyetine son verilebilmesi için 
Tekelde oturarak yapılacak bir iş verilmesini ya da maaş 
bağlanmasını istemektedir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 27 . 6 . 1973 tarih ve 3320 sayılı cevabî yazısında, Samsun Devlet Hasta
nesi Kurul raporuna göre, vücut fonksiyonlarının ancak Çf 34’ünü kaybettiği sabit olan dilekçiye, bir iş verile- 
bilmesinin bugünkü iş durumuna göre mümkün görülemediği bildirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığının 6 Ocak 1975 tarih ve 4290-59-75 (628) Emk. Ş. 
()ğr. Er. Ks. sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin durumunun T. C. Emekli Sandığı Müdürler Kurulunca 
incelendiği, 5434 sayılı Kanunun 49 nen maddesiyle tanınan 1.5 yıllık müracaat süresini geçirdikten sonra 
aylık isteğinde bulunduğundan, ilgiliye maaş bağlanmasma imkân görülemediğinin anlaşılmış olduğu bildiril
mektedir.

CİKRKĞI J)İjî>ÜNÜI>D(j : Dilekçe Kurma Komisyonunun Bakanlık temsilcisinin de hazır bulunduğu 
2 . 4 .  1975 günlü Genel Kunıl roplantısında; dilekçiye ait dosyanın incelenmesiyle, mevcut hastane raporla
rından hastalığın vatanî görev esnasında meydana gelen bir hastalık olmadığı, bünyevi olduğu kanaati hâsıl 
olduğu cihetle, dilekçinin isteğinin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

323 2 . 4 .  1975

12424,13084 - 14 . 
2110 2110 - 9 . 10

İSA SAGON 
Hamidiye Mah.

. 1973 (Dilekçi : 2 nci Cihan Harbi sonunda Türkiye'ye
1974 iltica eden Kafkas Türklerinden olduğunu, Rusya'da

Viladikafkaz şehrinde bulunan Yüksek Ziraat Enstitü
sünün Zoo - Veteriner kısmından mezun olduğunu, he
men askere alındığını, harplerde esir düştüğünü ve 

Beyşv'hir - KONYA perişan bir vaziyette Türkiye’ye sığınmak zorunda kal
dığı için tahsil durumunu gösterir diploma veya her

hangi bir belgenin kendisinde bulunmadığını, imtihana alınarak tahsil durumunu gösterir bir belgenin veril
mesi için müteaddit müracaatlarına binaen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 7 grup dersten 8 
gün süreyle imtihana alınarak kendisine 31 . 3 . 1955 tarih ve 1098 sayı ile bir belge (sertifika) verildiğini, 
fakat 1 . 1 2 .  1955 tarihinde Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunca 122 sayılı karar ile verilen sertifikanın 
(belgenin) geri alındığını beyan ile Veteriner Hekimlik Sertifikasının tekrar iadesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığı kanalı ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden bilgi alınmış ve Ankara Üniver
sitesi Hukuk Bürosu Başkanlığının; 8 . 10 . 1973 tarih ve 1020 sayılı yazısında ; Dilekçi bir mezuniyet diplo
ması ibraz edemediği için, Veteriner Fakültesince verilen sertifikanın geri alınmış olduğu, diploması olma
yanları imtihan etmenin, kanun ve talimata aykırı bulunduğu gerekçesiyle, dilekçinin isteğinin yerine geti
rilemeyeceği bildirilmektedir.
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(D ilekçenin tanih vo No. su ile sahibinin adı, afltıesi ve dilekçe özefciyl'O komisyon k a ra n )

Dilekçi, Rektörlük aleyhine Danıştay 6 ncı Dairesinde dava açmış, dilekçinin diplomalı olmadığı anla
şıldığından ve yapılan muamelenin, 3203 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ve 6343 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine uygun bulunduğu cihetle, mesnedi bulunmayan davanın reddine 26 . 6 . 1955 tarih ve F 1956-1944, 
K 1959-1759 sayılı karar verilmiştir.

Dilekçi, Danıştay 8 nci Dairesine karar düzeltme talebinde bulunmuş, bu talebi de yerinde görülmeycrek 
dileğin reddine 24 . 5 . 1960 tarih ve F 1950-9161, K 960-1 I !9 sayı ile karar verilmiştir.

GKREĞI DÜŞÜNÜLDÜ ; Dilekçe Karma Komisyonunun 2 . 4 .  1975 tarihli Genel Kurul topluntısmda, 
dilekçinin vaki isteği Komisyonumuz çalışmalarını dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle. Komisyonumuzca hir işlem yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar ve
rildi. Karar No. Karar tarihi

324 2 . 4 .  1975

1074 1074 - 20 . 3 . 1974 

CEMİLE EKE
Ataköy 4 ncü Kısım T . O. 107 18

Bakırköy - İSTANBUI.

(Dilekçi : Ölen eyi $akir Eke'nin 30 yıl 11 ay 8 ^ün 
olan fiilî hizmetine kargılık emeklilik ikramiyesi veril
mesini istemektedir.)

r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 gün ve 20-13'AO 137570 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin 20 . 9 . 1959 tarihinde adî malul olarak emekliye ayrıldığı tarihte yürürlükte bulunan 1325 tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununda emekliye ayrılanlara veya vazifede iken ölenlere emekli ikramiyesi veri
leceğine dair bir hüküm bulunmadığından, ilk emekliliğinden dolayı kendisine emekli ikramiyesi verilmemiş
tir.

Anılan kanuna göre ilgilinin dul eşi Cemile Fke'ye de emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân 
görülememiştir. Denilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLF)Ü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

325 2 . 4 .  1975

1095 1095 - 23 . 3 . 1974

HANİFE BİNBAŞİOÖLU 
Beylerbeyi Çamlıca Cad. No : 15

(Dilekçi : Ölen eşi Kâzım Binhaşıoğlu'nun isteği 
ile emekliye ayrıldığı tarihte 28 yıl 7 ay 25 ^ün olan 
filî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini 
istemektedir.)

Beylerbeyi - İSTANBUL.

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 31 . I . 1975 gün ve 20-4 92-781-02 sayılı ceva^bî yazısında : 
Dilekçinin eşi Kâzım Binbaşioğlu’nun isteği ile emekliye ayrıldığı tarihte fiilî hizmet süresinin 28 yıl 7 ay 25 gün 
olup, 30 yılı dolduramadığından, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince dul ve yetimlerine emekli 
ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

GKREĞI DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

326 2 . 4 .  1975
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(D ilekçenin tarih  vc No su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

1286/1286 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçi : Ölen eşi Osman ÜstUner’in 17 yıl 7 ay
SUZAN ÜSTÜN ER 15 ^ün olan fiili hizmetine kargılık emeklilik ikramiyesi
Ahmet Vefik Paşa Cad. No : 42 verilmesini istemektedir.)

Kalaba - ANKARA
r. C'. Hnıekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 8 . 1 .  1974 gün ve 20-4 242316-18-27-379-34 sayılı cevabî 

yazısında : Dilekçinin eşi Osman Üstüner PTT Gn. Md. Telefon Başmüdürlüğü eksperi iken 24 . 2 . 1971 
tarihinde ölümü nedeniyle. 25 fiilî hizmet yılım tamamlayamayıp, 17 yıl 15 gün olan fiilî hizmetine karşılık 
emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmektedir.

G FR E C t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yııknrda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapıtmasına mahal görülmedikine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

327 2 , 4 .  1975

1358 1358 - 25 . 4 '. 1974 (Dilekçi : Keçiborlu Kükürtleri İpletmesi İdare
Al.i CRDURAN Amiri iken 26 10 . 1957 tarihinde adi malul olarak
C'engiz C ad. No : 48 R-2 nci kat emekliye sevk edildiğini, 21 yıl I ay olan hizmetine

Antakya - HA I'AY karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini ve subaylıkta 
ı>eçen 8 yılının sayılarak maaşının (ma f>öre artırılması
nı istemektedir.)

T. C . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 5 . 1974 gün ve 20-3/13-471-14 sayılı cevabî yazısında ; 
İlgilinin 26 . 10 . 1957 tarihinde emekliye ayrıldığında, 25 yıldan az 21 yıl 1 ay olan fiilî hizmeti bulundu
ğundan, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî im
kân görülemediği bildirilmektedir.

GKRKCt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkmda Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

328 2 . 4 .  1975

1524/1524 - 1 8 . 5 .  1974 (Dilekçi : Babası Kıdemli Binbaşı İbrahim’in fiilî
SAİME AKDİRİN hizmet yıllarına karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini
57 Sok. No : 9 stemektedir.)

Güzelyah - İZMİR

T. C. Fîmekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 . 7 . 1974 gün ve 20-13 A0106015 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin babası İbrahim'in Sayıştay Başkanlığından getirtilen dosyasının tetkikinde; ilgilinin hizmet müd
detine ve ne sebeple emekliye ayrıldığına dair bir kayda rastlanılamamış, ancak 1325 tarihinde öldüğü kaydı 
bulunmaktadır.

Bu duruma göre, ilgilinin emekli olduğu veya öldüğü tarihte yürürlükte bulunan 11 Ağustos 1325 tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununda emekli ikramiyesi ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığından, emekli 
olduğu tarihte kendisine veya ölümü üzerine dul ve yetimlerine Hâzinece emekli ikramiyesi ödenmediği, 
ayni kanun gereğince kızma emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GKRKCI DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

329 . 2 . 4 .  1975
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(D ilekçen in tarih  ve No. su üe sahibimin adı, adresi ve dildcçe özetiyk koıuisyoii karaı*ı)

1558,1558 - 25 . 5 . 1974 
KÂZIM TÜZEL
Sanatoryum Cad. Pınarbaşı Mah. Akgül Sok.
1 elsiz Apt. No : 23 12

Keçiören - ANKARA

(Dilekçi : Cumhurbaşkanlığı Flarmonik Oskestrası 
(">qn’/meni iken, 3 . 10 . 1961 tarihinde emekliye ayrıl
dığım, 13 yıl 5 ay 11 ^iin olan fiilî hizmetine karşılık 
emeklilik ikromivesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 3 . 7 .  1^74 gün ve 20-13/AOl43389 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin ilk kez emekliye ayrıldığı tarihte fiilî hizmeti 13 yıl 5 ay II gün olduğu, II Ağustos 1325 tarihli 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununda ikramiye hususunda herhangi bir hüküm yer almamış olduğundan, ken
disine Hâzinece emekli ikramiyesi verilememiştir.

Ayni kanun gereğince kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân bulunamadığı bildirilmiştir.

GK.RKĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesindeki isteği hakkında komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal RÖriilmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

330 2 . 4 .  1975

1593 1593 - 30 . 5 . 1974 
ADVİYE KAYMALIOĞLU
Muradiye Mah. Kalıpçı Sok. Yuvam Apt. No ; 9 2

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşi Mehmet Hamit'in 29 yıl 3 ay
27 f^ün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini istemektedir.)

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 . 7 . 1974 gün ve 20-13 M: 104559 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin ölüm tarihi olan 1 1 . 1 .  1929 tarihinde yürürlükte bulunan 1325 tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa 
Kanununda; emekliye ayrılanlara veya vazifede iken ölenlere emekli ikramiyesi ödeneceğine dair bir hüküm 
bulunmadığından, ayni kanun gereğince eşi Adviye Kaymalıoğlu’na emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

331 2 . 4 .  1975

1634 i  634 - 10 . 6 . 1974 
HATİCE DEMİRSOY 
Seka Kâğıt Fab. II nci Kâğıt No : 738 
Ahmet Demirsoy eliyle

(Dilekçi : Eşi Hüseyin Demirsoy’un 2 . 3 .  1956 ta
rihinde öldüğünü, kendisine emeklilik ikramiyesi ve
rilmesini istemektedir.)

İZMİT

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 5 . 12 . 1974 gün ve 20-4,11-351-66 sayılı cevabî yazısında ; 
İlgilinin 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin yürürlük tarihinden önce 2 . 3 .  1956 tarihinde öldüğün
den 1425 sayılı Kanun uyarınca ikramiye ödenmesine kanunî imkân bulunamadığı, bildirilmektedir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

332 2 . 4 .  1975
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile saiıibiuin adı, adresi \e  dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

1680 1680 - 14 . 6 . 1974 (Dilekçi : 27 yıl 6 ay 16 f^ün olan fiilî hizmetine
kargılık emeklilik ikran^iyesi verilmesini istemektedir.)

HAŞAN GÜNEY 
Ağayokuşu Cad. No : 21 4 
Orkide Apt.

Lâleli - İSTANBUL

T. ( . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 4 . 1 2 .  1974 gün ve 20.2/05.725.02 sayılı cevabî yazısında : 
Kadıköy İcra Memuru iken 22 . 8 . 1960 tarihinde re'sen emekliye sevk edildiğini, o tarihte yürürlükte 
bulunan 5434 sayılı Kanunun değişik 89 ncu maddesine göre kendisine ikramiye ödenmiş olduğundan dileğinin 
yerine getirilmesine imkân görülemediği, bildirilmektedir.

CıFRKCt DLIŞİJNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan isteği hakkında Komisyonıımu/ca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

333 2 . 4 .  1975

1700 1700 - 1 8 . 6 .  1974 (Dilekçi : Ölen eşi Muttalip Kuruç'un 27 yıl I ay

Al İYE KURUÇ karşılık emeklilik ikramiyesi
verilmesini istemektedir.)

Maltepe Sok. Ozcan Apt. No : 3/5

Maltepe - ANKARA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 13 . 8 . 1974 gün ve 20-4/6678-82-96-165-26 sayılı cevabî ya
zısında : PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Ankara Telgraf Memuru iken 29 . 3 . 1950 yılında ölen Muttalip 
Kuruç’un fiilî hizmet süresi 30 yıldan az, 27 yıl 1 ay27 gün olduğundan, 5434 sayılı Kanunun 89 ncu mad
desi uyarınca eşi Aliye Kuruç’a emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği, bildirilmekte
dir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

334 2 . 4 .  1975
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(D ilekçen in tarih  ve Xo. su 'ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle kom isyon k a ra r ı’

1790 1790 - 24 . 6 . 1974 

İRFAN ÇETİN
Gülistan Mah. Sosyal Meskenler 6 ncı Blok 
Daire : 2

ISPAR l A

(Dilekçi : Eşi İrfan Çetinin adi malul olarak emek
liye aynUJığmı, emeklilik ikramiyesi verilmesini iste
mektedir.)

T. C . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 19 . 8 . 1974 gün ve 20.3 41.474.004 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin Hava Kuvvetleri Kom. 3 ncü Ana Jet Üs. Komutanlığında İd. Bşç. iken, 14 . 1 . 1969 tarihinde m a
lulen emekliye sevk edildiğini, 9 yıl 10 ay olan hizmeti 6741 sayılı Kanuna göre ve aylıkları dul ve yetimlerine 
intikal etmemek kaydiyle 15 yıl itibar edilmek suretiyle 1 . 2 .  1969 tarihinden itibaren 669 sayılı Kanuna 
göre 259 lira adi malullük aylığı bağlanmasına Müdürler Kurulunca 28 . I . 1969 gününde 1004 sayı ile 
karar verilmiştir.

Ayrıca ilgilinin fiilî hizmet süresi 25 yıldan az bulunduğundan. 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gere
ğince ve 1 1 . 7 .  1971 günü yürürlüğe giren 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi uyarınca da emeklilik 
ikramiyesi verilmesine imkân bulunamamaktadır, denilmektedir.

(JKRKGI DÜŞÜNÜLDİj : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komcsyonıınuızca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

335 2 . 4 .  1975

13492 14152 - 23 . 8 . 1973 
1798 1798 - 28 . 6 . 1974

KADRİYE ÖNER
T. C'. Ziraat Bankası Baş Veznedarı Habip Öner 
eliyle

TRABZON

(D ilek^ : Orman Bakanlığı Giimiişhane Orman İş
letmesi Müdürlüğü Dava Vekili iken, 1 3 . 7 .  1955 
tarihinde yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen ve 
daha sonra ölen eşinin filî hizmetinin 20 yıl kabul 
edilerek dul aylığı bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 9 . 5 .  1974 gün ve 20-4 89-751-00 sayılı cevabî yazısında ; 
Merhum Arif Öner'in fiilî hizmet süresi 19 yıl 11 ay 21 gün olup, aylık bağlama yönünden 20 yıldan az 
bulunması nedeniyle aylık bağlanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

GKRKĞt DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuzca 
bir işlem yapılma.sına mahal göriilnıediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

336 2 . 4 .  1975
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2008/2008 - 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : Ölen eşi Mehmet Şen'in 18 yıl 6 ay olan
HAYRİYE ŞEN fiiH hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini
Selvi Mah. Anıt Sok. No : 11 istemektedir.)

BİGADİÇ

1. ( . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 1 .  1974 gün ve 20-4,241405-06-23-225-06 sayılı cevabî 
yazısında ; Sındırgı Orman İşletmesi Muhafaza Memuru iken, 18 . 1 . 1971 gününde kaçakçılar tarafından 
öldürülen Mehmet Şen'in fiilî hizmet süresi 18 yıl 6 ay olup, 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinin yürür
lüğünden önce 18 . 1 . 1971 tarihinde ölmüş olması nedeniyle anılan maddeye göre emekli ikramiyesi veril
mesine imkân bulunmadı|ı. bildirilmektedir.

CîKRKCt D İjŞ Ü N İJrn Ü  : Dilckçiııin yukarda ö/cti açıklanan isteği hakkında Koniisyonumu/ca bir İ!ylem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

(D il ok o enin tarih  ve No. su ile  sahibinin adı, adresi ve dilekçe özertiyle komisyon k a ra n )

337 2 . 4 .  1975

2076 2076 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi : Ölen eşi Albay Mehmet Nazım Erkan'ın
FİTRAT ERKAN 29 yıl 3 ay II gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik
Hükümet Cad. 3 ncü Sok. No : 2 ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

AYVAİ IK

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 1 . 1975 gün ve 20-13'AO 105480 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin 29 yıl 3 ay 11 gün olan fiilî hizmeti 30 yıldan az bulunması nedeniyle 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi uyarınca dul ve yetimine emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân görülemediği, bildirilmekte
dir.

CiKRKCil n İJŞÜ N Ü L nÜ  : l>ilckçinin yukarda ö/.cti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir i<ylem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

338 2 . 4 .  1975

2113/2113 - 9 . 10 . 1974 (Dilekçi : ()len eşi Aslan Yenal'ın 17 yıl 6 ay olan
GÜNEŞ YENAL fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini
()rnek Mah. C' 57 No : 371 istemektedir.)

Telsizler - ANKARA

T. C. Emekh' Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 11 1974 gün ve 20-4/38-244-045 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin Millî Savunma Bakanlığı 9 ncu Tm. Ko. IJlş Hf. Oto. Bl. Ulş. Kd. Başçvş. iken 2 . 8 .  1970 günü 
öldüğünü, 17 yıl 6 ay olan fiilî hizmetine karşılık Müdürler Kurulunca 1 . 9 .  1970 tarihinden itibaren eşi 
Zekiye Güneş ile çocukları Celâletin Ersin, Ercan. Arif Hulusi, Dilek, Arif Arslan ve Tülay Yenal'a 1 244 lira 
aylık 1 4 . 9 .  1971 gün ve 22796 sayılı karan ile kabul edilmiştir.

Bunun dışında, adı geçen 1425 sayılı Kanunun ikramiye hakkındaki ek 6 ncı maddesinin yürürlük tarihin
den önce 2 . 8 .  1970 tarihinde vefat ettiğinden 1425 sayılı Kanun gereğince ikramiye verilmesine kanunî 
imkân görülemediği bildirilmektedir.

GKREG! DÜŞLiNÜI.nÜ : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal göriilmerliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

339 2 . 4 .  1975
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(Ddlekçıoniu tarih  ve No. su ile sahibim n adı, adresi ve düokço özetiyle komisyon k a r a n )

2345 2345 - 3 . 1 . 1975

A. TÜRKÂN ŞENTÜRK
(,'inili Mescit Sok. Muratreis Mah. Kemâl Apt. 
N o '; 18/8 
Zeynep Kâmil

Üsküdar - İSTANBUL

(Dilekçi : Eşi Selâhattin $entürk M. S. B. 3 ncü 
Kad. Kd. Başçavuş iken, 13. 12 . 1957 tarihinde vefat 
etmiş olup, 23 yıl 1 oy 1 i>ün olan fiilî hizmetine kar 
şılık emsal kararlar f>ibi emeklilik ikramiyesi verilme
sini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 2 . 1975 gün ve 20 4 17-821-17 sayılı cevabî yazısında : 
Ölenin fiilî hizmeti 23 yıl 1 ay 1 gün olup, 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi ödenmesine 
imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

GKRKGI DÜŞLINÜLDÜ : I>ilckçinin eşi Selûlıntiıı Şeıılürk'iitı fiilî lıi/nieti 23 yıl I ay I giimicıı ibaret 
iken ölümü sebebiyle 25 yılını tanıamlayamadığı cihctle, bu sürenin emsal kararlar gibi 25 yıla iblâğı hususunda 
Komisyonumuzca verilen kararlar misilli hizmet süresinin atıfet oiarak 25 yıla iblâğiyle dul ve yetimine emek
lilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

340 2 . 4 .  1975

2348 2348 - 3 . 1 . 1975

EMİNE FERRUH GÜLTEN 
Sümer Sok. No ; 33/4 
Burdur Apt.

ANKARA

(Dilekçi : Eşi Haşan Basri Gül ten'in Emniyet Teşkİ 
lâtmda Komiser Muavini iken, 1955 ydmda fiörev ha- 
şmda şehit olduj^unu, fiilî hizmet süresi 24 yıl 4 ay 
olup. Dilekçe Karma Komisyonunca verilen kararlar 
f>ihi hizmet süresinin atıfet ve lütuf olarak 25 yıla ihlâ
liyle emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 3 .  1975 gün ve 20-4 33474-75-07-311-04 sayılı cevabî ya
zısında : Ölenin fiilî hizmeti 24 yıl 3 ay 22 gün olup, 25 yıldan az bulunduğundan, emeklilik ikramiyesi öden
mesine imkân bulunamadığı bildirilmektedir.

GERKCİ d ü ş ü n ü l d ü  : Dilekçinin eşi Haşan Basri Gültekin'in 24 yıl 3 ay 22 günden ibaret emekli
liğe tabi fiilî hizmeti mevcut iken, ölümü nedeniyle 25 yılını ikmal edemediği cihetle, bu sürenin emsali gibi 
25 yıla iblâğı hususunda Komisyonumuzca verilen kararlar misilli hizmet süresinin atıfet olarak 25 yıla iblâ- 
ğiylo dul ve yetimine emeklilik ikramiyesi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

341 2 . 4 .  1975
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(P ilo k ç cııin  tarih ve No. su ile sahibinin adı, adnesd ve d ik k ç e  özetiyle komisyon k a ra rı)

9198 9913 - 12 . 9 . 1972 
SKRVİNAZ YILDIRAN 
Kartaltepe - Parkönü Cad. 
B 2 Blok Daire 16

Kanaat lîvler Sitesi

(Dilekçi : Ölen eşi Kulemli Binbaşı Selâhattin Yıl
dıranın 28 yıl 6 ay O f^iin olan fiilî hizmetine karşılık 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

Bakırköy - İSI ANBUL

r. C . F-̂ mekli Sandığının 29 . II . 1972 gün ve 20-13 A013 453 ve ikinci kez 20 . 12 . 1972 gün 
20.13 ADİ 31453 sayılı cevabî yazılarında : Sayıştay Başkanlığından getirtilen dosyasının incelenmesinde, il
gilinin 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (G) fıkrası mucibince emekliye çıkarıldığı, fiilî hizmet süresi
nin 30 yıldan az. 28 yıl 6 ay 9 gün olduğu cihetle. 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi uyarınca emeklilik 
ikramiyesi verilmesine imkân bulunamadığı bildirilmektedir.

GKRKGI DÜ.ŞÜNİjLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

342 2 . 4 .  1975

1 1487 12147 - 1 7 . 4 .  1973 
MFHMET GÜRSOY 
Bucak İpek Palas Otelinde

(Dilekçi : 24 yıl 8 ay 22 ^iin olan fiilî hizmetine 
karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

BUCAK

T. C. Kmekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 24 . 8 . 1973 gün ve 20.2/03.632.002 sayılı cevabî yazısında ; 
M. E. B. Ağlasun Ürkütlü Köyü Okulu Öğretmeni iken 5442 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince emekliye 
sevk edilen Mehmet Fmin Güsoy'un 24 yıl 8 ay 22 gün olan filî hizmetine karşılık 5434 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine imkân görülemediği, bildirilmektedir.

GKRKĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

343 2 . 4 .  1975

I I 544/12204 - 18 . 4 . 1973 
MÜKERREM SOYKUT 
Kaymakamlık Lojmanı

(Dilekçi : Ölen eşi Faik Sahri Soy kut'un 33 yıl 11 ay 
23 gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini istemektedir.)

Sarıyer - İSTANBUL

r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 . 1 .  1973 gün ve 20-13 M0035957/178994/95 sayılı cevabî 
yazısında : İlgilinin Sultanahmet Sulh Mahkemesi Zabıt Kâtibi iken, 16 . 3 . 1935 tarihinde öldüğü, 33 yıl
11 ay 23 gün fiilî hizmeti bulunmasına rağmen, 1 . 6 .  1930 tarihinde yürürlüğe giren 1683 sayılı Kanunun
58 nci maddesine göre ve ölüm tarihinin 16 . 3 . 1935 olması nedeniyle emeklilik ikramiyesi verilmesine ka
nunî imkân görülemediğ bildirilmiştir.

GERECİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

344 2 . 4 .  1975
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(l)ilek(^c*niu tarih  vt- No. su ile sahibinin adı, acltrsi ve dilekçe özetiyle komisyon kaı*arg

11567 12227 - 18 . 4 . 1973 
EMİNE ALİYE ERİŞEN 
Beylerbeyi (,'amlıca ( ad. No ; 82

iDlckçi : [{ahasıncian emekli ikramiyesi verilmesini 
is/enıektec/ir.)

Is ı ANBUl.

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 . 1 . 1974 gün ve 20-13 M0095352 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin Maliye Bakanlığından getirtilen dosyasının tetkikinden, hizmetlerinin tevsik edilmemesi nedeniyle 
6 8620 sayılı Kararnameye göre hizmeti 30 yıl kabul edilmek suretiyle, kızı F:mine Aliye Erişen'e '"y 30 nis
petinde yetim aylığı bağlanmış ve adı geçene emeklilik ikramiyesi verilnıesine kanunî imkân bulunmadığı bil
dirilmiştir.

GKRKCil DÜ.^İjNÜLDİj : I>ilekçiniıı yııkiird:ı ö/cti açıklnıuııı dilekçesinde vaki istedi hakkında Komis
yonumuzca bir İ! l̂em yapdmasına mulıal görülmediğine oy iurliğîylc karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

345 2 . 4 .  1975

11759 12419 - 24 . 4 . 1973 
MEMDUHA ÇANGA 
Göztepe, Yeniyol Tanzimat Sok. No ; 25,1 
Eren Apt. Daire 7

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen e.)i Kıdemli Yiizha}/ Hahri'nin hiz
metine kargılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemek
tedir. )

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 16 . 6 . 1973 gün ve 20-13 AOI55753 207660 sayılı cevabî ya
zısında : İlgilinin dosyasının incelenmesinde hizmetinin Hâzinece tevsik edilemeyişi nedeniyle Bakanlar Kuru
lunun 25 . 7 . 1967 tarihli ve 6 8620 sayılı Kararnamesine göre hizmeti 40 yıl olarak alınmak suretiyle emekli 
aylığının Sandığımızca 669. 1101 ve 1425 sayılı kanunlara göre yükseltildiği,

1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre emeklilik ikramiyesi verilmesine imkân görülemediği, bildi
rilmiştir.

GKRKCI DÜÎjÜNİjLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkmda Komisyonumuzca bir iîjlcm 
yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

346 2 . 4 .  1975

11908/1^568 - 26 . 4 . 1973 
AHMET HAMDI YILDIRIM 
Ömer Efendi Sok. Uğur Apt. No : 14 7

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : 3360 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
((i) fıkrası gereğince emekliye ayrıldığını, fiilî hizmeti
nin 29 yıl 2 ay 23 gün olduğundan bahisle, emeklilik 
ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 9 . 1974 gün ve 20-13, A008-08-92 sayılı cevabî yazısmda : 
Dilekçinin emekliliğe tabi hizmet süresinin 29 yıl 2 ay 23 günden ibaret olduğu, 1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesine göre 30 fiilî hizmet yılını doldurmamış bulunduğundan, kendisine emeklilik ikramiyesi verilmesine 
kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GKRECI DÜÎ^ÜNİjLDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir îîjlcm 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

347 2 . 4 . 1975



11977 12637 - 30 . 4 . 1973 (DUek(,i : Ölen babası Kd. Yüzbaşı Hüseyin Talat
AYŞF£ A l IFET SÜOSKAY Süoskay'm hizmetine kargılık e/neklilik ikramiyesi veril-
Bahçelievler Mah. 336 Sok. No ; 16 meşini istemektedir.),

MERSİN

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 29 . 1 . 1972 gün ve 20-13/AOl 14742 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin Maliye Bakanlığından getirilen dosyasının tetkikinde, hizmetlerinin tevsik edilememesi nedeniyle, 
6 8620 sayılı Kararnameye göre hizmeti 30 yıl kabul edilmek suretiyle kızı Ayşe Atıfet Süoskay'a Cf 30 
nispetinde yetim aylığı bağlanmış olup. 1425 sayılı Kanun gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine ka
nunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

(iK RFĞ t l>Ü.*>İjl\ÜLI>Ü : Dilekçinin yukarda özeîi açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir ii l̂em 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

~  15 —

(I>ilekç('niıı tarih  vc No. su ile sahibiıun adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

348 2 . 4 .  1975

12142 12802 - 14 . 5 . 1973 (Dilekçi : Ölen bahası Abdurrahman Şeref «Gü-
VF:C'İBE TAŞKÖPRİILÜ ner» in fiilî hizmetine kargılık emeklilik ikramiyesi ve-
Ataköy 2 nci Kısım H - 3 Blok No ; 13 14 rilmesini istemektedir.)

İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21 . 5 . 1974 gün ve 17/2-4645-1127 sayılı cevabî yazısında :
İlgilinin isteği üzerine emekliye ayrıldığı cihetle 1683 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca emeklilik ikra
miyesi verilmesine imkân görülemediği, bildirilmiştir.

CiKRF.Gt l>Ü!?İjNİjl.l>tj : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal KÖriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

349 2 . 4 .  1975

12241 12901 - 8 . 5 .  1973 (Dilekçi : 28 yıl II  ay 19 ^ün olan fiilî hizmetine
AHMET HAMDİ SELÇUK kargılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)
6 Eylül Mah. Çiğdem Sok. Altılar Apt. No : 3 4

BALIKESİR

T. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 16 . 6 . 1973 gün ve 20-13 M0046414 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin kendi isteği ile emekliye ayrıldığı tarihte fiilî hizmet süresi 28 yıl 11 ay 19 gün olup, 30 yıldan az 
bulunması nedeniyle 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî 
imkân görülemediği bildirilmiştir.

GKREGI d ü ş ü n ü l d ü  : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

350 2 . 4 .  1975
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(D ilekçenin tarih  ve Xo. sm ile s<ahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra rı;

197312455,131 15 - 17 .
GÜZİN BAÇKIR
Nişancı Çoban (,'avuş. Medrese Sok. No ; 12 
Deniz Apt. Daire 9

Kumkapı - İSTANfiUL

(Dilekçi : Öien bahası Yarbay'Ali Rızanın 33 yıl
2 ay 6 gün olan fiili hizmetine kargılık emeklilik ikra
miyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2 . 7 .  1974 gün ve 20-13 Aül 12237 178757 sayılı cevabî yazı
sında : İlgilinin 21 Temmuz 1930 tarihinde öldüğü, 33 yıl 2 ay 6 gün fiilî hizmeti bulunduğu, II . 6 . 1930 
tarihinde yürürlüğe giren 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine ka
nunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

GKRKCI DÜÎ^ÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan i.sfeği hakkında Komisyonumuzca hir işlem 
yapılmasına mahal göriilmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

351 2 . 4 .  1975

12950/13610 - 18 . 6 . 1973 
HAYRİYE COKESEN 
Ataç Sok. No : 55 2

Kızılay - ANKARA

(Dilekçi : Ölen e^i Yarbay Ali Fethinin 36 yıl 11 ay
20 f>ün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik ikramiyesi 
verilmesini islemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 7 .  1973 gün ve 20-13 A0027140 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin vazife görmekte iken 4 . 3 . 1931 tarihinde öldüğünü, anılan tarihte yürürlükte bulunan 1683 sa- 
yıh Kanunun 58 nci maddesi gereğince emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân bulunamadığı bildiril
miştir.

GKRECt DÜŞÜINLILDÜ ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca hir işlem 
yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

352 2 . 4 .  1975

13382/14042 - 7 . 8 .  1973 
SAADET BÜYÜKESER
Rasimpaşa Mah. Yurttaş Sok. No : 12  Daire 6

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen e.̂ i Mehmet Bahri Büyükesen'in 
23 yıl 2 ay 25 gün olan fiilî hizmetine karşılık emeklilik 
ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 26 . 7 . 1974 gün ve 20-13 A0096824 sayılı cevabî yazsında : 
İlgilinin fiilî hizmet süresi 30 yıldan az, 23 yıl 2 ay 25 gün olduğundan, 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi 
uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine imkân görülemediği bildirilmiştir.

G EREĞ t DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

353 2 . 4 .  1975
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(Dilekçenin tarih ve N ü. s u  ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle koıuisyon kararn

13399/14059 - 10 . 8 . 1973 
MEHMET EM İN
Ramazanoğlu Çavuş Mah. Kayadibi Sok. No : 9/A 

^  “ SAFRANBOLU

(Dilekçi : 28 yd  4 ay 2 gün olan fiifî hizmetine kar
şılık emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 4 . 9 .  1974 gün ve 115625-609-25075 sayılı cevabî yazısında ; 
ilgilinin Safranbolu Gayze köyü ilkokulu öğretmeni iken 4 . 1 1 .  1944 tarihinde isteğiyle emekliye ayrıldığın
da 28 yıl 4 ay 2 gün fiilî hizmeti bulunduğu, 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi 
verilmesine kanunî imkân görülemediği bildirilmiştir.

I GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

354 2 . 4 .  1975

13506/14166 - 28 . 8 . 1973 
ADVİYE ERBEDEN 
Atiye Sok. No : 10/1

Teşvikiye - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölen eşi Binbaşı M ehmet Besim Er be
denin  24 yd 10 ay 10 gün olan fiilî hizmetine karşüık 
emeklilik ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 5 . 1974 gün ve 20-13/A0091585 sayılı cevabî yazısında : 
İlgilinin 24 yıl 10 ay 10 gün fiilî hizmeti varken 1 1 . 5 .  1949 tarihinde ölümü nedeniyle 30 yılını tamamla
yamadığından 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi uyarınca emeklilik ikramiyesi verilmesine kanunî imkân 
görülemediği bildirilmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

355 2 . 4 .  1975

12444/13104 - 15 . 5 . 1973 (Dilekçi : Uzun yıllar T. E. D. Ankara Koleji ilk
FİKRİYE OKYAY kısmında öğretmen olarak ve ilk kısım müdürü olarak
Tunalı Hilmi Cad. No : 62 Kat 4 görev yaptığını. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ya-

ANKARA pil an bütün teftişlerde kendisinin üstün başarılı oldu
ğunun tescil edilmiş bulunduğunu, keza Eğitim Derne
ğince de kendisine Şeref Plaketi verilerek taltif edildi

ğini bildirerek, hiçbir sebep yokken 3 1 . 8 .  1972 tarihinde mukavelenin yenilenmesi yolu ile vazifesine son 
verildiğini, gösterilen zahirî gerekçenin 60 yaşını doldurduğundan, ibaret bulunduğunu, oysa kendisinin için
de bulunduğu statüye göre 65 yaşına kadar vazife ifa etmesinin kabil olduğunu 625 sayıh Kanun hükümle
rinin ve Anayasadaki temel haklarının çiğnendiğini, bu nedenle büyük bir mağduriyetinin bulunduğunu be
yanla tekrar vazifesine iadesini istemektedir.)

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 13 . 6 . 1973 günlü Genel Kurul toplantısında;
1. Dilekçiyi başaralı ve çalışmaya lüzumlu bir öğretmen olarak görmüş, T. E. D, Ankara Koleji tesi

sinde çalışan 60 yaşını dolduran her öğretmen idareci ve memurun 625 sayılı Kanunun 45 nci maddesinde 
yazılı şartlar bulunmadıkça vazifesine son verilemeyeceğine yani mukavelenin 65 yaşına kadar temdit edile
ceğine.
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i D ilok^eıüıı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dile-kçc özetiyle komisyon ka ran

2. Dilekçinin 31 . 8 . 1972 gününden itibaren Sosyal Sigortalara ödemesi gereken primin ödenmesi kaydı 
ile, o tarihten itibaren maaşının kendisine tesisçe ödenmesine ve kendisinin adı geçen Kolejde öğretmen olarak 
tekrar istihdamına,

3. Millî Eğitim Bakanlığının 625 sayılı Kanunun 15 nci maddesinde yazılı yetkiye dayanarak. Komisyo
numuz kararını yerine getirmeye tesisi zorlamasına,

Kütahya Milletvekili Kemal Kacar’ın muhalefeti ile ekseriyetle karar verilmiştir.
Süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen bu kara: infaz için Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmişti. 

Ancak; Millî Eğitim Bakanlığı, usul ve esas yönünden sözü edilen karan infaz edemeyeceğini belirterek, ez
cümle;

1. Millî Eğitim Bakanlığının 6 . 3 .  1975 gün ve şube ; Öz- Türk Ok. 235.1/-02407 sayılı cevabî yazısın
da : Komisyonumuz kararının yerine getirilmesi bakımından hâsıl olan tereddütlerin izalesi ve uygulanabile
cek işlemlere bir çözüm getirilebilmesi için 521 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendine dayanılarak 
Damştayın istişarî mütalaasına başvurulmuş olduğu,

A) Danıştay 3 ncü Dairesinin 20 . 9 . 1974 gün vc 1974/374 esas ve 1974/458 karar sayı ile,
aa) 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle, yargı mercilerinden birinin kararına konu olan veya bu mer

cilerden birinde İncelenmekte bulunan yahut halli bunlardan birinin kararma bağlı olan hususlardan şikâyete 
dair olan dilekçelerin. Dilekçe Karma Komisyonunda görüşülemeyeceğinin açıklanmış olduğu,

bb) Dilekçe Karma Komisyonuna yapılmış olan şikâyet hakkında evvelce Danışlayda açılmış olan dava, 
ret karan ile sonuçlanmış bulunduğuna ve bu kararın düzeltilmesi isteğinden vazgeçilmiş olması, hukuken 
kesin hükme bağlanan davanın neticesini ortadan kaldırmayacağına göre, buna istinat edilerek şikâyetin 
Dilekçe Karma Komisyonunda incelenmesine kanunen cevaz bulunmayacağı, mütalaa kılınarak dosyanın 1 nci 
Başkanlığa sunulmasına karar verildiği,

B) Danıştay Genel Kurulunun 16 . 1 . 1975 gün ve E/1974-61, K 1975-1 sayılı kararıyle Danıştay 3 ncü 
Dairesinin kararının uygun görülerek oy çoğunluğu ile onandığının anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 2 . 4  . 1975 günlU toplantısında. Millî Eğitim Bakanlığının,
6 . 3 .  1975 tarih ve şube Öz. Türk. Ok. 235.1/02407 sayıh ccvabî yazıss vc dosya mündcrecatmın tetkiki 
neticesinde 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesine Haftalık Karar Cetveliyle ilân edilmesini mütaakıp 
Komisyonda tekrar Körüşülmesi uygun görülmüştür.

Toplantı tarihi

2 . 4 .  1975

Başkan 
tçel Milletvekili 

S. Şimşek

Kâtip 
Aydın Senatörü 

H. Goral

Üye
Hatay Milletvekili 

S. İnce

Sözcü 
Adana Senatörü 

M. Y. Mete

Kâtip 
Tekirdağ Milletvekili 

Ö. Kahraman

Üye
Kahraman Maraş Milletvekili 

/. Ağaoğlu

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

N. Türkcan

Üye
Çorum Milletvekili 

C. Angm

Üye
Trabzon Milletvekili 

L. Köktaş

Dilekçe adedi : 42 

Karar adedi : 40



DÖNEM : 4 TOPLANTI : 3

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

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı :7

Tevzi ta r ih i 

24 . 3 , 1976 Çarşamba
( D ilekçenin ta r ih  ve No. su ile sah ib in in  adı, ad resi ve diM ^çe özetiyle kom isyon karan)

r i  C. S. - 15 . 11 . 1973

ORHAN GÜRDOĞAN 
Lice C umhuriyet Savcısı

(Dilekçi : İnzibati cezaların af edilmesini istemek
ledir.)

LİCE

Gereği düşüniiklii : Dilekçinin yukarda özeti açıklına» dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

356 22 . 1 . 1976

(Dilekçi : Bulgaristan'da geçen hizmet süresinin 
I '.üktesebeine sayılmasını istemektedir.)

2/2 - I . 11 . 1973

ALİ HOCAOĞLU 
Fatih Mah. 27 Mayıs Cad. înan Koop. Evleri 
No. ; 8

Küçükçekmece - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl man dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzt ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

357 22 . 1 . 1976
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(Dilekçemn tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kanın)

4/4 C. S. - 15 . 11 . 1973 (Dilekçi : Sıkıyönetimin ilân edildiği yerlerde olduğu
f^ibi sair illerdeki emniyet mensuplarına da tazminat

EKREM DENtZ
Kem. Muavini Rize Emniyet Müdürlüğünde

RİZE

verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklffi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hascbiy'e Komisyonumuzca bir iş’em yapılmasma mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

358 22 . 1 . 1976

5/5 C. S. - 15 . 11 . 1973 (Dilekçi : Yalnız tek dersten geçmez not alanların
NURTEN ERKIN değil herkese borçlu olarak üst sınıfa devam hakkı

verilmesini istemektedir.)
Cerrahoglu Ap. Kat : 2

Ünye - ORDU

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu' ca bir işlem yapılmasına mahal Köriilmediğlne oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

359 22 . 1 . 1976

6/6 - 1 .1 1  . 1973 (Dilekçi : Ortaokulu bitirdiğini, lâkin rüşvet verme
ZEKÎ BİNGÖL diğinden Balıkesir vilâyeti Savaştepe tiköğretmen Oku-
^ lur^a giremediğini bildirmektedir.)
Bozalan Koyu

Savaştepe - BALIKESİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaati gerektirdiği Cîheile Komisyonumu:’; çalışmalarım düzenleyen 140 sayıJı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle KomisyonıımuT'ca bir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

360 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ik  sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeııyie koaıisyor: kuran)

8/8 C. S. - 24 . 12 . 1973

MEVLOT ÇETİNKAYA
2 dersten sınıfta kalan öğrenci velileri adına

(Dilekçi : Ortaöğretimde iki dersten sınıfta katan 
i grencilerin durumlarının düzeltilmesini istemektedir.)

Pazarcık - KAHRAMAN MARAŞ
Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında ; Ortaöğre

timde sınıf geçme bütünlemeye kalma veya belgeli olma 
durumlarının, orta dereceli okulların «sınıf geçme ve 
imtihan yönetmeliğinin» 43, 44, 45, 53 ve 68 nci mad
delerinde belirtildiği.

Ayrıca bütünleme imtihanları sonunda iki veya daha fazla dersten başarı gösteremeyen öğrenciler hakkında 
adı geçen yönetmeliğin değişik 45 nci maddesiyle de daha ayrıntılı olarak belirtilen esaslara göre işlem ya
pıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy l;irliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

361 22 . 1 . 1976

9,9 - 1 . 11 . 1973

AHMET DERE 
Gazioğlu Köyü

(Dilekçi : Bulgaristan'dan göçmen olarak geldiğini. 
Hazîneye ait köy merasından arazi verilmesini istc- 
nektedir.)

TEKİRDAG Başbakanlık toprak ve tarım reformu Müsteşarlığı,
Toprak ve Tarım reformu yasasının 11 nci maddesine 
{ öre Bakanlar Kurulunca Urfa ilini ilk uygulama yeri 

olarak tespit ettiğini, bu sebeple toprak tevziinin şimdi! k yalnız Urfa’da yapılabildiğini ve Urfa ilinde arazi 
istenebileceğini dilekçiye de duyurduğunu bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl ınaıı dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy l irliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

362 22 . 1 . 1976

10/10 - 1 . 1 1 .  1973

CEVDET BOSUT 
Çakallık Köyü

(Dilekçi : Kazancının az olduğunu bildirerek yar- 
ı'ım yapılmasını istemektedir.)

Hendek - ADAPAZARI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl man dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işJem yapılmasına mahal görülmediğine oy I irliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

363 22 . 1 . 1976
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(Dilekçemn tarih ve No. su 'ile saliibinin a .̂ı, adresi ve dilekçe öaetiyle feomisyoıı karan)

1974 (Dilekçi : Memuriyetinin naklini istemektedir.)n /11  C. S. - 16 .
MUSTAFA BALKAN
(Milâslı) Küçükyalı Cad. Değirmen Sok. No ; 2 

Maltepe - Kartal - tSTANBLİL 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eii açıklanan dilekçesinde vaki isteği ügili ve yetkili idari 

mcrcie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 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

364 22 . 1 . 1976

1973 (Dilekçi : Mübaşirlere tazminat verilmemiş olmasın
dan şikâyetçidir.)

13/13 - 1 . 1 1 ,
HACI KIŞKIŞ 
Adliye Mübaşiri

ÇİÇEKDAĞI
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun S nci 
maddesine ait işlerden olması ha.so!)iylc Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

365 22 . 1 . 1976

(Dilekçiler : İşçilerin ağır geçim yükü altında bulun
duğundan bahisle, bu arada vergilerin yüksek olup 
indirilmesini ve en az geçim indirimi oranının yüksel
tilmesini istemektedirler.)

\Aj\A C. S. - 16 . 1 . 1974 
HÜSEYİN PALA VE HİLMÎ GÜRBÜZ 
Tümtiş Kongre Divanı Başkanı t. 134. İstanbul 
2211 130 13 1 16/15 Nolu tel

Gereği düşünüldü : Müt'^laasma başvurulan Maliye Bakanlığı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili 
olarak günün ekonomik şartlarına uygun değişiklikleri havi hir tasan üzerinde çalışıldığını, çalışmaların so- 
nuçlandınldığında T. B. M. M. Başkanlığına iletilmek üzere Başbakanlığa sunulacağını bildirmiş olduğun
dan konunun idari mercilerin halledeceği işlerden olması nedeniyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

366 22 . 1976

(Dilekçiler : Sosyal Sigorta primlerinin gecikme 
zammı ile faizlerinin çıkması mutasavver A f Kanunu 
şümulüne alınmasını istemektedirler.)

1515 - 1 . 1 1 .  1973 
DÜNDAR KALABALIK ve arkadaşları 
Vali Dr. Reşit Cad. No. : 72/2-3

Çankaya - ANKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalrşmalannı düzenleyen 140 .sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

367 22 . 1 . 1976



16/16 C. S. - 23 . 1 . 1974 (Dilekçi : Malatya’da İnönü Üniversitesi kurulma-
TİS Türkiye sını istemektedir.)
Topraksu Tarım İşçileri Sendikası Şube Başkanlığı

MALATYA
Gereği düşünüldü : Mütalaasına başvurulan MiHî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulunun

12 - 13 . 4 . 1974 tarihlerinde yaptığı toplantıda konu ııın görüşüldüğünü, yeni bir üniversite açılması için en az 
iki fakülte kurulması gerektiğinden YÖK’ce teşkil ediien Yükseköğretim Planlaması Komisyonunun, üniver
sitelerle temas ederek iki fakültenin hangisi olacağı hususundaki görüşünü YÖK’e getirmesine karar veril
diğini bildirdiğinden, idari mercice halli öngörülen bu husus hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılma
sına mahal görülmedir'ine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

—  6 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dileikç€ özetiyle fcoraisyon kararı)

368 22 . 1 . 1976

18/18 - 5 . 11 . 1973 (Dilekçiler : Tapulama tespitinde kendilerine ait
MUSTAFA YILDIRIM ve arkadaşları arazilerinin mer'a olarak tespit edildiğinden şikâyetçi-
Körpe Köyü * dirler.)

Harput - ELÂZIĞ
Gereği düşünüldü : Tapulama tespitinde karşı Tapıi'Uma Mahkemesine müracaat gerekeceğinden. Komis

yonumuzca işlem yapılnıasma mahal Rörülmediğine uarar verildi.
Karar No. Karar tarihi

369 22 . 1 . 1976

19/19 - 5 . 1 1  . 1973 (Dilekçi : Devlete olan borcunun çıkarılması muta-
YAŞAR ATMACA ravver Genel A f kapsamına alınmasınt istemektedir.)
Haşan Işıktaş yanında

KIRIKKALE
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına kona teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz' a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

370 22 . 1 . 1976

20/20 C. S. - 23 . 1 . 1974 . (Dilekçi : Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından Par-
HÜSEYİN REM Zt TEKGÜÇ I vnentoya girmek istemektedir.)
P. K. 5

MERSİN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık^.ınan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili 

mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5, nci 
maddesine ait işlerden olması lıasc!)iylc Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine öy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

371 22 . 1 1976



—  6 -

(Ddlekçeniu t-arih ve No. m  ile sahibdnin adı, adresi ve dilekçe öz^etiyle komisyon karan)

(Dilekçi : Arazisinin ücret ödenmeden elinden alın
dığından .şikâyetçidir.)

21/21 - 5 . 1 1  . 1973 
EYÜP ŞİMŞEK 
Kemallı Köyü

Sarıkaya - YOZGAT
Gereği dü.<^nüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or

ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumui ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

372 22 . 1 . 1976

22/22 - 5 . 11 . 1973 (Dilekçi : Almanya’daki Türk tebalı rumlarnı Tür-
DEVRİM ÇAMSIZ kiye'yi kötülediklerinden ve kendilerine Alman makam-
636 XI Ockstatd Bach Casse No. : 69 lannca üstün haklar sağlandığından .Şikâyetçidir.)

ALMANYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıLlanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

373 22 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi : 9 numaraU K. H. K. den emekli dul ve 
yetimlerinde faydalanmalarını, görevdeki memurlarla 
birlikte emekli, dul vc yetimlerinde aynı'haktan istifade 
ettirilmelerini istemektedirler, j

22/22 C. S. - 30 . 1 
FARUK ALDEMİR
Em. Hâkim Tümgeneral Silâhlı Kuvvetler Emekli 
Subayları Derneği Genel Başkanı

ANKARA

Gereği diişünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıIJanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu; çahşmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

374 22 . 1 . 1976

197424/24 C. S. - 30 .
HAYDAR AVCI
Soruç Lisesi Kâtibi ve hesap memuru

(Dilekçi : 9 saydı Kanun Hükmündeki Kararname
den istifade edemediğinden ve mağdur olduğundan şi
kayet etmektedir.)

>uruç - URFA Maliye Bakanlığı cevabî yazısında ; Dilekçinin du
rumunun yapılacak çalışmalarda gözönünde bulundu
rulmak üzere not edildiği bildirildiğinden 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıf lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bîr ii î̂em yapıîm.ısiîia nînlıaJ n'Jî"‘*lraic<li§ine oy i)irliğiylc kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

375 22 . 1 . 1976



25/25 - 5 . 1 1  . 1973 (Dilekçi : Atatürk’ün ölüm gününde mevlût okutul-
DURDU GÜNERİ masını istemektedir.)

BATMAN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkfjnan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy l)irliğiyle karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

_  7 —

(Dilekçeımiî tarih ve No. su dle sahibdinin adı, adresi ve dileikçe öüotiyle komisyon karfu j)

376 22 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi : Demiryol faal personelinden görev sıra- 
unda disiplin suçu işlemiş olanların da A f  Kanunu kap
samına alınmasını istemektedir.)

25/25 C. S. - 30 . 1 
HAŞİM ÇAĞATAY
Demiryolu Memur Dernekleri Federasyonu Yöne
tim Kurulu Genel Başkanı 
Ambarlar Cad. Beyaz Saray Ap. No. ; 7

Sıhhiye - ANKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

377 22 . 1 . 1976

26/26 C. S. - 8 . 2 . 1974 
L. NERM İN YUNT (Talaygüder) 
Galatasaray Lisesi

(Dilekçi : Yurt dışında öğrenci iken öğrenciliğine 
son verilen ve kefillerinden talep edilen tazminat bor
cunun, Genel A f Kanunu kapsamına alınmasını iste- 

İSTANBUL r.ıektedir.)
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkinnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu*” *!̂ ' ̂  bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. •

Karar No. Karar tarihi

378 22 . 1 . 1976

480/480 - 35/35 C. S. (Dilekçi : Geri alınan madalyasının iadesini ve Şeref
11 i n  C. s. - 8 . 2 . 1974 cyhğı borcunun A f  Kanunu kapsamına alınmasını iste-
AHMET SAYAR inektedir.)
Tahta Cami Mah. Kapıcı Sok. No. : 9

NEVŞEHİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık,':inan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

379 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile gahihimn adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

29/29 C. S. - 8 . 2 . 1974 (Dilekçiler : Evlerinin okul sahası olarak istimlâk
AYŞE TF^RLlKStZ ve ark. edilmesinden .şikâyet etmektedirler.)

K. MARAŞ K. Maraş Millî Eğitim Müdürlüğü yazısına atfen
Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında : Kahraman 
Maraş Sanat Enstitüsünde öğrenci ihtiyacını karşılaya

bilmek için yeni ilâve atelye ve tesis binaları yaptırılması amacı ile Kahraman Maraş imar planında Sanat 
Enstitüsü sahası olarak gösterilen sınırlar içinde kalan taşınmaz mallar. Millî Eğitim Bakanlığınca 1972 ve
1973 yılı bütçelerinden gönderilen ödeneklerle, ilgili valilikçe 6830 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak 
kamulaştırıldığı,

a) Kamulaştırma alanı içinde kalan taşınmaz mallardan bazılarının kamulaştırma işlemlerinin tamamlan
dığı, bazılarının ise bedel tezyidi davası açmaları nedeni ile kamulaştırma işlemlerinin devam ettiği,

b) Maliklerden bir kısmına kamulaştırma bedellerinin ödendiği bir kısmının ise takdir edilen bedele tezyidi 
bedel davası açtıklarından ve ferağ vermediklerinden kamulaştırma bedellerinin ödendiği,

c) Bu nedenle malikler adına T. C. Ziraat Bankası Kahraman Maraş şubesinde açılan hesapta kamulaş
tırma bedellerinin bloke edildiği ferağ işlemleri sonucun, göre ödeme yapılacağı,

d) Dilekçilerden bazılarının istimlâkla ilgililerinin olmadığı,
e) Kamulaştırma işlemlerinin yürürlükteki kanun tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı ve de

vam ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki istedi lıakknıda Konı:syonu* 
muzca bir i^lem yapılmasına mahal görülmedikine oy birliğiyle karur verildi.

Karar No. Karar tarihi

380 22 . 1 . 1976

30/30 C. S. - 8 . 2 . 1974 (Dilekçi : Hastalığı sebebiyle, kendisinin cereyana
HADt ERTÜRK tutulduğu ve kötü muamele ile karşılaştığından şikâyet-
Ankara Cad. No. : 9 çidir.)

BEYPAZARI Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cevabî yazısın
da ; Konunun Ankara Valiliğine aksettirildiği, ve vali
likten alman 6 . 4 .  1974 gün ve 21650 sayılı yazıda 

dilekçinin 20 - 25 senedir rahatsız olup tedavi altında tutulduğu, çeşitli makamlara yaptığı şkiâyetlerin, has
talığının tezahürü olup hastanede tadavisini gerektin cek bir durum bulunmadığı bildirildiğinden.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl ianan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli

Karar No. Karar tarihi

381 22 . 1 . 1976

31/31 - 6 . 11 . 1973 (Dilekçi : Danıştay 7 nci Dairesinin kararının kaldı-
ALI ERtŞ nlmasını istemektedir.)
M. Kemâl Mah. Tüccar t#,

FATSA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıt- ianan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

382 22 . 1 . 1976



— 9

(Dilekçenin tanih vc No, su il-e sahibinin adı, aidnesi ve dilekçe özetiyk komisyon kararı)

32/32 - 6 . 1 1 .  1973
HAYRİYE ÖZUYAN
264 Sokak No. : 17 İkinci Karantina

(Dilekçi : Kaybolduğunu bildirdiği oğlunun araktı- 
I 'Imasnu istemektedir.)

İçişleri Bakanlığı cevap yazısında, dilekçinin oğlu 
İZMİR \'ıldırım Özuyan’ın fazla alkol alıp komaya girmesi 

i zerine hastaneye kaldırıldığın ve şifa bulup taburcu 
edildiğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık? ^nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlarına mi.>racaati gerektirdiği ::ihctie Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o]mar;ı T asebiyle Komisyonumuzca bii' işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

383 22 . 1 . 1976

32/32 C. S. - 8 . 2 . 1974 (Dilekçi : İsim tashihi dolayısıyle hâkimin verdiği
İSMAİL İKRARİ KOÇAK l arardan şikâyet etmektedir.)
Tepebaşı Banka Evleri Durağı Kaya Ap. No. : 131
Daire 10 • .

Keçiören - ANKARA

Gereği düşünülüdü : Komisyonumuz çalışmalannı ('üzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyomımu/:ca bir işleii! \ ıpılmasıııa mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

384 22 . 1 . 1976

34/34 - 6 . II . 1973 
MÜSLİM ERDOGAN ve ark. 
Avukat

ÇUBUK

(Dilekçiler : Ankara Çubuk Lisesindeki noksan öğ 
ı 'tmenierin tayinlerinin yapılmasını istemektedirler.)

Miîlî Eğitim Bakanlığının cevap yazısında ; 1974 -
1975 ders yılında Çubuk Lisesinin öğretmen ihtiyacının 
giderileceğine çalışılacağını bildirmiştir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yuknrda özeti açıkl man dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 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
/

385 22 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçiler : Personel Kanunu uygulamasından do
ğan aksaklıkların giderilmesini istemektedirler.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısmda ; Şikâ
yetlerinin büyük bir kısmının 12 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile giderildiği bildirilmektedir.

34/34 C. S. - 8 . 2 . 1974 
SEYDi HANÇER ve arkadaşları 
Matematik Öğretmeni
Çorum Orta dereceli okullar Yönetici ve öğret
menleri

ÇORUM
Gereği diişüııükiii : Dilekçinin yııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

386 22 . I . 1976

36/36 - 6 . 1 1  . 1973 (Dilekçi : 1005 saydı Kanuna göre aldığı madalya
ARİF ABt maaşının kesildiğinden ve borçlu çıkarıldığından şikâ-
Hançerli Köyü yelçidir.)

MUDANYA
Gereği düiKÜnüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıl;lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mcrcie veya yargı organlarına müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahr.1 görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

387 22 . 1 . 1976

36/36 C. S..- 4 . 3 . 1974 (Dilekçiler : Kadirli’de çeltik ekiminin yasaklanma-
Kadirli tçesi A. Çiyanh Köyü Muhtarı ve arkadaş- sını ve çeltik ekiminde kullanılan Savrun çayının pa- 
ları muk ekimine tahsis edilmesini istemektedirler.)

ADANA Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı cevap yazı
sında ; 1965 yjima kadar Savrun suyunun çeltik ekimi 
için kullanıldığı, Savrun çayının 1965 yılından 1973 

yılma kadar % 40 nispetinde olmak üzere sulu pamuk ziraatine tahsis edildiği, bu sene 3 000 - 3 500 dekar 
çeltik ekimi için ruhsat verildiği halde, Savrun suyunun büyük bir kısmı pamuk sulanması için tahsis edildiği, 
bu nedenle de çeltikçilerle pamuk ekicileri arasında s j  yüzünden devamlı anlaşmazlıklar olduğu ve bu durum 
mahallî ziraat teşkilâtı tarafından önlenmeye çalışıldığı,

Savrun çayı. Kadirli için hayatî önem taşıdığı ve -  bu su ile 7 500 dekar çiftlik 15 000 dekar pamuğun 
sulandığı, halbuki sulanacak arazinin 300 000 dekar olduğu, Savrun suyu tamamen sulu pamuğa tahsis 
edilse bile mevcut ekili araziyi sulayacak kapasitede olmadığı, ayrıca çeltik ekiminden dolayı Kadirli’de 
ziraat arazisinin gün geçtikçe çoraklaşmasının ve sıtmayı artırması iddialarının gerçekle bir ilgisi olmadığı, 
sıtma artmasında her iki ekimin rolünün mevcut olduğu Adana Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanlığının yazı
larından öğrenildiği.

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünce, Savrun projesi tatbikata konulmadıkça suyun dağıtımı ile ilgili 
şikâyetlerin devam edeceği de bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapıimnsma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

388 22 . 1 . 1976
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(Dilokçenin tarih vc Xo. su ile sahibinin adı, admsi ve dilekçe özetiyle 'komisyon kanarı)

38/38 - 6 . 1 1 .  1973 (Dilekçi : Üniversite giriş imtihanlarında haşan sağ-
OSMAN BULDU hıyamadığından yakınmaktadır.)
Eski İstasyon Semti Özgür Camiî Lojmanı

ADANA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

389 22 . 1 . 1976 \

38/38 C. S. - 4 . 3 . 1974 (Dilekçi : Devlet memurlarının durumlarının daha
K ER İMAN GÖLGE (\lil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engel-
Deneme ve Üretme İstasyonu Md. / ’v/c/ hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açikl :nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çnlışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 net 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc.ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

390 22 . 1 . 1976

39/39 - 6 . 11 . 1973 (Dilekçiler : Lise son sınıfta 2 dersten başarısız bu-
ESAT ŞAHİN ve arkadaşları I ;nduklarını, kendilerine üniversiteye devam hakkı ve-
Pertevniyal Lisesi beklemeli öğrencileri r'Imesini istemektedirler.)

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl man vaki isteği hakkında Flomisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar > erildi.

Karar No. Karar tarihi

391 22 . 1 . 1976

39/39 C. S. - 4 . 3 . 1974 (Dilekçi : Devlet memurlarının durumlarının daha
HÜSEYİN BOZTEPE (dil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engel-
Dencine ve Üretme İstasyonu Md. L’yici hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açrkl.ınajı dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 149 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc.ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

392 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tamlı ve No. su ile sahibinin adı, aıdre^ ve dilekçe özetiyle koınıisyon karan)

40/40 - 6 . 1  .1973 
tSMAtL ÖZDEMİR 
Hisar Alâettin Mah. No. : 7 A 
Belediye Zabıta Memuru

BURSA

(Dilekçi : Yecleksuhaylann okul ve subaylıkta geçen 
surelerin memuriyete sayılırken astsubayların okul 
Jevrelerinin sayılmamasının Anayasanın eşitlik ilkesine 
aykırı olduğunu bildirerek, hakkının sağlanmasını iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu:: çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun S nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

393 22 . 1 . 1976

40/40 C. S. - 4 . 4 . 1973 (Dilekçi : Devlet memurlarının durumlarının daha
i HAKKI KÜÇÜKASLAN âdil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engcl-
Deneme ve Üretme İstasyonu Md. leyici hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıî:lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

394 22 . 1 . 1976

41/41 C. S. - 4 . 3 . 1974 (Dilekçi : Devlet tnemurlarımn durumlarının daha
HAŞAN GÜNDÜZ âdil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engel-
Deneme ve Üretme İstasyonu Md. leyici hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya

{

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu::ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

395 22 . 1 . 1976

42/42 C. S. - 4 . 3 . 1973 (Dilekçi : Devlet memurlarının durumlarının daha
ALt ŞEKER âdil, esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engel-
Deneme ve Üretme İstasyonu Md. leyici hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı'.'.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

396. 22 . 1 1976
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(J>ilekçeniıı tarih ve No. su ile sahibinin adı, acirasii ve dii'ek(;e özetiyl-e komisyon kaıran)

43/43 C. S. - 4 . 3 . 1974 (Dilekçi : Devlet memurlarının dıırumlarmm daha
MEHMET YILDIRIM âdil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi en;?e1-
Deneme ve Üretme İstasyonu Md. hyici hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA
Gereği dUşUnüldU : Dilekçinin yukarda ö/eti açıkiunan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cilıctlc Komisyunumux çahşmalannı düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

397 22 . 1 . 1976

44/44 C. S. - 4 . 3 . 1974 
ALİ KAYA
Deneme ve Üretme İstasyonu Md

(Dilekçi : Devlet memurlarının durumlarının daha 
âılil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engel
leyici hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıkL.nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasel)iyle Komisyonumuzc » bir işlem yapılmasına mahal Börülmcdiğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No Karar tarıhj

398 22 . 1 . 1976

45/45 C. S. - 4 . 3 1974 
MUSTAFA AKBULUT 
Deneme ve Üretme İstasyonu Md.

(Dilekçi : Devlet memurlarının durumlarının daha 
îidil esaslara göre tespit edilmesini ve yükselmeyi engel
leyici^ hükümlerin kaldırılmasını istemektedir.)

MALATYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl;:nnn dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc.! bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

399 22 . 1 . 1976

46/46 - 10 . 11 . 1973
C. SADIK ERGENEKON
Dr. Sıtkı Özferendeci Sok. No. ; 74/3

Üsküdar - İSTANBUL

(Dilekçi : Askerliğini er olarak yaptığını, erlikte 
g 'çen 42 aylık sürenin intibakına sayılması için kanun 
k uvvetinde kararname çıkarılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : 1897 sayılı Kanun ile isteği ycrin2 getirilmiş olduğundan Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

400 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibimin adı. adresi ve dilekçe özetiyle koıniayan karan)

46/46 C. S. - 4 . 3 . 1974 (Dilekçiler : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ADNAN ve arkadaşları teşkilâtında birtakım yolsuzlukların olduğundan şikû-
Tapu ve Kadastro Topulama Memurları Birliği yet etmekte ve Genel Müdürlük hakkında soruşturma

ANKARA açılmasını istemektedirler.)
Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü cevabî yazısında : Dilekçilerin şikâyetlerinin varit olma

dığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.
Karar No. Karar tarihi

401 22 . 1 . 1976

47/47 - 10 . 11 . 1973 Dilekçi : Muğla - Yatağan Esnaf vr Kefalet
SAADET ÖZDEMIR Kopoeratifi Başkam Süleyman Çan’ın döviz karaborsa
Yenimahalle cılığı yaptığını iddia etmektedir.)

Yatağan - MUĞLA
Maliye Bakanlığının 26 . 6 . 1974 gün ve 593582 06-Ö-194/30856 sayılı cevabî yazısında ; Konunun, 

Bakanlık Hazine ve Kambiyo Kontrolörleri tarafından tetkik edildiği ve düzenlenen raporda, Süleyman Çan’a 
isnat edilen iddianın varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açı.Manan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

402 22 . 1 . 1976

48/48 C. S. - 4 . 3 . 1974 (Dilekçi : Rize - Pazar ilçesi Hemşin bucağı din
150/2330 C. S. - 7 . 9 . 1973 görevlilerinden şikâyetçidir.)
DAVUT ÖZDEMİR ‘ Devlet Bakanlığı cevap yazısında : vaki isnatların
Yeni Köyden Bakkal İbrahim Baltacı eliyle incelendiği ve subut bulmadığı bildirilmiştir.

Hemşin - PAZAR
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

403 22 . I . 1976

49/49 - 10 . 11 . 1973 (Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapıl-
NlYAZl SONAL masını istemektedir.)
Küçükyalı, Yüksel Cad. Ümit Sok. No. ; 10

ÎSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıHanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

404 22 . 1 . 1976
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(Dilekçeııim tarih ve No. su dle sahibinin adı, adresi ve dileicjçe özetiyle ıkonıisyon kararı)

49/49 C. S. 4 . 3 . 1974 
İSMET ÖZEL
Oğuzeli ilçesi Ziraat Teknisyenleri Temsilcisi

GAZİANTEP

(Dilekçi : Ziraat teknisyenlerinin de. ilkokul öğret
menleri gibi, askerliklerini çeşitli kamu hizmetlerinde 
çalıştırılarak yapabilmeleri imkânının sağlanmasını is- 
tjmektedir.)

Gereği diişUniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl:nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc.ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

405 22 . 1 . 1976

3 . 1974 (Dilekçi : Suçunun Genel A f Kanunu kapsamına 
a'ınmasını istemektedir.)

52/52 C. S. - 19 
HAŞAN SELEN 
Akşehir Ceza Evi

AKŞEHİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bîr- 
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

406 22 1 . 1976

53/53 ■ 10 . 11 . 1973 (Dilekçi : İlânı bahse konu olan genel aftan katil-
CEMİLE KABAKÇI Icrin faydalandırılmamasını istemektedir.)
Divanlı Mah.

KAHRAMAN MARAŞ
Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhman dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çnlışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc.ı bir işlem yapılmasına mahal };örülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

407 22 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını 
istemektedir.)

53/53 - C. S. 19 . 3 
HAŞAN KARAKUŞ 
TCDD Liman İşletmesi Liman Başpuvantörü

MERSİN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanun;ın 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar veriidi.

Karar No. Karar tarihi

408 22 . 1 . 1976
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(DüekçLiıin tarih ve No. su ile sahibinin adı, «odrosı ve dilekçe öeatiyle komisyon karan)

(Dilekçi : I I 36 sayılı Kanunun kendisini 
ettiğinden şikâyetçidir.)

mağdur54/54 - 10 . 11 . 1973 
RECEP TEKDURUR 
Kâzım Ece eliyle

Keşan - EDİRNE
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl laııan dilekçesinde vaki isteği kanını teklifi veya 

tasnns:na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu : çalışmalarını dii/cnleycn 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

409 22 . I . 1976

54 - 54 C. S. - 19 . 3 . 1974 (Dilekçi : 1005 sayılı Kanunda değişiklik yapılma-
SUPHtYE BOĞDU sim istemektedir.)
Savur Kapı Mah. 6 ncı Sokak No. 6

MARDİN
Gereği dü.^iüniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu : çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
ınarldesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu'cn bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

410 22 . 1 . 1976

56/56 - 10 . 11 . 1973 (Dilekçi : Genel A f ilanını istemektedir.}
RASiM AKKUL 
Cumhuriyet Alanı No. : 4

Polath - ANKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

411 22 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi : Geniş kapsamlı A f Kanunu çıkarılmasını 
istemektedir.)

5İİ51 C. S. - 30 . 3 
SADETI İN ŞENEL 
1586 88 27 . 3 . 1974 18 Tel Sahibi

MANİSA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkUınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu> ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

412 22 . 1 . 1976
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(IMlekçeıüıı tarih ve No. su üfe sûhibtkıin adı, adresi ve dilekçe özetiyle kouıisyojı kai'ai-ı)

58/58 C. S. - 30 . 3 . 1974 (Dilekçi : Yabancı memleketlerde, çeşitli nedenlerle
AV. ARKUN KUDAT öğrenimi yanda kalmış öğrencilerin de A f Kanunu kap-
Bağdat Cad. No. ; 426/9 ramına alınmasını istemektedir.)

İSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçimin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmaiaruiı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz ::a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar vcrüdi. ^

Karar No. Karar tarihi

413 22 . 1 . 1976

62/62 - 12 . 11 . 1973 (Dilekçi : Belediye cezalarının da Genel A f Kanunu
HÜvSEYİN YELŞİLDAİ teklifi kapsamına alınmasını istemektedir.)
Millî Eğitim Md. Memur

AFYON KARAHİSAR
Gereği düşünüleli : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

t;ısarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunim 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz :a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildL

Karar No. Karar tarihi

414 22 . 1 . 1976

1974 - 1362/1362 (Dilekçi : Kesilen şeref aylığının tekrar bağlanmasını 
istemektedir.)

66/66 C. S. - 25 . 4 .
EYÜP KOCAKULAK 
Alancık Köyü (Husunlar)

ZONGULDAK
Gereği dUşünUldU : Dilekçiıün yukarda öztel açık'anan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or

ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine alt işlerden olması hasebiyle l^omlsyonu luzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

415 22 . 1 . 1976

68/68 C. S. - 25 . 4 
İSMAİL YILMAZ 
Çarşı ve Mah. Bekçisi

1974 (Dilekçi : Çarşı ve mahalle bekçilerinin de er tayın 
bedelinden yararlandırılmasını istemektedir.)

İZMİR
: Dilekçinin yukarda özeti açık^ınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesine ait i^flerden olması hasebiyle Komisyonumuz :a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Gereği düşünüldü 
tasan.s;na konu teşkil

416 22 . 1 . 1976



69/69 C. S. - 25 . 4 . 1974 (Dilekçi : Kurtulup Savaşında firar ettiği kahul edi-
İBRAHİM ADEM lerek fstiklâl Madalyası verilmemelinden yakmmak-
Yukan Çavundur Köyü tadır.

(.'ubuk - AiNKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özefi açıManan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mcrcie veya yargı organlarına müracaatıı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahşmalarmı düzenleyen 140 sa
ydı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —

(IMl-ekçeııân tarih ve No. su ile s<ahil>inin adı, adresi ve dilekçe özetiyle 'komisyon karaj'i)

417 22 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi ■ İstiklâl Madalyası verilmesini istemekte
dır.}

70110 C. S. - 25 . 4 
SITKI KORKMAZ 
Çayırbaşı Köyü

GÖLE
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu.^ çal>«malannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

418 22 . I . 1976

72/72 C  S. - 22 . 5 . 1974 
HÜSEYİN AKÇA 
Solaklı Mah.

(Dilekçi : Şeref aylığı miktarı olan aylık 300 liranın 
az olduğundan .şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü 
tasarısına konu teşkil

Mucur - KIRŞEHİR
: Dilekçinin yakarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

419 22 . 1 . 1976

(Dilekçi : Çıkacağı şayi olan genel aftan memurla
rında faydalandırılmalarını istemektedir.)

73/73 - 15 . 11 . 1973 
KÂZIM KURBAN 
5038 Rodenkirchen Postfach 1513

B. ALMANYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumun çalışmalarını dU/:enlcycn 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

420 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

97476/76 C. S. - 5 . 6 
ALt RIZA AKIN 
Göktepe Çevrekavak Mah.

Hrmenek - KONYA

(Dilekçi : Lise mezunu olup, askerlik görevini ifa 
ettiğini, ortaokulda münhal bulunan kâtipliğe müracaat 
etiğ i halde. Bakanlıkça ilkokul mezununun tâyin edil
diğinden şikâyet etmektedir. Personel Kanunu gere
ğince yapılan tâyin işleminin iptal edilerek kâtipliğe 
t.'ıyin edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklrman dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

421 22 . 1 . 1976

82/82 - 15 . 11 . 1973 
MEHMET KİBAR 
Mehmet (,'avuş Durağı No.

(Dilekçi 6!)7 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
değişiklik yapılmasını istemektedir.)

455
Keçiören - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc.ı bir işlem yapılm»5nna mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

422 22 . 1 . 1976

(Dilekçiler : Seferberlik, Balkan ve benzeri muhare 
i elerde şehit düşen, hastalıktan ölen ve geri gelmeyen- 
Lrin eş ve çocuklarına askerlik künye kaydına bakıl- 
! aksızm aylık bağlanmasını istemektedirler.)

82/82 C. S. - 21 . 6 . 1974 
1809/1809 - 28 . 6 . 1974
DURİYE HIZEL, MAKBULE ŞAKAK ve arka
daşları
Cedidiye Mah. Mimar Sinan Cad. No. ; 39

DÜZCE
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık] ,nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eyletliği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle KomisyonıımuZf  ̂ hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

423 22 . 1 . 1976

(Dilekçi : Dava açtığı Danıştay Başkanlığından ce
vap cd-amadığından şikâyet etmektedir.)

84/84 - 15 . II . 1973
l.Ü TFt ÇETİN 
3482 Sok. No. ; 97/A

Levent - tZMİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl nan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma

larını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine j i t  işlerden olması Iıasebiyle Komisyomımuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle k.ırar verildi.

Karar No. Karar tarihi

424 22 . I . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. sıı 'ile sahibıiıün adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

88/88 C. S. - 17 
MEHMET USLU 
Ovaköy 16 Evler

1974

BALIKESİR

(Dilekçi : Hazine arazisinin toprağa muhtaç köylüye 
kiraya verilmesini istemektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 10 . 12 . 1974 
gün ve 08485/24738 sayılı cevabî yazısında : Dileğin 
Balıkesir Valiliği 36 No. lu Toprak Komisyonu Baş
kanlığına intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili^ 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonjmuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. K arar No. Karar tarihi

425 22 . I . 1976

89/89 C. S. - 17 . 9 . 1974 (Dilekçi : Sağır - Dilsizler Derneğinin Sosyal Sigor-
KEMAL AZiZ KOÇAN talar Kurumuna olan prim borçlan nedeniyle. Derneğe
Necatibey Cad. No. : 23/3 konan haciz işleminin durdurulma';mı istemektedir.)

Kızılay - ANKARA Çalışma Bakanlığının 28 . 4 . 1975 gün ve 5014 sa
yılı cevabî yazısında : Adı geçenin Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaatla isteklerinden 

demek olarak vaz geçtiklerini, ve kuruma olan prim borçlarının takside bağlanması talebinde bulunacaklannı 
bildirmektedir.

Gereği düşünükiü : Dilekçinin yukarda özeti açr'Janan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasuıa mahal görülmetliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

426 22 . 1 . 1976

90/90 C. S. - 17 , 9 . 1974 (Dilekçiler : 657 sayılı Kanun hükümleri gereğince
ALÎ ÇELİK ve ark. memurlara verilen iş gücü zammından faydalandırılma'
Ankara Adliyesi Müstahdemlen larını istemektedirler.)

ANKARA Adalet Bakanlığının 1 6 . 9 .  1974 gün ve 61343 sayılı
cevabî yazısında : Bakanlık teşkilâtındaki personele yan 
ödeme verilmesi için yapılan çalışmalar sırasında 

Ankara Merkez Adliye kadrolarında bulunan müstahdemlere yan ödeme verilmesi kabul edilmeyip karama^ 
meye de dahil edilmediği bildirilmektedir.

Gereği dü^nüldU : Dilekçinin yu.karda özeti açı^danan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

427 22 . 1 . 1976
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(Dilakçenirı tariü ve No. su ile sahibinin ftdı.rdresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

99/99 C. S. - 31 , 10 . 1974 
ALPASLAN llköğ. Okulu öğrencileri

Ünseli - VAN

(Dilekçiler : Okul idarecilerinden ve eğitim şefinin 
o-aylara sebep olan tutumundan şikâyet etmektedirler.)

Millî Eğitim Bakanlığının 24 . 1 . 1975 gün ve 02980 
sayılı cevabî yazısında : Yapılan inceleme sonunda 
kusurlu görülen okul müdürünün başka bir okula atan

dığı ve olaylarda suçlu görülen öğrencilerin de nakledileceği bildirilmektedir.)

Gereği düşiinUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıkl anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

428 22 . 1 . 1976

103/103 - 20 . 11 . 1973 (Dilekçi : Aleyhine dava açan şahsm mahkemeye
KEVORK BIYIK verilmesini istemektedir.)
Türk Hava Yollan A. O. Gümüşsüyü Cad.
No. : 96

Taksim - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgüi ve yetkili yargı 
organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonunuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzcri bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

429 22 . 1 . 1976

116/116 C  S. - 31 . 1 . 1975 
MEHMET APAYDIN 
Hacı Apdi Mahallesi Hamam Sok. 
Hasaiı Koyun yanında

(Dilekçi : Eski hükümlü olup iş talep etmektedir.) 
Çalışma Bakanlığının 1 5 . 4 .  1975 gün ve 4518 sa- 

Simit Fırını y lı cevabî yazısında sakatların ve eski hükümlülerin 
çalıştırılmaları hakkındaki yönetmeliğin 4 ncü madde- 

MALATYA s'nde; yönetmelik hükümlerinden yararlanacaklarda 
yaş sınırı 1 8 - 5 5  olduğu, dilekçinin 1331 doğumlu ol
ması nedeniyle anılan yönetmelik hükümlerinden yarar- 
1 .nmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dUşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkiıınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

430 22 . 1 . 1976
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(Diiekçıcuin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi v̂ e d ilekle özetiyle komisyon kavrarı)

1 . 1975117/117 C. S 31 
DEDE ÜLGER
Camili Köyü Panlı Terzi Mustafa eliyle

(Dilekçi : Sakat olduğundan bahisle huş^üne kadar
ii hulamadığımlan şikâyet etmekte iş verilmesini iste
mektedir.)

KOÇHtSAR Çalışma Bakanlığnnn 9 . 4 .  1975 gün ve 5564 sa-
yılı cevabî yazısında . Dede Ülge’nin isteği 1 . 4 .  1975 
günü îş ve îşçi Bulma Kunımu Ankara Şubesi Müdür

lüğünde «D» grup 34 sıra no. ile kayda alındığı vo sakatların ve eski hükümlülerin çalıştırılmaları hakkın
da yönetmelik» in 15 nci maddesi uyarınca, bütün işyerlerine takdim edilen listelerle niteliğinin ve isminin 
duyurulduğu ancak bugüne kadar olumlu bir sonuç alınamadığı bildirilmektedir.

Gereği dü^nüldü  : Dilekçinin yukarda özeti açıi lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal söriilmc<liğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

431 22 . 1 . 1976

(Dilekçi : İsrail'deki taşınmazı için vekil tutulma
sını istemektedir.)

117/117 - 20 , II . 1973 
ARİF CAN 
Sümer Mah. 572 Sok. No. 7

ADANA
(Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin istemi Komisyon muzun görevleri dışuıda bulunduğundan Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

432 22 . I . 1976

1975118/118 C. S. - 31 .
SEFER AĞAR
Çelebi Mah. Muhtarı ve arkadaşları

(Dilekçi : Dicle kazasının içme suyu ve elektriğe 
kavuşturulmasını istemektedirler.)

fmar ve iskân Bakanlığının 14 . 5 . 1975 gün ve 
DİCLE 5491 sayılı cevabî yazısında ; Dicle beldesine içmesuyu 

sağlanması için İller Bankasınca çalışmalar yapıldığı 
ancak, olumlu sonuç alınamadığı, 1974 yıh içinde derin 

kuyu açılmasına başlandığı ve henüz kuyuda pompaj deneyleri yapılamadığı, olumlu sonuç alındığında, proje 
çalışmalarına başlanacağı,

Dicle’nin elektrik işi de İller Bankasınca 1973 yıîı yatırım programında ele alınarak yapımının bir şirkete 
verildiği, bu yıl içinde bitirilmesi hususu için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açn':lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal KörUlmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

433 1976
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(Dilekçenin tanih ve No. su il« »ahibinin adı, adresi ve dii-ekQ« özetiyle komisyon kanai'i}

120/120 C. S. - 31 . 1 . 1975
CEMAL GÜNGÖREN
Merinos İlkokulu Müdür Yardımcısı

(Dilekçi : Millî Eğitim Müdürünü şikâyet etmek
tedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının 29 . 5 . 1975 gün ve 73587 
BURSA sayılı cevabî yazısında ; Şikâyetlerin varit olmadığı 

lildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

434 22 . 1 . 1976

120/2300 C. S. - 21 . 6 . 1973 
NURİ YANAK 
1864 Sokak No. ; 8

Karşıyaka - İZMlR

(Dilekçi : Çalıştığı müessesede, hakkında gereksiz 
tahkikat yapıldığından şikâyetçidir.)

Ulaştırma Bakanlığının 10 . 12 . 1973 gün ve 
1545-1 sayılı cevabî yazısında : Adı geçen hakkında 
hiç bir tahkikatın yapılmadığı ve ruh hastası olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumux- 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biî\;ğjyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

435 22 . 1 . 1976

121/121 (C. S.) - 27 . 2 . 1975 (Dilekçiler : Melet Deresi suyundan köylerinin ya-
Oluklu Köyü Muhtarı ve ark. rarlandırdmasını istemektedirler.)

MALATYA Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 28 . 4 . 1975
rün ve 455/17253 sayılı cevabî yazısında : Konunun 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce incelettirildiği, 

söz konusu köylerin büyük kısmının dağ köyleri olduj^u ve kot itibariyle Melet Deresi yatağından >öiksekte 
bulunduğu, ancak köylerin arazileri daha aşağı kotlarda buiunan Çerkezyazısı içersinde ise, bu arazilerin Ma
latya - Abdulharap Gölü ayağında tasarlanan Çat Ba, ıjm dan sulanmasının etüt edilmekte olduğu, dilekçede 
iddia edildiği gibi Akçadağ Ovasının mevcut Arkıkebir kanalı altında kalan kısmının Medik veya Sürgü Ba
rajından sulanmakta olduğunun veya planlandığının mevzubahis olmadığı. Sürgü Barajı: Doğanşehir Ovasının 
tamamı ile Akçadağ Ovasında halen şebekesi yapılmsş ve işletmeye açılmış olan 10 000 Ha civarında araziyi 
suladığı ve barajın su imkânlarının yeniden gözden ge<;irildiği ve su imkânlarında bir artma görüldüğü tak
dirde Doğanşehir sulaması kanallarının dışında kalan bu kısım arazilerin veya Melet Deresinin de karıştığı 
Sultansuyu ile Arkıkebir sulamasının kifayetli olması hususunun karara bağlanacağı, Medik Barajından halen 
Yazıhaa Ovasının sulandığı ve bu sudan Şahnahan Ovasınında sulanması hususu programlaştınldığı, böy- 
lece Hara arazilerinin Medik Barajından sulanmasının mevzubahis olmadığı, dilekçede adı geçen köy arazileri 
Çerkez yazısında ise Çat Barajı planlama çalışmaları ikmâl edildikten sonra ilerki yıllarda icraat programla
rının tanzimi ve bütçe imkânlarına bağlı olarak gerçekleştirilmesine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

436 22 . 1 1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo. su İle sahibinin &>d\. adresi ve dil«kçe özetiyle komisyon karan)

122/122 C. S. - 27 . 2 . 1975 
KÂZIM KÖSEOĞLU ve arkadaşları 
Yazıcık Köyü Köy thtiyar Kurulu

(Dilekçiler : 300 dönüm meranın kuzey kısmmm  
Orman Tahdit Komisyonunca köy merası olarak Or
man smırlan dışında hırakddığından şikâyet etmekte- 

DEVRHK dirler.)
Orman Bakanlığının 16 . 5 . 1975 gün ve 1144 sayılı cevabî yazısında : 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 

sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi hükmüne göre, Devrek ilçesinde ve Yazıcık Köyünde uygulama yapıl
dığında dilek konusu mer’anın da 1744 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, tetkik olunabileceği ve anılan 
Kanunun yurt çapında geniş bir alanda uygulanması zaruretinin bulunduğu, bir program ve plan dahilinde 
yürütülmekte olan Orman Kadastro hizmetlerine en kısa bir zamanda Devrek ilçesi ve köylerinde de baş
lanacağından şimdilik yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünUklii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yupılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

437 22 . 1 . 1976

127/127 - 26 . 11 . 1973 
ŞÜKRÜ BARDAKÇI ve arkadaşları

Göynücek - AMASYA

(Dilekçiler : Bulundukları yer ortaokulunda hoş 
öğretmen kadrolarının doldurulmasını istemektedirler.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısında : 1974 - 1975 
ders yıhnda matematik dersinin boş geçmesinin, önlene
ceğini bildirmiştir.

Gereği dii^nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie mUracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu:, çalışmalarını dUzenicyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ta hır işlem yapılmasına mahal Köriilmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

438 22 . I . 1976

128/128 C. S. - 10 . 3 . 1975 
HAYRULLAH LİM 
Şeyh Galip Sok. No.
Hacı Fettah

26 B

Gereği düşünUklü

(Dilekçi : Topraklandırıl masını talep etmektedir.) 
Köy İşleri Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla ilişkiler 

Dairesi Başkanlığının 4 . 8 .  1975 gün ve 7617 sayılı 
cevabî yazısında : 1757 sayılı Kanun gereğince Urfa ili 

KONYA dışındaki diğer illerde henüz toprak dağıtımı yapılma
dığından dilekçinin isteğinin yerine getirilmesinin müm
kün olmadığı bildirilmektedir.

Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki İsteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılma<nna mahal görülmediğine oy birliğiyle karar vcrUdi.

Karar No. Karar tarihi

439 22 . 1 . 1976



129/129 - 26 . 11 . 1973 (Dilekçi : Yayınladığı eserini milletvekillerinin sa-
AHMET CEYHANLI fııalmalannı istemektedir.)
Ankara Cad. Çetin Ap. altında Arzuhalci 
No. : 15

KIRŞEHİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına malıal söriilmediğine oy b'rliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 25 —

(DSekçcTiin tarih vc No. s*ı ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan;

440 22 . 1 . 1976

130/130 C. S. - 10 . 3 . 1975 (Dilekçi . Köy sorunlarına değinilmesini istemekte'
MUSTAFA YALÇIN dır.)
Selcen Köyü Muhtarı Köy İşleri Bakanlığının 14 . 5 . 1975 gün ve 4476

Çal - DENÎZLt snyılı cevabî yazısında ; Selcen köyünün 3 km. stablize 
kaplamalı yol işi 1975 Bütçe yılı bakım programına 
a'mdığı ve yolun bakımının program gereğince yapıla

cağı, anılan köyün içmesuyu tesisleri ise 1968 yılında tr marnlanarak köyün içmesuyu ihtiyacının giderildiği. 
Ancak yol bakımının tamamlanması ve içmesu^ j  d ırumunun bir kez daha incelettir ilmesi için İzmir 

Yol - Su Elektrik (YSE) III ncü Bölge Müdürlüğüne tr.ümat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl: nan dilekçesinde vaki isteği ilgii ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca )̂ir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

441 22 . 1 . 1976

132/132 - 26 . 11 . 1973 (Dilekçi : $eref aylığının kesildiğinden ve mağdur
YUSUF DARÇİN duruma düştüğünden bahisle, kesilen aylığının hağla-
Beden Köyü n ırak mağduriyetinin giderilmesini istemektedir,}

Gümüşhacıköy - AMASYA Millî Savunma Bakanbğının 12 . 1 . 1976 gün ve
I i4060 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin Şeref aylı- 
ğ nın iptali hususunda. Bakanlıkta kaydına rastlanama

dığı ve askerlik şubesine müracaatının gerektiği bildirilmektedir.

Gereği difşünüklü : Dilekçinin jııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgiJi ve yetkUi idari 
mercie müracaatı gerdıtirdiği cihetle Komisyonumuzca l>ir işlem ypailmasına mahal gönilmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

442 22 . 1 . 1976



133/133 - 26 . 11 . 1973 (DHekçi ; Araziline tecavüz edildiğinden şikâyetçi-
ll.YAS KAYA d ir.)
5112 Baesvveiler Knappen Str. Haus 4 402

DEUTSCHLAND
Gereği dUşüniildU : Dilekçinin ynkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 

organlarına müracaatı gerektiği cihetle. Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle knrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 20 —

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

443 22 . 1 . 1976

1 3 4 / 1 3 4  - 26 . 11 , 1973 (Dilekçi : 1252 sayılı Kanunun halen mer'i olup
MEHMET ALt KARA olmadığını sormakladır.)
Yukarı Seyit Köyü

Çal - DENİZLİ
Gereği düşünüldü : 1252 sayılı Kanun 4273 sayılı Kanun ile kaldırıldığından Komisyonumuzca bir işlem 

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

444 22 . 1 . 1976

135/135 - 26 . 11 . 1973 (Dilekçi : Asker ailesi olduğundan bahisle, helcdi-
RASÎM KORKMAZ yece yardım yapılmasını istemektedir.)
Şehremini Seyitömer Mah. Cevdet Paşa Cad. Sün- içişleri Bakanlığının 13 . 6 . 1974 gün ve 17012
bül Apt. No. : 66 sayılı cevabî yazısında : Yaptırılan tahkikatta ailenin

İSTANBUL kazancının en az geçim haddi ile mukayese edildiği ve 
gelirlerinin fazla olduğunun saptandığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına maha! j^örülmediğine oy bir-'ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

445 22 . 1 . 1976

137/137 - 26 . 11 . 1973 (Dilekçi : PTT de^geçen hizmetlerinin DDY. larına
HALİL ZEREN '  geçmesi sebebi ile emekliliğine sayılıp terfihine sayılma-
DDY. Muhabere Memuru dığmdan şikâyetçidir.)

Gar - ANKARA
Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görUlmt^liğinc oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

446 22 1 1976



— 27 —

(IMlekçeniıı Urih ve No. ile sahibinin adı, adresi ve dil'ekçe özetiyle komisyon karan)

138/138 - 26 . 11 . 1973 (Dilekçi : İcra memurunun yolsuz işleminden şikeî-
ABDÜLKERİM ÜZKAN yelçidir.)
Şabanye Mah.

VAN
Gereği dii.^üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl inan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili yargı or- 

ganlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuci j  bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

447 22 . 1 . 1976

(Dilekçiler : Köylerinin suyunun komşu köylerce 
haksız yere kullanılmasından şikâyetçidirler.)

267/267 - 4 . 12 . 1973 
139/139 - 26 . 11 . 1973 
KERİM KIZILTAŞ ve arkadaşları 
Küçüklü köyleri

Pazarcı - Gazipaşa - ANTALYA 
(rereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkLtnan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği c<hetle Komisyonumuz çabşmalarını düzenleyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasel iyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

448 22 . 1 . 1976

140/140 C. S. - 30 . 4 
RASİM DEMİRCAN 
Kestanelik Köyü Muh.

1975

SfNOP

(Dilekçi : Sinop - Ayancık - Kestanelik yolunun 
yapımının yarım kaldığından şikâyetçi olup tamamlan- 
I tasını istemektedir.)

Köy İşleri Bakanlığının 22 . 7 , 1975 gün ve 276/57 
ayılı cevabî yazısında ; Sinop - Ayancık yolundan 

i'tisak yapılarak köy merkezine 4 Km. Iık yolun ta 
mamlanarak köy ile bağlantının sağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık] man dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir -şlem yapılmasına mahal görülmediğine oy biriiğiyle 
karar verildi. Karar No. K arar tarihi

449

1973 (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden 
I lasını istemektedir.)

22 . 1 . 1976

maaş bağlan-142/142 - 26 . M 
GÜLtSE ÖZLER 
Kavaklı Pınar Mah. 502/7 Sok. No. ; 30

Bozkaya - İZMİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

ta.sarısma konu teşkil eyled:ği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

450 1976



-  28 ^

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

142/142 C. S - 30 . 4 . 1975 
NİHAT BİLECEN
Erzurum Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 
Okul Aile Birliği Başkanı

ERZURUM

açıklamanın 20 . 2 . 1975 gün ve 502/8084 sayılı 
durumda Endüstri Meslek Lisesi mezunlarının, yeni irr 
rinde kayıplarının söz konusu olmadığı bildirilmektedir 

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl 
lerce yerine fjetirikl'ği cihetle. Komisyonumuzca bir 
karar verildi.

(Dilekçi : Endüstri meslek lisesi mezunlarının, üni
versitelerarası seçme smavlarma katılma koşullarının 
düzenlenmesini istemektedir.}

Millî Eğitim Bakanlığının 26 5 . 1975 gün ve 20907 
sayılı cevabî yazısında ; Erzurum Teknik Lisesi ve 
Endüstri Meslek Lisesi Okul - Aile Birliği Başkanı 
olan dilekçinin müracaatıyle ilgili olarak detaylı bir 
genelge ile valilikler yolu ile okullara gönderildiği, bu 
tihan sistemiyle yüksek okul ve üniversitelere girmele-

lanan dilekçesinde vaki isteği iigUi ve yetkili idari merci- 
işlcm yapılmasına mahal KÖrülmediğine oy hiriigiylc

Karar No. Karar tarihi

451 22 . 1 . 1976

143/143 C. S. - 30 . 6 . 1975
ABDULLAH A§IK0GLU
Endüstri Meslek Lisesi Aile Birliği Başkanı

GİRESUN

{Dilekçi : Okul Aile Birliği ve Koruma Derneği 
toplantıda aldıkları kararla. Endüstri Meslek Lisesi öğ
rencilerinin sorunlarıyle yakından ilgilenilmesini ve 
çözümlenmesini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının 26 . 5 . 1975 gün ve502.28.A.20908 sayılı cevabî yazısında : Öğrencilerin 
isteklerini kapsayan genelgelerin valiliklere gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıi lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

452 22 . 1 . 1976

145/145 - 26 . 11 . 1973 ' (Dilekçi : Avusturya polisinin kendisine fena mu-
ALl KOCABIYIK amele yaptığını ileri sürerek şikâyetçidir.)
l nci Berlin 20 Golmer Str. 31 Dilekçe sahibi dilekçesinde Avusturya Mahkemesin-

DEUTSCHLAND den geçen hareketinden dolayı suçlu görülüp para ceza
sına çarpıldığını ve trende yanına gelen polisleri dinle
meyip kendiJeriyle boğuştuğunu da açıklamıştır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki şikâyeti hakkında Komisyo- 
numuzcn bir işlem yapılmasına mahal Köriilmedi< îne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

453 22 . 1 . 1976



— 29 —

(Ddiekçeniu tarih ve No, su ile sahibiiüin adı, adresi ve dileikçe öaetdyle komisyon karai'i)

148/2328 C. S. - 7 . 9 . 1973 (Dilekçi : Afetzede olduğunu, evini onarabilmesi
İBRAHİM ÇETİN için 20 000 liraya ihtiyacı bulunduğunu, hu isteğinnin
Gümüşkent Kasabası İmar ve İskân Bakanlığmca yerine getirilmediğinden

Gülşehir - NEVŞEHİR şikâyetçidir.)
Adı geçen Bakanlık, afetzedeye 20 000 lira yardım yapılmış olduğunu, başkaca yardım yapma imkânı 

bulunmadığını bildirmiştir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinüı yukarda özeti açıkl.ınan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mcrcie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

454 22 . 1 . 1976

151/151 - 30 . 11 . 1973 (Dilekçi : Karadığı bulunan çeki ödemediği için
ORHAN SERTÇELİK hanka yetkilisinin cezalandırılmalını istemektedir.)
Ordu Cad. No. : 202 Kat : 4 Daire : 6

U leli - İSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçi, dilekçesinde yakınma Lonusu olan işin halen adlî mercide görülmekte oldu

ğunu ifade ettiğinden istek, Komisyonumuz çalışmalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

455 22 . 1 . 1976

153/153 (C. S.) - 4 . 6 . 1975 
SELİM BİLSEL ve ark.
29 . 5 . 1975 tarih ve 2934 - 171 - Mahreç No. lu 
tel sahipleri

RİZE

(Dilekçiler . Rize PTT sorunları ile ilgili olarak 
Rize Radyolink tesislerinin bir an evvel ihale ve işlet
meye açılmasını istemektedirler.)

Ulaştırma Bakanlığının 14 . 8 . 1975 gün ve 
."064/12455 sayıh cevabî yazısında : Şikâyet konusu 
üzerinde inceleme yapılarak Rize PTT sorunlarının ele 
alındığı ve bir kısım şikâyetin giderildiği ve bu hususta 
dilekçilere bilgi verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl ınan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetk ili idari mer
cilerce yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

456 22 . 1 . 1976



153/153 - 30 . 11 . 1973 (Dilekçi : Özel sektörde geçen hizrnetlerinin Kanun
ALİ BACAK Kuvvetindeki 8 sayılı Kararname ile sayılmamış oldu-
Çimento Fabrikası fundan şikâyetçidir.)

NİGDE

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıIJanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan:;ına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu : çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu 'ca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

— 30 —

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

457 22 . 1 . 1976

155/155 C. S. - 4 . 6 . 1975 (Dilekçiler . Çiftçi Mallarını Koruma Dairesi Teş-
flÜ SN İ) UZUN ve ark. kilâtı bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı
Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı altına, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olma-

BORNOVA sını istemektedirler.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4 . l . 4 - 17 sayılı cevabî yazısında ; 4081 sayılı 
Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna gör.o çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Mille', Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kuru
lunda aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Mecli
sinin dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıî lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bii- işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

458 22 . 1 . 1976

155/155 - 30 . 11 , 1973 (Dilekçi : Oğlunun tabanca de vurulduğunu, suçlu
AHMET AKSOY nun cezalandırıldığını bildirerek katil suçlarının affa
tran Cad. No. ; 2 tabi tutulmamalını istemektedir.)

Maçka - TRABZON

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu'^ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

459 22 . 1 . 1976



— 31 —

(Dilekf^enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle kam isyon k a ra rı)

1975
1975

156/156 C. S. - 20 .
166/166 C. S. - 23 .
196/196 C. S.
ABDULLAH GÜRER 
6. Frankfurt'M . Grüne Str. 16

W. DEUSCHLAND

(Dilekçi : Dışişleri Bakanlığındaki görevine iade 
edilmesini istemektedir.)

Dışişleri Bakanlığının 2 . 7 .  1975 gün ve 4521 sayılı 
c:vabî yazısında : Dilekçinin birbirini takiben sebebi
yet verdiği olaylarla tutumunun görevi ile bağdaşma- 
diğı saptanmış ve mahallî kâtip unvanı ile Devlet Me
muru kadrosunda bulunmaksızın sözleşmeli statüsünde 
olduğundan Abdullah Gürer’in sözleşmesinin 31.1.1973 

tarihinde feshedilerek işine son verildiği ve yeniden göreve alınmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşiinüidü : Dilekçinin yukarda özeti açıki nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetli' Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı 
Kanunun S nci maddesine ait işlerden o!ması hasebiyle Xomisyonumu7.cn bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

460 22 . 1 . 1976

156/2336 C. S. - 10 . 10 . 1973 (Dilekçi : Kendisine ölü eşi Sefer Yıldırım'dan ma-
FATMA ,YILDIRIM a; bağlanmalını istemektedir.)
Sanatoryum Cad. Park Karşısı No. : 6/7 T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün cevabî

Kalaba - ANKARA > ızılarından müteveffa Sefer Yıldırım’ın 18 yıl 8 ay 
?) gün fiilî hizmeti bulunduğu bildirilmiş ve mevcut 
mevzuata göre, dul aylığı bağlanmasının kabil bulun
madığı bildirilmiştir.

Gereği daşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkh.nan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
larını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ;îit işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

461 22 . 1 . 1976

161/161 C. S. - 16 . 7 1975
MUSTAFA KAYA
Hacımiktat Mah. Güner Apt. No. ; 15/3

GfRESUN

sına devam edildiği, Giresun C. Savcılığının 30 . 9 
bildirilmektedir.

(Dilekçi : Torununu öldüren katilin yakalanmama 
s:ndan şikâyet etmektedir.)

Adalet Bakanlığının 28 . 10 . 1975 gün ve 36664 
sayılı cevabî yazısında : Kan gütme saik! ile adam öl
dürmekten sanık katilin Giresun C. Savcılığınca kamu 
davası ikame edildiği ve halen firarda olduğu, aranma-

1975 gün ve 1884/1373 sayılı yazılarından anlaşıldığı

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl tnan dilekçe.sinde vaki isteği halckında Komisyonumuz 
çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

462 22 . 1 . 1976
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(Ddlekçeııia tarih ve No. su ile sahibinin adı, adread ve dilokç« özetiyle komisyon, kararı)

162/162 C. S. - 16 . 7 . 1975 
M. BAHAEDDİN ONURSAL 
Çatalçeşme Sok. No. ; 46

Cağaloğlu - İSTANBUL

(Dilekçi : Ayasofya Kilisesinin ibadete açılmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı’ıianan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

463 22 . 1 . 1976

163/163 C. S. - 16 . 7 . 197.*' (Dilekçi . Kredi talebinin yerine getirilmediğinden
KADİR DEYER şikâyet etmektedir.)
Üç büyük Köyü Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanhğının 22.8.1975

AKŞEHİR gün ve 6756 sayıh cevabî yazısında : Keşon kuyu tesisi 
için 5 000 TL. kredi talebinde bulunan dilekçiye. Ziraî 
kredi açılmak üzere T. C. Ziraat Bankası mevzuatı 

uyarınca sıraya kaydının yapılmak istendiği, ancak ili^ilinin bunu kabul etmeyerek mevcut kuyusu için nakdî 
kredi istediğini beyan ettiği bu durumda da banka mevzuatı gereğince kendisine istediği kredinin verilemediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı'danan dilekçesinde vaki isteği ilgili idari mercie müra
caatı gerektirdiği cihetle Komi.syonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

464 22 , 1 . 1976

166/166 - 30 . II . 1973 
AHMET BAŞKAN 
Rize Lisesi

(Dilekçi 
mektedir.)

Memuriyet yerinin değiştirilmesini iste-

RlZE

Gereği düşünüldü : DUekçinin yııkarda özeti açı! Janan dilekçesinde vaki isteği - ügiH ve yetklti idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuçalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisjonumu/.ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

465 22 . 1 . 1976
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fDiİPkkçeuin tarih vo No su iic sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

167'167 C. S. - 23 . 7 . 1̂ )75 (Dilekçi : ODTÜ, sınavlanna girecek olan oğlunun
MEHMET EMfRALfOĞLU yaralandığından bahisle Rektörlük yönetiminin sorum-
Kızlarpınan C. 78 10 luluklarınm saptanmasını, olayda kusurlu görülenler

Keçiören - ANKARA hakkında gerekli izlemin yapılmasını ve oğlunun tedavi
edilmesini istemektedir.)

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genci Komutanlığinın 25 . 8 . 1975 gün ve 7504'1456-75 sayılı cevabî yazı
sında : Gerekli soruşturmanın yapıldığı, dilekçinin oğlunun silâhlı olarak üniversiteye girdiği ve sınava girmek 
isteyenleri tespit ve gözdağı vermek istediği, bunun üzerine görevli jandarma personelince yrJ.calanmak istendi
ğinden dur ihtarlarına uymayarak kaçtığı, yakalanmasıiçin yapılan takip esnasında açılan karşılıklı ateş neti- 
çesi yaralandığı, bilâhara sanığm Hacettepe Hastanesinde tedavi sırasında yakalanarak Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığınca tutuklandığı. 12 gün sonra serbest bırakıldığı ve olayın sıkıyönetim askerî savcılığına 
intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda (keti nçıkKinan dilekçesinde vuki isteği Komisyonumuz çalışma
larım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden »İması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal Röriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

466 22 . 1 . 1976

175 175 - 5 . 1 2 .  1973 (Dilekçi : 1 nci derece harp malûlü otan ölü baba-
902 902 - 5 . 3 .  1974 sından yetim aylığı bağlanmalını istemektedir.)
3325/3325 T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 24.6.1974
İSMAİL AYYILDIZ gün ve 20-13 AO 134229 sayılı cevabî yazısında ;
Karaali Mah. Sokak 3 No. : 16 7 . 3 .  1970 tarihinde yürürlüğe giren 1239 sayılı Kanu-

KIRKAGAÇ nun ek 2 nci maddesine göre yetim aylığı bağlanabil
mesi içrn, başkasının güç yardımı olmaksızın hayatını 
idame ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç oldu

ğunu belirtir tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alacağı rapor ile, bağlı bulunduğu il veya ilçe idare 
kurulundan alacağı muhtaçlık mazbatasının gönderilmesinin gerektiği ve bu yolda dilekçiye bilgi verildiği bil
dirilmektedir.

CJc-cf̂ i düşünüldü ; Dilekçinin vııkarda ö/eti açıkh.nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapfîmasma mahal göriilmediğlne oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

467 22 . 1 . 1976

178/178 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : Personel Kanunundan şikâyet etmektedir.)
KÂNİYE ÇELEBÎ
Sümerbank Çırçır Fabrikası Ambar Memuru

ADANA
Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teldifi veya 

ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenJeyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar veriJdi.

Karar No. Karar tarihi

468 22 . 1 . 1976
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(İMlekç-enin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

179/179 - 5 . 1 2 .  1973 (Dilekçi : Ortaöğrenimde belge alan öğrencilere de
NACİ ALTAN tekrar imtihan hakkı verilmesinin A f Kanununda hük-
Koşuyolu Cevatpaşa Sokak No. ; 4 me bağlanmasını istemektedir.)

Kadıköy - İSTANBUL
Gereği dUşUnüklü : Dilekçinin >^karda özeti açıûlanun dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuçalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işîem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

469 22 . 1 . 1970

180/180 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : Personel Kanunu hükümlerinin kendisini
ALİ TOPÇU mağdur ettiğinden şikayetçidir.)
İlköğretim Müdürü

Bayat - ÇORUM
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılilanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

fasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu : çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

470 22 . 1 . 1976

181/181 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : Göçmen olup askerliğini Yugoslav Ordu-
MUSTAFA PAŞA sunda yaptığını, halen Türk tebaası olup Devlet memuru
Devlet Orman İşletme Müdürlüğü bulunduğunu bildirerek askerliğinin müktesebine sa-

BİLECİK yılması için Kanunda tadilat yapılmasını istemekledir.)
Cîercği düşünüldü : Dilekçinin yukunla ö/eti açıManan dilckçe.sinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu '- çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komi.syonumu ca bir işlem yapılmasına mahal goriilmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

471 22 . I . 1976

182/182 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : Memurlar arasında huzursuzluk yaratan
SAMt ÇAPAR Personel Kanunu hükümlerinden şikâyetçidir.)
Sümerbank Çırçır Fabrikası Muhasebe Memuru

ADANA
Gereği düşünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumun çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu zca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

472 22 . 1 . 1976
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(L>iLakçeıım tarih ve No. su ile sahibindn adı, adrtesd ve dilekçe özetiyle komüsyon kararı)

185,185 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda 60 - 65 ya^lann-
I. ERİP ZEKİ claki çalışanların korunmadıklarından şikâyetçidir.)
Günebakan Çırağan Cad. Set Üstü No. : 73/8

Beşiktaş - İSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

473 22 . 1 . 1976

187 187 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
AYTOK DEMIRCİOGLU istemektedir.)
Sümerbank Çırçır Fabrikası Pamuk Eksperi P. K.
No. : 24

ADANA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çıılışmalanıu düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. K arar No. K arar tarihi

474 22 . 1 . 1976

189/189 - 5 . 12 . 1973 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
OSMAN YAYLACI istemektedir.)
Sümerbank Çırçır Fabrikası P. K. No. ; 24 
Ambar Memuru *

a d a n A
Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıkkınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle ~ Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapümasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verUdi.

Karar No. Karar tarihi

475 22 . 1 . 1976

192/192 - 8 . 1 2 .  1973 (Dilekçi : İstiklâl Harbinde savaştığını lâkin kaydı-
MEHMET ç a v u ş  (Terzi) nın bulunmadığından şikâyetçidir.)
Kale Köyü

GÖLKÖY
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgli ve yetkili idari iner

ce veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi. \

K arar No. Karar tarihi

476 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile saJıibinin adı, adreiîi ve dilekçe özetiyle kumisyoîı karan)

198, İ98 - 8 . 12 . 1973 (Dilekçi T. C. Emekli Sandığı Kanununda deği^ik-
ABBAS HİLMİ ÖNDER Hk yapılmasını istemektedir.)
Elperek Mah. Okul Arkası Sok. No. : 32

PAMUKOVA
Gereği dUşüniildü : Dilekçinin yuliarda özeti açıJıianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalı^malannı dü/cnicyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuınu/ca bir işlem yapılma.sına mahal göralmediğ:ne oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

477 22 . I . 1976

200 200 10 . 12 . 1973 (Dilekçi : Tapulama Mahkemesinde dinlenen hilir ki-
Î>EVKİ \'11,DİZ filerin taraf tutmaları sonucu mağdur olduğundan ^i-
Kirazboğazı Kukultaş Mevki Bahçecik Mah. kâyetçidir.)
No. ; 30

I RABZON
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or

ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g(>nilmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

478 22 . 1 . 1976

203/203 10 . 12 . 1973 (Dilekçi : Almanya'da çalıdan işçî/ere iyi muamele
ORHAN SÜZEN edilmediğinden yakınmaktadır.)
6342 Haiger Dilikr Korchberg 2

DEUTCHLAND
Gereği düşünüldü : Şikâyet İdari mercileri ilgilendirecek vasıfta olduğundan, yapılacak işlem buhınamadı- 

ğına karar verilmiştir.
Karar No. Karar tarihi

479 22 . 1 . 1976

214/214 - 13 . 12 . 1973 (Dilekçi : 926 sayılı Kanuna 1424 sayılı Kanunla
1284/1284 - 16 . 4 . 1974 eklenen ek geçici 19 ncu maddenin değiştirilmesini iste-
1728/1728 - 18 . 6 . 1974 mektedir.)
ÜNAL VAROL
8 Kor. Ölç. Pb. 2. Bl. Ast. Sb.

ELÂZIĞ
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait (.şlerden olma.sı hasebiyle Komisyonumuzca bir i.şlem yapılmasına mahal görühnediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

480 22 . 1 . 1976
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;Dilckçejün tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilökçc özetiyle iküniisyon kararı)

215/215 - 13 . 12 . 1973 (Dilekçi : Maddî yardım yapılmasını istemekledir.)
AI.İ RIZA BACAKSIZ 
Kirencik Malı. Çerçiier Nahiyesi

DURAĞAN

Gereği dUşiinülfiü : Dilekçiıi’n yukarda öze ti açıklanan dilekçesinde vaki isteği flgili ve yetkiii İdarî 
niercie n;tirac:^atı gerektirdiği ciiıctie Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait tşlenien olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapJmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

481 22 . 1 . 1976

217 217 - 13 . 12 . 1973 (Dilekçi : Maddî yardım yapılmasını istemektedir.)
RF.MZİ CAN
Yeni Sinema Karşısı Terzi Hilmi Sen eliyle

DÖRTYOL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç'kl man dilekçesinde vaki işleği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komi<vyonumu/. çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine aît i'!c-den olması lıasc^iyie Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

482 22 . 1 . 1976

218 218 - 13 . 12 . 1973 (Dilekçi : Arsasına imar müsaadesi verilmesini iste-
MÜSLİM TAŞ inektedir.)
Etiler Mah. Seraceddin Sok. No. : 27

GAZİANTEP
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklman dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 

mercie müracaatı gerektsrdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenJeyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzta bü* işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

483 22 . 1 . 1976

221/221 - 18 . 12 . 1973 (Dilekçi : Sahihi bulunduğu dükkânının hukukî du-
MEHMET NURİ ÖZDEN nımunun tespitini istemektedir.)
Orta Mah. Orta Sok. No. : 18

KEÇİBORLU
Gereği düşünüldü : Dilekçi, davasının halen yargı oı-ganlarınca İncelenmekte olduğunu ifade ettiğinden 

Komisyonumu/ çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyie 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül? lediğine oy birliğiyle karar veriJdi.

K arar No. Karar tarihi

484 22 . 1 . 1976



(Dilekçenin taıih  ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle kümisytm kararı)

{Dilekçi : Eşinin ölümü nedeniyle tazminat iste 
mektedir.)

225/225 - 18 . 12 . 1973 
ELMAS ATEŞ 
Sanayi Mah. Kafesli Sok. No. : 1

ELÂZIĞ
Gereği dü^inüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili ya<gı 

organlarına miiracaatk gerektirdiği cihetle Kunıisyonıımuz çalışmalarını düzenleyen 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

485 22 . 1 . 1976

226/226 - 18 . 12 . 1973 (Dilekçi : Emekli eğitmenlerin maaş durumlarınm
MEHMET GAZt BEK BULAT düzeltilmesini istemektedir.)
TCDD. Yol Atelyesi Ktsım Şefi

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

486 22 . 1 . 1976

232/232 - 18 . 12 . 1973 (Dilekçi : Hasta ve çok fakir olduğundan muayene
645/645 - 11 . 2 . 1975 ve tedavisi için yardım talep etmektedir.) s
KİYASETTİN SAVAŞ Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden
PTT eliyle Ova Kozlu Köyü alman cevaî yazıda : Derneğin mevzuat dahilinde ve

HINIS imkânları nispetinde yardım yapabildiği; dilekçenin yar
dım hususundaki talebinin Hmıs şubesine intikal etti
rildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı'. l̂anan dilekçesinde vaki isteği yerine getirileceği cihetle. 
Komisyonumuzca bir işlem yapılma.sına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

487 22 . 1 . 1976
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(IMlekçeniıı târih ve No. su ile sahiblin&n adı, adresi ve dilelkçe Üzetiyle komisyon kıaran)

234/234 - 18 . 12 . 1973 
SÜLEYMAN YAVUZ
İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğü tcra - Takip 
Servisi

Karaköy - İSTANBUL

(Dilekçi : 1323 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken
9 aylık maaş farklarını alamadığından şikâyet etmek- 
trdir.)

Genel Kurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komu
tanlığının 1 1 . 5 .  1974 gün ve 3922-217927-3809 sa
yılı cevabî yazısında : Dilekçinin intibak çizelgesinin 
59 ncu Er Eğitim Tüm. Komutanlığına gönderildiği ve 

anılanın 2 nüsha beyanname ile terhis edildiği birliğine müracaat ettiğinde maaş farklarının ödeneceği bildi' 
rilmektedir.

Gereği düi^nüldü : Dilekçenin yukarda ö/eti açıkirman dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilere müracaat) gerektiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

488 22 . 1 . 1976

236/236 - 19 . 12 . 1973 (Dilekçi : Sivas’tan Samsun Sanat Enstitüsüne atan-
İHSAN SARAÇOĞLU dığından zati ve aile harcırahını alamadığından şkiâyet
Sanat Enstitüsü Öğretmeni " etmektedir.)

SAMSUN Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında : Konunun
İdarî mercice ele alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

489 22 . 1 . 1976

237'237 - 19 . 12 . 1973 (Dilekçi : Hükümetin biran evvel kurulmasını taiep
h a ş a n  HÜSEYİN EKELİK etmektedir.)
Bağlu Kumlutarla Köyü

Baskil - ELÂZIĞ
CJereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa

rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

490 22 . 1 . 1976

238/238 - 19 . 12 . 1973 
İBRAHİM UĞURLU 
Fatih Mal Müdürü

(Dilekçi : M uvazzaf askerlik görevinin memuriyet 
hizmetine eklenmesi için 5 İ36 lira horçJandırıldığından 
bahisle, hu borcun kaldırüarak ücretsiz olarak hizme- 

Fatih - İSTANBUL t ne eklenmesini talep etmektedir.)
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl ınan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuzca bir 

işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

491 22 . 1 . 1976
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(Dilokçcniıı tarih ve Xo. suâle salıibânin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

239/239 - 19 . 12 . 1973 
MAHİR VAGAN
Abbasaja Mah. Bostanüiiü Sok. No. : 1

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçi : Gemi İnşaat Fakültesinde helı>c!i duruma 
dü.'jtügündcn. hir imtihan hakkı daha verihrıesini isle
mekledir.)

Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle bazı suç ve 
cc^aların affına ait 1803 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi ile her ne sebeple olursa olsun (Askerî Okul dışın

daki) bütün orta ve yükseköğrenimde bulunan öğrenc ieıe 3 ay zarfında alâkalarının kesildiği okula yazılı 
müracatian halinde, ayrıldıkları sınıfa bir yıl devam ve 2 defa imtihana girme olanağı tanınmıştır.

Karar : Şikâyetin koausu yukarriaki şcküde k. nıınlaştığından Komisyonumuzca yapsLıcak l,»:r işlem 
hulunmudığına, karar suretinin iİRİlücrc hemen mektupla tchliğine ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

492 22 . 1 . 1976

241 241 - 19 . 12 . 1973 
AHMET GÖNÜLALAN 
Kemalpaşa Mah.

(Dilekçi : Mahkûm olup cezasını çektiğini, hi'dire 
rek kendisine yardımcı ohınmasım istemektedir.}

Ulukışla - NİÖDF-

Gcrejîi düşüniiidu ; Uilekçinhı yukarda özeti açı; Janan dilekçesinde vaki isteği ii^ilı ve yetkili idari 
mcrcic müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu' çalışmalarını düzenleyen 140 r>ayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden oln:a.sı hasebiyle Komisyonumu:ca bir işlem yapılmasına mahal göriilmedİKİne oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

493 22 . 1 . 1976

242 242 - 19 . 12 . 1973 (Dilekçi : Katsayı yükselmesinin küçük maaşlı me-
M, NAİM ÇİLEK murlann aleyhine i^Ietnesinden şikâyetçidir.)
Ziraat Mühendisliğinde Ziraat Teknisyeni Maliye Bakanlığı cevabî yazısında ; 19 . 1 . 1974

Karataş - ADANA tarih ve 14773 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış 
bulunan 9 sayılı Kanun hükmündeki Kararname ile 
dilekçinin şikâyetinin giderildiği ve alt dereccdeki me

mur maaşlarına daha fazla bir artış sağlayacak yeni bir gösterge tablosu getirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirildiği cîhcJle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görüı'm diğine oy biıüğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

494 22 . 1 . 1976
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(Dil<^kçenin tarih ve No, su ile tihibinin adı.adregi ve dilekçe özetiyle komiıyon karan)

243/243 - 19 . 12 . 1973 
HAYDAR AYDEMİR 
Lise, Sanat Tarihi Öğretmeni

(Dilekçi : 657 sayılı Kanunun 195 nci maddesi gere
ğince mahrumiyet yeri ödeneğinin verilebilmesi için 
1974 yılı Bütçesinde ödenek ayrılmasını istemektedir.)

TUNCELİ Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısında : 657 sayılı
Kanunun 195 nci maddesinde mahrumiyet yeri ödeneği 
verilmesi hükmü yer almakta ise de, aynı Kanunun 

196 ncı maddesinde söz konusu ödeneğin ödeme, usul, şekil ve şartları Personel Dairesince hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı belirtilmektedir. Mezkûr yönetmelik henüz 
düzenlenip yürürlüğe girmediğinden şimdilik mahrumiyet yeri ödeneği verilmesinin mümkün olmadığı.

Ayrıca, mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere sözü edilen ödeneğin biran önce ödenmesi için 
Millî Eğitim Bakanlığınca ilgili mercilere yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşüniildii : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği idari mercilerce yerine 
getirileceği cihetle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

495 22 . 1 . 1976

244/244 - 19 . 12 . 1973 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunun 195 nci maddesi gere-’
YILMAZ KOYUNCU ğince mahrumiyet yeri ödeneğinin verilebilmesi için
Lise Coğrafya Öğretmeni 1974 yılı Bütçesinde ödenek ayrılmasını istemektedir.)

TL'NC ELİ Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısında ; 657 sayılı
Kanunun 195 nci maddesinde mahrumiyet yeri ödeneği 
verilmesi hükmü yer almakta ise de, aynı Kanunun 

196 ncı maddesinde söz konusu ödeneğin ödeme, usul, şekil ve şartları Personel Dairesince hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı belirtilmektedir. Mezkûr yönetmelik henüz 
düzenlenip yürürlüğe girmediğinden şimdilik mahrumiyet yeri ödeneği verilmesinin mümkün olmadığı.

Ayrıca, mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere sözü edilen ödeneğin biran önce ödenmesi için 
Millî Eğitim Bakanlığınca ilgili mercilere yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü^nüldti ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği İdarî mercilerce yerine 
getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

496 22 . 1 . 1976

245/245 - 19 . 12 . 1973 
HÜSEYİN GEYİK 
Lise Öğretmeni

(Dilekçi : 657 sayılı Kanunun 195 nci maddesi gere
ğince mahrumiyet yeri ödeneğinin verilebilmesi için 
1974 yılı Bütçesinde ödenek ayrılmasını istemektedir.) 

TUNCELİ Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısında : 657 sayılı
 ̂ Kanunun 195 nci maddesinde mahrumiyet yeri ödeneği

verilmesi hükmü yer almakta ise de, aynı Kanunun 
196 ncı maddesinde söz konusu ödeneğin ödeme, usul, şekil ve şartlan Personel Dairesince hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı belirtilmektedir. Mezkûr yönetmelik henüz 
düzenlenip yürürlüğe girmediğinden şimdilik mahrumiyet yeri ödeneği verilmesinin mümkün olmadığı.
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(DoiLeıkçenin taraıh ve No. su il'e saimbinıiıı adı, adnem ve dilekçe ÖKet&T'le kosDİsyon kam n)

ıçınAyrıca, mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere sözü edilen ödeneğin biran önce ödenmesi 
Millî Eğitim Bakanlığınca ilgili mercilere yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği diişiiniildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği idari mercilerce yerine 
getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Köriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

497 22 . 1 . 1976

247/247 - 24 . 12 . 1973
ALİ DEMİRBAŞ ve arkadaşları
Meram Terminali Kâtibi Muhsin Ertekin eliyle

KONYA

(Dilekçiler : Kesin kayıtlarda puvana bakılmaksızın 
bölgecilik yapılmasından ve ön kayıtların erken kapan
masından şikâyet etmekte ve kontenjanların artırılma
sını f>ece öğrenimi yapılmasını istemektedirler.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında : Üniversite. Akademi ve yüksekokulların kayıt kabullerinin mev
cut kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organların almış oldukları kararlar çerçevesinde yapıldığı, 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanunu gereğince bu yıl üniversiteye giriş imtihanlarının tek elden ve bir defada yapılmasına 
karar verildiği. Üniversite ve akademi temsilcilerinden teşekkül eden Komisyonca alınan karar ve tedbirler 
basın yoluyle ve TRT aracılığıyle ilgililere duyurulmakta ve Komisyonca hazırlanan kılavuz İl Millî Eğilim 
müdürlükleri ile orta dereceli okullara gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal K<i> l̂nıcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihiıC

498 22 . 1 . 1976

248/248 - 24 . 12 . 1973 
SALİH KAPLAN 
Rüstem Paşa Mah. No. : 10

BEYPAZARI

(Dilekçi : Madalya verilmesini istemektedir.)
Millî vSavunma Bakanlığı cevap yazısında : Dilekçi

nin, kaydında İstiklâl Harbi içinde firarının bulunduğu 
tespit edildiğinden 869 sayılı Kanunun 50 nci maddesi 
gereğince madalya verilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istc'ği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

499 22 . 1 . 1976

264,264 - 24 . 12 . 1973 (Dilekçi : Arazilerine tecavüz edilerek kavak ağaç-
İBRAHİM ERGÜL larının tahrip edildiğinden şikâyet etmektedir.)
\k  Gün Mah. (Çarşı içinde Terzi) İçişleri Bakanlığının 26 . 2 . 1975 gün ve 1183 sayılı

KULA cevabî yazısında : Dilekçi şimdiye kadar tapusunu ibraz 
edip tapu tatbikatı yaptırmadığından tarlasından yol 
geçip geçmediğinin tespit edilmediği ve şikâyetlerinin 
gerçekle ilgisi olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

500 22 . l . 1976
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(Ddlekçeniiı tarih ve No. su ile sahibdmn adı, adresi ve dileikçe özetiyk komisyon, kaıran)

272/272 - 24 . 12 . 1973 
MUSTAFA BALKAN
Eskiçağ Tarihçesi Küçükyalı C ad. Değirmen Sok. 
No. : 2

Maltepe - Kartal - İSTANBUl.

(Dilekçi : Ortaöğretim Gene! Müdürlüğüne öğret
men olarak naklen tayin edilmesini talep etmekledir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısında : Orta dere
celi okullarda nakil işlemlerinin yönetmelik uyarınca 
15 Marttan itibaren nakil yönetmeliğinde belirtilen esas
lara uygun olarak yapıldığı, ortaöğretimde halen 
mevcut öğretmenlerin nakil işlemleri bitinceye kadar 

dilekçinin istediği yerlerdeki merkezî okullara açıktan atama yapılmasının mümkün olmadığı ve kadrosuzluk 
nedeniyle de atanamayan dilekçi, 1974 - 1975 öğretim yılı başında yeniden müracaatta bulunduğu takdirde 
dileğinin incelenebileceği bildirilmektedir.

Cıcreği dii!>ünijkiü : Dilekçinin yukurdu ö/efi açıklanan dilekçesinde vaki isteği ' hakkında Komisyonu- 
mu/,ca bir işlem yapdnıasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

501 22 . I . 1976

274/274 - 24 . 12 . 1973 
FAHRİ ERDEM
Atatürk Ortaokulu Matamatik Öğretmeni

IRABZON

(Dilekçi : Silifke Çatak Köyü Biçki - Diki^ Kursu 
öğretmenliğinden Trabzon'a tayin edildiğinden harcıra
hını alamadığından şikâyet etmektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında : Konunun 
İdarî mercice ele alındığı bildirilmektedir.

Gereği dUşünüklii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

502 22 . 1 . 1976

276/276 - 24 . 12 . 1973 
NAZİF KORKMAZ 
Yıldıztepe Mah. 57 Sokak No. : 80

(Dilekçi : Zina yaptığını ifade ettiği eşinin cezalan- 
dırıhnasını istemekledir.)

Nazilli - AYDIN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idar mer
cie veya yargı organlarına münıcaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen J40 sayılı 
Kanunun S nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisy<»numuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mekliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar iarihi

503 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tariJı ve No. su ile sahibinin adı, adneai ve dilekçe özetiyle kornişon kanın)

(Dilekçi : Hükümet hunaltmma çare tavsiye etm ek
tedir.)

279/279 - 24 . 12 . 1973 
MUSTAFA 1 URHAN 
Hasün Parti Başkanı Ortaokul Arkası, Kuaför 
Ayten eliyle

BERGAMA

Gereği dü^nüldii : Dilekçi, Fliikümet kurulması hakkında Sayın Cumhurhaf^kanının çağrısına katılmakta 
olduğunu bildirdiğinden. K<»misyonumu/ca bir i.̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine <>y birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

504 22 . 1 . 1976

281/281 - 24 . 12 . 1973 
1919/1919
AHMET ŞEFİK ÇAKIN 
Ulus Mah. 166 Sok. No. : 11

(Dilekçi : Ölen oğlu için ödemekte olduğu tazminat 
borcunun A f Kanunu kapsamına alınmasını istemekte
dir. )

s Mr i

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ^görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

505 22 . 1 . 1976

Balkan 
tçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek

Başkan V.
Tabiî Üye 

M uzaffer Yurdakuler

Sözcü 
Kırklareli Senatörü 

Aii A ikan

Sözcü 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan

Kâtip
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Bozgeyik

Kâtip 
Sivas Senatörü 

Adil A l tay

(Karar adedi : 150)

(Dilekçe adedi : 162)



DÖNEM : 4 TOPLANTI ; 3

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

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı : 8

Tevzi tarihi 
13 . 4 . 1976 Sah

(Dilekçöiîiin tarih ve No. »u ile sahihinin adı, adresi ve dilelkçe özetdyl« ıfcomiayoii kanan)

282/282 - 24 . 12 . 1973
(Dilekçi : Babasından aylık bağlanmasını istemck-

G Ü LSuM  İÇ tcıhr.}
Ormandibi Köyü

İşçi Sağhğı Genel Müdürlüğüne atfen (.alışma Ba- 
Kılıçkaya - YUSUFELİ kanlığı cevabî yazısında : 2 . 1 . 1973 tarihinde yürür

lüğe giren 1753 sayılı Kanun uyarınca kendisine geür 
bağlanabilmesi için gerekli talimatın verildiği bildirilmek
tedir.

Gereği dü>ünU!dü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl- .̂nan dilekçesinde vaki iste|n yerine getirileceği cilıetlc 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy biriiğiylc karar verildi.

K arar No. Karar tarih

506 22 . 1 . 1976

293,293 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi : Sakatlığından bahisle, iş talep etmektedir.)
MUSA ÖZTÜRK Çalışma Bakanlığının cevap yazısında : Dilekçinin

276 Sokak No. : 31 , u- u . . .  » t • ^  . w -^ w». *, ,  tılebı hakkında iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Mu- Gültepe - İZM t R  ̂ ^
dürlüğüne gerekli talimatın verildiği bildirilmektedir.

Gereği dii^nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkh.nan dilekçesinde vaki isteğinin yerine getirileceği
veçhile Komisyonumuzcn bir işlem yapılmasına mahal "öriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

507 22 . 1 . 1976
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(D ilokçinin tarih ve No. su ile sahibinin adı, fi<drû.si vc dilekçe öertıyle komisyon k a ra n )

297/297 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi : Arkcrlikte geçen 3 yıllık sürenin horçlan-
3436/3436 Jınlmak suretiyle hizmet müddetine eklenmesini iste-
M E HM ET ALÎ AYVA mektedir.)
lo p ra k  Mahsulleri Ofisi ^

1. C . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü cevabî
Bakanlıklar - ANKARA yazısına atfen Maliye Bakanlığının 1 . 10 . 1974 gün

ve 115625-622/27400 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 
dosyasının incelenmesinde, adına (25) ay için tamamla

yıcı kesenek borçlanması yapıldığı ve bu sürenin fiilî hizmet müddetine eklendiğinin anlaşıldığı ve askerlik 
hizmetini borçlanmak isteğine dair T. C. Emekli Sandığına müracaatta bulunmadığı, müracatı halinde borç
lanacağı askerlik süresinin yaşından düşülmek suretiyle tamamlayıcı kesenekten dolayı borçlandığı müddetin 
yeniden hesaplanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşUniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuzca bir işlem yapıimasma mahnl görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

508 22 . 1 . 1976

299 299 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi, : Öğrenci tazminat borcunun A f Kanunu
HALİL BAYRAM kapsamma ahnmasım istemektedir.)
3. Sokak No. : 16/4

Karşıyaka - ANKARA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansuıa konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

509 22 . 1 . 1976



— 3 —

(D ilekçenin tanih ve Xo. su ile salıibim rı a<lı, adneai ve dii/ekçe özetiyle komisyon k a ra n )

301/301 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi : Emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.)
HÜSEYİN SAKALLIOĞLU _  ^  ^

. T. C. bmeklı Sandığı Genel Müdürlüğünün yazısına
Karaca Mah. Şantiye Sokak No. : 16 .

D ü ze  f  Maliye Bakanlığı cevabında : Dilekçinin sandıkla
ilgili 9 yıl 4 ay hizmetine. 1623 sayılı Kanunun geçici 
4 ncü maddesine göre tamamlayıcı kesenek tahakku
kuna esas alınan 10 yıl hizmeti de ilâve edildiğinde hiz

metleri toplamı 19 yıl 4 ay olup, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (c) fıkrasında öngörülen 20 yılı 
doldurmadığından aylık bağlanamadığı anılan kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince toptan ödeme yapı
larak, sandıkla ilişiğinin kesildiği.

Keza ilgilinin 1932 - 1935 yılları arasındaki hizmeti Emekli Sandığına tabi olmadığı gibi, 1968 - 19̂ )9 
yılları arasında da yevmiye ile çalıştığından bu hizmetlerin sandıkla ilgili hizmetleriyle birleştirilmesine imkân 
görülmediği,

1425 sayılı Kanun 11 . 7 . 1971 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, dilekçi bu tarihten önce yaş haddinden 
emekliye sevk edildiğinden mezkûr kanuna göre dilekçi hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği diit^üniildii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında^ Komisy»nu- 
mu/ca hir i^lcm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar serildi.

Karar No. Karar tarihi

510 22 . 1 . 1976

302/302 - 2 . 1 .  1974 {Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapılma-
NAZIM GER AY s.nı talep etmektedir.)
Diş Tabibi
Necatibey Cad. No. : 4/12

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin jukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz «;alışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonun3uzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

511 22 . 1 . 1976



— 2 -

(D ilekçin in  tarih  ve No, su ile sahibinin adı, adrosi vc dilekçe öertiyle komisyon k a ra n )

297/297 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi : Arkcrlikte geçen 3 yıllık sürenin horçlan-
3436'3436 Jınhnak suretiyle hizmet müddetine eklenmesini iste-
MEHMET ALt AYVA mcktedir.)
Toprak Mahsulleri Ofisi ^ c  ıı c ıx  ^  ı ■ ■ x u-1 . C. Emekli Sandığı Genel Mudurluğu cevabı

Bakanlıklar - ANKARA yazısına atfen Maliye Bakanlığının 1 . 10 . 1974 gün
ve 115625-622/27400 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 
dosyasının incelenmesinde, adına (25) ay için tamamla

yıcı kesenek borçlanması yapıldığı ve bu sürenin fiilî hizmet müddetine eklendiğinin anlaşıldığı ve askerlik 
hizmetini borçlanmak isteğine dair T. C. Emekli Sandığına müracaatta bulunmadığı, müracatı halinde borç
lanacağı askerlik süresinin yaşından düşülmek suretiyle tamamlayıcı kesenekten dolayı borçlandığı müddetin 
yeniden hesaplanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
İdarî mercie müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

508 22 . 1 . 1976

299 299 - 28 . 12 . 1973 {Dilekçi. : Öğrenci tazminat borcunun A f Kanunu
HALİL BAYRAM kapsamma ahnmasmı istemektedir.)
3. Sokak No. ; 16/4

Karşıyaka - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

509 22 . 1 . 1976



301/301 - 28 . 12 . 1973 (Dilekçi : Emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.)
HÜSEYİN SAKALLIOĞLU ^  r ' c l. c ^ x ^T. C. bnıeklı Sandığı Genel Müdürlüğünün yazısına 
Karaca Mah. Şantiye Sokak No. ; 16 .r ı r. ı ı - u ı r-. ı ı ı ı ıDÜZC r  Maliye Bakanlığı cevabında : Dilekçinin sandıkla

ilgili 9 yıl 4 ay hizmetine, 1623 sayılı Kanunun geçici
4 ncü maddesine göre tamamlayıcı kesenek tahakku
kuna esas alınan 10 yıl hizmeti de ilâve edildiğinde hiz

metleri toplamı 19 yıl 4 ay olup, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (c) fıkrasında öngörülen 20 yılı 
doldurmadığından aylık bağlanamadığı anılan kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince toptan ödeme yapı
larak, sandıkla ilişiğinin kesildiği.

Keza ilgilinin 1932 - 1935 yılları arasındaki hizmeti Emekli Sandığına tabi olmadığı gibi, 1968 - 19r>9 
yılları arasında da yevmiye ile çalıştığından bu hizmetlerin sandıkla ilgili hizmetleriyle birleştirilmesine imkân 
görülmediği, /

1425 sayılı Kanun 1 1 . 7 .  1971 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, dilekçi bu tarihten önce yaş haddinden 
emekliye sevk edildiğinden mezkûr kanuna göre dilekçi hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği dü^üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istedi hakknıda Konıisyonıı- 
mıızca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

— 3 —

(D ilekçem ıı tanlh ve Xo. su ile sahibinin ajJı, a)dpesd v'e dii/ekçe özetiyle komisyon k a ra n )

Karar No. Karar tarihi

510 22 . 1 . 1076

302/302 - 2 . 1 .  1974 (Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapılma-
NAZIM GER AY s.m talep etmektedir.)
Diş Tabibi
Necatibey Cad. No. : 4/12

ANKARA

Gereği düşiiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkinnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz ..alışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonun3uzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

511 22 . I . 1976



m
—  4 —

(D ilekçenin tarilı ve No. su ile sahibimin adı, adread ve dil’ekç.e özetdj'le kuınisyon kanarı)

303/303 - 2 . l . 1974 
13/13 C. S. - 16 . 1 . 1974 
MUZAFFER SOMUNCU ve arkadaşları 
Hançerli M. 2. Ilıca

(Dilekçiler : Sınırlı sorumlu Samsun Küçük Sanayi 
Si fes Yapı Kooperatifi ortakları. Site yapımı He ilgili 
kurallarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca iptal 
edildiğinden şikâyet etmektedirler.)

SAMSUN
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı cevabî yazı

sında : Kooperatif Anasözleşmesinin 47 nci maddesinde 
kur’a çekimi işleminin ne şekilde yapılacağının hükme bağlandığı,

Anlaşmazlıkların çözüm yolu hakkında mezkûr Bakanlıkça herhangi bir mütalâada bulunulması 1163 sa
yılı Kanun hükümleri gereğince mümkün görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.steği hakkında Komisyonu
muzca Kîr işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

512 22 . I . 1976

304 304 - 2 . 1 . 1974 
BEDİR ÜZBAY
Tekel Cad, Bakkal Abdullah Üzger eliyle

Sürüç

(Dilekçi
etmektedir.)

Tohumluk buğday alamadığından şikâyet

UR FA
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının cevahî 

yazısında : Şikâyetin mahallen incelettirildiği, dilekçinin 
listede isminin bulunduğu, 29 . II . 1973 tarihinde 
vlilekçe ile başvurduğu, fakat tohumluk dağıtımının ilçe 

ihtiyaç Komisyonunun 8 . 1 1  1973 tarih ve 6 nolu kararı ile sona erdiğinden dilekçinin isteğinin yerine 
getirilemediği. yemeklik ve yemlik dağıtımında istihkakının verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

513 22 . 1 . 1976

(Dilekçi : Çalışan kadınların 20 yılda emekli olma
larının sağlanmasını istemektedir.)

308 308 - 2 . 1  .1974  
RAHtM E YOK
Özel Demirağ Hastanesi Personeli

KONYA
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon jmuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

514 22 . I 1976



314/314 - 2 . 1 .  1974 (Dilekçiler : 1005 sayılı Kanunda değişiklik yapıl-
. . . masını istemektedirler.)

AHMET UÇAR ve arkadaşları

Cumhuriyet Cad. No. : 9 c 
Rıza Uçar eliyle

BOLU

Gereği dii^iiııüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu tei^kil eylediği cihetSe Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

-  6 -

(rJHl<?ikçemn tarîh  ve No. su ile  sahibimin a-dı, adresi ve dileikçe özetiyle ifcomisyon k a ra n )

515 22 . 1 . 1976

316/316 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Vatandaşlığımıza geçmeyi talep etmek-

SÜLEYMANOĞLU HALİL 

Otos Avandos No. : 16
Dedeağaç - YUNANİSTAN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında konsolosluğu
muza müracaati gerektiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karur verildi.

K arar No. K arar tarihi

516 22 . 1 . 1976

321/321 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçiler : İmar ve İskân Bakanlığının yolsuzluk

SALİH CETİN ve İLHAN DOĞAN y<,p,.S.nJan y a k ,„ ,M ,r ,o r .>

İlçe Merkezi
KURTALAN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaman dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışnıalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

517 22 . 1 . 1976



-  6 -

(l)ilolv (jeıtin tarih ve No. su ile  salıibi'niıı adı. adresi ve dileiloçe özetiyle konıisyuııı kararıp

322 322 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Tekel yaprak tütün işyerinde çalınırken
MEHMET BİRKAN hastalandığınJan ve işten ayrıldığından bahisle muayene
Frcioğdu Mah. Su Köprü Sok. No. ; 18 ve maluliyetinin tespiti ile aylık bağlanmasını istemek-

TRABZON

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 . 6 . 1974 gün ve 11777 sayılı cevabî yazısında; 
Kurumca dilekçiye verilen sigorta sicil numarasının veya kurum yazısının tarih ve numarasının kendisinden 
istendiği ve buna göre işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracati gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca b;r işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

518 22 . 1 . 1976

323'323 - 8 . 1 .  1974 {Dilekçi : 690 sayılı Kanundan yararlanıp yararlana
lı A Y  R \M  ERDOĞAN mayacağmı öğrenmek istemektedir.)
(,'arıksaraylar Kasabası Bölükler Mah. No. : 16

Şarkikaraağaç - İSPARTA

Gereği düşünüldü : Kanunların uygulanması ile g irevli makamlar İdarî merciler olduğundan, dilekçinin 
vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie müracati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çnhşmalarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olm rsı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

519 22 . 1 . 1976

326 326 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Devamlı fiyatların yükselmesi karşısında
SAFER DEM İR EL müteahhitlerin taahhüt ettikleri inşaatları ikmal edeme-
Kazım Karabekir Cad. No. : 87 diklerinden şikâyet etmekte ve kendilerine bir hak

tanınması veya bir yıl yapılan imalât bedelinin o yılın 
rayiçlerine f^öre ödenmesini talep etmektedir.)

ERZURUM

Bayındırlık Bakanlığı cevabî yazısında ; 1974 yılı ve daha sonraki yıllarda yapılacak işlere 1974 yılı birim 
fiyatlarının bazı şartlar altında uygulanmasını öngören kararname tasarısının 11 Nisan 1974 gün ve 14855 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği bildirildiğinden

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmed'iîine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

520 22 . 1 . 1976



- 7 -

(D ilekçerıiû tarih ve No. su Ue isahibinii) adı, adı-esi ve dilukçe özetiyle koıüisyor. k a ra n )

329/329 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Taşıt Ahm  Vergisi ile muafiyet belgesinin
SÜREYYA KARATAŞ verilmesini talep etmektedir.)

Yenice Köyü Maliye Bakanlığının 24 . 5 . 1974 gün ve 30788 sa-
MUCLA yılı cevabî yazısında : 1318 sayılı Finansman Kanu

nunun 3/6 ncı maddesine göre ancak geçimini şoför
lükten temin eden götürü Gelir Vergisi ücret vergisi 

mükellefi bulunanlar Taşıt Alım Vergisi muafiyetinden yararlanabilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 110/2 nci maddesi ise işin bırakıldığı ayın tam sayılmasını ve bu aydan sonra 

mükellefiyetin kalkmasını öngörmektedir.

Dilekçi : görütü Gelir Vergisi mükellefi vasıtasını sattığı ayın sonunda sona erdiği ve yeni satın aldığı 
vasıta için muafiyet talebinde ulunduğu tarihte de görürü Gelir Vergisi mükellefiyetini haiz bulunmadığından 
muafiyet hükmünden yararlandırılmasının kanunen mümkün olmadığını ve konunun Malî yargı merciine intikal 
ettirildiğini bildirmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği mali yargı mercilerine 
intikal etmiş bulunduğundan incelemenin şimdilik durdurulmasına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

521 22 . 1 . 1976

331 331 - 8 , 1 .  1974 (Dilekçi : A fyon ekiminin yasaklanması nedeniyle
MUSTAFA ÖZDEMİR zarara uğradığından yakınmaktadır.)
Sultandağı Y. Çiftlik Kasabası

AFYON KARAHtSAR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışnalanm  düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mabal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

522 22 . 1 . 1976

332/332 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Köy Kanununun değiştirilmesini, köy
M. ALİ UYANIK muhtarlarının yetkilerinin genişletilmesini, kendilerine
Kılavuzlar Köyü Muhtarı kazaî ve İdarî yetkilerin verilmesini istemektedir.)

Kemer - BURDUR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkir.nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlöm yapıhnasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

523 22 . 1 . 1976



333 333 - 8 . 1 . 1974 (Dilekçi : Cumartesi hafta t at limite tam ı>iin olma-
TÜNCER ÖZYER sını ve mesainin diğer fotinlere ilâvesini istemektedir.)
I ire'oolu Sokak No. ; 17/2

Yukarı Ayrancı - ANKARA

Cıcrej î düşünUkiU : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanım teklifi veya 
tasansınu konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyontımu/ca bir işlem yapılmasına mahal göriilmciliğine oy 
birliğiyle karar verildi. #

Karar No. K arar tarihi

—  8 —

(Dilekç^^niü tarih ve Nü. ile sahibinin adı, adras'ı ve dilekçe üz«itiyle ko iîiis3̂on k a ra rı)

524 22 . 1 . 1976

334 334 - 8 . 1 .  1974 {Dilekçi : Hakkında verilen Danıştay kararnun kal-
İSMAİL ERİŞ dınlmasmı istemektedir.)
Mustafa Kemalpaşa Mah. Sakarya Cad. No. : 44

FATSA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma- 
lannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
ikilem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

525 22 . 1 . 1976

335 335 - 8 . 1 .  1974 (Dilekçi : Kütahya ili adliyesinden şikâyetçidir.)

M. ALİ VATANSEVER Adalet Bakanlığmın 28 . 5 . 1975 gün ve 19768 sa-
Saray Mah. No. : 12 y,lj cevabî yazısmda : Bütün aramalara rağmen, mü«}te-

KÜTAHYA kinin bulunamadığı, ve dilekçenin namı müstearla gön
derildiği, Talip Durmuş isimli şahsın Adliye personeli 
ile teması bulunmadığı. Hâkim veya mahkeme işlemleri 

ile ilgili olarak soruşturmaya mahal olmadığının Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığı ve Kütahya Cumhuri
yet Savcılığının yazılarından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü>üınildU ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

526 22 . 1 . 1976



-  ö -

(Dilekçenin taıih va No. su ile salübiıün adı., adresi ve dil«kçe özetiyle komisyon karan)

337/337 - 8 . 1 .  1974 
AHMET SADIÇ ve ark. 
Pırpır Köyü

(Dilekçiler : Şeref aylıklarının kesilmesinden şikâ
yet etmektedirler.)

Dü/ce - BOLU
Millî Savunma Bakanlığının 6 . 8 .  1974 gün ve 

4063/109285 sayılı cevabî yazısında Cumhuriyetin 
lann affına ait 1803 sayılı Kanunun 17 nci maddesi»50 nci Yılı münasebetiyle çıkarılan «Bazı suç ve ceza- 
ile şikâyet konunsunun halledildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir İ!>lcın yapılmasına mahal görüimc<liğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

527 22 . 1 . 1976

338/338 - 8 . 1 . 1974 
MİIMTAZ ONAT
Yeşilova Mah. l uzgölü İlkokul Karşısı

(Dilekçi : Eski hükümlü olup iş talep etmektedir.)

Ş. Koçhisar - ANKARA

(,'alışma Bakanlığının 19 . 7 . 1974 gün ve 13212 
sayılı cevabî yazısında ; Konunun İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği,
21 . 2 . 1972 tarihinden beri uygulanmakta olan yö
netmelik gereğince sakat ve eski hükümlülerin nitelik

lerini bildirir listelerin işyerlerine göndrildiği, iş veren tarafından talep geldiğinde ünitelerince yerleştirilme
sine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği dUşünlUdU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iİKİi ve yetkili idari mer- 
ciye niüracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir iı Îem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyel 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

528 22 . 1 . 1976

339/339 - 9 . I . 1974 
1001 1001 - 1 5 . 3 .  1974 
HÜSEYİN ALMAN
Ballıkaya 817 BAD TÜLZ Königsdorfer Str. 25

(Dilekçi : Almanya'da yüksek öğrenimini bitirdikten 
sonra ikinci bir yüksek öğrenim yapmak isteğinde hu- 
Umduğunu ve okuma hakkı verilmediği takdirde Türk 
vatandaşlığından çıkarılmasını talep etmektedir.)

DEUTCHLAND Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında ; Dilekçinin
dövizli özel öğrenci olarak Almanya’da yüksek öğreni-
1 tini tamamladığı, ayrıca bir yıllık öğrenim sonu staj 

yapma talebininde is’af edildiği belirtilerek, 1111 sayıiı Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin (c) fıkrası 
uyarınca ikinci bir yüksek öğrenim yapma hususundaki dileğinin yerine getirilmesine Askerlik Kanunu bakı
mından imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

529 22 . 1 . 1976



—  10 —

(l> ilâkçeııiıı tarih  ve No. su ile  sabibindn adı, adresi v̂ e dilekçe özetiyle koınıisyon kanarı)

341/341 - 9 . 1 .  1974
12 12 C. S., 103/103 C. S.
ALÎ RIZA ÖNDER
2. l ise Cad. Elmas Apt. No. : 3 5

(Dilekçi : Adlî mercilerde işlerin f^eçiktirildiğinden 
ve hâkimden şikâyet etmektedir.)

Adalet Bakanlığının 1 1 . 7 .  1975 gün ve 19419 
sayılı cevabî yazısında ; Şikâyetin Yüksek Hâkimler 

DİYARBAKIR Kurulu Başkanlığına intikal ettirildiği ve anılan kurulca 
yaptırılan inceleme sonunda şikâyetin inzibatî işlem 
yapılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, ancak da

vaların geçiktirilmemesi bakımından ve benzeri hallere yer vermemeleri için 45 sayılı Kanunun 63 ncü mad
desinin son fıkrası gereğince ilgili hâkimlere uyarıda bulunulmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öxcti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapılnıasma mahal görülmediğine oy hirHğiyle karar verildi.

Komisyonu-'

K arar No. K arar tarihi

530 22 . 1 . 1976

344/344 - 9 . 1 . 1974
SÜLEYMAN ATEŞ
Yenice Mahalle Alaybey Sokak No. : 35

(Dilekçi : 1425 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sını istemektedir.)

Mucur - KIRŞEHİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açuManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğinc oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

531 22 . 1 . 1976

345/345 - 9 . 1 . 1974 
MAHMUT TURAN ve arkadaşları 
Ozanlar Köyü Muhtarı

(Dilekçiler : Konutları, yer kayması afetine maruz 
kalan aileler yeni yerleşme sahasına, kif âyet siz ve dar 
olması nedeniyle itiraz etmektedirler.)

AĞRI İmar ve îskân Bakanlığının 8 . 10 . 1974 gün ve
19839 sayılı cevabî yazısında : Sarıtaş köyünde konut
ları heyelân afetine maruz ailelerin 7269 ve 1051 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesine göre alınan 1 5 , 1 .  1974 gün ve 454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 
aşağı yoldüzü mevkiine yerleştirilmelerinin kesinleştiği bu yere taşınmayı kabul eden ailelere gerekli inşaat 
yardımının yapılması yolunda Valiliğe ve ilgililere talimat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmcdığine oy birliğiyle karar verildi.

Komisyonu-

Karar No. Karar tarihi

532 22 . 1 . 1976



346/346 - 9 . 1 .  1974 {Dilekçi : Dul maaşı bağlanmalını istemektedir.}
HATİCE BALMUMCU
Kuledibi Mah. Ali Fuat Balmumcu eliyle

Hopa - ARTVİN

Gereği dii!^iiniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görUimediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

-  11 -

(1 >iİ6koenâin tarih  ve Xo. su ile sahibdııiıı adı, adresi ve dilelkçe özetiyle Ikıoıııisyün karaj-ı}

533 22 . 1 . 1976

348/348 - 9 . 1 .  1974 (Dilekçi : Boşanma talebinde bulunmaktadır.)
NURTEN SOYSAL
T. T. Triebenbacher 8 München 21 Rudes Heimer 
Str. 17

DEUTSCHLAND

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl man dilekçesinde vaki isteği hakkında yargı organlarına 
müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahşmaLırını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

534' 22 . 1 . 1976

350/350 - 9 . 1 .  1974 (Dilekçiler : İlçelerine Orman Kada'itro Komisyo-
AHMET İLGAN nunun gönderilmesini talep etmektedirler.)

Hisarlı Köy Muhtarı ve arkadaşları Orman Bakanlığı cevap yazısında : 6831 sayılı Or-
Enez - EDİRNE man Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna 3 ek madde ile bir geçici madde eklenmesine 
dair 1744 sayılı Kanunun öngördüğü tüzük ve yönet

melik yürürlüğe girdikten sonra yapılacak çalışma programı gereğince görevlendirilecek Orman Kadastro ko
misyonlarının yeniden kurularak görev taksiminin yapılıcağı, dilekçilerin taleplerinin nazarı itibara alınarak, 
imkân hâsıl olduğunda ilçelerine bir kadastro komisyonu gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç'.khınan dilekçesinde vaki isteği yerine getirileceği cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmeciğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

535 22 . 1 . 1976



- -  12 —

(D ilekçenin tarih  ve No. sn ile  sahiMnİTi adı, adresi ve dilek'Çe özetiyle komisyon k a ra n )

352 352 - 14 . 1 
AHMET YURT 
Şıhbarak Köyü

\^1A

Tomarza - KAYSERİ

(Dilekçi : Hâzineye ait olan Dal tali Y aylasının Şıh 
barak köyüne tahsis edilmesini istemektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının I . 10 . 1974 
gün ve 6923/20552 sayılı cevabî yazısında ; Konunun 
mahallen incelettirilmesi sonunda Baltaiı Yaylasının ;

1. Anılan köy sakinleri tarafından bugüne kadar 
kullanılmadığı, ancak yakınlığı dolayısıyle yalnız Künbetir köyünün bazı seneler mezkûr yayladan istifade 
ettikleri;

2. Tapulama tespitinde söz konusu yaylanın orman rejimi içerisinde bırakıldığı,
3. 6831 sayılı Kanun hükümleri uyarınca anılan yaylanın, kullanılmasının menedildiği ve Toprak Komis

yonunun 1972 yılında yaptığı mer’a tahsisinde de yayla tahsis dışı bırakıldığından orman sahası olduğu anla
şılan bu yer hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık lan an  dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına nıaiıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tariiıi

536 22 . 1 . 1976

1974 (Dilekçiler
temektedirler.)

Hükümetin biran evvel kurulmasını is-353/353 - 14 . 1 
TAHSİN MERT 
İstanbul Belediyesi Barakaları

İSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık^^'*^” dilekçesinde, vaki isteği hakkında 

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

Komisyonu-

537 22 . 1 . 1976

354/354 - 14 . 1 . 1974 
AHMET GÖZÜAÇIK
Karatekin Mah. Kabacaoğlu Sokak No. : 10

ÇANKIRI

(Dilekçi : Emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.) 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü yazısına atfen, 

Maliye Bakanlığı cevabında : Dilekçinin, sandıkla ilgili 
17 sene 11 ay 28 gün hizmeti olup, bu hizmeti 5434 sa
yılı Kanunun 39/c fıkrası gereğince 20 yılı doldurama
dığından, 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri 

gereğince toptan ödeme yapılarak sandıkla ilişiğinin kesilmiş olduğu,
1425 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmasını talep etmekte ise de, sözü edilen kanunun 3 ncü maddesi

11 . 7 . 1971 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, dilekçi bu tarihten önce yaş dolumundan emekliye sevk edildiği.
Keza 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin II işaretli kısmının (c) fıkrasında sayılanların Sandıktan 

faydalandınlmadığı,
5434 sayıh Kanunun 65 nci maddesinde, bu kanunun 12 nci maddesinin II işaretli fıkrasında gösterilenlerin 

borçlanması kabul edildiği.
Dilekçinin, hizmeti stajyer amelelikte geçtiğine göre borçlanmak suretiyle hizmetlerine eklenmesine imkân 

görülemediği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

538 22 . 1 . 1976
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(^Dilekçeuin tarih  ve No. su ile sahibinin adi, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a n ın )

355/355 - 14 . 1 . 1974
Y. ZİYA ŞENEL
Ayhan Mah. Cami Sokak No. ; 33

Alaca - ÇORUM

(Dilekçi Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak 
geçen hizmet süresinin değerlendirilmek suretiyle emekli 
cylığınm artınUnasmı istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 1 . 8 .  1974 gün ve 115625 - 
615 22051 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçi Sungurlu 
Belediyesinde elektrik santrali makinisti iken, 1.11.1969 

tarihinde açığa alındığı ve 1 7 . 1 1 .  1970 tarihli dilekçes ile emekli olduğu, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 91 nci maddesinin (c) fıkrası gereğince 16 yıl sandığa 14 yıl 4 ay Sosyal Sigortalar Kurumuna 
tabi olmak üzere toplam 30 yıl 4 ay fiilî hizmetine ve 810 lira emekli keseneğine esas aylığına karşılık 
1 . 1 2 .  1970 tarihinden itibaren Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar hissesi olarak cem’an 570 lira emekli 
aylığı bağlandığı ve 12 150 lira Emekli ikramiyesi tahakkuk ettirildiği,

İlgilinin 1425 sayılı Kanuna göre tespit edilen 9 pcu derece 1 nci kademe üzerinden emekli aylığının 
yükseltildiği ve emekli ikramiye farkının da tahakkuk ettirildiği,

Ayrıca dilekçi, 1214 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte (açıkta olup) görevde bulunmadığından 
anılan kanunun ek I nci maddesi hükmünden faydalarjr jrılmak suretiyle, sigortalı hizmetlerinin değerlendi
rilmesinin mümkün olmadığı ve dilekçi hakkında yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği riüşünlildii : Dilekçinin yukarda özeti açıkhman dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonunıu/- 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

539 22 . 1 . 1976

356'356 - 14 . 1 . 1974 (Dilekçi Yanmış olan evinin yerine ev yapmak
DURALt KARAMAN mesken kredisi istemektedir.
Hacıhüsrev Mah. Arapzade Dergâhı Sk. Dahçe içi 
No. ; 53 Kasımpaşa - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açtkliinan dilekçesinde vaki isteği hakkında İdarî mercie or
ganlarına miiracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalınmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i<>!crden olması hasebiyle Komisy»>numıızca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. K arar No. Karar tarihi

540 22 . I . 1976

357/357 - 14 . 1 . 1974 
MEHMET BAHÇE ve arkadaşları 
Çerit Köyü

Çağlayan - KAHRAMAN M AR AŞ

(Dilekçiler : Yurt dı^ma işçi olarak gönderilmeyi 
talep etmekledirler.)

Çalışma Bakanlığı cevabî yazısında : Dilekçilerden 
Mustafa Açıkgöz, Mehmet Gökçe ve Mehmet Fidan’ın 
mesleklerinde gönderilme sıralarının henüz gelmediği, 

Mehmet Bahçe ve diğer arkadaşlarının ise müracaat kayıtlarının bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkh^nan dilekçe.sinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir i.vlcm yapılınasina mahal görülmediğine uy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

541 1976
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(DilokçonMi tarih  ve N ü. s u 'ile sahibdnin adı, adresi ve dilekçe özcıtiyle komisyon k a ra rı)

358/358 - 14 . 1 . 1974 
ŞEVKET KORKMAZ 
Göynük Bucağı Muhtarı

Dilekçi : Kuraklık nedeniyle hasar gören Göynük Bu
cağı'na yemlik kredi verilmesini talep etmektedir.)

Karlıova - BİNGÖL
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı cevabî ya

zısında : Kuraklık nedeniyle mahsûlleri hasar gören ve 
bu durumları hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen 
çiftçilere 14 . 6 . 1973 gün ve 7/6658 sayılı K ararna

meye göre yemlik kredi verildiği, Göynük bucağı içinde 1 085 000 TL. yemlik kredi tefrik edilmiş ve lüzumlu 
plâsman T. C. Ziraat Bankası şubelerine gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düışUnUldü : Dilekçinin yuknrtla özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği yerine gctirüecegi ciheHe 
Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülme d iğ5ne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

542 22 . 1 . 1976

359,359 - 14 . 1 . 1974 
AÇLAN ONAT
M. Hükümet Tabipliği Sağlık Memuru

(Dilekçi : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 ncii 
maddesinde değişiklik yapılmasını istemektedir.)

İZMİR

Gereği diişünüHii : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu? çalışmalarını dii/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

543 22 . 1 . 1976

360/360 - 14 . l . 1974 
ALÂA7TİN OKKA
Maden Prespektörü Muştakbey Mah. Yayla Sk. 
No. : 6

MUĞLA

(Dilekçi : Muğla - Köyceğiz kazasında bulunan 
Sıtkı K açm ana ait krom madeni sahasını işletme ruh
satnamesinin iptal edilmesi gerektiğini bildirerek muame
lenin usulsüz yürütülmesinden şikâyet etmektedir.)

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı cevabî yazı
sında ; Dilekçinin ileri sürdüğü iddiaların ve şikâyet
lerin varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Komisyonu-

K arar No. Karar tarihi

544 22 . 1 . 1976
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(üilck^miıı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dâlekçe özetiyle koalisyon karai'i)

361/361 - 14 . 1 . 1974 (Dilekçi : Vergi borçlarının A f Kanunu diamda
MEHMflT ÖZTARHAN bırakılmasını istemektedir.)
137. Sk. No. : 63/5

Hatay - IZMİR

Gereği flü. î̂inUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansuıa konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

545 22 . 1 . 1976

364/364 - 16 . 1 . 1974 (Dilekçi : T. C. Emekli Sandığı Kanununda deği-
MUCİP KHMÂL YERİ iniklik yapılmasını istemektedir.)
Bahariye C ad. No. : 61/4

Kadıköy - İSTANBUL

Cîereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
(asansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına niahal Körülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

546 22 . 1 . 1976

368/368 - 16 . 1 . 1974 (Dilekçi : Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Aka-
IfANİFÎ ÇALIŞKAN demişinin Şubat ayında sınav yapmadığından yakın-
Salköprü Malı. Çekemler Çıkmazı No. : 13 maktadır.)

MALATYA

Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışn^alannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına niahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

547 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile saMbinâjı adı, adreisi vo ddlftkçe özctiyk  komisyon karan)

369 369 - 16 . I . 1974 
AYDIN TOPAL 
Sivas C ad. No. : 97 A

(Dilekçi : Vatanî görevini er olarak yapmak iste 
inektedir.)

ORDU

Gereği diii^iniildü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki istedi kanun teklifi veya 
(asansma konu tc^il eylefliği cihetle Komisyonumuy; çalışmalarını düzenleyen 140 .sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olmas: hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

548 22 . I . 1976

370/370 - 16 . 1 . 1974
OSMAN ERKAN
Eski Belediye Başkanı (Çiftçi)

(Dilekçi : Hâzineye olan borcunun A f Kanunu kap
samına aUnmasuu istemektedir.}

Seydişehir - KONYA

(«ereği düşiinüldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansııv.i konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonı muzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

549 22 . 1 . 1976

376 376 - 16 . 1 . 1974 
NACİ AVGAN 
Yukarı Mahalle

(Dilekçi : 1973 yılı hacından itibaren imlenen suçla- 
ların A f Kanunu kap<;amı dışında hırakılmastnı iste
mektedir.)

Tuzluca - KARS

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle Ko.nıisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Ki>rülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

550 22 . I . 1976
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(Dilekçiiniu tarih ve No. su ile sakibiikiıı adı, adresi ve dUekçii üüetiylc komisyon kamrı)

384/384 - 19 . 1 . 1974 (Dilekçi : Oğlu Osman Bahadır ın işlediği suçların
MEHMET BAHADIR /1f Kanunu kapsamına alınmasını istemektedir.}
Seyit Ömer Mah. Mecitbey Sk. No. : 14

Şehremini - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçi dilekçesinde, Af Kanunu kapsamına alınmasını istediği sanık oğluna ait dosyanın 
halen Askeri Y;ırgıtayda tetkik edilmekte olduğunu ifa(!e ettiğinden, vaki isteği Komisyonumuz çalışmala
rını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş
lem ypaiimnsına mahal Rimilmediğine oy birliğiyle kaıar verildi.

Karar No. K arar tarihi

.551 22 . 1 . 1976

387 387 - 19 . I . 1974 (Dilekçi : Tapu ve Kadastro Okulunu bitirenlerin
7AHSİN MARKALOGLU i'c fiibi işlere yetkili olduklarını sormaktadır.)
İl İmar Müdürlüğü Kadastro Fen Memuru

TRABZON

(Jereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkt inan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalış, lalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

552 22 . I . 1976

399 399 - 22 . 1 . 1974 (Dilekçi : 326 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
ESAT KIRKGÜL istemektedir.)
Çatak Köyü İlkokulu Eğitmeni

Ovacık - ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis>’onu..ıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

553 22 . 1 . 1976
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Dilekçenin uirih ve \ü ,  su ile salıiUmın adı, adresi ve dilekle özetiyle komisyoii kaı-an^

400,'400 - 22 . 1 . 1974 (Dilekçi : Zonguldak hâkimlerinden şikâyetçidir.)
394,394 - 8 . 3 . 1974 •
HÜSEYİN BURGUCUOüLU 
Belediye Sitesi Yoi Ayrımı No. : 17

ZONGULDAK

Gereği diişUniildü : Dilekçe konusu iş, dilekçinin ifi: desine Röre halen yargı organınca İncelenmekte olduğu 
cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 14C sayılı Kanonun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına m ıhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

554 22 . 1 . 1976

407/407 - 22 . 1 
KEHMİ SATIR 
Kurtuluş M ah.

1974 (Dilekçi . 12 yıllık serhest çalışmasının Hafi Kurca 
* (cıvnmasınt istemektedir.)

Fatsa - ORDU

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı’.lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği c ihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması h ıseb3y!c Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

555 22 . 1 . 1976

421 421 - 23 , I . 1974 
FAİK KOC,
Güventepe Mevlâna İlkokulu Yanı No. ; 1251

Yenimahalle - ANKARA

(Dilekçi : İstiklâl Madalyası helf^esınin geri alın 
ması işleminin iptalini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesndc vaki istedi Komisyonumu/ çalışnuj- 
lannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

556 22 . I . 1976
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(Dilck/;eniıı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adreai ve dilekçe özetiyle konıiüyon kai’an)

425/425 - 26 . 1 . 1974 
ŞEFİKA BAYSAN 
Enverpaşa Caddesi No. : 47

(Dilekçi : Edinin 1929 - 1938 yıllan arasındaki hiz
metlerinin Kon çıkan kararnamelere ^öre de^>erlendiri- 
lerek intibakının yükseltilmelini istemektedir.)

DENtZLt T. C. Emekli Sandığının 14 . 10 . 1974 gün ve
20-4/91788-93 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin ölü 
eşi 3 . 1 .  1949 tarihinde 27 yıl 5 ay 14 gün hizmet 

ve 50 lira asli maaşla emekli olduğu, 18 . 2 . 1960 tarihinde vefat ettiği ve T. C. Emekli Sandığı M üdür
ler Kurulu kararı ile 1 . 4 . 1961 tarihinden itibaren 399 lira aylık bağlandığı, bilâhara 1425 sayıh Kanunun 
geçici 3 ncü maddesine göre 8 nci derecenin 1 nci ka.lemesi üzernden dul ve yetim aylıklarının yükseltildiği. 

Gerçi, 1 . 3 .  1970 tarihinden sonra ölen veya emekliye ayrılanların intibakları 2 ve 8 sayılı Kanun Hük
mündeki kararnameler gereğince daha önce değerlendirilmeyen hizmtlerinin nazara alınacağı öngörülmekle 
beraber, dilekçinin eşi anılan tarihten önce 3 . 1 .  1949 da emekli olduğundan ancak, 50 lira asli maaşı aldığı 
31 . 5 . 1947 tarihi ile ayrıldığı 3 . 1 .  1949 tarihine kadar geçen süre için 2 kademe verilmek suretiyle 
8 nci derecenin 2 nci kademesine intibak ettirilerek aylıkları Müdürler Kurulu kararı ile 1 . 6 .  1973 tari
hinden itibaren 1 262 liraya yükseltildiği belirtilmekte bu durumda söz konusu kararnameler uyarınca ilgilinin 
1929 - 1938 yılları arasındaki hizmetlerinin değerlendi, ilmesi ve aylığının 4 ncü dereceye yükseltilmesinin 
mümkün olamayacağı bildirilmektedir.

Gereği (lüşiiııiildü : Dilekçinin yukarda özeti açık'anan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy I)irliğiylc karar verildi.

Komisvonu-

Karar No. Karar tarihi

557 22 . 1 . 1976

426/426 - 26 . 1 . 1974
MUSTAFA ÜNAL
Orman îşletme Müd. Müstahdem

(Dilekçi : Askerlik hizmetinin intibakına sayılmasını 
istemektedir.)

İlgaz - ( , 'ANKIRI

Orman Bakanlığının 30 . 7 . 1974 gün ve 
15003/31095 sayılı cevabî yazısında : 657/1327 sayılı 
Kanunun 84 ncü maddesine göre 30 . II . 1970 tari
hinden önce askerlik yapmış ve memuriyette olanların 

askerlik hizmetleri intibaklarında nazara alınmayacağı hükme bağlanmış olmakla beraber dilekçinin 31.5.1974 
gün ve 14991 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek geçici 15 nci 
maddesi ile yeniden düzenlenecek intibaklarda bu hiz netinin de değerlendirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirileceği cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme Jiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

558 22 . 1 . 1976
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( nile.kçeııiıı tarih vc No. su ile sahibinin adı, adresi ve d ik ‘kç« özetiyle komisyon karaı-ı}

427 427 - 26 . I . 1974 
OSMAN BAYOL
Toprak ve İskân Müdürlüğünde Memur

(Dilekçi : 1941 - 1945 tarihleri arasında geçen (40) 
ay askerlik süresinin kademe ve derece yükselmesinde 
intibakına sayılmasını istemektedir.)

NİĞDE T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 26.9.1974 
gün ve 348680/12.551.58 sayılı cevabî yazısında : Dilek
çinin talebi 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 

kapsamına girdiğinden şimdilik yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü!>iinük!ü : Dilekçinin yukarda özeti açı^lanan dilekçesinde vaki isteği iİR’li vc yetkili idari mer
cilerce yenne getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işJem yapılmasma mahal Röriümediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

559 22 . 1 . 1976

428 428 - 26 . 1 . 1974 
LÜTFİ KÜLAH 
Or - İş. Müdürü

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürenijı kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesinde intibakına sayılmasını istemek 
tedir.)

İLGAZ Ulaştırma Bakanlığının 16 . 12 . 1974 gün vc
i i 160.13420 sayılı cevabî yazısında : Dileğin 12 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ile yerine getirileceği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bl/ i l̂cm yapılmasına mahal ;;örüimediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

560 22 . 1 . 1976

430/430 - 26 . 1 . 1974 
MUAMMER KILYUMAK 
İl tmar Müdürlüğü Daktilo Memuru

NtGDE

(Dilekçi : 1956 - 1958 tarihleri arasında geçen (24) 
ay askerlik süresinin kademe ve derece yükselmesinde 
intibakına sayılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı dannn dilekçesinde vaki isteği 12 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname kapsamına girdiğinden ilgili vc yetkiii İdarî mercücrce yerine getirileceği cihetle Komisyo
numuzca bir iş'em yapılmasın.') mahal olmadığına o , birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

561 22 . 1 . 1976
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(Üiiokçenin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dileikçc özetiyle komisyon karaa'i)

431/431 - 26 . 1 . 1974 
MUSA SÖNMEZ ve ark.
Bayındırlık Müdürlüğü İnşaat Teknisyenleri

(Dilekçiler : Bayındırlık Bakanlığı Merkez ve Taşra 
teşkilâtmLİa görevli teknisyenlere yan fkleme verilmesini 
istemektedirler.)

TIJNC Fl.İ Bayındırlık Bakanlığı cevabî yazısında ; 26 . 10 . 1973 
tırih , 14697 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1/133} 
sayılı Kararnamenin Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili 

kısmının 21 ve 22 sıra numarasında yer alan personel için tespit olunan miktar, dilekçilerin fiilî durumuna 
uymadığından yan zamların Sanat Enstitüsü mezunlarına .verilmesine imkân görülemediği, ancak bu konuda 
çalışmalar yapıldığı belirtilmekte, ayrıca Teknisyen Okulu mezunu olup 25 . 8 . 1972 tarihinde göreve 
başlayan Ahmet Şan’a bahis konusu kararname uyarınca 1 . 1 1 .  1973 tarihinden itibaren 600 lira güçlük 
zammının ödenmekle isteğinin is'afı cihetine gidildiği bildirilmektedir.

Gereği dü^iiııiildü : Dilekçinin yukarda ü/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir İ!jlem yapılmasmn mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

562 22 . 1 . 1976

432/432 - 26 . 1 . 1974 
NİHABET AYRANCI 
Kurtuluş Yaman Ali Sok. No. : 48/2

(Dilekçi : Çocuğunu, tedavi ettirmek, üzere 
(lığına gönderilmesini istemektedir.)

yurt

Kurtuluş - İSTANBUL
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 2 . 8 .  1974 

gün ve 5340-34/11220 sayılı cevabî yazısında ; Dileğin 
İstanbul Valiliğine intikal ettirildiği, ve dilekçinin evi 
sosyal hizmetler merkezi görevlilerince ziyaret edildiği, 

halen ortaokula devam eden oğlunun küçük yaşta felç olduğu ve kısa süre evvel de trafik kazası geçirdiği 
İstanbul’da tedavi ettirildiği belirtilmiş, şimdi ise adı geçen elemanlarca ücretsiz tedavi edileceğinin bildiril
mesi üzerine dilekçinin yurt dışında tedavi edilmesi tale'jinde ısrar ettiği ve yapılan teklifi kabul etmedikleri 
ve fakat Valilikçe mevcut imkânlardan yararlandınlı.ıak için çalışılacağı anılan Valiliğin yazılarından anla
şıldığı bildirilmektedir.

(•ereği dü<$üniiiı]ü : Dilekçinin yukarda ö/eti açık i man dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu' 
mu/ca bir i->lem yapıimasıııa mahal RÖriiimediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

563 22 . 1 . 1976

434/434 - 26 . I . 1974 
RUMEYSA ÖZTÜRK 
Göçmenler fşhanı Kat : I No. : 108

(Dilekçi : Başanzlık gösterdiği dersten mâruz kal
dığı mağduriyetlerinin tespit ve halledilmesini istcmek- 
t ’dir.)

SAMSUN

Karar : 1803 sayılı Af Kananunun 15/4 maddesi ile bu kabîl şikâyetlerin konusu halledildiğinden. Ko
misyonumuzca yapılacak işlem buîunnıadığına karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

564 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tariiı ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve diLekç-e Özetiyle komisj^on kararı)

443/443 - 29 , 1 . 1974 (Dilekçi : A f Kanunu ile âdil olmayan sonuçların
CEMfLE KABAKÇI yaratılmamasını istemektedir.}
Divanlı Mah. Namık Kemâl Sok. No. : 37

KAHRAMAN MARA5

Gereği düşünüldü : A f  Kanunu 1803 sayı ile kanun'.a<>mış olduğundan Komisyonumuzca bir i<>lcm yapıl
masına mahal sörülmediiğne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

565 22 . I . 1976

446/446 - 29 . 1 . 1974 (Dilekçi : Malatya'da İnönü Üniversitesi kurulma
BEDRi K A Y A  stnı istemektedir.) ı

5 nci tşletme Demiryo! Personeli 
Başkâtip

M A L A T Y A

Gereği düşünüldü : Mütalaasın:! başvurulan Mi lî Kğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulunun
12 - 13 . 4 . 1974 tarihlerinde yaptığı toplantıda konırnun görüşüldüğünü, yeni bir üniversite açılması için en 
a / iki fakülte kurulması gerektiğinden VÖK'ce tenkil edilen Yükseköğretim Planlaması Komisyonunun, 
üniversitelerle temas ederek iki fakültenin hangisi ohıcağı hususundaki görüşünü YÖK’e getirmesine karar 
verildiğini bildirdiğinden, idari mercice halli öngörülen bu husus hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No Karar tarihi
i , _______  __________

566 22 . 1 . 1976

454 454 - 29 . 1 . 1974 (Dilekçi . Taşaron olarak çalıştığı hir in.^aat şirke
HAŞAN TOPAL tinden paracını alamadığından yakınmaktadır.}
Dikmen Gazino Arkası İlker Mah.
Bakkal Selâhattin Kaçar eliyle No. ; 740

ANKARA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki'isteği ilgili ve yetkili yargı 
organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle K o m i s y o n u m u / ,  çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması ha.sebiyle Komisyonumuzca hir işle mypailmasına mahal görülmediğine oy birli* 
ğıyle karar verildi. •

Karar No. Karar tarihi

^67 22 I 1976
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(I>ilekçenm tarih ve No su iic s-ihibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

455/455 - 29 . 1 . 1974 
()MER BEYGO
Cumhuriyet Mah. Miyan Sk. No. ; 26

Söke - AYDIN

(Dilekçi : Hakkında alınan sınırdı^ı kararının 
kaldırılarak Türk vatandakiığma alınmasını istemekte
dir. )

Gereği düşüniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mcr- 
cic müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuz çalış:nalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait İ!}lcrden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine o y . birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

568 22 . 1 . 1976

458/458 - 29 . 1 . 1974 
ALt ELVAN 
F-.senboğaz Köyü

Göle - KARS

(Dilekçi : Köylerinin yol, su elektrik ihtiyaçlarının 
yjderilmesini istemektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 . 6 .  1974 
:;Ljn ve 3413 sayılı cevabî yazısında : İstekler hakkında 
ypailacak projeyi müteakip sıraya alınacağını bildirmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkS:'inan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy_ birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarih:

569 22 . 1 . 1976

459/459 - 29 . 1 .1974 
BEKİR COŞKUN 
Hamal
Şerefiye Mah. Garipler Mezarlığı Başında oturur

VAN

(Dilekçi : 20 nüfusa bakmakla vazifeli olduğunu, 
k?ndi gelirinin buna kâfi gelmediğini, zira hamallık 
yaptığını bildirerek Devletçe yardım yapılmasını istr- 
ııektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık'.:nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalış .lalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

570 22 1 . 1‘T76
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(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilckce özetiyle komisyon karan)

460/460 - 29 . 1 . 1974 
ALİ OKTAY
Tahtakale Uzunçarşı Cad. (Tanburacı) Gorenli Han

İSTANBUL

I Dilekçi : 1479 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal sörülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

571 22 . I . 1976

465/465 - 29 . 1 . 1974 
HARUN AYDEMİR 
Ivedik Cad. No. 140-C

(Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden maaş bağlan- 
nıannı istemektedir.)

Yenimahalle - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıt.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu.' çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar larihi

572 22 . 1 . 1976

469/469 - 29 . 1 . 1974 
ŞERAFETTtN ÖZARSLAN 
tncedayı Mah. Bakım Yolu No. : 9

(Dilekçi : 9 aylık maa) farklarını alamadığından 
şikâyetçidir.)

SİNOP
Maliye Bakanlığı cevap yazısında ; Hataen Ocak - 

Aralık 1974 normal çeklerinin Malatya Ziraat Banka
sına yollandığını, bilahara bu çeklerin ilgilinin bulun

duğu Sinop Ziraat Bankasına 3 . 1 1 .  1973 tarihinde postalandığını
Keza 1 . 6 .  1973 ilâ 31 . 12 . 1973 aylık farkları tutarı 2 152,5 TL. nm. Ocak - M art/1974 ayları fark

ları tutan 922,5 TL. nın. Nisan - Aralık/1974 intibak farkları ve Mart - Aralık/1974 8 katsayı farklarının 
Sinop Ziraat Bankasına •yollandığını bildirmiştir.

Cîereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesindeki isteği idarece yerine getirildiğinden 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Köriilmodiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

573 22 . I . 1976
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(IHlekçeııin t-anh ve Xo. su ile sahibinin adı, ;uhvHİ ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

470'470 - 29 . 1 .1974  
NACt SEVEN 
Trahom Sağlık Memuru

(Dilekçi : Sağlık memurlarına da doktorlar gihi iş 
rJiçUiğii \c iş riski adiyle ödeme yapılmasını isfemek
ledir.)

KAHRAMAN MARAŞ
657 ve tadili olan 1327 sayılı knunlarda kimlere ne 

suret ve nispette ış güçlüğü ve iş riski zammı ödenece
ğinin bütçe kanunlarında tespit olunacağı belirtilmiş ve 

1971 yılından itibaren bu hususun tespiti Bakanlar Kuruluna bırakılmış bulunmaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukurda Ö7.eti açikl.ınan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışrlalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ail işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca lıir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

574 22 . 1 . 1976

471/471 - 29 . 1 . 1974 
MEHMET VATAN ve arkadaşları 
Tabakhane Mah.

(Dilekçiler . Henüz kesinleşmemiş Ucunda 
vekâlet ücretinin istenmesinden şikâyetçidirler. )

vazıh

SİMAV
Hukuk mahkemelerinden çıkan kararların yalnız 

gayrimenkul ihtilâfına ait olanları kesinleşmeden infaza 
I onamaz. Bu itibarla bu kayıt dışında bulunduğu an- 
I ışılan davaya ait ilâmda yazılı vekâlet ücretinin isten

mesi kanuna aykırı değildir. Ancak, temyiz eder ve l.arar lehinize dönerse ödediğinizi geri almanız kabildir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cilıetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması har^biyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verilrli.

Karar No. Karar tarihi

575 22 . 1976

472/472 - 29 . 1 .1974 
2^/23 - 30 . I . 1974 
MUSTAFA KAYIN ve arkadaşları 
Gaziantep Vilâyet memurları

(Dilekçiler : Memurların sorunlarına çare hulunma- 
\mı mevzuatta ve tatbikattaki aksaklıkların düzcltilme- 
s'ni istemektedirler.)

GAZİANTEP

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde \aki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eyletliği cihctlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuı lu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

576 22 1 1976
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(Dilekçenin tarih vc Xo. su ile sahibinin adı, adrosi ve di'okçe özetiyle kuınisyon İvararı)

473/473 - 29 , 1 . 1974 Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden maa.'i haklan-
AHMET BADAK masını istemektedir.}
Ragıpbey Mah. 22 Sk. No. >

AKHİSAR

Gereği düı^UniildU : Dilekçinin yukarda özeti açı{Janan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.'^arısına konu teşkil eylediği cshetle Komisyonumu : çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonr?muzca bir işlem yapılmasına mahal gömimediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

>77 2? I 1976

4 7 4 / 4 7 4  - 29 . I . 1974 (Dilekçi : Evvelce kendisine tahsis edilen tarlaya
ARIF ORAL zilyet olmadığmdan bu arazinin Hâzineye intikal etti-
Karapınar Mah. Çamlık Sk. No. : 5 ğinin kendisine bildirildiğini beyanla, çıkarılması dü-

HSKİŞEHİR ^ünülen Genel A f Kanunundan yararlandırılarak arazi
sinin tekrar kendisine verilmesini istemektedir.)

Gereği diişiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetk Komisyonumu;: çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal sörülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

*î78 22 . 1 . 1976

475/475 - 29 . 1 . 1974 (Dilekçi : İhbarlarına değer verilmediğinden ^ikâ-
l  URHAN YİĞİTBAŞI yetçidir.)
Abidei Hürriyet Cad. No. ; 37

Bomonti - İSIANBIII,

Gereği dıüşüniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie mürucaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalr?malannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

579 22 I . J976
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( DilekçenİJi tarih ve No. su ile sahibiiLİıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle kom isyon k aran )

476/476 - 29 . 1 . 1974 
HAŞAN AŞIK
3000 Hannover Türk Kültür ve Cemiyet Başkanı

DEUTCHLAND

(Dilekçi :• Anavatandan uzakta dış ülkelerde çalışan 
isçilere Hükümetin il/ î ve olâka göstermediğinden şikâ
yetçidir. )

(rcreği dü!;iinuidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği il ;̂ili ve yetkili İdarî mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışMalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyoııumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

*̂ 80 22 . 1 1976

478/478 - 29 . I . 1974
MUSTAFA KİR
Obruk Mah. Başgötüren Köyü

K. KONYA

(Dilekçi : Sahip olduğu gayrimenkulde çıkıp mahke
meye intikal eden niza dolayısıyie davanın safahatından 
vc’ aleyhine tecelli etmesinden şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : .Şikâyeti mahkemeye intikal etrıiş bulunan mahkemenin karan ile ilgili olduğundan. 
Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kan ınun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülnıerVğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihî

581 22 . 1 . 1976

479,479 - 29 . 1 . 1974 
İBRAHİM SÖNMEZ 
Karşıyaka Mah. 9. Sokak No. : 54'3

Yenimahalle ANKARA

- (Dilekçi : İntibak işleminden şikâyet etmekte, mağ- 
ıhıriyetinin giderilmesini istemektedir.}

Maliye Bakanlığı 15 . 5 . 1974 gün ve 115501 - 
1047 - 14948 sayıh cevabî yazıda ; İlgilinin dileğinin 
kanun hükmündeki kararname mevzuu olduğu bildiril- 
nekledir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öz^ti açıki nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî nıer- 
cic müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca b 'r işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

4 Karar No. Karar tarihi

582 22 I 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. suâle salıibinin adı, adresi ve clilekçe özetiyle komisyon karan)

484,484 - 29 . 1 . 1974 
AHM El İNAN 
Ortaköy Mah.

()renlı Köyü ■ Al AC '̂AM

(Dilekçi : $cref aylımı ve madalyasının f^cri veril
mesini talep etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığı 21 . 5 . 1974 gün ve 
4063-74-108548 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin fi
rarı tespit edildiğinden şeref aylığı ve madalyasının iptal 
edildiği bildirilmektedir.

G crc^  düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
d e  veya yargı organianna müracaatı gerektirdiği cilıctle Komisyonumu/ca î>ir işlem yapılmasına mahul 
göriilmediğnc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

58.̂ 22 . I . 1976

485/485 - 29 . 1 . 1974 
CAFER ÜNAL
İst. Üni. Tıp. Fakültesi Kütüphanesinde Memur

Beya/.ıt - İS İ AN BU!

r,nı>
(Dilekçi : 1970 tarihinden i'mceki askerlik hizmetle- 

intibaklarına sayılmasını iytemektedir )

Maliye Bakanlığı 14 . 5 . 1974 gün ve 115500 - 
3095 - 14765 sayılı cevabî yazısında ; İlgilinin dileğinin 
kanun hükmünde kararname mevzuu olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda Ö2:eti açfUanan dilekçe.sinde vaki isteği iigilt ve yetkili İdarî mer> 
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyo'iunıu/;cr bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

584 1976

486/486 - KAZIM ONUR 
Nizamlar Köyünde

(Ddekçi : Yıpranma zammını alamadığından ve pa
ranın avukatına ödendiğinden .şikâyet etmektedir.)

Devrek - ZONGULDAK
Çalışma Bakanlığının 22 . 8 . 1974 gün ve 16361 

sayılı cevabî yazısında : Konunun Zonguldak Dölge 
Çalışma Müdürlüğünce incelettirildiği, E. K. İ. (Ereğli 

Kömür işletmeleri) Kurumuna karşı açılmış bulunan dava sonunda mahkemece verilen kararla ilgili olarak 
konunun dilekçi ile avukatı arasında halledilmesinin mümkün olduğu aksi takdirde yargı organlarına başvur
ması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/eti açılvlanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

585 22 . I 1976
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(Dileliçcıım tarih vo. No. su ik  sahıibiııin adı, «uİK-si ve diiek^o ozetâyle koniilsyoıı kararı)

21-21 e. s. 490/490 - 29 . 1 .1974 
HlLMÎ ÖZDENHR ve arkadaşları 
Sülün Sk. No. : 20

Levent - İSTANBUL

(Dilekçiler : Belediye ve İmar mevzuatına aykırılığı 
I spit edilerek yıkma karan verilmiş btdunan mesken-
I rle ilgili yıkma ve sair cezalarında Genel A ffın kap 
.'■amma alınmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkLınaiı dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi vej'a 
lasansına konu teşkil cyledrğj cihetle Komisyonumuz çalışmabnnı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuı luzca bir işlem yapılmasnıa mahal Rörülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

586 22 . I . 1976

491 491 29 . I . 1974 

MEHMET OKUMUŞ 
Korkut Köyü

(Dilekçi : Genel A j Kanunundan faydalandırılma 
m  falep etmektedir.)

KAHRAMAN MARAŞ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuk.ırda özeti açıkl :nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Kom?fiyoium^uz çalışnıalannı dü/,enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komîsyonuı ıuzca bir işlem yaprlmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

587 1976

492/492 - 31 . 1 . 1974
EBUBEKİR AY ve arkadaşları
33 Braunschvveig Alte Leip Ziger Str. 117, 118 Bhvv

DEUSTCHLAND

(Dilekçiler : Köylerinde pasla olmadığından m ektup
larını zamanında almadıklarından şikâyetçidirler )

Ulaştırma Bakanlığı cevap yazısında : Konu üze
rinde durulduğu ve mektupların geçikmeden ulaşabil- 
rıesini temin için ilgililere gerekli talimatın verildiği 
l)ildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapîlmasına mahn] j;<>rülmcdiğine oy f irJiğiyle karar verildi.

Komisyonu-

Karar No. Karar tarihi

588 22 . 1 . 1976
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( D ilekçenin tarih  ve No. su ile sahibinin adı, adresi vc (.liiökçe jz e tiy l’e komisyon k a ra n )

194,494 - 31 . 1 . 1974 
HİKMET GÜVEN 
Tapulama Müdürlüğü reknısyenı

(Dilekçi : Çalışma koşullarının ağır olması nede-> 
niyle yılda 2 ■ 3 ay iliharî hizmet zammı verilmesini 
istemektedir.}

MERZİFON
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne atfen Baş

bakanlık cevabî yazısında : Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü taşra teşkilâtında görevli tapulama teknis

yenlerine görevlerinin ağırlığı nedeniyle, Bakanlar K ırulunun 5 . 8 .  1972 gün ve 7,4821 sayılı Kararı ile 
maaşlarının dışında her ay 400 TL. iş güçlüğü zamını ve 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi uyarınca da 
arazi tazminatı olarak günlük yevmiye ödenmekte olduğu.

Ayrıca görevlerinin ağırlığı nedeniyle emeklilik hikmetlerine yılda 2 - 3 ay itibarî hizmet süresinin eklen
mesi hususu ancak T. C. Emekli Sandığı Kanunundı değişiklik yapılması ile mümkün olacağı ve bu konu
da da halen hazırlanmış kanun tasarı veya teklifinin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açiAİanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylettiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon jnıu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

589 22 . I . 1976

496/496 - 31 . 1 . 1974 (Dilekçi : Kaatilin, A f Kanunu kapsamı dışında
HAŞAN ve HAVVA AKBAÎ> hırakümasını istemektedir.)
Gazikemal Mah.

Gediz - KÜTAHYA
Cvereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı Manan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu ’; çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Konıisyon:ımuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

590 22 . 1 . 1976

497, 497 - 31 . 1 
HAŞAN AYDIN 
Şeyhulaş Köyü

1974

BAFRA

(Dilekçi : $eref aylığı ve madalyasının ^eri verilme
sini talep etmektedir.)

Millî .Savunma Bakanlığı 21 . 5 . 1974 gün vc 
4063.1-573-74/108544 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin 
İstiklâl Harbinde tebdil hava tecavüzü bulunduğundan 

Şeref ayhğı ve madayasmın iptal edildiği bildirilmek tedir.
Gereği düşünüldü ; Difekçnün yukarda özeti açır^lanan düekçe.sinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer

cie veya yargı organlarına ııiüracaati gerektirdiği cihetV' Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül
mediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

591 22 . I . 1976
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( Dil ok e İlil ı tarih  ve Xo. suâle sahibinin a-dı, adresi ve dilekçe özetiyle k'omisyon karaı-ı)

498/498 - 31 . 1 . 1974 ^ (Dilekçi : A f Kanunundan istifade ettirilmesini is-
NEC'İP ÖZSOY t'inektedir.)
Köpniköy İstasyon Şcfı

Pasinler ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilckçinm yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyunumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden oimnsı hasebiyle Konüsyonurıuzca bir işlem yapılmasına »mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

592 22 . 1 . 1976

500'500 - 31 . 1 . 1974 (Dilekçi : Devlete ait yabani zeytinlik sahayı açıp
HURŞİT İN acılatarak verimli hale getirdiğinden tapusunun veril-
Pazarkuran M ah. / )csini istemektedir.)

Ortaklaı - GERMENCİK  ̂ ^  , ,  o l ^Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan
cevabî yazıda : Dilekçinin istediği parseli kaçak olarak
'e  devlet arazisine tecavüz etmek suretiyle benimseyip

imar ettiği ve 3573 sayılı Kanundan yararlanmasının kabil olmadığını bildirmiştir.

Ciereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkfıınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy [jîrliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

593 22 . 1 . 1976

502/502 - 31 . 1 . 1974 (Dilekçi : 506 sayüı Kanunda değişiklik yapılmasını
HİLMİ ÖZTÜRK ,stemektedir.)
Eski Dalayoba Köyü No. ; 7

Kartal - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eli açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veja 
taşanım a konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düi'cnleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması h;ıscbiyle Komisyonumu7xa bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

594 22 . 1 . 1976
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(Dilek(;eimı tarih ve Xo. su ile sahibinin a>dı, adresi ve dilekg''! özetiyle koınisyojı kararı)

503/503 - 31 . I . 1974 
AV. EDİP DÖNMFZ

Havza SAMSUN

(Dilekçi : Katillerin A f Kanunu dtşmda bırakılma 
sını istemektedir.)

Gereği düı^iinüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açı^ ianan dilekçesinde vaki isteği Ivamın teklifi veya 
tanrısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu : çalışmalanm düzenleyen 140 sajılı Kanunun 5 nei 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonjmuzca bir işlem yapdmasına mahnl görülmedig’ne oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

595 1976

504/504 - 31 . 1 . 1974 
MEHM I'T ŞEKER 
Büyük Karapınar Koyu

(Dilekçi . Katillerin A] Kanunu dışında bırakılma 
sını istemektedir )

1-Tmenek KONYA

Gereği diışünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açı!ianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu: çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon-ımuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

5% 22 . 1 . 1976

505/505 -31 . I . 1974 
SEFER METtN
Gölpazan Din Görevlileri Derneği Yönetim Ku 
rulu Başkanı ve arkadaşları

Gölpazan BİLECİK

(Dilekçi İntibak işleminden şikâyet etmekte, 
mağduriyetinin giderilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığı 15 . 5 . 1974 gün ve 115500 
^123 - 14946 r>ayıh cevabî yazısında ; İlgilinin dileğinin 
kanun hükmündeki kararname mevzuu olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşiinüklü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetlc Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedikine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

597 22 . 1 . 1976
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( Dilek(^eııin tarih ve No. su ile sah ib iıılıı adı, adresi ve dilekçe özetiyk küiııisyon k a ra rı)

m /5 0 6  - 31 . 1 .1974  
RECllP TEKDURUR 
Kolanyacı Kâzım Ece eliyle

(Dilekçi : 1136 sayılı Avukatlık Kanununda değişik
lik yapılmasını istemektedir.)

Keşan - EDİRNE

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına kontı teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

598 22 . I . 1976

514/514 - 1 . 2 . 1974
BEYHAN AYGÜN
Tiryaki Haşan Paşa Sokak No. ; 52/6

Aksaray - İSTANBUL

(Dilekçi : Para cezalarının da af kapsamına alınma- 
ını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Af Kanunu 1803 sayı ile kanun! işmiş bulunduğundan Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiye karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

599 22 . 1 . 1976

515,515 - 1 . 2 .  1974 
SEZAİ ÇETİN ve arkadaşları 
Pal Apt. Kat 3 Daire 8

İZMİR

(Dilekçiler : Her 4 yılda bir A f Kanunu çıkarılma
sının sakıncalarını belirterek, maktullerin yardıma m uh
taç eş ve çocuklarına Devletçe maaş bağlanmasını iste 
inektedirler.)

Atlalet Bakanlığının 25 . 5 . 1974 gün ve 20860 sajih  cevabî yazısında ; 1803 sayılı 
1 8 . 5 .  1974 günü yürürlüğe girmesi nedeniyle bir işism yapılamayacağı bildirilmektedir.

Af Kanununun

Gereği düşünüldü : Gerekli görüldüğünde Af Kanu nu çıkartmak T. B. M. M. nin görevi o ld u ^  gibi, 
maktullerin eş ve çocuklarına maaş bağlanması hususu da kanun teklif veya tasarısına konu olduğundan 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görül-.lediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

600 22 . 1 . 1976



— 34 —

fDilekçenin tarih ve No. su Je 5ta)ûbiuir> adı, a d ıvsi \ o, dilekçe özcti^’lc komisyon k a ra n )

518'518 - 1 . 2 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmalını
RAŞİT AYAZ istemektedir.}
Orman Bölge Başmüdürlüğü Sorumlu Saymanlık 
Memuru

KASTAMONU

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıı.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu': çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon .muzca bir işlem yapılmasına mahal (Görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

601 22 . 1 . 1976

520/520 - 1 . 2 .  1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda de^i^iklik yapılmasını
HAŞAN KORKMAZ istemektedir.)
Kastamonu Orman Bölge Başmüdürlüğü Telsiz 
Operatörü

KASTAMONU

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açr lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklH'i veya 
tasalısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çal-smalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon ımuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

602 22 . 1 1976

524/524 - 1 . 2 .  1974 (Dilekçi : Lise mezunlarının intibaklarını düzenleyen
ORHAN HÜNER mevzuutta değişiklik yapılmasını istemektedir.)
Dz. K. K. }nş. Emi. ve İs. D. Bşk. lığmda 
Tahrip ve Engelleme Memuru

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı' lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu); çalsşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden oinıası hasebiyle Komisyon :muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar -verildi.

Karar No. Karar tarihi

603 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. tîiı ile sahibinin adı, adresi ve dilftkjçe özetiyle küiuisyoi) karaa’i)

5251525 - 1 . 2 .  1974 (Dilekçi : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda deği-
MEHMET ÖZER ^iklik yapılmasını istemektedir.}
Bahçelievler 18. Sk. No. : 27 8

ANKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda «keti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuinuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

604 22 . 1 . 1976

526/526 - 1 . 2 ,  1974 (Dilekçi . BAĞ - K U R Kanununda değişiklik ya
M. ALÎ ŞAHİN pılmasını istemektedir.)
Cumhuriyet llkokukmda Öğretmen

Suruç - URFA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti nçıkianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

605 22 . 1 . 1976

530/530 - 1 . 2 .  1974 (Dilekçi : Mahkûm olup, kararı kesinleşmiş hir da-
31/31 - 8 . 2 .  1974 vada suçsuz olduğunu ileri sürmektedir.)
RlFAT ÖKÜZOGLU
Ceza Evinde Hükümlü Gerze - SİNOP

Gereği düşünüldü : Şikâyet adlî makamların karanna bağlı hususlardan bulunup. Komisyonumuz çalış
malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde:;ine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal göralmediğne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

606 22 . 1 . 1976

532/532 - 1 . 2 .  1974 Dilekçi : Çıkarılacak olan A f Kanununda Emlâk
NADIR SÜRSAL Vergisinin de âdi! esaslara göre düzenlenmesini istemek-
Em. Alb. Muradiye Mah. Göknar Sokak No. ; 10-5 tedir.)

Beşiktaş - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Af Kanunu 1803 sayılı olarak kanunlaşmış olduğundan. Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karaı tarihi

607 22 . I . 1976
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(D ilekçenin tanih ve \ o .  su ile sahibinin adı, adi’Ôsıi ve dilekgo özeliyle komisyon kaı\an)

535,535 - 1 . 2 . 1974 
AHMET ÇÖMEZ ve arkadaşları 
Mağarah Mah. Güvercin Sk. No. 12

KAHRAMAN MARA.*:;

(D ile k ç ile r  : T a şın m a z m allan n tn , k a m u la ştırm a  i)-  

h n ıin d c n  v a k m m a k ta J ır la r.)

Göresi düşüniUdü : Dilekçilenn yakarda ö/eti açı’ laııan ortak dilekçelerinde vaki istekleriyle ilgili vc yet
kili yargı or^anlarınn müracaati gerektirdiği ciiıetîc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı 
K^nr.nun 5 nci maddesine ait iîjlerde nolması hasehiyio Koni'syonunıuzca bir işlem yapılmasına mahal giiriîl- 
mediğîne oy birliğiyle karar verildi.

Karaı No. Karar larihı

608 22 . 1 . 1976

538/538 - 4 . 2 .  1974 
NURETTİN ÇELMEOCıLU 
P. K. 41

TARSUS

t D ile k ç i  . İ k i  defa  üstüste stn tjla  k a la ra k  hel<;elcu(Ji 

ijin Jc n , helge k u rta rm a  im tih a n la rın d a  da haşarı sa<’ ’a 

y a m a d ığ ı iç in  o k u lla  il iş iğ in in  k esild iğ in d e n  şikâyetle, 

( iğ re n im in e  devam  im k â n ın ın  sağlan m a sın ı istem e kte d ir.)

C umhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle bazı suç v ; cezalarm affına ait 1803 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi ile her ne sebeple olursa olsun, askerî okul <iişı •'flaki bütün orta ve yüksek öğrenimde bulunan öğren
cilere 3 ay zarfında alâkalarının kesildiği okula , yazılı müracatları halinde, ayrıldıkları smıfa 1 yıl de-am ve
2 defa imtihana girme olanağı tanınmıştır.

Karar : Şikâyet konusu yukardaki şekilde kanunlaştığından Komisyonumuzca yapılacak i?2cm bulunma
dığına, karar sıretinin ilgililere hemen mektupla teb’iğine ittifakla karar verildi.

Karaı No. Kar-^r tanhı

600 22 . i . 1976

539/539 - 4 . 2 . 1974 
HARUN AYDEMİR 
İvedik Cad. No. ; 140 C

(D ile k ç i : V a ta n î h izm et tertib in d e n  m aaş h a vla n 

m a sın ı talep e tm e kte d ir.)

Yenimahalle - ANKARA

Gereği düşüıtiiidü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumun; çalışmalannı düzenleyen 140 «»ayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

610 22 . 1 . 1976
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(D ilekçeni]! ta lih  vo Xo. su ile sahihinin adı, adresi vc dilekçe ozotiyic komisyon k a ra n )

540/540 - 4 . 2 . 1974 
DURSUN A(,'1K 
Ahııbaba Köyü

(Dilekçi : Köylerinde açılan kanal yoluna çakıl dö
külerek kullanılır duruma getirilmesini talep etmektedir.)

Çarşamba - SAMSUN
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınm 2 . 8 .  1974 

gün ve 112/056/1560 sayılı cevabî yazısında : Ahubaba 
Karamustafalı köyleri arasında açılan Karagöl deney ka
nalı işletme yoluna stabilize dökülmesi işi 1975 yıîı icraat 
programına teklif edilebileceği bildirilmektedir.

Gereği dtişünii'dü : Dilekçinin 3'ukunla ö/cti açık ...inan dilekçesinde vuki isteği hr.kkinda Komisyonu- 
nju/ca bir iîjîcm yapıltnasına mahal görülmediğine oy (»irliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

611 22 . 1 . 1976

541 541 - 4 . 2 . 1974 
AYNUR BAY
Bayındırlık Müdürlüğü Muamelât Servisinde Dak
tilo

İSTANBUL

(Dilekçi : 20 yılını dolduran hanımlara emeklilik 
! akkının verilmesini istemektedir.)

Gereği d'i^ünlildü : Oilekçinin yukartla özeti açık? .nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu te.'jkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalişmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddc.'iine ait işlerden olması hasebiyle K om isyon u , luzca bir işlem yapılmastna mahal gürülmediğinc oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

612 22 . I . 1976

542/542 - 4 . 2 . 1974 
SALİH DlNDAR
Gazipaşa Mah. Atatürk Bulvarı (Bakkal)

(Dilekçi : İl Genel Meclisi üyeliğinin iptali hrkk-r- 
daki Yüksek Seçim Kurulu kararının ka'dırılmasını 
istemektedir.)

BİLECİK

Gereği düşünüldü : Yüksek Seçim Kurulunun, scçfı<ıin iptaline dair verdiği kararlar yargs kararı mahiye
tinde olup, kesin bulunduğundan Komisyonumuzca bir Lşicm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

61? 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarilı ve No. su ilo sahibinin adı, îvlmn ve dikkç.e özetiyle komisyon karan)

545/545 - 4 . 2 . 1974 
ZİYA YILDIZ
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Sağlık Memuru

ANKARA

(Dilekçi : İntibak işleminden .şakâyct etmekte, mağ
duriyetinin fiiderilmesini istemektedir.}

Maliye Bakanlığı 1 1 . 5 .  1974 gün ve 115500 - 
3115 - 14552 sayılı cevabî yazısında : İlgilinin dileğinin 
kanun hükmündeki kararname mevzuu olduğu bildiril
mektedir.

Gereği diişiinii'dU : Dilekçinin yukarda özeti açıkianan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mcr- 
cie müracaatı {gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir 'şîem yapılmasma mahal söriilmediğine oy birliğiyie 
karar verildi. ı

Karar No. Karar tarihi

614 22 . 1 . 1076

548/548 - 4 . 2 .  1974
İBRAHİM UÇAR
İçme Belediyesi Aşağı İçme Köyü

ELÂZIĞ

(Dilekçi : İş talep etmektedir.)

(,'alışma Bakanlığının 3 . 9 .  1974 gün ve 17356 sa- 
yıiı cevabî yazısında : Dileğin İş ve İşçi Bulma Kuru- 
muna intikal ettirildiğinden dilekçinin şahsen veya 
yazılı olarak, anılan kurumun Elâzığ şubesine müracaat 
etmesi gerektiği bildirilmektedir.

Gereği dii.şüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıi.lanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyc numuzca bir i^lem yapılnıasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

615 22 . I . 1976

Nizip - GAZİANTFP

551/551 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : Sağlık Kurulundan aldığı rapora istinaden
FAHRİ ATiK işitme cihazına ihtiyacı olduğu fakat malî imkânsızlık
Atatürk Cad. No. : 13 nedeniyle cihazı alamadığından şikâyetçidir.)

Millî Savunma Bakanhğı cevabî yazısında : 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri iç hizmet Kanunu ve yönet- 

I meliğinin 309 ncu maddesi uyarınca, dilekçinin alacağı
işitme cihazının bedelinin ancak 815 TL. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda idari mercie
müracaatı gerektirdiği cihetle Komi.syonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

616 22 1 1976
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(Dilekç^euiu tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adrosi ve dilokçe özetiyle komisj^on kararı)

552/552 - 4 . 2 . 1974 
ÎZZET AY ve arkadaşlar» 
Dinar Öğrenci velileri

Dinar - AFYON K.

Bılâhara, 1 1 . 4 .  1974 gün ve 5518 say.' ile

(Dilekçiler: Öğrenci yoğunluğu nedeniyle Dinar ilçe 
merkezine hir ilkokul daha yapılmasını istemektedirler.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında ; Görüşü 
sorulan Afyon K. Valiliği 8 3 . 1974 gün ve 3506 sayı 
i!e ilâve inşaatları cetveline dahil edilen Dinar Merkez 
İlkokulunun ödenek tasarrufu sağlandığında yapılacağı, 

adı geçen Valilikçe gönderilen 1974 yılı ilkokul yapım
programı taslağında şimdilik Dinar merkezine yer veı ilmediğinin görüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık!;ınan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işîem yapıhnasma mahal görülmedikine oy birliğiyle karar verildi.

Komisyonu*

Karar No. Karar tarihi

617 22 . 1 . 1976

553/553 - 4 . 2 . 1974 
1152/1152 - 29 . 3 . 1974 
RIFAT SARI
Atatürk Cad. Karakol Karşısı Asım Hüt eliyle

RİZF

(Dilekçi: Ortaklaşa çalıştırdıkları pasta salonunda, 
! rtağından şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : .^ikâyeı mahkemeye intikal e t 'n ş  olup, mahkemenin karan ile ilgili olduğundan. 
Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kaf anun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem ypaılmasına mahal görüiı ıcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

618 22 . 1 . 1976

555/555 - 4 . 2 .  1974 
MEHMET A K liU LU l vc arkadaşları 
Adliye Mübaşirleri

(Dilekçiler : Mübaşirlerin maaş intibaklarının düzel- 
/ ! meşini istemektedirler.)

ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeîi açıkKînan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cüıetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıîı Kanunun 5 nci 
maddesine ait f'^lerden olması hasebiyle Komisyonu luzca bir işlem yapılmasına mahal göriilıncdiğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

619 22 . I . 1976
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(Dikikçeınin tarih ve Xo. su ile sahihbüıı adı, adresi ve dileikçe özetiyle komisyon karaj’i)

557/557 - 4 . 2 .  1974 (Dilekçiler : Heyelan bölgesi olan A kköy köyüne
FAİK KUMRAL ve arkadaşları yeni yerleşme sahası verilmesini istemektedirler.)
Akköy Mah. Muhtarı , i .  ̂ n . , x ı^  İmar ve Iskan Bakanhğı cevap yazısında : 7269 sa-

YAI.OV A
yıh Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 1051 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, afetzedelerin 

toplu olarak yerleştirileceği genişlikte, ınkaşaf sahası bulunan ve tabiî afetlerin etkisinden uzak en uygun 
yer olan fmam Tarla mevkiinin yeni yerleşme yeri ola-ak seçildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl.ianan dilekçesinde vaki isteği yerine getirileceği cilıetle 
Komisyonumu/ca bir iıslem yapdnıasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

620 22 . I . 1976

559/559 - 4 . 2 .  1974 (Dilekçi : $eker. Tekel maddeleri ile hazı Rula mad
FAHRİ CEYHAN delerinin falıi.^ fiyatla satıldıi>ını ileri sürerek kar/ıhor-
^enova Köyü sacüığm arttığını hu yolda tedbir alınmasını istemek-

MU.Ş tedir.)

İçişleri Bakanlığının 27 . 6 . 1974 ve 440-407 5715 sayılı cevabî yazısında : Muş Valiliğine konunun inti
kal ettirildiği ve valiliğin görevlendirdiği ekipler tarafından gerekli kontrol ve murakabenin yapıldığı ve 
şikâyet konusu hakkında dilekçinin ifadesinin alınmr.sına müracaat edilmekle köyünü terk ettiği ve adresi
nin tespit edilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaattı gerektiıdiği cihetle Komi.syonumu/ çaışmalannı düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine uit işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karaı verildi.

Karar No. Karar tarihi

621 22 . 1 . 1976

568/568 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : İplediği suçun, seçilme hakkı verecek şe-
MEHMET KIZILER kilde A f Kanunu kapsamına alınmasını istemektedir.)
A körü Köyü

Kaş - ANTALYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonnmu/ca bir işlem yapılmasın:! mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

622 22 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih vc No, su ile &.ah,ibiııiıı a<h, adresi ve dikkoe özetiyle koıiJİsyûiı karan)

570/570 - 6 . 2 . 1974 
ALİ ATLI
Ağaçlık Köyü Muhtarı

{Dilekçi : Muhtarlara maaş bağlanmasını ve emek- 
riik  hakkı tanınmasını istemektedir.}

(,'atak - VAN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki istedi kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 149 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunıu/ca bir işlem yapılmasma mahal görülınediğine oy 
birliğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

623 22 . 1 . 1976

571/571 - 6 . 2 . 1974 
ALİ AŞKAR
Ataker ilkokulu Karşısı No. ; 23

(Dilekçi : Gizli nüfusların yazımı için kanun çıkar- 
I Imasm: istemektedir.)

Antakya - HATAY

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açsklanan dvlekçesinde vaki isteYîi kanun teklifi veya 
tasarısına kon;: teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonunjuzca bir işlem yapılınasınn mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

624 22 . 1 . 1976

576/576 - 6 . 2 .  1974 
HÜSEYİN GÜLAÇAR 
Karaburç Mah. Cıncık Sk. No. : 32

(Dilekçi : Vatanî görevini ifa ederken ölen oğlun
dan maa'j bağlanmasını istemektedir.)

URFA Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komu- 
t ınlığınm 6 . 5 .  1974 gün ve 4290-18-74-340 sayılı 
(3vap yazısında : Er Mehmet Güiaçar’ın babasının 
e 5 yaşından küçük olduğu, çalışarak hayatını kazanıp 

kazanamayacağına dair sağlık kurulu raporu Diyarbakır Askerî Hastanesinden istenildiği, rapor geldiğinde 
dilekçi hakknda işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açjk! man dilekçesinde vaki isteği iî;ili ve yetkili idari mer
cie müracaatı {{crektirdiğ: cihctle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal sürülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

625 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle k-omisyon karan;

578/578 - 6 . 2 . 1974
MEHMET §AHİN
Kayseri Tekstil Fabrikası P. K. 185

(Dilekçi : İşten ayrıldığını beyanla M E Y A K ’a öde
diği aidatın iadesini istemektedir.)

KAYSERİ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu' çaltşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyontimuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

626 22 . 1 . 1976

589/589 - 6 . 2 .  1974 
CEMAL TARIM
Esnf Kefalet Koop. ve Küçük Sanatkârlar Koop. 
Üyesi

Hendek - SAKARYA

(Dilekçi : Küçük esnafa Tükriye Halk Rankamdsan 
aldığı kredilerle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kuru- 
munun usulsüz sigorta primleri tahakkuk ettirdiğini, 
bildirerek, bu gibi kimselerin de aftan yararlandırılma
larını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Af yasası çıkmış ve dilekçi bi /a t kendisi için bir af talebinde bulunduğunu açıklıkla 
lıtldîrmem'Iş olduğundan Komisyoııum;ızca bir tşlem y»pıhnasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

627 22 . 1 . 1976

591/591 - 6 . 2 .  1974 
ALİ GÜVEN 
Mercan Sokak No. ; 4

(D ilekçi: Kendisine ve diğer emsallerine vatanî hiz
met tertibinden bağlanmış bulunan aylıklarının artırılma
sını istemektedir.)

Belen - İSKENDERUN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıjilanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

628 t 22 . 1 . 1976
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(bileikçciLİn tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

593/593 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : İktisadî Devlet Teşekküllerinde çalışan
HALİL ŞENOL isçilere iş kazaları sonunda riicu eden para cezalarının
G. L. t. Açık Ocakta Usta SOMA da A f Kanunu kapsamına alınmasını istemektedir.)

Gereği cliişiiniildü : Dilekçinin yukarda özeti açtkir.nan dilekçesinde vaki istedi kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetie Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nınhal Görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

629 22 . 1 . 1976

594/594 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : 775 sayılı Gecekondu Kanunundan sonra
ISHAK ARSLAN yapılan gecekondularında A f Kanunu kapsamına alın-
Hasköy Gecekondu sakinleri adına masını istemektedir.)

Hasköy - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhman dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz v'ahşmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahul görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

630 22 . 1 . 1976

595/595 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : 1005 sayılı Kanundan dul kalan kadınların
EM İNE YAVAŞ da faydalanmasını istemektedir.)
Köprüören Nahiyesi KÜTAHYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkinnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
(asansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuı mzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

631 22 . 1 . 1976

596/596 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : Toprak Komisyonunca verilen tarla tapu-
ISMAİL ÖRS hırının iptal edildiğinden şikâyet etmekte ve .Af Kanu-
Fatih Mah. Edip Sk. No. : 68 nu kapsamına alınmasını istemektedir.)

ESKtŞEHİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl .nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

ta.sansına konu teşkil eylediği cUıetle Komisyonumuz çalışmalarını dU/enloycn 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

632 22 . 1 1976
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(D ilekçenin tarih vo Xo. su ile sahibinin adı, aJrcHİ ve diLekye özetiyle komisyon k a ra n )

597/597  - 6 . 2 .  1974 

K A D İ R  O Ğ U Z

D cğirm endere  2. No.  lu Ç öm lekçi  Mahallesi  

N o. • 55 A
T R A B Z O N

(Dilekçi : Toprak vc mesken tevziinden faydalandı
rıl masını istemekledir, j

K öy İşleri ve  K oopcralit ier  Bakanlığı 1 1 . 7 .  1974 

gün ve Top. 61-14575 sayılı cevab î  yazısında . İlgilinin 

arazi talebi T oprak ve T arım  R efo rm u Müsteşarlığına,  

m esken talebi de İmar ve İskân Bakanlığı Mesken  

G enel M üdürlüğüne incelettirilmek üzere intikal ettiril

diği bildirilmektedir.

Gereği dii!^üniiidii : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği i!};ili ve yetkili İdarî 
mercie nıiirncaaîi gorektirdiği cil’cîle Komisyonnmu/c ı b[r iş3em yapılmasına mahal Röriilmedifîine oy birliiğyle 
karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

633 22 . 1 . 1976

598 598 - 6 . 2 .  1974 

N A Z M I  T A Ş T I

S F K A  Ölçü Aletleri  Şefliği No. . 2699

(Dlekçi : Eski hiznıetlerinin borçlandırılmak sure
tiyle ihya edilmesini istemektedir.)

İZM i r
Ç alışm a Bakanlığı cevap  yazıs ında ; 506 sayılı  K a 

nunun bazı m addelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler  

eklenm esi  hakkındaki 1186 sayılı  Kanunun 21 nci 

m addesiy le  eklenen geçici 3 ncü m addesin in A n ayasa  

M ahkem esinin  karan ile iptal edildiği,  ancak söz  kon ’.su m addenin  yerine geçerli  o lacak yeni bir kanun ta sa 

rısının hazırlanm akta o lduğu ve tasarının kanunlaşmas: halinde dileğinin yerine getirilmiş olacağı bi ldiri lm ek

tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öxeti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapîlnıns<na mahal görülmediğine oy hirliğiyîe karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

634 22 . 1 . 1976

59 9 / j‘9 )  - 6 . 2 .  1974  

A B D U L L A H  D E M t R  

Vergi M em uru

(Dilekçi : İntibak işleminden şikâyet etmekte, maî’- 
duriyetinin ı^iderilmesini istemektedir.)

Ardanuç - A R T V İ N
M aliye  Bakanlığı .11 . 5 . 1974 gün ve 115500 - 

3120 - 14560 sayılı cevab î yazıda : İlgilinin dileğinin  

kanun hükm ündeki kararnam e m evzuu o lduğu bildiril

mektedir.

Gere«i düşünüldü ; D^ekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
merete müracaatı {gerektirdiği cUiotle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedikine oy birliiğyle 
karar verildi.

K arar N o .  Karar tarihi

63S 22 1976
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(]>ileko€uiıı tarih ve No. su ile sahlbijıin adı, adresi vc dilekgc özetiyle koınisyüiı karan)

601/601 - 6 . 2 . 1974 

ZÜL? İK A R  ORUÇ,

Aydınlık ILvler D evrim  Sk. No. 18 2

(D ile k ç i : R ü şv et, ir î ik û p , ih tilas, z im m et g ib i a d i 

s ıy ıla n  su ç la rın d a  A f  K a n u n u  kapsam ına a lın m a sın ı 

r  te m e k te d ir.)

A N K A R A

Gereği dUşiiniikıü : Dilekçsnhî yukarda özeti açıkl;^nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sîiyıîı Kanunun 5 nci 
maddesine ait sşîcrden olması hasebiyle Komisyonur.ıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

636 22 . 1 . 1976

602/602  - 6 . 2 .  1974 

B U R H A N E D D İ N  B İL G İN  

l îürr iyet  Cad. N o .  ; 2

(D ile k ç i : İş  y e rle rin d e  m eydan a gelen iş k a za la rın ın  

sonucu m ü tea h h id e y ü k le n e n  b o rc u n d a  A f  K a n u n u  

B İN G ()L  i  apsanuna a lın m a sm ı istem e kte d ir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinia yukarda <>/.cîi aç.klman dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu tcşkiJ eylediği cihctle Korîîisyoiuımuz çalışınalrnm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonui'iuzca bir işlem ynpilmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar veıildi.

Karar N o .  Karar tarihi

637 22 . 1 . 1976

603 603 - 6 . 2 . 1974 

H A İ J L  Y A L Ç I N

Özel A n ado lu  l  isesinde M üstahdem

K adıköy

( D ile k ç i : Ja n d a rm a d a  uza tm a lı o la ra k  geçen h iz m e t- 

I r in in  d e ğ e rle n d ir ilm e s in i istem e kte d ir.}

İSTAN13UL
Jandarma G en el  K om utanlığ ın ın  İ l  . 1 . 1974 gün 

\ 3  4184-2130  sayılı cevab î yazıs ında : Dilekçinin  

i . 6 . 1935 tarihinde uzatmalı olarak göreve  başlayıp  

İ4 . 7 . 1958 tarihinde yaş haddinden emekli o lduğu,  

bu sınıf personele  6981 sayılı  Kanunla  1 . 7 .  1957 tarihinden itibaren emeklil ik  hakkının tanındığı vc  aynı  

kanunla da, 1 . 7 .  1957 tarihinc'cn önccki hizmetler için, en ço k  10 yıllık hizm et borçlanm ası tanındığı  

halde dilekçinin borçlanm a ta leb inJe  b u lunm ad’|;ı a y r ı t ı ,  D an ış tay  Başkanlığına açtığı İdarî davasına Jan

darm a G en e l  K om utan lığ ın ca  verilen savunm a covabnıda da, borç lanm a talebinde bulunm ayan dilekçinin  

5434 sayılı K anunun 33 ve  34 ncü maddeleri gereğince  fiilî h izm et zam m ı kesenek ve karşılığının T. C. E m e k 

li Sandığına yatırılmasına kanunen imkân bukınnıadığı belirtilmiş ve  durum un da T . C. E m ekli  Sandığı G enel  

M üdürlüğünden sorulmuştur anıla:"! G en el  M üdürlük r .ıütalâ ıs ında borçlanm a durum u olm adığ ı  ve  ha!sn  

Emekli Sandığına tabi bir görevde  çalışm adığı  n-^den-yb yeniden borçlandırılmasının m üm k ü n  o lam ayacağ ı  ve  

dilekçinin 1 . 1 .  1950 tarihi ile 31 . 6 . 1957 tarihleri arasına tekabül eden süreye ait fiilî hizmet zam m ı  

kesenek ve karşılığının sandığa yatırılmasına iml'ân olm adığı  bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl.'inan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına nı;î!ıa3 görüfmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

638 22 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tanh ve No. su ile sahibinin adı,adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

605/605 - 6 . 2 . 1974 

R A İF  E R G Ü L

K ayışdağı Cad. K uyubaşı  PrUıka Yol N o .  ; 1

Kızıltoprak K a d ıköy  - İ S T A N B U l .

(Dilekçi : îstiklûl madalyası verilmesini istemekte
dir. )

Millî S avu nm a Bakanlığı cevab î yazısında ; D i le k 

çinin ibraz ettiği belgede İstiklâl Harbi içinde firarının 

bulunduğunu, istiklâl H arbinde firarı bulunanlara 869  

sayılı K anunun 5 nci m addesi gereğince  m adalya  veril

mesinin m üm k ün  o lm adığ ı  bildirilmektedir.

C-creği düşünüldü : Dilekçinin yukarda o/cti açı. lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komir.yonu- 
muzca bir işlem yapılmasına maha} görülmediğine oy biTİiğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

639 22 . 1 . 1976

6 06 /606  - 6 . 2 . 1974 

S A B R İ M E R T  

M eydan Taşhanaltı  N o .  : 151 

K asap

T O K A T

(Dilekçi : Devalüasyon sebebiyle iflâs ederek taah
hüdünü yerine getiremediğinden, teminatı olan ve Alay 
ca Hâzineye irat kaydedilen 43 (XX) liranın Genel 'Af 
Kanunu kapsamına alınarak kendisine ödenmesini iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç:' lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eyletliği cüıctle Komisyonumu t çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon.imuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

640 22 . 1 . 1976

6 0 7 /6 0 7  - 6 . 2 .  1974

P O L A T  C E N G İ Z

Aydın lıkevler  Çağdaş Sokak  N o .  ; 46

A N K A R A

(Dilekçi : Emekli aylığı bağlanmasını istemektedir.) 
T. C. Emekli Sandığı G en e l  M üdürlüğünün 26.7.1974

gün ve 20-6 /7-77/2483 sayılı cevap  yazıs ında ; D i lek ç i 

nin dilekçesinde belirttiği yıllarda geçen hizmetleri T. C. 

Emekîi Sandığh ile ilgili bulunm adığından emeklilik  

aylığı bağlanm asına imkân görülem ediği  b ildirilm ek

tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukar î̂a özeti açı!.lanan dUekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal Köriilmediğine oy ^birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

641 22 . 1976
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(Dile>kçoııin tarih ve No. su ile salıibiıün adı, arl.'csd ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

611/611 - 6 . 2 . 1974 (Dilekçiler : Fara cezalarının A f Kanunu knpraınına
N A Z İ R E  D İ L M A Ç  vc arkadatlan a’mmasjnt istemektedirler.)
K o cam an sur  Sk. N o .  ; 126/6

Şişli - İ S T A N B U L

Gereği düşünüldü : Uilekçiniiı yukarda özeti açıkltnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctîe Komisyorumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sajıh Kanunun 5 nci 
maddesine alt işlerden olması hasebiyle Konıisyonuı ıuzca bir işlem yapılmasına mahal gürüimediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

642 22 . 1 . 1976

613/613 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçiler : Mahkeme mübaşirlerinin iş güçlüğü
M E H M E T  M E N T E Ş E  ve arkadşları z'immmdan faydalandırıl malarını istemektedirler.)
A m asya  A d liye  Mübaşirleri

A M A S Y A

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu te!<kil eylediği cihctlc Komisyo;mmuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kaımnun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hnsebiyle Kom'syonanuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

643 22 . 1 . 1976

614 /614  - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : Vasisi bulunduğu annesinin veresesinden
M E H M E T  A Y D O Ğ A N  ı ıahrum edildiğinden şikâyet etmektedir.)
Çarşı Mah.

Yenipazar - A Y D I N
Adalet  Bakanlığının 2 . 7 .  1975 gün ve 116^ mt. 

74.8.18586 sayılı  cevab î yazıs ında ; Yapılan işlemlerde  

usulsüzlük olm adığı,  verilen kararın takdir  hakkı yarpı  

yetkisine ait o lduğu, bildirilmektedir.

Goreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumu/ 
çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madt’esine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal Röriilmediğine oy birliğiy’e karar verildi.

Karar No. Karar ^arihi

644 22 . 1 .1976
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(Dilekçeıün taıilı ve Nd. s u 'Lle salıibiııiu adı, adresi ve dilcikçe özetiyle koıııisyun karan)

618 618 - 8 . 2 .  1974 
AH M El AYDANLR 
Rclediyc Muhasibi

(D ile k ç i : Y ü k ü m lü  o ld u ğ u  tazrninafnı A f  K a n u n u  

ka psam ına a lın m a sın ı istem ekted ir.)

Ahlat BfTLİS

Gereği (lü! ânü!rlii : Dilekçinin yukarda ö/eti açı lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
•asarısına konu tc.̂ kil ey’odiği cüıetle Komirn onumu' çalışmalannı diizenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden oln^ası hasebiyle Komisyon.jinuzca bir iı̂ lenı yapılmasına malral görülmediğine oy 
hiriiğJylc karar verildi.

Karar No. Karaı lanhı

645 1976

619/619 - 8 . 2 .  1974 
RAHMİ BERKSOY 
Hürriyet Yıldırım Servisi

İ.STAN Bül.

(D ile k ç i : K e n d ile r in e  başvuran  ve ş e re f a y lık la rın ın  

y ü k s e ltilm e sin i isteyen U lu s a l K u rtu lu ş  Savaşı (>azitcri 

n'<n ta le p le rin i ile tm e k le d ir.)

Gereği diiylinüidii : Komi.syonumu/a ya/ı "ömleren Hürriyet Gazetesi Yıidı.’'im Servisi, dilekçe sahibi olma
dığı cihctie talep Konıijyonıımu/ çalışmalarını dü/enioyen 140 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine uygun bulun
maması ha.«ebivle Komisyonunıu/ca bir i<jlem yanılır .sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

646 1976

633/633 - 8 . 2 .  1974 
M UHİTİ fN ÖZKAN 
Örnek Mah. 4. Sok. No. : 19

Üsküdar - İSTANBUL

(D ile k ç i  . H a k k ın d a  v erilen, İ l  S eçim  K u r u lu  ve 

Y ü k se k  S eçim  K u r u lu  k a ra rla rın ın  k a ld ır ılm a s ın ı iste

m ekted ir. t

Gereği düşünüldü : Gerek il seçim kurulları, gcrekb.' Yüksek Seçim Kumlunun kararlan adlî mahiyette ve 
kesin olduğu cihetle Komisyonumuz çahşnıalann: d i/enleycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işler
den olm.'isı hasebiyle Komisj'onumuzc.T bir işlem yap.^-nasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

647 22 . 1 . 1976
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Dili'^kçeııîıı tîxrih ve No. su üe aahlbriiiıin adı, adrıOBİ ve dtüıeıkiçe öaötiyle Jcomisyoaı karan)

(r37/637 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçiler : I I 36 sayılı Avukatlık Kanununda deği-
A H M E l  K A R A D E M İ R  \ e  ark. ^iklik yapılmasını istemektedirler.)
Dava  Takipçisi

Kırkağaç - M A N İ S A

Gereği dii!>üııiildii : Dilekçinin vukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklffi veya 
tasarısına kunu te^ il eylediği cihetle Komisyouumu/ çalışmalanm düzenleyen 149 sayıb KanunuB 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyomıınu/ca bir işlen yapılmasınu mahal s<>niitned«itııe »y 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

648 22 . 1 . 1976

638/638 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi . Sümerhanktan olan a/at ağının taksitini
H A Ş A N  E R D E M  istemektedir.)
Süm er Yeni M ah. H ayat Cad. N o .  : 12

K A Y S E R İ

Gereği dü^nüldü : Şikâyet dava konusu ohıp Yar}{itayça da oıuuııp kesnıie«^i cihetle kt>misyonttHiu/ 
çahşmalanm düzenleyen 140 sayıh Kannımn 5 nci maddesine ait işlerden olmtısı hasebiyle K«>misyoiN<- 
mıı/ca bir i^lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar N o .  K arar tarihi

649 22 . 1 . 1976

649/(>49 - 11 . 2 . 1974 (Dilekçi : Hâkimlerden yakınmaktadır.)
İB R A H İM  H A M D I  C İN

Büyük Şeysuvar Mah. Petm ezcik Sok. N o .  ; 28

U zun köp rü  - E D İ R N E

Gereği dli^ntildü : .Şikâyet adlî mercilerin yetkisine ait bir konudan doğduğu cihetle Komisyonumu/ çaiı^ 
malarını dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

650 22 . 1 . 1976
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(Dilok<î«ın;in tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle ifcomisyon karan)

6 60 '660  - 11 . 2 . 1974  

R E Ş A T  CİL

Fevz ipaşa  Bulvarı N o .  : 29 3

(Dilekçi : Tazminat yükümünün A f Kanunu kapsa
mına alınmasını istemektedir.)

I /M İR

Gereği <lü>üniildü : Dilekçinin .vukarri;ı özeti uçıkianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasiinsına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 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

651 22 . 1 . 1976

665 665 - 1 3 . 2 .  1974 

N A Z IM  A L P A R S L A N  

Ertuğrul Cad. N o .  ; 75

(Dilekçi : Kesilen .^eref maaşının iadesini istemekte
dir. )

l o r b a h  - İZMİ R

Gereği düşünüldü : Dilekçinin \ukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkiH idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmfllanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birii- 
ğiyle karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

652 22 . 1 . 1976

666 666 - 13 . 2 . 1974  

A H M E T  Y A V U Z  

K oru m a  Bekçisi Çanıllı  K ö y ü

(Dilekçi : Durumunun 112 sayılı Kanuna uydurul- 
masmı istemektedir.)

A yaş - A N K A R A

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nc madde
sine ait işlerden ohnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar N o .  Karar tarihi

653 22 , 1 , 1976̂
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(DUakçeınin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı,

669 66^ - 13 . 2 . 1974 
RAMAZAN KARACA 
\  Likan Mah. No. : 418 Yatağan Kasabası

Acıpayam - f^FİNİZl İ

(Dilekçi : Askerlikten firar suçunun A f Kanunu kap- 
satnnıa alınmasını istemektedir.)

C^Tcği (liiı^Unüldü : L>ilekçinin .yukarda u/.cti avıklaııaıı dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansnıa konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/. çah*^malannı dii/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis>onumu/ca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

654 22 . 1 . 1976

670/670 - 13 . 2 . 1974
RF:C EP FİKRET GÜN AY
Topraksu Planlama Bölge Müdürlüğünde

(Dilekçi : Evvelce uğradığı mahkûmiyetinin A f Ka
nunu kapsamına alınmasını istemektedir.)

ADANA

Cîereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kanır Verildi.

Karar No. Karar tarihi

655 22 . 1 . 1976

Bai^kan 
İçel Milletvekih

Süleyman Şimşek

Başkan V.
Tabiî Üye 

M uzaffer Yurdakuler

Sözcü 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan

Kâtip 
Sivas Senatörü 

Âdil A l tav

Kâtip
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Bozueyik

Karar adedi : 150

Dilekçe adedi : 160



DÖNEM ; 4 TOPLANTI : 3

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

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı : 9

Tevzi tarihi 
2 1 , 4 .  1976 Çarşamba

(Dilekçenin tarih ve Xc. su ile sahibinin adı, f.dresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

680/680- 13 . 2 . 1974 (Dilekçi: Kaybettiği tapu iptal davası dolayısiyle
İDRİS GÖKÇE ’ mağdur olduğunu ifade ve mağduriyetinin giderilmesi-
Gültepe Orta Bayır Gürhan Sokak N o.: 18 ni istemektedir.)

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu adlî makamlara intikal ettiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı 
dü/enlc3'en 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasbiyk Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

656 27 . 1 . 1976

681/681 - 13 . 2 . 1974 (Dilekçi: Adlî makamlardan şikâyetçidir.)
VAHİDDİN BALKAN 
Darüşşifa Sokak N o .; 9 Kat 1

Fındıkzade - İSTANBUL

Gereği düşünüldü ; ŞUiâyet adlî mercilerin görevinin ifası ile ilgili olduğu cihetle Komisyonumuz çahşma- 
lannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mnhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

657 27 . 1 .1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile Sühibiınin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1974684/684 - 1 3 . 2  
ALİ BOYACI 
TCDD 5 I M. Müfettişi

MALATYA

(Dilekçi : Belgeli durumda olduğundan şikâyet et
mekte, düzeltilmesini istemektedir.)

Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle, bazı suç 
ve cezaların affına dair 1803 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi ile, her ne sebeple olursa olsun. Askerî okul 
dışındaki bütün orta ve yüksek öğrenimde bulunan öğ

rencilere 3 ay zarfında alâkalarının kesildiği okula yazılı müracatları halinde, ayrıldıkları sınıfa bir yıl devam 
etme ve 2 defa imtihana girme olanağı tanınmıştır.

Karar : Şikâyet konusu yukardaki şekilde kanunla;;iiğından. Komisyonumuzca yapılacak işlem bulunma- 
dığma, karar suretinin ilgililere mektupla tebliğine ittiıakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

658 27 . 1 . 1976

685/685 • 13 . 2 . 1974 
YAŞAR NABt BAYAZIT 
Vasıf Çtnar Cad. No. : 3/3 
Süleyman Bayazıt eliyle

(Dilekçi : Tazminat borçlarmm malî af kamsamma 
almmasmı istemektedir.)

BALIKESİR

Gereği diişlir.Uldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kamm teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olmas: hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görUlmedfğinc oy 
birifğiyle karar verildL

Karar No. K arar tarihi

659 27 . 1 . 1976

686/686 - 13 . 2 . 1974 
1222/1222 - 8 . 4 .  1974 
MEHMET NURt KONUK 
Manifaturacı II. Mustafa Türkay eliyle 
1 nci Cadde

Batman - SttR T

(Dilekçi : Yurt içinde veya dışmda iş talep etm ek
tedir.)

Çalışma Bakanlığının 1 5 . 7  1974 gün ve 13066 sa
yılı cevabî yazısında : Dilekçinin talebinin Iş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği 
bildirilmektedir.

Gcre^ diişiinüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isfeği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir- 
hgiy'e karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

660 27 . 1 . 1976



— 3 —

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

687/687 - 13 . 2 . 1974 
FAZLI CAN 
Demirözü Damlıca Köyü

(Dilekçi : Damlıca köyü ilkokulu binasının onarılma
sını istemcktedr.)

Millî Eğitim Bakanlığının 8 . 5 .  1974 gün ve 23202 
BAYBURT sayılı cevabî yazısında : İlkokul yapım ve onarım iş

leri 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince, 
valiliklerce yürütüldüğünden konu Gümüşhane Valili

ğince incelettirilmiş ve alınan bilgiye göre ödenek imkânlarına bağlı olarak 1974 yılı ek yapım programiyle, 
Damlıca köyüne yeni bir ilkokul binası yapılması düşünüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında İ5g;li ve yetkili 
idari mercilerce yerine getirileceği cil'.eîle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma’iial girülmcdiğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

661 27 . 1 . 1976

689/689 - 13 . 2 . 1974 
A. YAVUZ CEYHAN 
Doğubank îşhanı No. : 318

Belgeli durumun düzeltilmesini istemek-

Sirkeci - İSTANBUL

(Dilekçi 
tcdir.)

Millî Eğitim Bakanlığı 7 . 6 .  1974 gün ve 
500/22209 sayıh cevap yazısında ; Konunun Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğüne ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanhğına intikal ettirildiği ve dilekçinin sınav yönet

meliği gereğince bir sınfta iki yıl üst üste kaldığından kaydının silindiği belirtilmekte ancak, 1803 sayılı Af 
Kanunu dolayısıyle tekrar öğrenim hakkı tanınan bu gibi öğrencilerin durumlarının öğretim kurumlannın 
saptayacağı ilkelere bağlı olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Şikâyet konusu, 1S03 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile ortadan kalktığından. Ko
misyonumuzca bir işem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

662 27 . 1 . 1976

693/693 - 14 . 2 . 1974 
HİKM ET BERBEROCLU 
Konya öğrenci Yurdu

(Dilekçi : Harp okulundan cezalı ayrılanlarm tekrar 
askere ahnmamalanm ve borçlarmm af edilmesini iste
mektedir.)

Kurtuluş - ANKARA

Gcrcjii düşünüldü : Düekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
(asnnsımı konu teşkil eyledfği ciî^etJe Korıisyonıımıız çniışmalannı düzenicyen 140 say;Iı Kanunun 5 n d  
maddesine ait işlerden olması harsebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriılnıedİğme oy 
birliğiyle karar veriMi.

K arar No. K arar tarihi

663 27 . 1 . 1976



698/69814 . 2 . 1974 (Dilekçi : Polislerin disiplin cezalarının A f  Kanunu
MÜMTAZ ÖZKAN kapsamına alınmasını istemektedir.)
Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Şubesi 
Müdürlüğünde Polis Memuru

ANKARA

Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıi^lanan dilekçesinde vaki isteği kanun tekîifi veya 
tasans'.na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nd 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  4 —

(Dilekçcmn tarih v« No. su ile sahibinin adı, adresi ve diLekçe özetiyle komisyon kararı)

664 27 . 1 . 1976

702/702 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu-
NADIYE t u r a n  nunda değişiklik yapılmasını istemektedir.)
Taşkale Mah. Kale İçi Sk. No. : 40

VEZİRKÖPRÜ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş!em yapılmasına mahal görülmcdfğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

665 27 . 1 . 1976

703/703 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde
TAŞKIN YÜCEL öğrenci iken imtihan yönetmeliğinin yanlış tatbiki ne-
Gazi Mustafa Kemâl Bulvarı No. : 72/19 deni ile belgeli duruma düştüğünden şikâyetçidir.)

Maltepe - ANKARA

Gereği düşünüldü : 1803 sayılı Af Kanununun 15 nci maddesi konuya cevap vermekte bulunduğundan. 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

666 27 . 1 .19 76



5 -

(Dilekçenin farih ve No. su ile sahibdııin adı, adresi ve dileskçe özetiyl-e komisyon kaj^n)

704/704 - 14 . 2 . 1974
ATAKAN SOYKAN
Gazi Mustafa Kemâl Bulvarı No. : 72/19

(Dilekçi : Hakkında verilen ^belgeli kararının» kal
dırılmasını istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığı 1 1 . 7 .  1974 gün ve 
ANKARA 500/26266 sayılı cevabî yazısında : Cumhuriyetin 50 nci 

yılı münasebetiyle bazı suç ve cezaların affına ait 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesi ile her ne sebeple 

olursa olsun Askerî Okul dışındaki bütün orta ve yüksek öğrenimde bulunan öğrencilere 3 ay zarfında alâ- 
kalannm kesildiği okula yazılı müracaatları halinde, ayrıldıkları sınıfa bir yıl devam ve 2 defa imtihana 
girme olanağı tanındığı bildirilmektedir.

Karar : Şikâyetin konusu yukardaki şekilde kanunlaştığından, Komisyonumuzca yapılacak işlem bulun
madığına, karar suretinin ilgililere tebliğine ittifakla karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

667 27 . 1 . 1976

706/706 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : Çiftçi Mallarını Koruma Kanununun de-
MURAT PARK ğiştirilmeşini istemektedir.)
Karacaören Kasabası Çiftçi MaılIarını Koruma 
Başkanı

Çay - AFYON K.

Gereği diişiinUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki I s t ^  kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kajıunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

668 27 . 1 . 1976

707/707 - 14 . 2 . 1974 
1224/1224 - 8 . 4 .  1974 
HÜSEYİN GÜRSES
Soğanlık Yenimahalle Atatürk Cad. No. ; 37'B

Kartal - İSTANBUL

(Dilekçi : Göçmen olarak yurda geldiğini, fakru za
ruret içinde bulunduğunu bildirerek, 775 sayılı Kanun 
uyarınca, gecekondu tahsisini talep etmektedir.)

İmar ve İskân Bakanlığının 26 . 9 . 1974 gün ve 
4158 sayıh cevabî yazısında : Konunun İstanbul Valiliği 
(U tm ar Müdürlüğüne) intikal ettirildiği, dilekçinin iste
ğinin dikkate alınabilmesi için müracaat süresi içersinde 

anılan Valiliğe (İl İmar Müdürlüğüne) müracaat etmesi gerektiği, aksi takdirde dileğinin dikkate alınmasının 
mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında idari mercie 
miinıcaati gerektiği cihetlc Komisyonumuzca bü- işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar
verildi.

Karar No. Karar tarihi

669 27 . 1 . 1976



—  6 —

(Dilokçenin tarih \-̂  No. sıı ile salıibiııiıı adı, adresi ve dilokço özetiyle komisyon karan)

708,708 - 14 . 2 . 1974 
İBRAHİM SAPMAZ 
tstüdâl Savaşı Gazilerinden 
Başpmar Köyü

Karsantı

(Dilekçi : Şeref aylıklarının artırılmasını istemektedir.)

KaraisalI - ADANA

Gereği düşünüldü : Dj'ckçînin yukarda özeti açıklansn dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetJe Komisyonumuz çalışmalarını diizeakyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumıt:ca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle k^ırar verildi.

Karar No. Karar tarihi

670 27 . 1 . 1976

(Dilekçiler : 1970 tarikinden önceki askerlik hizmetle' 
rinin intibaklarına sayılmasını istemektedirler.)

Maliye Bakanlığının 21 . 5 . 1974 gün ve 115500 - 
3119 - 15325 sayılı cevabî yazısında ; İlgilinin dileğinin 
kanun hükmünde kararname mevzuu olduğu bildirilmek
tedir.

709 709 - 14 . 2 . 1974 
CEVAT ÖRS
30 No. lu Toprak Komisyonu lîa rita  Teknik 
Memuru

Aksaray - NİĞDE
HAŞAN DİVLEK 
30 No. lu Toprak Komisyonu Jaîoncusu

Aksaray - N İCD E
MEHMET GÖNEÇ
30 No. lu Toprak Komisyonu Ekip Şefi

Aksaray - NİĞDE
TEVFİK BELLİKLi
30 No. lu Toprak Komisyonu Başkanlığı Jalonsucu

Aksaray - NİĞDE
SELÂHATTiN ŞAHiN
30 No. lu Toprak Komisyonu Memuru

Aksaray - NİĞDE
M ETİN YÜMER
30 No. lu Torpak Komisyonu Jaîoncusu

Aksaray - NİĞDE

Gereği düşütiüldii : Dilekçinin yukarda özeti açı!ılam:n dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

671 27 . l . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

711/711 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : Babasını vuran katilin A f  Kanunu dışında
AVNİ DUMAN bırakılmasını istemektedir.)
Bahçdievler 37. Sokak No. ; 39

ANKARA

G erc^ dlİ!}tinUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmaianıu düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğ.ne oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

672 27 . 1 . 1976

713/713 - 15 . 2 . 1974 (Dilekçiler : Banka borçlarının ertelenmesini istemek-
FUAT TÜFEKÇİ ve ark. tedirler.)
Tüfekçi Köyü

Daday - KASTAMONU

Gereği düşUniildU : Dilekçinin talebi ilgisi yönünden Ticaret Bakanlığma intikal ettirildiği cihetle ilgili ve 
yetkili idari mercie müracaatı gerektiğinden, Komisyonumuzca bir İşlem yapılmasına mahal görülmediğine karar 
verildL

Karar No. K arar tarihi

673 27 . 1 . 1976

714/714 - 15 . 2 . 1974 (Dilekçi : intibak düzeltmeleri sonucu emekli aylığı
MEHMET KOCABAY farklarını alamadığından şikâyet etmektedir.)
Raşidiye Mah. Maliye Bakanlığının 22 . 7 . 1974 gün vc 115625 •

Yıldizeli - SİVAS 618/21094 sayılı cevabî yazısında ; 2 ve 8 sayılı Kanım 
Hükmündeki kararnameler uyarınca tespit edilen inti
bak işlemi 1 . 3 .  1974 tarihinden geçerli olmak üzere 

8 kat sayıya göre yükseltilmesine T. C. Emekli Sand'ğı Müdürler Kurulunca 27 . 4 . 1974 gün ve 21541 sayı 
ile karan verilmiş olup dilekçinin talebinin yerine get rilerek adresine tebliğ edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dileltçesinde vaki isteği yerine getirildiği cihetle 
Komisyonumuzca bir işîcm yapıbnasına malıal gömlracdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

674 27 . 1 . 1976
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(Dilokçcmîn tarih ve Xo. sn ile galiibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

716/716 - 15 . 2 . 1974 
FUAT KAYABALI 
İnönü Sokek No. ; 5

Küre - KASTAMONU

(Dilekçi : Gerçek usulde vergiye lahi tutulduğundan 
şikâyetçidir.)

Maliye Bakanlığının 27 . 8 . 1974 gün ve 46660 
sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin, 1973 takvim yılında 
satın alınan emtiayı gösteren listesine göre 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesinde öngörülen 

ölçüyü aşmış olması nedeniyle götürü usule tabi olmanın özel şartını 1973 yılında yitirmiş olduğu, anılan 
kanunun 50 nci maddesi gereğince, 1 . I . 1974 tarihinden itibaren gerçek usulde vergiye tabi tutulduğu ve 
yükümlünün aynı işe devam ettiği sürece gerçek usulde vergilendirilmesi ve durumuna uyan bir esasa göre 
defter tutması zorunlu bulunduğu bildirilmektedir.

G cre^  düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görtOmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

675 27 . 1 . 1976

718,718 - 15 . 2 . 1974 
CHMALETTİN GÜNGÖR 
Ömerli Köyü

Çatalca - İSTANBUL

(Dilekçi : Toprak tevziinden faydalandırıl malını ta
lep etmektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1 1 . 7 .  1974 
gün ve Top: 34-14556 saydı cevabî yazısında : Dileğin 
ilgisi yönünden Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar* 
lığına intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idarf 
mcrcie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gikülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

676 27 . 1 . 1976

(Dilekçi : Mecburî hizmet karşılığı borcunun faiz 
tutarının af edilmesini istemektedir.)

721/721 - 15 . 2 . 1974 
M. ALÎ ÖZDEM iR 
Çeliközü Caddebostan Mehtap vSokak Gökçe Ap.
No. : 24 3

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçc.sinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctie Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 snyıh Kanımun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karcr verildi.

Karar No. Karar tarihi

677 27 . 1 . 1976



ll'Sni'h  • 15 . 2 . 1974 (Dilekçi : 9 aylık maaf farklarının 2 ve 3 ncii tak-
KEVSER METİN şiflerinin ödenmediğinden şikâyetçidir.)
Sağlık Koleji Öğretmeni Maliye Bakanlığı cevap yazısında : Dilekçinin maaş

SAMSUN farklarının 16 . 2 . 1974 tarih ve 2027 mersule numa
ralı P IT  havalesi ile gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği dUşüniüdU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirildiği cihctlc 
Komisyonumuzca bir işlem yapdnıasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar târihi

— 9 —

(Dilekçenin tarih vc Xo. su ile sahibiıılıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

678 27 . 1 . 1976

730/730 - 19 . 2 . 1974 (D ilekçi: Adlî işlemlerden şikâyetçidir.)
TAHSİN DİNÇ 
Lâleli Mah.

Aksaray - N lĞ D E
Gereği düşünüldü : Dilekçe konusu adliyeye intikal etmiş işlemlerden doğduğu cihetle Komisyonumuz 

çalışmalarım düzenleyen 149 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

679 27 . 1 . 1976

734/734 - 19 . 2 . 1974 (Dilekçi : M ahkûm olduğu yargdama giderlerinin,
NİZAM ETTİN İLKER kendisinden tahsil edilmemesini istemektedir.)
Örnek Balık Kom. ve her nevi havyar ticareti 
Balıkhane No. ; 7

SAMSUN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar Nö. Karar tarihi

680 27 . 1 . 1976



736/736 - 19 . 2 . 1974 (Dilekçi : M ahkûm olduğu cczanm A f  Kanunu
MUSA ÖCÜTÇÜ kapsamına almmasmı istemektedir.)
Arzuhalci Kayapınar

Gercüş - M ARDiN

Gereği dUşUnUldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verikli.

Karar No. K arar tarihi

—  10 —

(Dilekçenin tarUı ve No. su ile sahibinin adı, a)dr>ead ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

681 27 . 1 . 1976

739/739 • 19 , 2 . 1974 (Dilekçiler : Muhtarlarm maaşlı memur statüsüne
SEYİT AHMET BALKAÇ ve arkadaşları alınmasını istemektedirler.)
M uhtarlar Temsilcisi Eski Pazar yeri No. ; 10

Develi - KAYSERİ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç;kk:nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması tuıscbiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

682 27 . 1 . 1976

745/745 - 19 . 2 . 1974 (Dilekçi : Vatanî görevinden firar edenlerin A f  Ka-
1234/1234 - 8 . 4 .  1974 nunu kapsamına alınmalını istemektedir.)
A RİF ATEŞ
Aktepe 5. Cad. E. Blok No. : 7/15

Keçiören - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalış:nalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

683 27 . 1 . 1976
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(Dilokçcndn tarih ve No. su île saMbıain adı, Adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

746/746 - 19 . 2 . 1974 
MSTAFA KARACA 
Çabşanlai Mah. No. : 76

(Dilekçi
mektedir.)

A f  Kanunundan faydalandınlmasmı iste-

Gülşehir - NEVŞEHİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yul^arda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkü eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmolanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

684 27 . 1 . 1976

747/747 - 19 . 2 . 1974 
SEVGİ TÜTEN
İstanbul Sular İdaresi Belediye Meclisi Murakıpları 
Sekreteri

İSTANBL

(Dilekçi : Personel Kanunu uygulamasından şikayet 
etmektedir.

Maliye Bakanlığı 15 . 6 . 1974 gün ve 115500 -
3117 - 17715 sayıh cevabî yazısında : İlgilinin dileğinin 
kanun hükmünde kararname mevzuu olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verikli.

K arar No. K arar tarihi

685 27 . 1 . 1976

748/748 - 20 . 2 . 1974 
ALt ÇETİNKAYA 
30 Ağustos Mah. No. ; 84/1

Etimesgut • ANKARA

(Dilekçi : Personel Kanunundan şikâyet etmektedir.) 
Maliye Bakanlığı 14 . 5 . 1974 gün ve 115500 -

3118 - 14766 sayıh cevabî yazısında : İlgilinin dileğinin 
kanun hükmünde kararname mevzuu olduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapıhnasına mahal göriilmedlğme oy bir
liğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

686 27 . 1 . 1976
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(Dilokçeaiiî tarih ve Xo. su ile sahibinin suiı, adresi ve dilokçe Ö7:Gtİ3"le komisyon karan)

(Dilekçi : Çocuklarına maaş bağlanmış, kendisine de 
maaş bağlanmasını talep etmektedir.)

749/749 - 20 . 2 . 1974 
MELİHA TOKTAY 
Meydan Mah. Çelebi Çıkmazında Abdülaziz Bin
göl yanında

BİLECİK

Gcrcfit dUi -̂üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

687 27 . 1 . 1976

750, 750 - 20 . 2 . 1974 
ESAT ÖZÜYAMAN 
Alaşehir Ceza Evinde Mahkûm

(Dilekçi
etmektedir.)

A f  Kanunundan faydalandırılmasını talep

Alaşehir • MANİSA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyoııumtı/ca bir işlem yapılmasına mahal KÖrüImed^ğ'ine oy 
birliğiyle karer verildi.

Karar No. K arar tarihi

688 27 . 1 . 1976

75L751 - 20 . 2 . 1974 
HAŞAN GÖKM EN ve arkadaşları 
Darıcı Köyünden

(Dilekçiler : Şeref aylığı ve İstikU'd Moilalyalarıntn 
geri verilmesini talep etmektedirler.)

Maliye Bakanlığı 16 . 5 . 1974 gün ve 4288/1723 - 
Düzce - BOLU 31352 sayılı cevabî yazısında : 1803 sayılı Af Kanunu 

yürürlüğe girdiğinden, kanunun kapsamına göre, bu 
nevi borçluların durumları, yeniden gözden geçirilerek. 

 ̂ . gereğinin yapılacağı bildirilmektedir.

Kamr : 180J sayılı Kanuna göre evvelce ödenen şeref aylıklarının geri alınmayacağı hükme bağlanmıştır. 
Ancak şeref ayhğının yeniden bağlanmasına dair bir hüküm yoktur.

Karar No, Karar tarihi

689 27 . 1 . 1976
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(Dileskçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyl-e komâsyon karan)

752/752 - 20 . 2 . 1974 
AHMET ŞÖHRETLİ 
Hasanbeyli Kö>âi

Bahçe - ADANA

(Dilekçi : 338 tarihinde 1 nci Orduya bağh Arıbu- 
run'da girdiği savakta yaralanan ve 5 ay öncc ölen ba
hasına maaş bağlanarak, bundan kendisinin istifade etti
rilmesini istemektedir.)

Gereği dii.^üniiidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

690 27 . 1 . 1976

753'753 - 21 . 2 . 1974 
ALİ ÖNER
Yücetepc Emekli Subay Evleri No. : 42/6

(Dilekçi : İkinci defa emekli olduğundan, sonradan 
geçen hizmetlerine karşılık ödenerek emekli ikramiye 
farkını talep etmektedir.)

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında yargı organ
larına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. > -

Karar No. K arar tarihi

691 27 . 1 . 1976

754/754 - 21 . 2 . 1974
Haydariye Köyü Muhtarı ve arkadaşları

GEM LİK

(Dilekçiler : Ormanda kesim, taşıma işlerinde çalı
şan köylülerin, depolara getirdikleri odunlardan orman 
işletmesince %  40 oranında kesinti yapıldığından şikâ
yetçidirler.)

Orman Bakanlığı 8 . 5 .  1974 gün ve 4031-1-1506 sayılı cevabî yazısında ; Ormandan kesilerek satış istif 
yerlerine nakledilen ürünlerin işçilik ücreti, önceden düzenlenen ve ilân edilen birim fiyatlara göre kesinti 
yapılmaksızın istihkak sahiplerine ödendiği, buna göre teslim alınan odunların % 60 kadarı 6831 sayılı K a
nunun 1744 sayılı Kanunla değişen 34 ncü maddesi gereğince hak sahibi işçilere maliyet bedeli üzerinden 
verilmekte olduğu, istif yerlerine nakledilen odunların % 40’nın kesilmesi söz konusu olmayıp hak sahibi 
işçilerin geçimlerine yardımcı olmak maksadıyle % 60 kadarının kendilerine verildiği, bu itibarla adı geçen 
kanuna göre uygulanan % 60 oranının yükseltilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca üretilen odunların % 60’nın 
hak sahiplerine bakiye %  40 kadarı ile de mahallî halk, resmî daire, askerî birlik ve sanayi ihtiyacının karşı
landıktan sonra kalan odunların hak sahibi işçilere verilmesi için Bursa Orman Bölge Başmüdürlüğüne talimat 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirileceği cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

692 27 . 1 1976



— 14 —

(Dilekçeınin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve d lletçe özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi : 1479 sayılı Dağ - Kur Kanununda deği
şiklik yapılmasını talep etmektedir.)

755/755 - 21 . 2 . 1974 
3053/3053 - 25 . 2 . 1975 
YUNİS AK BULUT 
Kale Yaka Köyü

Pencm be - ORDU
Gereği düşünüldü ; Düekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No, Karar tarihi

693 27 . 1 . 1976

756/756 - 21 . 2 . 1974 
MEHMET tC N E C t 
Emeldi PTT Memuru

(Dilekçi : Şehir planı dolayısıyle bahçesinden yol 
geçirilmek suretiyle bahçe ve evinin harap edildiğinden 
iikâyet etmektedir.)

BODRUM İçişleri Bakanlığının 3 . 9 .  1974 gün ve 25324 sa
yılı cevabî yazısında : iDlekçiye ait gayrimenkulun şehir 
imar planı gereğince, Bodrum • Milas yolu, kısmen 

garaj terminal yeri, kısmende toptan ticaret merkezine giden yol olarak ilerde istimlâke tabi olacak bölge 
içinde kaldığı ve halen anılan gayrimenkul üzerinde herhangi bir imar tatbikatı yapılmadığı, gayrimenkul 
üzerine yapılması düşünülen tasarruf tasdikli şehir plânı gereğince icra edileceğinden bu hususta herhangi bir 
ususuzlük bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünümü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir iş’em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

694 27 . 1 . 1976

757/757 - 21 . 2 . 1974
M EHM ET K ÜTÜK
Saimekadm Yoncalık Sokak No. : 110

Mamak - ANKARA

(Dilekçi : Plaka tahdit kararının kaldırılmasını ve 
ticarî plaka verilmesini istemektedir.)

içişleri Bakanlığının 18 . 5 . 1974 gün ve 111384 
sayılı cevabî yazısında : Ankara tli Trafik Komisyonu
nun, taksi ve dolmuş miktarlarının saptanmasına ilişkin 
kararı Danıştayca da incelenerek onaylandıktan sonra 

Bakanlar Kurulunun 18 . 6 . 1965 tarih ve 6/4816 sayılı kararı ile kabul edilen Karayolları Trafik Tüzüğünün 
67/K bendine göre alınmış bulunmaktadır.

Söz konusu karann uygulanmasında etkin olan en önemli neden, şehir içinde trafik akımını düzenli bulun
durmak suretiyle mal ve can kaybını önlemek veya sayısını azaltmak olduğu,ayrıca trafik düzeni bakımın
dan taksi ve dolmuş miktarlarının saptanmasındaki amaç; karayolları üzerinde özel taşıtlara nazaran daha 
fazla hareket ve daha uzun süre trafik akımı içinde kalmaları nedeniyle sayılarının yeterli bir ölçüde tutul
ması gerektiği belirtilmekte, bu suretle şehir içindeki karayolu kapasitesinin yararlı bir düzeyde kullanmanın 
mümkün olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Düekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istedi lıakkında Komisyonu
muzca bir işlem yaptimasına malıal görülmedikine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

695 27 . l . 1976
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(Dilekçenin larîh ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe Özetiyle koalisyon karan)

759/759 - 21 . 2 . 1974 (Dilekçiler : Acemi Pa^a Tcb’ast olarak iskânlarının
NASIR ÖZDEMİR ve arkadaşları bugüne kadar yapılmadığından ve gayrimenkul verildi-
2. Cad. Kıvanç Ap. No. : 1/13 ğindcn şikâyet etmektedirler.)

Bahçelievler - ANKARA Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 1 . 7 .  1974
gün ve 3606 - 5507/2621/14615 sayılı cevabî yazısında : 
Konu üzerinde Urfa Valiliğince yapılan tahkikat neti

cesinde, dilekçinin Irak Şeyhilmeşayahı acenii Paşanın maiyeti ile beraber 2778 ve 3615 sayılı kararnamelerle 
iskânlarının uygun görüldüğü, ancak tahsis edilen (25000) dönüm araziden maiyetine ait kısmın iltihak edememe
leri hasebiyle tefriki ile 1668 dönüm arazinin sadece acemi Paşaya verilerek namına tapuya tescil edildiği 
dilekçilerin Acemi Paşa ile gelen maiyetinin çocukları, torunları ve eşleri olup, bugüne kadar iskânları husu
sunda herhangi bir müracatları olmadığı gibi iskân yolu ile tahsis edilmiş ve halen işgallerinde bulunan bir 
gayrimenkül de olmadığı ve aradan 48 sene gibi uzun bir zaman geçtiğinden, tamamen yerli halk durumunda 
bulunan dilekçilerin iskân yolu ile topraklandırılmalarına kanunen imkân görülmediği ve ilgililere bu yolda 
tebliğat yapılması hususunda Urfa Valiliğine gerekli talimatın verildiği bildirilmektedir.

Gereği diişUnUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

696 27 . 1 . 1976

761/761 - 21 . 2 . 1974 (Dilekçi : Emekli aylıklarının da 8 katsayıya göre
47/47 C. S. - 4 . 3 . 1974 ayarlanmasını istemektedir.)
RACİ ATEŞ
Horhor Cad. Gönenç Ap. No. : 19/4

Aksaray - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin jııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

697 27 . 1 . 1976
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(DilokçLnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe öeız.tîyle komisyon karan)

762/762 - 21 . 2 . 1974 
AHMET KATRANCI ve arkadaşı 
Tekel Şarap ve ispirto Fabrikası

(Dilekçiler : Eski hizmetlerinin borçlandırılmak su
retiyle ihya edilmesini istemektedirler.)

Halkapmar - İZMlR
Çalışma Bakanlığının 26 . 6 . 1974 gün ve 9.2.3 2 - 

107 11980 sayılı cevabî yazısında : Dilekçilerin talebi 
üzerine M art/l951 - 31 . 5 . 1957 süreleri için kesilen 
ihtiyarlık sigortası primleri ile 1 . 6 . 1957 - 23 . 6 . 1961 

süresi için kesilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait primleri dilekçiye iade edildiğinden yukarda 
belirtilen süreleri kapsayan hizmetlerin tasfiye edildiği,

Sosyal Sigortalar Kurumu mevzuatında 889 sayılı Kanunla getirilen evlenme toptan ödemesi hariç, tasfiye 
edilmek gayesiyle alınan primlerin iadesi suretiyle hizmetlerin ihyasına imkân veren bir hüküm bulunmadı
ğından, 1186 sayıh Kanunun 3 ncü maddesine göre borçlandırılmak suretiyle ihyasının mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapıimasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

698 27 . 1 . 1976

763/763 - 21 . 2 . 1974 
2460 2460 - 24 . 1 . 1975 
M. ESAT KENDER
Feneryolu, Gazi Muhtar Paşa, Yıldıray Sokak 
No. : 3

Kızıltoprak - İSTANBUL

(Dilekçi : Kadrosuzluk nedeniyle terfi edemediği 
6 yılı aşan hizmetinin intibakında değerlendirilmesini 
istemekledir.)

Maliye Bakanlığının 9 . 9 .  1974 gün ve 115625 - 
619/25353 sayılı cevabî yazısında : 33 yıl 2 ay 26 gün 
fiilî hizmeti bulunan dilekçinin 17 . 10 . 1969 tarihinde 
isteği üzerine emekliye ayrıldığı, bilâhara 1425 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince 1 . 3 .  1970 

tarihinden itibaren emekli aylığının yükseltildiği 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2 nci 
maddesinin (b) fıkrasının 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değiştirilmesi nedeniyle 1 . 3 .  1970 
tarihinden önce bağlanan emekli aylıklarının yükselti’mesinde uygulanacak eşitlik esaslarının 1101 sayılı K a
nunun ek 2 nci maddesi uyarınca kurulan komisyon tarafından hazırlanan raporda belirtildiği şekilde tespi
tinin Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı, buna göre dilekçinin 29 . 8 . 1969 tarihinde terfi ettirildiği ve bu 
aylığını bir yıl almadan emekliliğini istediği cihetle 1425 sayılı Kanun gereğince yapılan intibak işleminde 
herhangi bir değişikliğin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği son çıkan kararname ile 
yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapıimasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

699 27 . 1 . 1976
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(Dilekçerum tarih ve No. su ile sahibinim adı, adresi vc dilekçe özeüiyle konıisyoii karaj-ı)

i^eref aylıklarının artırılmasını istemekteİM  İM  - 21 . 2 . 1974 (Dilekçi
22512251,3302/3302 tedir.)
HAL İL ERGÜN
Güzel Evler Tülin Sokak No. : 28 1

Yenimalıalle - ANKARA

Ccrcgi düi^ünülclU ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasalısına konu teşkil eyledi^ cihctle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar venldi.

Karar No. Karar tarihi

700 27 . 1 . 1976

766'766 - 21 . 2 . 1974 (Dilekçi : Kendisini vuran kardeşinin A f  Kanunu
ÖZER GÜNDÜZ kapsamı dışında bırakılmasını istemektedir.)
Kaledere Malı. Medrese Sk. No. : 6, A

Ünye - ORDU
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasariivina konu teşlâl eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

701 27 . 1 . 1976

767/767 - 21 . 2 . 1974 
M. H tLM t ŞENGÜN 
Emekli Subay Evleri 
No. •: 13 2

5. Sokak 73 ncü Blok

Anıttepe - ANKARA

(Dilekçi : Eski emekliler ite ^en i emeklilerin aylık
ları arasındaki farkın giderilmesini istemektedir.^

Maliye Bakanlığının 18 . 7 . 1974 gün ve 115625- 
621, 20825 sayılı cevabî yazısında ; 46 yıl 11 ay 11 gün 
Ivzmeti bulunan dilekçinin 13 . 7 . 1964 tarihinde yaş
l addinden emekliye sevk edildiği, bilâhara 1101 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 1 . 3 .  1969 tarihin

den itibaren, keza 1425 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi gereğince de 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren 
aylığının yükseltildiği, 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddesinin (b) fıkra
sının 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değiştirilmesi nedeniyle 1 . 3 .  1970 tarihinden önce bağla
nan emekli, adi malullük, vazife malullüğü dul ve yetim aylıklarının yükseltilmesinde uygulanacak eşitlik 
esaslarının, llO l sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca kurulan komisyon tarafından hazırlanan raporda 
belirtildiği şekilde tespitinin. Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığı ve mezkûr raporda behrtilen esaslar gere
ğince 1 . 3 .  1970 tarihinden önce bağlanan emekli aylıklarının yükseltilmesi işlemleri ilgililerin müracaatları 
aranmaksızın en yaşlısından başlamak üzere doğum tarihlerine göre sıra ile yapılmakta olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıkb.nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

702 27 . 1 . 1976



— ıs
(Dilekçenin tarih ve No. su de salvibinin adı. adresi \e  dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

768/768 - 21 . 2 . 1974 
İBRAHİM BÜYÜK 
İstiklâl Mah.

(Dilekçi : Madalya beratının iptali ile şeref aylığının 
kesilmesinden şikâyet etmektedir.)

Senirkent - İSPARTA
Millî Savunma Bakanlığının 9 . 5 .  1974 gün ve 

450/1-74 sayılı cevabî yazısında ; Cumhuriyetin 50 nci 
yılı münasebetiyle bazı suç" ve cezaların affına ait 
1803 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde 869 sayılı Ka

nunla İstiklâl Savaşma katılmış olanlara 1005 sayılı Kanunla verilmekte olan şeref aylığı almış olanlardan, 
çeşitli nedenlerle madalya beratı iptal edilmiş bulunanlara ödenmiş olan şeref aylıkları geri alınmaz. Geri 
alınmış şeref aylıkları kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde sahiplerine iade edilir hük
mü yer almıştır.

Karar : Şikâyet konusu yukaidaki şekilde kanunîa.tısından. Komisyonumuzca yapılacak bir i^lcm bulun
madığına, karar suretinin ilgiliye tebliğine ittîfakla kurar verileli.

Karar No. Karar tarihi

703 27 . 1 . 1976

2 . 1974769 769 - 21 
ALİ GÜZEL
Akpınar llköğretmen Okulu Türkçe Öğrt.

Lâdik - SAMSUN

(Dilekçi : Personel Kanunundan şikâyet etmekte ve 
intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığı 15 . 5 . 1974 gün ve 115500-3116- 
1 4 9 4 9  sayılı cevabî yazısında ilgilinin dileğinin kanun 
hükmünde kararname mevzuu olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açi-Mrınan dilekçesinde vaki isteği kanun (eklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen ^40 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Kom!syonunııi7ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

704 27 . 1 . 1976

771/771 - 21 . 2 . 1974 
REMZÎ ERCANTEKİN
TCDD Gn. Md. Ticaret ve Hâsılat Dairesi Yolcu 
Nakliyatı Şb, Müd.

ANKARA

Dilekçi : Lise mezunlarının da, meslek okulu mezun
lan gibi 12 nci derecenin 1 nci kademesinden işe baş
latılmasını, 10 yıllık devlet hizmeti olan lise mezun
larından bazılarına tanınan 4 ncü dereceye yükseltil
mesi hakkının bütün lise mezunlarına teşmilini, ve 
terfi sürelerinin de eskiden olduğu gibi üç seneye indi
rilmesini talep etmektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

705 27 . 1 . 1976



— 19 —

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

117);112) - 21 . 2 . 1974 (Dilekçi : Kendisine toptan ödeme yapılarak çalii
MUSTAFA YALÇIN tığı i^ten çıkarıldığını bildirerek şikâyet etmektedir.)
İh san i ye Ocağı

Kozlu - ZONGULDAK
^Bilik Köyü)

Devrek - ZONGULDAK

(Fercği dü^üniiJdii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

706 27 . I . 1976

779/779 - 21 . 2 . 1974 (Dilekçi : DSİ 10 m u  bölge muhasipliğine olan
MUSTAFA GERÇEK borcunu ödediği halde, icra memurunun 3 869 lirasının
Keban Barajı İnşaatı Ambar Personeli P. K. 83 zimmetine geçirmesi nedeniyle bu paranın faizi He

F.LÂZlO birlikte tekrar kendisinden tahsil edildiğinden şikâyet
çidir.)

Gereği düşünüldü : .Şikâyeti mahkemeye intikal etmiş olup, mahkeme karan ile ilgili bulunduğımdan 
Komisyonumu/ çalışmalannı dU;^cnleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

707 27 . 1 . 1976

7S0/780 - 21 . 2 . 1974 Dilekçiler : Orman içinde olan köylerinin kalkınma
MAHMUT ATLI ve arkadaşları olanağına kavuşturulması nedeniyle başka bir yere iskân
PTT karşısında M. Kâzım Yılmaz eliyle edilmelerini istemektedirler.)

Akşehir - KONYA Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı cevabî yazı
sında : Yeniköyün Saray ve Domuzalanı mahallelerinin 
durumunun Orman Bakanlığına intikal ettirildiği ve 

köye bağlı mezkûr mahallelerin 6831 sayılı Orman Kanununun 13/B maddesi kapsamında olduğundan başka 
yere iskânının zorunlu olduğu ve adı geçen mahallelerin iskânının sağlanması için Devlet Planlama teşkilâ
tına götürüleceği ve 1975 yılı yatırım tekliflerine dahil cdileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 

karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

708 27 . 1 . 1976



(Dilekçi : Hâzineye o'.an borcunun tahsil edilmeme- 
785/785 - 22 . 2 . 1974 sini istemektedir.)
KANBER SÖNMEZ 
Toptancı Ha! Yanı No. : 8

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekvinin yukarda özeti alıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 ncl 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildû

Karar No. Karar tarihi

— 20 —

(Düekçoıün Lariih ve No. su ile saliibiimı aJı adre.si ve dilekge özetiyle komisyon kanan)

709 27 . 1 . 1976

786,786 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Görevine iadesini istemektedir.)
HALİL SEYHAN 
Zeytinli Köyünde

ADANA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or- 
ganlanna müracaatı gerektirdiğ» cihetle KonıLsyoisumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuınuzci) bîr işlem yapılmasına mahal göıülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

710 27 . 1 . 1976

792/792 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Adli sicildeki sabıka kaydının silinmesini
BEKtR KÜLÜK istemektedir.)
Yakacık Mah. Bahtiyar Sk. No. : 32 8

Keçiören - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

711 27 . 1 . 1976



—  21 —

(Dilokçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dUekçe özetiyle komisyon karan)

7̂ )9 799 - 22 . 2 ; 1974 (Dilekçi : Mahkûm olabileceğini düşündüğü tazmi-
MEHMET GÜNGÖR naîm kendisinden ahnmamasmm istemektedir.)
319 Sk. No. : 15

Şirinyer - İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçe konusu iş, hnlen mr.hkemede bulunup, lıenüz bir karar dahi verilmediği anla
şıldığı cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işierden olmadı 
lıascbiylc Komisyonumu/ca bir işlem yapıimasıııa mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

712 27 . 1 . 1976

800/800 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Maaş intibakmm yanlış yapıldığını ifade
DURSUN KAYIR . ile diizeltilmesini istemektedir.)
Elâzığ - Altınova Çimento Sanayii T. A. §. 'l icaret 
Şefi

ELÂZIĞ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or> 
Kanlarına müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 14U sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

713 27 . 1 . 1976

801/801 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Mahkeme kararından yakınmaktadır.)
MEHMET KASAP
Gülpınar Muhtarı *

Ayvacık - ÇANAKKALE

Gereği düşünüldü : Şikâyet adli makamların kararlarından olduğu cihetle Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

'714 27 . 1 . 1976



— 22 —

'(Dilekçenin‘t-arih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan')

802/802 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Telefonunun hağlanınamasınüan yakın-
HAŞAN ÖRNEKÇİ maktadır.)
Murat Mah. Kosova Cad. No. ; 48

Bayrampaşa - İSTANBUL

Gereği dii^niildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili iduri 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komi.syonumıı/ çalışmalarını dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle akarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

715 27 . 1 . 1976

808 808 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını
KAMURAN a y a n l a r  istemektedir.)
Doktor

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
la.sansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

716 27 . 1 . 1976

/
809/809 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılma-
KEMÂL ÖZKAYA sını istemektedir.)
M. E. B. Öğretmen Okulları Gn. Md. Memuru ve 
Mutemedi

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

717 27 . 1 . 1976



— 23 —

(H îlekçeınn tarih ve Xo. su ile snhibiııiîi n<lı. adresi ve dilekçe izzetiyle koTnis>'on k a r a n )

812/812 - 22 . 2 . 1974
N EZ AH AT ASLAN
Hocabey Köyü İlkokulu Öğretmeni

(Dilekçi : Sağlık durumu dol ay isiyle, tedavi olabil
mek için merkeze alınmasmı istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevabî yazısında : Halen Si- 
SlVAS vas - Divriği ilçesi Burmahan Köyü Okulu Öğretmeni 

olup, isteği; Valiliğin 29 . 3 . 1974 gün ve 9161 sayılı 
teklifi ile Sivas Merkez okullarına sağlık durumundan 
(65) nci sıraya alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

/■
718 27 . 1 . 1976

813/813 - 26 . 2 . 1974 
tSMAlL GÜNER 
Çelikkaya

(Dilekçi : Tren çarpışmasından kusurlu görülerek 
iiten çıkarılmasından şikâyetçi olup, maaşının ödenme
sini istemektedir.)

ADANA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mcrcie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5, nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle akarar verildi.

Karar No. K arar tarihi

719 27 . 1 . 1976

815/815 - 26 . 2 . 1974 
VELİ KÂMİL 
Telgrafçı Emeklisi
(3. Kahraman Maraş 1078 45 23 2 0930) telgraf 
sahibi)

KAHRAMAN MARAŞ

(Dilekçi : Madalya verilmesini talep etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 21 . 5 .1974 gün ve 
4063-1-565/108552 sayıh cevabî yazısında : PTT me
murlarının 66 sayılı Kanun gereğince 1 Kasım 1926 
tarihine kadar T. B. M. M. ne müracatla madalya al
maları gerektiği, 977 sayıh Kanuna göre anılan tarihten 
sonra müracaat edenlere madalya verilmediği bildiril- 
r -1 ektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

720 27 . 1 . 1976



m
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( Dilekf^eaiîi tarih ve Xo. su ile sahibinin a*<îı, adresi ve dîldC'Çe özetiyle konıisyoıı karan)

816'816 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi : Orta dereceli okullar asil öğretmenlerinin
NİYAZİ YAS ders ücrcilerinin artırılmasını istemektedir.)
Hasköy Lisesi Öğretmenleri

HALICIOGLU

Gereği dii^niildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

721 27 . 1 . 1976

817,817 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi : Orta dereceli okullar asil öğretmenlerinin
( EMÂL BOZAY ve arkadaşları ders ücretlerinin artırılmasını istemektedir.)
Öğretmen

MALATYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

722 27 . 1 . 1976

819/819 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi : Nesebi sahih olmayan çocuklar için ça-
RAHMİ BERKSOY hfma yapılıp, yapılmadığını sormaktadır.)
Hürriyet Gazetesi Yıldırım Servis Sorumlu Müdürü

Cağaloğlu - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçe 140 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine uymadığı cihetle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasııuı mahal gonilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

723 27 . 1 . 1976



820 820 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası ve beratının verilmesini
İBRAHİM AKALIN istemektedir.)

Kayakent - SİVRİHİSAR Millî Savunma Bakanlığının 21 . 5 . 1974 gün ve
4063.1-566/108551 sayılı cevabî yazısında ; İstiklâl Ma
dalyası almak için müracaatların doğrudan doğruya ka
yıtlı bulunduğu askerlik şubesine yapılması gerektiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göıüimediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 25 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sakibiııin a'dı, adıy;si ve diLekçe Özetiyle komisyon kararı)

724 27 . 1 . 1976

821/821 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi : I I 36 sayılı Kanunda değişiklik yapılma-
SITKI ATAY sını istemektedir.)
Eski Dava Vekili Müftü Mah.

ŞEBİNKARAHİSAR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

725 27 . 1 . 1976

822/822 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi : Halen emekli olup, askerlikte er olarak
3446/3446 - 28 . 5 . 1975 Reçen sürelerin, borçlandırılmak suretiyle fiilî hizmet
M. EKREM AKYÜREK müddetine eklenmesini, 1623 sayılı Konunun değiş-
Zeytinlik Mah. Ömer Naci Sok. No. : 29/3 tirilmesini istemektedir.)

Bakırköy - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

726 27 . 1 . 1976



-  26 -

(Dilokçcmn tarih ve Xo. su ik  ^ahâbimıı adı, adi’eai ve (likkçe özetiyle komisyon karan)

823,823 - 26 . 2 . 1974 
SIDDIK YILDIRIM
(,'ankaya İlçesi Birinci Bölge Tapu Sicil Muhafızı 
Muavini

ANKARA

(Dilekçi : 2 ve 8 sayılı K. H. K. de okluğu ^ihi, 
ilkokul mezunu olupta meslekî kurs görenlere dc hir 
üst derece verilmesini istemektedir, j

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

727 27 . 1 . 1976

8 2 4 /8 2 4 2 6  . 2 . 1974 
MEHMET ÇAVUŞ 
Karnıcak Köyü

(Dilekçi : 1005 saytU Kanunda değişiklik yapılma- 
'imı istemektedir.)

BAFRA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarıssna konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 14ü sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

728 27 . 1 . 1976

825/825 - 26 . 2 . 1974
MUSTAFA ERDOĞAN ve arkadaşları
Başjaloncu 17 No. lu Toprak Jalonculan

(Dilekçiler : Kanun hükmündeki kararnamelerle 
jalonculara yan ödeme verilmediğinden şikâyet etm ek
tedirler.)

ERZURUM Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 7 . 6 .  1974
gün ve 3551-915 sayıh cevabî yazısında : Çıkarılan 
kanun hükmündeki kararnamelerin Toprak ve İskân 

İşleri Genel Müdürlüğü kısmında, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel yer almadığından. Toprak Ko
misyonu jaloncularına yanödeme verilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir iş!em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

729 27 . 1 . 1976
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(Diloliçenın tarih ve No. su ile saMbiniıı adı, adre«*ı ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

828/828 - 26 . 2 . 1974 
NUM AN IŞIKSÖKTÜ 
Göksu Oteli Sahibi Süleyman eliyle

(Dilekçi : Toprak verilmesini talep etmektedir.)

Didim - Yenihisar - SÖKE

Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar- 
lığmın 4 . 7 .  1974 gün ve TTRM Ar. İş. 2833 sayılı 
cevabî yazısında ; 1757 sayılı Kanunun 11 nci maddesi 
Toprak ve Tarım Reformunu bölge bölge uygulamayı 
öngördüğünden. Bakanlar Kurulunca tespit ve ilân edilen 

Urfa ili ilk reform bölgesi olarak kararlaştırılmış ve Resmî Gazetede ilân edilmiş olup, yeni bir bölge ilân 
edilinceye kadar arazi kamulaştırma ve dağıtım işlemlerinin yalnızca Urfa ilinde yapılacağı, bu nedenle di
lekçinin toprak dağıtımından yararlanmasının mümkün olamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin >ııkardn özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

730 27 . 1 . 1976

829/829 - 26 . 2 . 1974 
SAMİ AKBAY 
Güzelyalı 42 Sokak No. ; 6

(Dilekçi : Eski emekliler ile yeni emeklilerin aylık
ları arasındaki farkın giderilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 31 . 7 . 1974 gün ve 115625- 
İZMİR 620-21948 sayılı cevabî yazısında : 34 yıl, 5 ay 10 gün 

hizmeti bulunan dilekçinin 1 7 . 5 .  1952 tarihinde isteği 
üzerine emekliye sevk edildiği, bilâhara 1101 sayılı 

Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 1 . 3 .  1969 tarihinden itibaren, keza 1425 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesi gereğince de 1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren aylığının yükseltildiği, 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddesinin (b) fıkrasınm 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile değiş
tirilmesi nedeniyle 1 . 3 .  1970 tarihinden önce bağlanan emekli, adi malullük, vazife malullüğü dul ve yetim 
aylıklarının yükseltilmesinde uygulanacak eşitlik esaslarının, 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca 
kurulan komisyon tarafından hazırlanan raporda belirtildiği şekilde tespitinin. Bakanlar Kurulunca kararlaş
tırıldığı ve mezkûr raporda belirtilen esaslar gereğince 1 . 3 .  1970 tarihinden önce bağlanan emekli aylıkla
rının yükseltilmesi, işlemleri ilgililerin müracaatları aranmaksızın en yaşlısından başlamak üzere doğum 
tarihlerine göre sıra ile yapılmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No, K arar tarihi

731 27 . 1 . 1976



(Dilek(;eıı;in taı-ilı ve Nü. su ilk sahibiıün adı, adresi ve dileikçe özetiyle kom isyon karan)

836/836 - 26 . 2 . 1974 
MUSTAFA ÖZOCLU ve arkadaşları 
Kayaköy Muhtarı

(Dilekçiler : Depremde yıkılan evlerinin yerine 
Emlâk Kredi Bankasına borçlanmak suretiyle ev yap
tırdıklarından hu horcun af edilmesini talep etmektedir.)

GEDİZ

Gereği düşünüldü : Dückçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun tc-kîifi veya 
fasansına konu te«^il eyle<Iiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i^ l̂erden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göıülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

732 27 . 1 . 1976

839 839 - 26 . 2 . 1974 
ALİ YILIŞAN 
Gümüşkavak Köyünde

(Dilekçi : Bahasından intikal eden emlâkin tapula
rının verilmesini istemektedir.)

Sorgun - YOZGAT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında yargı organ
larına müracaati gerektirdiği cih\;tle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait ilklerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem.yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

733 27 . 1 . 1976

841/841 - 26 . 2 . 1974 
ABDULLAH MERİÇ
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisan La- 
boratuvarj Uz.

ERZURUM

(Dilekçi : Astsubaylıktan emekli olduktan sonra. 
Erzurum Atatürk Üniversitesine uzman olarak tayin 
edildiği halde bil âhara Üniversite kurulunun, memur 
olarak tayin edildiğine dair aldığı karardan şikâyet et
mektedir.)

Gereği düşünüklü : Davası devam ettiği cihetle dosyamn görüşülemeyeceğine. Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

734 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile sahdbindn adı, adncai ve dikkçc özetiyle komisyon.kararı)

843/843 - 26 . 2 . 1974 
FİKRİ ÖZGÜR
Küçük Moda Şair Nef’i Sk. No. ; 27 6

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Terfian kazandığı ve farkını tazminat ola
rak aldığı 2 nci dereceden değil 4 ncü derccedcn re'scn 
emekli olduğundan şikâyetçidir.)

T. C. Emekli Sandığına ödenmeyen emekli aidatının 
tamamını ödemek üzere kazanılmış olan tazminatla 
ödenen 2 nci derece aylığının kademeleri de nazara alı
narak emekli aylığının yeniden hesaplanmasını istemek
tedir,

Gcrcjçi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında yargı organ
larına ınüracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 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

735 27 . 1 . 1976

844,844 - 26 . 2 . 1974 
İSMET YÜCE 
İncesu Köyü Muhtarı

(Dilekçi : İncesu köyü arazisinin, Aras nehrinden 
faydalanarak sulanmasını istemektedir.)

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 24 . 7 . 1974 
TUZLUCA gün ve 112/1468-35479 sayılı cevap yazısıntla : K onu

nun Devlet Su İşleri 111 ncü Bölge Müdürlüğünce 1974 
yılı istikşaf etüt programına alındığı, yanılacak eıüiler 

sonunda konu rantbl bulunduğu takdirde ve bütçe imkânları nispetinde icraat programlarının tanziminde 
dileğin nazarı itibara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmdu Konıisyonu- 
nıu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

736 27 . 1 . 1976

845,845 - 26 . 2 . 1974 
NAZMİYE AKTUNA
îm ar ve İskân Bakanlığı Tetkik Kurulu Uzmanı

ANKARA

(Dilekçi
mektedir.)

Hâzineye dan  borcunun terkinini iste-

Gercği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunu;ı 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıasehiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

737 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih vo Xo. su ile sahibiıün adı, adresi,ve dilekçe özetiyle komisyon karar])

850 850 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Hava Kuvvefleri Güçlendirme Vakfına
NAFtZ KAYA yardım için kanun çıkartümasmı istemektedir.)
T. C. Ziraat Bankası Muhasebecisi

Palu - ELÂZIC.

Gereği diişüniiklü : Dilekçinin yukarda öxcti açıklanan flilckçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle kom isyonum u/ çalü^malannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğiiie oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

738 27 . I . 1^76

854/854 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapıl-
RECEP HENDEKÇİ masını istemektedir.)
Karaçalı Mah.
Marangoz

Kumru - ORDU

Gereği düşüniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansııuı konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu::ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

739 27 . 1 . 1976

857 857 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Maaş intibakının düzeltilmesini istemek-
ADİL KURT tedir.)
Tapu Sicil Kâtibi

Osmaniye - ADANA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta sa n sın a  konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komi.syonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal );örülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

740 27 . 1 . 1976



860/860 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Müşterek maliki bulunduğu gayrimcnku-
MEFTMET SAR İKAYA Hin, diğer ortağından şikâyetçidir.)
4 Üt. Çardis Straat No. ; 64 
Heusden : 3550

BELÇİKA

Gereği clii<>ünüldü : Dilekçe KomisyonumuTa verildikten sonra şikâyet konusu anlaşmaziığm adlî merci
lere intikal ettiği anlaşılmıı^ bulunduğundan 140 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre işlemin durdurulma- 
sma ve durumun dilekçiye bildirilmesine oy birliğsyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçenin tarih ve No. su ik  sahibinîn adı, adr»cüi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

741 27 . 1 . 1976

864 864 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Muhtarların statüsünde değişiklik yapıl'
MUSTAFA NUR ve arkadaşları masını istemektedir.)
Ermenek - Orta Mahalle Muhtarı

ERMENEK

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkUman dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına fconu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Rörü!med*ğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

742 27 . I . 1976

872/872 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden maaş bağUın-
1511/1511 - 18 . 5 . 1974 masını istemektedir.)
A L \  FAİK DOKUR
Yenidoğan Boru Fabrikası karşısı N ur Sk. No. ; 11

İZMİT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan.sına konu teşki! eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
niaddcsine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

743 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile ScOİıibinin adı, adresd ve dilekçe özıetiyle komisyon Jtararı)

882 882 - 5 . 3 .  1974
AHMET UÇAR
Hava Lisan Okulu Hava B<;vş.

(Dilekçi : Devlete olan borcunun, mecburi hizıyıcte 
çevrilmesini, mümkün olmadığı takdirde paranın kcn 
dişinden alınmamasını istemektedir.)

İZMİR

Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç:k!anan dilckçesinie vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 n:i 
maddesine ait işlerden olmusı hasebiyle Komisyonumuz :a bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

744 27 . I . 1976

890/890 - 5 . 3 . 1974 
AHMET TUNÇ 
Hacıdoğan Çerkeş Sk. No. ; 17/B 
Ayakkabı tamircisi

(Dilekçi : Ba^ - Kur Kanununda değişiklik yapılma' 
sini istemektedir.)

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.steği kanun teklifi veya 
lasansımı konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

745 27 . 1 . 1976

896 896 - 5 . 3 . 1974 
MEHMET BAYRAM 
Ömer Ağa Mah. Erlik Sk. No.

(Dilekçi
maktadır.)

Adlî makamların kararlarından yakm-

46
ESKÎŞEHİR

Gereği düşünüldü : Şikâyet adlî işlemlerden olduğu cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

746 27 . 1 . 1976
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(Ddlekçcniiı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyun karan)

897/897 - 5 . 3 .  1974 (Dilekçi : Davasını kazandığı alacağını tahsil ede-
HALİl IŞIK memekfen yakınmaktadır.)
Yukarı Mahalle

•jARKIŞLA

Gereği düşiinüidii : i>iiekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 
organlanna müracaati gcrektiıdiği ciiıetlc Komisyonuinuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine aît işlerden olması hasebiyle Komisyo-iıımuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

747 27 , 1 1976

899/899 .S . 3 . 1974 Dilekçi : 1005 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
ALİ EVCİOGLU istemektedir.)
Hürriyet Mah. Cengiz 1 opel C ad. Sarmaşık Sk 
Azim Ap. Kat I No. : 2

KAYSERİ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.sansına honu teşkil eylediği cihetle Komisyonuma/ v^bşmalannı düzenleyen 14t> sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması ha.sobiylc Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nıaltal görü'nıediğine oy 
birliğiyle kaıar verildi.

Karar No. Karar tarihi

748 27 . 1 . 1976

906 906 5 . 3 .  1974 (Dilekçi . Yapı kredisinin artırılmasını istemektedir.)
MÜSENAİF ŞAHİN
Köseoğullan 1 icarethanesmde Takatin Köse eliyle

HORASAN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen i 40 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması ha.*;ebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına maüıal görülmediğine oy birli
ğiyle akarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

749 27 . 1 . 1976
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(Dilökçeııin tarih ve No. sıı ile sahibiüiıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan'

908/908 - 5 . 3 . 1974 
NEZİHE SARIÇtÇEK 
Merkez Dumlupınar İlkokulu Öğıetmenı

(Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını 
istemektedir.)

El.ÂZlO

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç?! îanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasar:s:na konu t<:?şkil eylediği cihetle Komisj'onunîj^ çaljşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddecine ait işlerden oîması hasebîySe Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına muhal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar lanhı

750 7.7 . 1 . 1976

911/91! - 5 . 3 .  1974 
NEVİN ÜNEY ve arkadaşları 
Beyoğlu 7. Noterlik mensupları

( f'>ilekçiter ; Noterlik m('vznatında değişiklik yapıl- 
masını istemektedirler.)

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki ir.toği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışTialannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden o’rıiası hasebiyle Komisyonumu: ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

751 27 . 1 . 1976

915/915 - 5 . 3 .  1974 
37/37 C. S.
NUMAN YAVUZ
Akmescit Köyü II. tikokulu Müdürü

Maçka - TRABZON

(Dilekçi : Terfiinin geciktiğinden şikâyetçidir.)

Millî Eğitim Bakanlığından alınan cevabî yazıda : 
Dilekçinin 4 yıllık derece terfi süresini 29 . 8 . 1973 
tarihinde doldurduğu fakat, 1970 - 1971 ders yılı rapo
runun yetersizliği nedeniyle 657 sayıh Kanunun 67 ve 
68 nci maddeleri gereğince derece terfiinin sağlanama
dığı bildirilmektedir.

(içreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özcîs aç?î !anan dilekçesinde vaki istepi hakkında Komisyonn- 
nıuzca bîr işlem yaprlmnsma mahnl görülmcdîğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

752 27 . 1 . 1976
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918/918 - 8 . 3 . 1974 
MEHMET BAI 
Başkomiser
Burdur Emniyet Müdürlüğünde

BURDUR

(Dilekçi : 21 Mayıs 1960 tarihini müteakip mağdur 
olan zabıta amir ve memurlarmın; hapiste kaldığı m üd
detler, tekrar i^e alınana kadar açıkta kaldıkları yıllar 
kargılığı, devletten ödenmek suretiyle emekliUk'erine 
eklenmesini ve çıkarılacak olan A f Kanunu ile hu po
lislerin hakkının verilmesini istemektedir.)

Gert'jji düşünül.'^ü : Dilckv'inin yukan!a özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teş’.î! eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıîı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olmanı hasebiyle Komisyonur.ıu/ca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

753 21 . 1 1976

919,919 8 . 3 .  1974 
liÎK M ET YORULMAZ 
öoztoprak Köyü

(Dilekçi : 9 . 12 . 1973 tarihinde yapılan mahallî 
idareler seçimine itiraz etmektedir.)

içişleri Bakanhğmın 7 . 6 .  1974 gün vz 16465 sayılı 
A(jRI ccvabî yazısında : Dilekçi, dilekçesinde hüviyetini be

lirtmemiş olduğundan itirazının reddedildiği, ayrıca 
Adalet Bakanlığına yaptığı rf'üracaati de tetkik ve tah

kik ıçın Ağrı Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiği ve halen Cumhuriyet Savcılığınca incelemenin sürdü
rüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ÖAcli açıklanan dilekçesinde vaki iısteği Komisyonumuz ç»lı.şma- 
lannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılınasMia mahnl {görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

754 27 . 1 . 1976

920/920 - 8 . 3 . 1974 
1265/1265, 1592 1592, 2294/2294 
MUSTAFA UÇAR ŞAH fN 
531/1 Sokak No. : 15

Bozyaka - \ZM \R

(Dilekçi : Emre muharrer senetle kendisine 117 000 
lira borçlu olan Sabri Baysal’ın icrada borcunu kabul 
ettiği halde, müteselsil kefil olan diğer bir şahsın bu 
senede itiraz etmesinden ve İzmir Asliye 1 nci Ticaret 
Mahkemesine senet iptali davası açmasından şikâyet 
etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istef»,i hakkında yargı organla- 
nna mümaı.'iH gerektirdiği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 snyılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mnh-.ıl görülmediğine oy birt:- 
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

755 27 . 1 . 1976
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921/921 - 8 . 3 . 1974 
MUSTAFA DEr’REN
2 nci Dedeefendi Berdan Sok. U^ur Apt. 10 4

(Dilekçi Oğlunun ölümle tehdit edildiğinden ^ikâ 
yctçidir. j

Adalet Bakanlığının 7 . 6 .  1974 gun vc 22237 sayılı 
Kurtuluş - ANKAfiA cevabî yazısında : Şikâyet konusu hakkında İskilip C'.

Savcılığınca takipsizlik kararı verildiği bildirilmektedir.

Karar : l'akipsizlik karan ii/erine bağlı buhındug ı mahallî a^r ce/asına en yakın yer ağsr ceza mahke
mesine 1 ay içinde itirazı gerektiğinden. Komisyonumu :ca yapılacak işlem yoktur.

Karar No. Karar tarihi

756 27 . I . 1976

923/923 - 8 . 3 . 1974
h a U l  t u r

702 Sokak No. 73
(,'ımenlepe - ÎSTANBUl.

(Dilekçi : C ece kondu imar ve ıslah bölgesinde hu 
hfnan ve 20 sene evvel yaptığı gecekondunun tapuda 
Ali Bulun ve varisleri adına kavıtlı olması sehehiylc 
İzmir AsHye Hukuk Mahkemesi kararlarıyle evinden 
çıkartılmak istendiğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıl.lanan dilekçe.sinde vaki istc'“i hakkında yargı urganhı- 
nna müracaatı gcrefıtirdiği ciîıclle Komisycnumuz çdışmaiannı düzenleyen 14»/ snyıîı Kanunun 5 nci 
maddesine aît işlerden olması hasebiyle Kom'syoınıır.uzca bîr işlem yapılmasma mahal görülmcdiğ’ue oy 
birliğiyle kurar verildi.

Karar No. Karar tarihi

757 27 . 1 . 1976

924,924 - 8 . 3 . 1974 
AHMET SİRADAG 
Eyüp Hacı Ali 
Paşa İlkokulu Müdürü

Ramı - İSTANBUL

(Dilekçi : İlkokul öğretmeni iken. İstanbul Üniver 
sitesi Edebiyat Fakültesini 30 . II . 1970 tarihinden 
sonra bitirdiğinden 1327 sayılı Kanunun ek geçici 
3') ncı maddedndcn ve kanun hükmündeki kararna
melerden faydalanamadığından şikâyet etmekte ve 1327 
sayılı Kanunda değişiklik yapüınasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özcîi açıklanan dilekçesinde vaki İTİê i kanun teklifi veya 
tasarısına konu te şk il eylediğ: cihctlc  Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işleıden ohnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle k.ırar verildi.

Karar No. Karar tarihi

758 27 . 1 . 1 9 7 6



— 37 —

(Dilekçcııüı tai üı ve No. su ile salııl>iıûıı adı, adretd ve dilokçe üzetiyle komisyon karaı-ı)

927/927 - 8 . 3 . 1974 
1620/1620 
EROL IŞiN 
Veşilevler 924 5 No. ”

ADANA

(Dilekçi : Adana belediyesinden iş talep etmektedir.)

Çalışma Bakanlığının 1 5 . 7 .  1974 gün ve 13225 sa
yılı cevabî yazısında ; Dilekçinin talebi için İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünUlcüi : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınnıı dilekçesinde vaki isteği hakkında idari mercie
müracaatı gerektirdiği cihctlc Komisyonumuzca bir iı̂ Icm yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

759 27 . 1 . 1976

1974928/928 - 8 . 3  
ÖMER İLÇİN
Kiremitçi Mah. Ergene Sok. No. 27

(Dilekçi : Siimerbank Merinos fabrikasında i^çi 
olarak geçen 2 yıl 3 ay 8 gün hizmetinin intibakına sa- 
yılmasinı istemektedir.) ,

BURSA Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan 31 . 1 . 1975
tü n  ve 210 sayılı cevabî yazısında : Konunun Sosyal 
Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettiril

diği ve dilekçe sahibine anılan Genel Müdürlükçe gerekli malumatın verildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl inan dilekçesinde vaki isteği il*̂ iH ve yetkili idari 

mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonıunuzca h<r işlem yapılmasına mahal göriümedi^ine oy bir
liğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

760 27 . 1 . 1976

930/930 - 8 . 3 . 1974 
NURl METE
fzmir Cad. Elgün Sokak No. ; 8/22

ANKARA

(Dilekçi : llO l saydı Kanuna göre emekli olanların, 
i 327 sayılı Kanuna tabi bugünkü emsallerine nazaran 
%  50 nispetinde noksan emekli ikramiyesi aldıklarından 
i! kay e t etmektedir.)

llOl ve 1327 sayılı kanunların yürürlük, tarihleri arasındaki zamanın az oluşu dikkate alınarak 1101 sayılı 
Kanuna göre emekli olanların mağduriyetlerini gidermek için 1101 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bir 
kademe ilerlemesi verilmesini istemektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.vınsına konu tc.şkii eylediği cihetle Komisyonumun (ralrşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yap;lma:;ına mahal görü'mediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

761 27 1 1976
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931/931 - 8 . 3 .  1974 
HÜSEYİN BAYDEMİR 
Uğrak Köyü

(Dilekçi ■ Madalya vcrilnıesini istemektedir.)

D İC L F ,

Millî Savunma Bakanlığı 21 . 5 . 1974 gün ve 
4063-1-574^07946 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 
İstiklâl Savaşına Kuvayi Milliyeci olarak katıldığı ve 
66 sayılı Kanuna göre 1 Kasım 1926 tarihine kadar 
Türkiye Büyük Millet Meclisine müracaatla madalya

sını alması gerektiği, 977 sayılı Kanun gereğince tle bu tarihten sonra müracaat edenlere madalya veriitlıği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda o/cti nçı( ianan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir isJcm yapıîmasîna maSıal Röriilıncdiğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

762 27 . 1 . 1976

933/933 - 8 . 3 .  1974 
AZİZ OVALIOĞLU 
Seyran Bağlar Cad. Yuva 
No : 20/15

Sokak Kalecik Ap.

ANKARA

(Dılek(,i : Bağ Kur Kanununda değişiklik yapda 
rak. Bağ - Kura üye olup, varlılık ayhğmn hak kazan 
nıak istemektedir.}

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti uçiıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Koımisyonuniiiz rahşnıalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
i>irliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

763 27 . 1 . 1976

936/936 - 8 3 . 1974 
SÜLEYMAN KESKİN 
Burhaniye Muhakeme Mah. No.

BURHANİYF-

(Dilekçi : Lmniyet mensupları tarafından dövülerek, 
parasının alındığından şikâyetçidir.)

İçişleri Bakanlığının 22 . 5 . 1974 gün ve 114528 sa 
yılı cevabî yazısında : Şikâyetin varit olmadığı bildiril
mektedir.

Karar ; fjikâyetin mercii yargı or^anlan ve tdarc o'duğundan yapılacak işlem bulunmamıştır.
Hakkında Komi-syonumuzca bir iş!em yapılma.sına mahal söriilmediğine oy birliğiyle karar ven’idi.

Karar No. K arar tarihi

764 27 1 1976
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938/938 - 8 . 3 . 1974 
HÜRİŞAN ÇAKICI ve arkadaşları 
Yukarı M ah.

Posaf - KARS

(Dilekçiler : Tarlalarının ellerinden aUnd'ğmdan şi
kâyet etmektedirler.)

Köy İşleri Bakanlığının 10 . 3 . 1975 gün ve 02077 
sayılı cevabî yazısında Şikâyet konusunun Kars Vali
liğine intikal ettirildiği, anılan valilikten alınan yazıda, 
dilekçilerin tarlalarının ellerinden alınarak başkalarına 

verilmesine dair herhangi bir işlem yapılmadığı gibi çikâyetlerinin asılsız olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği haklımda Komisyonu
muzca bir işleın yi)pılmas:nu malıal "örülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

765 27 . 1 . 1976

939/939 - 8 . 3 .  1974 
ŞERlFE GÜLMEZ 
Fatih Mah. No. ; 85/B

Kocasından aylık bağlanmasını talep vt-

Yenidoğan - ANKARA

(Dilekçi 
inektedir.)

T. C. Emekh Sandığı Genel Müdürlüğünün 24.6.1974 
5îün ve 20-6/97-323-004 sayıh cevabî yazısında : Dilek
çinin eşinin istifaen görevinden ayrıldığı, açıkta iken 
\efat ettiği ve durumunun kesenek iadesi kapsamına 

girdiği behrtilmekte, istifa tarihinden itibaren 5 yıl zarfında kesenek iadesi talebinde bulunulmadığından 
5434 sayılı Kanunun 117 nci maddesine göre emeklilik keseneklerinin zaman aşımına uğradığı,'zaman aşımına 
uğrayan hizmetlerinden dolayı T. C. Emekli Sandığınca aylık bağlanmasının mümkün olamayacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Diiekçinin yukarda özeti aç:klanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
n:ıuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

766 27 . 1 . 1976

940/940 - 8 . 3 . 1974 
CELÂL ÇELİK
Tınklı Mah. Şıh Camı Sokak Menekşe Çıkmazı 
No. ; 4

Kilis - GAZİANTEP

(Dilekçi : İşçi olarak yurt -dışına gitmek istemekle
dir.)

Çalışma Bakanlığının 11 . 7 . 1974 gün ve 12706 
.sayılı cevabî yazısında : Talebin İş ve İşçi Bulma K u
rumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği ancak, 
anılan Kurumca sıra ve talep şartlarına göre işlem 
yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu- 
ınu/ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karat No. Karar tarihi

767 27 . 1 . 1976
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‘̂ 41/941 - 8 . 5 .  1974 
HÜSNÜ AKINCILAR 
Kürriyet Mah. Bahramreis C ad. No.

EK İR DAĞ

(Dilekçi : 13 . 7 . 1965 tarihinde emekli olduğundan 
hahisle, IIOI sayılı Kanun gereğince intibakının yapıl 
masını ve emekli ikramiye farklarının ödenmesini iste
mektedir. )

Maliye Bakanlığının 12 . 12 . 1974 gün vc 3.^320 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin ya.ş haddinden 
emekliye ayrıldığı, yürürlükte bulunan 6434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesi gereğince emekli ikramiyesi. 
29 yıllık hizmetine isabet eden tutarı üzerinden ikramiye verildiği, 1101 sayıh Kanunun geçici 2 nci maddesi 
ile bilâhara 1425 sayılı Kanıınun geçici 3 ncü maddesine göre intibakının yapılarak emekli aylığının yüksel
tildiği.

1 1 . 7 .  1971 tarihinde yürürlüğe giren 1425 sayılı Kanunun ikramiye ile ilgili ek 6 ncı maddesinden 
I . 3 . 1971 tarihinden önce emekli olması nedeniyle i.stifade etmesinin mümkün olmadığı, ancak dilekçinin 
son çıkan kararnameler ve Bakanlar Kurulu karartan ve kat sayı değişikliği nedeniyle 1 . 3 .  1970 tarihinden 
önce bağlanan emekli aylıklarının yükseltilmesi işlemleri, ilgililerin müracaatları aranmaksızın en yaşlısından 
başlamak üzere doğum tarihlerine göre sıra iie yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konı’syonu- 
mu/ca bil işlem yapılmasına mahal görülmediğine «y hirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

768 27 . 1 . 1976

(Dilekçi Müteaddit arazi davaları bulunduğunu, 
icra memurunun ve icra hâkiminin, i^ini uzatmakta 
olduğunu bildirerek şikâyet etmektedir.)

^^3/943 - 8 . 3 . 1974 
VEYSİ ZÜFEKÇİLER
Ekinciler Cad. Ofis Durağı Hatıralar Apt. A Blok 
No. • 9 Kat 5

DtYARBAKIR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özcH açıl-!anan dilekçesinde vaki isteği hakkında j argı organ

larına müracaatı gerektirdip,! cihetle Kondisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden oinîası hasebiyle KomLsyoînjmui'^a bir î.şlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

769 27 . I . 1976

944 944 - 8 . 3 .  1974 (Dilekçi : TCDD personelinin 197211973 kırlık
FETHİ SÜREK kömür ihtiyacını karşılamak üzere yatırılan kömür be
TCDD Seter Emanet Heyeti Reisliği döllerinden, Bakanlar Kurulu kararına istinaden indirim

G ar - Sirkeci - İSTANBUL farklarının hak sahiplerine dağıtümak üzere TK İ mü
essesesince iade edilmediğinden şikayet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yakarda özeti açıV ianan dilekçesinde vaki isteği hakkında yargı organ
larına niıiracaatı gerektirdiği cihcfle Komisyonumuz çalışmalannı düiecnleycn 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işîerden olması îı:ısel)iyİ€ Komisyonumu', ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

770 27 . 1 1976
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945/945 - 8 . 3 . 1974 
BUŞRA KOÇER 
Ataköy 4. Kısım No. : 237 2

(Dilekçi : Ölen eşinin değerlendirilmeyen hizmetle
rinin değerlendirilerek infihaktnnı düzeltilmesini iste
mektedir.)

İSTANBUL

T. C . Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünirn 29 . 7 . 1974 gün ve 20-4/114549 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin eşinin yaş dolumu nedeniyle 24 . 6 . 1966 tarihinde 41 yıl 5 ay 3 gün hizmetten sonra emekliye 
ayrıldığı, 1101 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi gcreğince 1 . 3 .  1969 tarihinden itibaren aylığının yük
seltildiği daha sonra 1425 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca intibakının ve aylığının tekrar yükseltildiği, 
ilgilinin 2 . 12 . 1972 tarihinde vefatı üzerine 1 . 1 .  1973 tarihinden itibaren dul ve yetimlerine aylık bağ
landığı belirtilmekte ve 1 . 3 .  1970 tarihinden önce emekliye ayrılan veya ölenlerin «2 ve 8 sayılı Kanun 
Hükmündeki kararnamelerde daha önce intibaklarında değerlendirilmeyen hizmetlerinin bu defa değerlendiril
mek suretiyle yeniden intibaklarının yapılacağına dair bir hüküm» bulunmadığından dileğinin yerine getiril
mesine imkân bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istej^i hakkında Komisyonu
muzca bir işlciiî yapılmasına mahal sörülmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

771 27 . 1 . 1976

950/950 - 11 . 3 . 1974 
MUSTAFA ŞAHiNOĞLU 
Yeni Mah. 4. Sokak No. : 10

(Dilekçi 
tcdir.)

Maaş intihakmm düzeltilmesini istemek-

TRABZON

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çnhşmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

772 27 . 1 . 1976

951/951 - II . 3 . 1974 (Dilekçi : M ahkûm olduğu tazminatm kendisinden
ABDÜl.MÜRSEL YILMAZ a'mmamasını istemektedir.)
Karayolları Genel Müdürülğü İdarî İşler Şubesinde 
Şoför

ANKARA

Gereği düşünüldü : Şikâyet ve talep, adlî mercilerin kararlarından doğduğu cihetle Komisyonumuz çalış
malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal (;öriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

773 27 . 1 . 1976



953/953 - 11 . 3 . 1974 (Dilekçi : Aleyhinde neticelenen Danıştay kararın-
3365/3365, 995/995 dan yakınmaktadır.)
BURHANETTİN AKTAN
Telsizler Örnek Mah. Emlâk Ktedı Bankası Rlok 
lan D. 2 Blok A Giri^ No. . 1

ANKARA

Gereği düşünüldü : Şikâyet adlî mcrcilenn kararlarından doğduğu cihctie Komisyonumuz çalışmalannı 
düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci maddesine ait işleı-den olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
vapdmasına mahal Körülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

774 27 . 1 . 1976
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(Dilekçöiıiaı tarih ve No. su üe sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

955,955 - 1 1 . 3 .  I ‘^74 (Dilekçi : 1623 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
MHSUT ALTINORDU istemektedir.)
Siimcrbank Pamuklu Sanayii Müessesesi Ticaret 
Ambar Memuru

KAYSERİ

Gereği dü.şüniiVlü : Dilekçinin yukarda özeti nçıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihet'c Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
madde.sine ait işlerden olması hasebiyle Komîsyonuma.?ca biı işlem yaptîmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

775 27 . 1 . 1976

957/957 - I I  . 3 . 1974 (Dilekçi Ölü eşinden maaş bağlanmasını istemek
ZELİHA GÖKTAŞ tedir.)
Atatürk Bulvarı Emlâk Bürosu Sahibi Fahri Atik \
eliyle No. : 13

NİZİP

Gereği düşünüldü : Dilekçi, maaş b ığ!annıa ;j içi i adlî mercie de başvurduğunu, ancak bir sonuç alanıa- 
dsğını belirtmekte olduğu cihetle Komisyonumu/ çalfşmnlannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görüîmetliğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

776 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibiııiıı adı, adresi ve düekçe özetiyie komisyon kararı)

961/961 - 11 . 3 . 1974 (Dilekçi Yükselen sigorta priminden yakınmakta-
İBRAHİM TANDOCıAN dır.}
Hamidiye Mah.

SENİRKENT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or- 
;*nnla7ina müracaatı gerektirdiği cihctlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine nit işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir* 
Uğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

777 27 . I . 1976

963/953 - 11 . 3 . 1974 (Dilekçi : Hizmetlerinin tümünün sayümamasmdan
NECİP SUNGUR yakınmaktadır.)
Karşıyaka 11. Cad. Uzay Ap. No. ; 67/8

Yenimahalle - ANKARA

Ccrcği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkbnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sjıyılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden elmas: {lasebiyie Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

778 27 . 1 . 1976

965/965 - 1 1 . 3  1974 (Dilekçi : Hava yük ta.^ıma'iindan fazlo ücret alın-
.SAİT TERZİ dığından yakınmaktadır.}
5 Köln 60 Nieverher Mim Str. 17

DEUTSCHLAND

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması ha.çebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle akamr verildi.

Karar No. Karar tarihi

779 27 . 1 . 1976



967/967 - 11 . 3 . 1974 (Dilekçi ; Mcyak kesintisinin f;eri verilmesini iste-
KFNAY TURHAN mektedir.)
Caddebostan Plaj Yolu Özlem Ap No. : 17 1 
Daire 10

Erenköy - İSTANBUL

Gereği düşiiniiklii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vi^ki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetic Komi.sıonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kannnun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedEgine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Ddlekçeııin tarih ve No. sı. ile salıibinin adı, adresi ve dilekçe özcitiyk komisyon kararı)

780 27 . 1 . 1976

968/968 - 13 3 1974 (Dilekçi Askerlik kayıtlarının hnlıınamamasından
DURAN TA İ yakınmaktadır.)
C elâller Köyü Foto Ekrem eliyle

Çamardı - N İüD E

Gereği düşiiniildU : Dilekçinin yukarda özeti açıi.lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu;'ca bir işlem yapılmRsın.^ ınahal görülmediğine oy birli- 
ğiyîc akarar verildi.

Katar No. Karar tarihi

781 27 . 1 . 1976

969/969 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda derişiklik yapılma
ŞEVKET KÜRKOGLU vmı istemektedir.)
Çankaya 1. Bölge Tapu Sicil Muhali?: Muavini

ANK.\RA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmaların: düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu, ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
l>irliğı’yle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

782 27 . 1 1976
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(DilokçenLıı tarih vc No. su ile sahibLuin adı, adresi ve dil^kç'i özetiyle ıkomisyoi] karan)

974/974 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi : Satın aldığı gayrimenkul için ferağ veril-
H ALİL- TEKIN memesinden yakınmaktadır.)
Yassıtaş Köyünden
Mustafa Kemâl Paşa Malı. 3ehır Hamamı Karşısı

FATSA

Gereği düğiiniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or< 
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 n d  
maddesine ait işlerden olnıa.si hasebiyle Komisyoıtumu/ca bir iş!cm yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

783 27 . 1 . 197r>

976/976 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi Köy kâtibi ve muhtarlara emekli maa.^ı
EMİN GÜND O CA N  bağlanmasını istemektedir.)
Büyük Altiağaç Köyü Kâtibi

Merıv - EDİRNE

Gereği düşürıüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklinan dilekçesinde Taki isteği ^amm teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen MO sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Kom isyonunurca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ’ne oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

784 27 . 1 . 1976

987/987 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi Muhtar seçiminde kanunsuz davranıldı-
MUSTAFA KO(, ğından yakınmaktadır.)
Kocatepe Köyü

Nizip - GAZİANTEP '

Gereği düşünüldü : I>ilckçede belirtildiği üzere, şikayet Vüksek Seçim Kurulunca karara bağlandığı >e 
hu Kurulun kararlan da adlî mahiyette olup kesin bulunduğu cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenle
yen 140 sayılı Kanunun 5 nci mndcIesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy b’.rliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

785 27 . 1 . 1976
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(Diltikçenin tanih ve No. su ile sahdbiııdn adı, adroai ve dilekle özetiyle komisyon kararı)

‘Î88/988 - 13 . 3 . 1974
BURHAN rUNCFR
M. E. B. Hukuk Müşavirliği Raportörü

(Dilekçi : 657 say;!ı Kanunda cleği<>ik!ik yapılmasnu 
istemektedir.)

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun tcîcîifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çakışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

786 27 I . 1976

993/993 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi . Vatanı hizmet leılihitıden tnaa^ haklan
İSMAİL HAKKI YILDIRAN nıa'iinı istemektedir.)
(Şeyhhasanlar) Milis Alayının İkinci Tabur Katinı 
(,'arşı İçi No. : I

PÜLÜMÜR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde ' vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen^ 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

787 27 . 1 . 1976

(Dilekçi . Hükümetin ekonomik politikasını tasvip 
ettiğini bildirmektedir }

994/994 - 13 . 3 . 1974 
FAİK ALİ
Türkiye Milliyetçi Esnaf Teşk/lâtr Genel Sekreteri 
Macar Kardeşler Cad. No. ; 38

Fatih - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçede, herhangi bir şikâyet konusu ve düzeltilmesi istenilen bir husus bulunmadı
ğından Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına muhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

788 27 1976
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(D ilekçenin ta rilı vc Xo su ile  sahibiıûn adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a m n )

1002/1002 - 15 . 3 . 1974 (Dilekçi : Saykallar Traktör Ticaret A. Ş. den
MEHMET KURU 43 000 liraya aldığı traktöre, pazarlık dışı şirket men-
tbibey Köyü suhu bir şahsa 10 000 lira haraç verdiğinden şahıs ve

MALKARA şirket hakkında davacı olduğunu bildirerek şikâyet et 
nıektedir.)

Gereği düşünüldü : Şikâyet mahkemeye intikal etmiş ohıp, mahkemenin karan ile UgiSi olduğınıdan, 
Komisyonumuz çaiışmalarmı düzenîeyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden o’ması lîasebiy'e 
Komisyonumuzca bir işlem yapıimnsma mahal görülmcdi^ne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

789 27 . 1 . 1976

1004/1004 - 1 5 . 3 .  1974 (Dilekçiler : Tanıdıkları mesuliyet ve karşılaştıkları
NİYAZİ BEKÂR ve arkadaşları çeşitli olaylar karşısında silâh taşıma helkesinin veril-
Azmimilli Mahallesi Muhtarı meşini istemektedirler.)

DÜZCE

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıkh.ııan dilekçesinde vak? isteği hakkmda İdarî merci 
organinnna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonı:nıuz çalışmalarını düzenleyen 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

790 27 . 1 . 1976

1005/1005 - 15 . 3 . 1974 (Dilekçi : Şeref aylığı aldığını bildirerek, ayrıca
SÜLEYMAN SALMAN i>österdiği büyük liyakati sebebiyle kendisine altın ma-
P. K. 5 dalya verilmesini istemektedir.)

Fethiye - MUGL A

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili İdarî 
merci, organlanna müracaatı gerektirdiği cihctlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 149 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına maha! görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

791 27 . 1 . 1976
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(D ilekçen in tarih  ve No. su ile sahibinii'i adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

1008/1008 - 1 5 . 3 .  1974
RIFKI VATANSEVER ve arkadaşları
Reşadiye Mah. Mandıracı Sok. No. ; 40

(Dilekçiler : Bulgaristandan gelen göçmenler olup. 
Hazine arazisinden arsa verilmesini ve ödemek üzere 
maddi yardım yapılnıasmı istemektedirler )

ÇORLU İmar ve İskân Bakanlığının 1 7 . 3 .  1975 gün ve
J -09-1153 sayılı cevabî yazısında : Dilekçilerin taleple
rinin incelenmek ve gereği yapılmak üzere Tekirdağ 

Valiliğine (İl İmar Müdürlüğüne) intikal ettirildiği ve anılan Valilik Çorlu Belediye Başkanlığının 10 . 2 . 1975 
gün ve 85 sayılı yazısında; belediyelerinin, imar planları dahilinde 52 kişiye yetecek büyüklükte arsaları 
mevcut olmadığından, 775 sayılı Kanuna göre dilekçe sahiplerinin isteklerinin yerine getırilemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mii/ca bir i^lenı yapılmasınîi mahal RÖriilmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No Karar tanhı

792 27 . I . l ‘̂ 7(S

1010,1010 - 15 . 3 . 1974 
2359/2359
HAYRİYE ŞENCAN
İstiklâl Mahallesi Gümüş Sokak No. : 5

BURSA

(Dilekçi : Göçmen olarak yurda geldiğini ve Türk 
vatandaşlığına kabul edildiğini, ancak baha adı Şakir 
olduğu ve bunun pasaportunda böylece yazılı olduğu 
halde zuhulen Ahmet olarak yazıldığını bildirerek baba 
adının tashihini istemektedir.}

Gereği düşünüldü : Baba adının tashihi :ç!n Hukuk Hâkimliğine dava açılma.sı gerektiğinden, Komis>’onu- 
muzca yapılacak işlem hulunmadığma karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

793 27 . 1 . 1976

1011 1011 - 15 . 3 . 1974 
İSMAİL HAKKİ VİLTAN 
İstikbal Cad. Huzur Apt. 6'2

(Dilekçi : 42 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve ncii 
maddelerinin tatbiki ile emekli ikramiyesinin farkını 
istemektedir.)

K D. - EREGLİ

Millî Savunma Bakanlığının 19 . 2 . 1975 gün ve 4(X)l-75 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçi 8 . 8 .  1960 
tarihinde 42 sayılı Kanuna göre emekliliğini talep etmiş ise de kurumunca re’sen emekliye sevk edilmediğini, 
bilâhara 20 . 4 . 1962'de emeklilik süresini doldurduğundan 42 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince 
kendi isteği ile hakkında emeklilik işleminin yapıldığı, ancak 42 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde 
«20 . 8 . 1960 tarihinde emeklilik dilekçelerini veren subaylar içinden kurumlarınca 5 yıl içersinde re’sen 
emekliye sevk edilenlere geçici 3 ncü madde gereğince 2 senelik tutarı ikramiye verilir» denildiğinden bu hü
küm gereğince kendi isteği ile ordudan ayrıldığından 2 yıllık tutarı ikramiyenin verilmesine imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

794 27 . 1 . 1976
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(I>ilek^ııiu tardlı ve No. su ile sahihdiîliıı adı, adneai vt dileikçe özetiyle komisyün kıatran)

1012/1012 - 1 5 . 3 .  1973 
ABDÜLKADiR YETİMOĞLU 
Merkez Şeker İlkokulu Müdürü

(Dilekçi : 32 yıllık ilkokul öğretmeni olduğunu, 
intibakının müktesep hakkı olan 2 nci dereceye yapılma
dığını bildirerek şikâyet etmekte ve 657, 1327 sayılı 

KONYA kanunlarda değişiklik yapılmasını istemektedir, i 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

795 27 . 1 . 1976

1014/1014 - 1 5 . 3  
978/978, 3686/3686 
CEMÂL ÖZGÜN 
Haşan Kadı Köyü

1973 (Dilekçi : Bartın Günye Orman BcHae Şefinden şi
kâyetçidir.)

Orman Bakanlığının 9 . 7 .  1974 gün ve 1185 sayılı 
cevabî yazısında ; Bölge şefine isnat olunan ihbar ve 

BARTIN şikâyet konuları varit olmadığı gibi, adı geçenden köy
lülerin memnun oldukları da yapılan incelemeler sonun
da tespit edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında KomİNyonu> 
muzca bir işlem yapılmanna mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

796 27 '  1 . 1976

1015/1015 - 1 5 . 3 .  1974 
tZZET DİNÇ 
Moda Cad. No. : 218 
Neşe Apt. Kat : 4

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Thp. Kd. Alb. iken istifa ile Karabük 
Demir - Çelik Fabrikalarında görev alıp 30 . 9 . 1951’de 
emekli olduğundan bahisle emekli aylıklarının albay 
rütbesine mahsus I nci dereceden tadilini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün dilekçi
nin 33 sene 1 ay hizmetine karşılık aylık ballandığı 
bilâhara 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine ve 

1425 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesine göre 3 ncü derecenin 2 nci kademesine intibak ettirilerek aylığının 
yükseldiği.

Ancak, emekli aylıklarının albay rütbesine mahsus I nci dereceye tadili isteği ise : Dilekçinin emekliye 
ayrıldığı tarihte yürürlükte bulunan 5434 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ; İştirakçilerin fiilî ve itibarî hizmet 
müddetleri toplamına göre vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri tutarı üzerinden 
bağlanacağı hükmünü amir olduğu gibi Danıştay iştişarî kararında da emekliye sevk işlemlerinin, ilgililerin 
son çalıştıkları kurumların yetkili amirlerince onaylanarak tekemmül edeceğinin belirtildiği, ayrıca 1101 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci maddesi de 1 . 3 . 1969’dan önce emekliye ayrılanların bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki rütbesi kadro unvanı, derecesi fiilî ve itibarî hizmet süresi aynı olanlara bağlanması gereken aylık 
miktarlarına yükseltilir hükmü ile de ilgililerin emekliye ayrıldıkları tarihteki hukukî durumlarının esas alına-



cağını amirdir. Bu duruma göre dilekçi albaylıktan istifaen aynbp hakkında emeklilik işlemi uygulanmadan 
sivil göreve geçtiğinden ve sivil statüden emekliye ayrıldığından dileğinin yerine getirilmesinin kanunen müm
kün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dU^nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz 
çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 50 —

(D ilok^m n tarih ve No. »u dle sahibinin adı, adresi ve dilekçe özıeftiylc Ocondsyon karan)

797 27 . 1 . 1976

3 . 1974 (Dilekçi 
çidir.)

İstimlâk bedelinin az olduğundan ^ikâyet-I0I6/10I6 - 15 
HAFİYE TAŞ 
Arifiye istasyonu

ADAPAZARI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
yarjp orKanlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

798 27 . 1 . 1976

(Dilekçi : Kıbrıs'ta Türk gayrimenkullerinin muhte
lif hileli yollarla ve gizli tertiplerle rumlara satıldığın
dan şikâyet etmekte ve hu durumun önlenmesini iste
mektedir.)

yazılannda : Dilekçinin iddia ve isnat etmek istediği hu-

1017/1017 - 15 , 3 , 1974 
KAPTAN ALt HAŞAN 
Atatürk Cad. No. : 18

Gime - KIBRIS 

Başbakanlık ve Dışişleri bakanhklarmm cevabî 
suslann varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği şikâyeti hakkında Komis
yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

799 27 . 1 . 1976

1018/1018 - 15 . 3 . 1974 
GÜLBAKAN tLHAN ve ark. 
Kargakonmaz Köyü

(Dilekçiler : Doğu - Baya7.1t ilçe kaymakamını şikâ
yet etmektedirler.)

îçişleri Bakanlığının 26 . 11 . 1974 gün vc 731/22775 
AĞRI sayılı cevabî yazısmda ; Ağrı Valisi tarafından bizzat 

inceleme yapıldığı dilekçede isimleri bulunan kişilerin 
böyle bir dilekçe vermedikleri ve konu hakkında da 

bilgileri olmadıklarını beyan ettikleri ve isnat edilen iddiaların hiç birinin doğrulanmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisjonu- 
muzca bir Lşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

800 27 . 1 . 1976
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(Dflökçeıınn tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeliyle koBnisyûn karan;

1019/1019 - 15 . 3 . 1974
MEHMET HAŞİM KAYSI ve arkadaşları
Urfa tlinde Lise mezunlan

(Dilekçiler : 657 sayıh Kanunda değişiklik yapılma
sını istemektedirler.)

URFA

Gereği cliişiinüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasııuı mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

801 27 . 1 . 1976

1020,1020 - 15 . 3 . 1974 
C ELÂL GAZÎOĞLU 
Muvakkat Öğretmenler P. K. 11

ER(,]Ş

(Dilekçi : 222 sayılı Kanunla açılan kurslarda ba
harı göstererek mesleğe atanan muvakkat öğret meni erin ̂ 
de, 1327 sayılı Kanundan faydalandırılmak suretiyle 
geçmiş sürelerinin değerlendirilmesini, terfi ve mükte- 
sep haklarının verilmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

802 27 . 1 . 1976

19741021,1021 - 15 . 3 
ZEKl ŞENTÜRK
PTT Karşısı Muhtarı Eşvel Sok. No. : 9-D

Beşiktaş - tSTANBUl

Umumî telefon verilmesini talep etmek-(Dilekçi 
tedir.)

Ulaştırma Bakanlığının 17 . 7 . 1974 gün ve 
3193/11323 sayılı cevabî yazısında ; Yaptırılan incele
mede, dilekçinin telefon istediği adresin Beşiktaş PTT 
merkezinin karşısında olması, ayrıca o çevrede yeteri 

kadar özel telefonlann mevcut olması nedeniyle telefon verilmesinin mümkün olamayacağı bildirilmektedir.

G e r ^  düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

803 27 . 1 . 1976



— 52 —

(DiLekçoailıı tarih ve No. au üe aahibdıniıı adı, adresi ve diteikçe özetiyle ioomisyon kanaın)

1022/1022  -  15 
HUR§İT GÜR 
Koşaca Köyü

1974

İnözü - BAFRA

(Dilekçi : İstiklâl Harbinde firar, izin ve tehdilhava 
tecavüzü bulunanların af edilmeleri ve 1005 sayılı K a
nunun değiştirilmek suretiyle kanun kapsamına alınma
larını talep etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

804 27 . 1 . 1976

(Dilekçi : 2 sene 4 aylık hizmetine karşılık toptan 
ödeme yapıldığını bildirerek, 10 seneyi mütecaviz Lüle- 
hurf>az fidanlığında f^eçen yevmiyeli hizmetlerinin de 
nazara alınarak aylık bağlanmasını istemektedir.)

1023,-1023 - 15 . 3 . 1974 
2382/2382, 3870/3870 
ALÎ TA§ER
Murat Mah. Cumhuriyet Cad. Evci Sok. No. : 12 

Sağmalcılar - ISTANBUl.

Cvereği düşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun S nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal sörUlmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

805 27 . 1 . 1976

Ba t̂kan 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek

Başkan V.
Tabiî Üye 

M uzaffer Yurdakuler

Sözcü 
fzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan

Kâtip 
Sivas Senatörü 

Âdil Al tay

Kâtip
Gaziantep Milletvekih 

Mehmet Bnz^eyik

Karar adedi : 150

Dilekçe adedi : 171



DÖNEM : 4 TOPLANTI : 3

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

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı : 10

Tev ẑi tarihi 

28 . 4 , I97C Çarşamba
( Dilck(;eııİ!) t<‘i!İh ve i \( -  su ile rah ib in in  ad), a<lrosi ve dilek^^c özotiyJe kom isyon k arH n)

1024'1024 - 1 5 . 3 .  1974 
MEHMET KIR TAŞ 
Dürümlü Köyü Muhtarı

(Dilekçi : Elâzığ Ağın ilçesi DürümHi köyüne yo! 
yapılmalını talep etmektedir.)

Ağın - ELÂZIĞ
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 1 . 7 .  1974 

îiin ve 3681 sayılı cevabî yazısında : Dürümlü köyünün 
talebi 1974 yılı içinde cari usul ve teknik gereklere göre 
Elâzığ (YSE) Yol Su Elektrik XI nci Bölge Müdür

lüğünce mahallinde tetkik ettirilerek hazırlanacak rapo a göre değerlendirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin .yukarda .özeti açık’anan dilekçesinde vaki isteği hakkımla Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal Kürülmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

806 27 . 1 . 1976

1025/1025 - 1 5 . 3 .  1974 (Dilekçi : Getir Vergisi Kanununda değişiklik yapıl-
İSMAİL GÜNDOGDU masını istemektedir.)
Müftü Ali Mah. Tiftik Sk. No. : 55

Küçükmustafapaşa • İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık-anaıı dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi \e y a  
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ 'a bir iş'.em yapılmasına malıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

vKarar No. Karar tarihi

807 27 . 1 . 1976



_  2 —

(n ile k ç e n in  tarih  ve No. su ile sahibinin adı, adıeiii vc dilekçe özetiyle kom isyon k a ra n )

1026 1026 - 15 . 3 . 1974 (Dilekçi : Hidenıofı vataniye tertibinden maaş hağ-
1035 n  035 - 16 . 3 . 1974 lanıuasını istemektedir.)
\ 176!] 716 - 24 . 6 . 1974 
AHMET PEK MEN
Ağacamii Ahududu Cad. Anadolu Sok Bursa Apt.
No. : 23/1

Beyoğlu - İSTANBUI.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin >uknrda özeti açı. lanan diickçesiiidc vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşki! eylediği cihetle Komisyonumu - çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine aU işlerden olması hasebiyle Komisyon muzca hir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

808 27 . 1 . 1976

1027 1027 - 1 5 . 3 .  1974 (Dilekçi : Ölü sigortalı kocasından maaş haklan
ŞAHİZER ÇATAKLI masını istemektedir.)
Kaypaklar Köyü

DEVREK
Çalışma Bakanlığının 26 . 7 . 1974 gün vc 14489 sa

yılı cevabî yazısında : Konunun Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğünce incelettirildiği, dilekçinin durumu 
nun 506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 

66 ncı maddesine uymadığından aylık bağlanmasına kanunen imkân bulunmadığı, ancak anılan kanunun 
71 nci maddesi gereğince, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri toplamı olan 442,79’un merhumun 
eşine ve çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

809 27 . I . 1976

1029/1029 - 15 . 3 . 1974 (Dilekçi : 2 topçu generalin emekliye ayrılmasına
CAHİT ÜSTÜNER rağmen, hiç hir topçu alhaymın j^eneral yapılmadığından
Ballıbaba Sk. No. . 82/10 şikâyetçidir.)

Küçükesat - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie, müracaati gerektirdiği cihetle Komi«;yonumıız çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kamımın 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

810 27 . 1 . 1976



— 3 -

(Dilek(^eııin ta-iûlı ve Nu. su ile aaJûbiııiıı atlı, ütlre î ve dilıekçe özeliyle kuinisyoıı kararı)

1031/1031 - 15 . 3 . 1974 
TEVFlK TUCSAVUL
Kocamustafapaşa Cad. Soyaslan Ap. No. ; 155

Fatih - İSTANBUL

(D ile k ç i : A p a rtm a n la rm m  istim lâ k  edilclij^indcn  ,}/ 

Lâyct e tm e k le d ir.)

Gereği dü<>üııül(lü : Verilen iMimiâk der>eri çuk a/, r.önilerek k(>ıııı mahkemeye intikal ettirilmİ!» buUmdıı- 
ğnndan dileğin göriiı^iilcmeyeceğine karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

811 27 . 1 . 1976

1033/1033 - 16 . 3 . 
HAKKI ÇAKAN 
Samur Sk. No. ; 4 2

1974

Kurtuluş - A N K A R A

{ D ile k ç i  : F e n  lise s in in  p a ra lı o ld u ğ u n u  M il l î  E ğ it im  

H a ka n lığ ın ın  y a zısın d a n  ö ğ re n d iğ in i b ild ire re k , -bu ka 

n u n u n  d e ğ iş tir ile re k  hu o k u lu n  da p a ra sız  o lm asınm  

{.^m inini istem e k te d ir.) '  \

Cvereği diiı^üniildii : Dilekçinin yukarda ö/.eti uçıki man dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ valışmalannı dii/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu!.luzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

812 27 . 1 . 1976

1037/1037 . 1 8 . 3 ,  1974 
CELÂL ARSUNAN 
Zümrüt Fvler 1 nci Yol 5 A

Sarıyer - İSTANBUL

(Dilekçi : Dnz. Astsb. dan emekli olup, 31,5 sene- 
I k hizmetine karşılık bağlanan emekli maaşının az olu-‘ 
yjndan şikâyet etmekte ve günün şartlarına f>öre emekli 
rıaaşlarının düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/eti açıkl inan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumun çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonurıu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

813 27 . 1 . 1976
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(Dilakçenin tarûh ve No. su ile salıibiıün adı, aılrjeüi ve dilekçe özetiyk koındsyon kamrı)

1038/1038 - 18 . 3 . 1974 (Dilekçi : 21 yıl 6 ay hizmetten sonra malülen
MAKBULL ÖZEL emekli olan kocasınm emekli ikramiyesi almadığını,
Karabaş Mah. Demiryolu Cad. Köseoğlu Apt. 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak ölen kocalından 
No. ; 13 Kat 2 emekli ikramiyesi verilmesini istemektedir.)

\ZM \T

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç ianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumt .z çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işierden olması hasebiyle Konıisycı ımuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

814 27 . 1 . 1976

1039 1039 - 18 . j^ .n 9 7 4  (Dilekçiler : ^eref aylıklarının artırılmasını istemek
CEMAL ERTURAN tedirler.)
Muharip Gaziler Cemiyeti Başkanı ve arkadaşları

Osmancık - ÇORUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç'danan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonjmır.': çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyor- :muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

815 27 . 1 . 1976

1041/1041 - 18 . 3 . 1974 (Dilekçiler : Mehmet Özncak ın gereksiz müdahalesi
HÜSEYİN DARICI ve arkadaşları sonucu kendilerinin şeref ve haysiyetlerinin kırılmakta

Özlüce - Tomarza - KAYSERİ olduğundan şikâyetçidirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bil işlem yapılmasına mahal görülmctll^ine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

816 27 1 . 1976



1044/1044 - 18 . 3 . 1974 (Dilekçi : Özel idareler zat maaşları sandığından
GÜLCİHAN AKSOY d 7 aylığı aldığını bildirerek kendisine sağlık karnesi
Örnek Mah. 5. nci Ks. D. 3-2 Blok No. ; 272 v riîmesini istemektedir.}

Altındağ - ANKARA Maliye Bakanlığının 28 . 5 . 1974 gün ve 115625 -
6'3/15979 sayılı cevabî yazısında : 1425 sayılı Kanunun 
g çici 7 nci maddesinde «Emekli, adi malullük veya 

vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların 5 !34 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 67 nci 
maddesinde gösterilen ve kanunen bakmakla mükellef b ılundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanlar, 
Genel Sağlık Sigortasının kanunla düzenleneceği tarihe ! adar (Özel kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar 
hariç) hastalanmalar halinde resmi sağlık kurumlarında ; luayene ve tedavi ettirilirler» denilmektedir.

Buna göre genel olarak, emekli, adi malullük, vazife nalullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların bak
makla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, dul ve y e t'n  aylığı alanların, muayene ve tedavilerinin yapıla
cağı hükme bağlanmış ise de bu hüküm T. C. Emekli .'.andığı Kanununa ek olarak sevk edilmiş bulunduğun
dan, ancak bu sandıktan aylık alanlar hakkında uygulr iiması gerekmekte özel idareler zat maaşları sandı
ğından veya T. C. Emekli Sandığının kurulmasından once bazı kurum bütçelerinden ödenmek üzere aylık 
bağlanmış olanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkınd ı uygulanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gci'cği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkk lan dilekçesinde vaki i.steği hakkında Komisyonu
muzca bir işîenı yapılmasına mahal RÖrülmediginc oy 'irligiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  6 —

(Dilok(;eımı tarilı ve No. su ile sahilmiin a.dı, .ıdresi ve dilekçe ozotiylc komisyon kam n)

817 27 . 1 . 1976

1045/1045 - 1 8 . 3 .  1974 (Dilekçi : 1605 sayılı Kanunun ek madde 7 nin son
MEHMET ÎLBİ fıkrasının köylerde tatbik olunup alınmayacağının açık-
Millî Emlâk Memuru lanmasmı istemektedir.)

Urla - İZMİR İmar ve İskân Bakanlığının 10 . 2 . 1975 gün ve
8)1 sayılı cevabî yazısında : 1605 sayıh İmar Kanununa 
e lenen ek madde 7 ile, deniz göl ve nehir kıyıları için 

çeşitli hükümler getirildiğinden, denizden doldurma ve oataklık kurutma suretiyle özel mülkiyet adına arazi 
ve arsa kazanılmayacağına dair amir hükmü muvacehesinde, anılan kanunun yürürlüğe girdiği 20 . 7 . 1972 
gününden sonra, yasalarla kazanılmış haklar haricinde iıiç bir şekilde denizden doldurma suretiyle arazi ve 
arsa kazanılmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkk ;ıan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy b rliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

818 27 . 1 . 1976

1047/1047 - 18 . 3 . 1974 (Dilekçi . Çankırı Seçim Kurulu hâkimlerinin, ka-
MEHMET SIRRIŞEN n ınsuz yere seçimi iptal ettiklerinden şikâyetçidir.)
Orta Köy halkından

Eskipazar - ÇANKIRI
Gereği düşünüldü ı Yüksek Seçim Kıınıluııa baijvurr ak gerektiğinden ve yargı kararlarının Meclislerde 

değiştirilmesi kabil bıilunnıadığmdan şikâyetin görüşüler cyeceğine karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

819 27 . l . 1976



— 6 —

(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahihimn adı, adresi ve dilekçe özetiyle konıisyoıı karan)

1051/1051 - 18 . 3 . 1974 
İSMAİL HAKKI OCUZ 
Yeni Çeşme İbadullah Cad. No. ; -13

Kasımpaşa İSIANBIJI

(Dilekçi Almanya'da ifçi olarak sigorta primi 
ödemek suretiyle geçen hizmetlerinin, emekli keseneğine 
esas derece ve kademe intibakında değerlendirilmesini 
istemektedir.)

i . e .  Emek.li Sandığının 19 . 9 . 1974 gün v.. 
manya Cumhuriyeti ile Hükümetimiz arasında imza); 
venlik Sözleşmesine ek sözleşme ile T. C. Emekli Sar 
Almanya’da çalışanların veya Federal Almanya’da sigO; 

bir göreve girenlerin hizmetlerinin birleştirilmesi 9 . 
olduğundan, dilekçinin 1214 ve 1572 sayılı kanunlar 
mek suretiyle geçen hizmetleri ile T. C. Emekli Sai 
da her iki hizmetinin tahsis sırasında nazarı itibara 

Ancak, Almanya'da sigorta primi ödemek suretiyi 
derece ve kademe intibakında değerlendirilmesi hususur 
dan. dileğin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı

20-9/27-664-002 .sayılı cevabî yazısında : Eederai Al 
nıp I .11  . 1965 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Gü- 

idığına tabi bir görevde bulunduktan sonra Federal 
taİ! çalışıp da Türkiye’de T. C. Emekli Sandığı ile ilgili
3 . 1972 tarih ve 1572 sayılı Kanun ile kabul edilmiş 
muvacehesinde Federal Almanya’da sigorta primi öde- 

'.dığına tabi hizmeti birleştirilmiş olup, emekli olduğunda 
alınacağı.

geçen hizmetleri için ilgilinin emekli keseneğine esas 
da anılan kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığm- 
bildirilmektedir.

Gereği dii.vünüidü : Dilekçinin yukarda ö/eti açı! lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonıı- 
nuı/ca bir i«>lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

820 27 . 1 . 1976

1052/1052 - 18 . 3 . 1974 
ABDULLAH BAYRAK 
Köprübaşmda Kereste Doğrama Atelycsi

(Dilekçi : Bağ - h ur üyclerme verilen i.^letme 
tesis kredisinden yararlanmak islemektedir, j

ve

SARIZ
Çalışma Bakanlığının 29 . 7 . 1974 gün ve 14591 sa

yılı cevabî yazısında : 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununun 
16 d ve 16 e maddesi gereğince üyelere verilecek konut 
ve tesis kredisi şartlarının 1479 sayılı Kanunun geçici 

5 nci maddesine istinaden, bakanlıkça çıkarılan genelg lerle tespit edildiği ve genelge de te.spit edilen şartlara 
haiz olmayanların bu kredilerden yararlandırılmalarının mümkün olmadığı, keza Bağ - Kur üyelerinin sosyal 
güvenliğinin garanti altına alınması ve üyelerin sosyal haklardan eşit oir şekilde yararlandırılması ve yeni bir 
kuruluş olan Bağ - Kur’un aktüaryel dengesinin bozi! maması için, kişisel konut kredisi verilmesinin mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu
muzca bir i l̂enı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

821 27 . 1 . 1976



(Dilekçinin tanh ve No. su ile saiıibiain adı, ulressi ve ılüekçe üeztiyJc komisyon karan)

(Dilekçi : Tapulu arazisinin haşkalan adına tespit 
lihiiğinden şikâyetçidir.)

1054/1054 - 18 . 3 . 1974 
YÜCEL BOYA 
Nüshetiye Cad, Demet Ap. No. : 14,3

Beşiktaş - İSTANBUL.

Gereği düf^ünültlü : Dilekçinin ileri sürdüğü şikâyet'nin incelenıc yeri mahkemeler oiduuğndan, şikâyetin 
incelenmesine mahiJ bulunmadığına knmr verildi.

Karar No. Karar tarihi

822 27 . 1 . 1976

1055/1055 - 1 8 . 3 .  1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapdmavını
NECATİ ÖNDER i temektedir.)
T. Vakıflar Bankası 7 . A. O. Çan Şubesi Müdürü

ÇAN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıki.ınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.sansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ît işlerden olması hasebiyle Komisyonu; luzca bir işlem yapılmasına muhal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

823 27 . 1 . 1976

1057/1057 - 18 . 3 . 1974 
GÜLHANIM  ZENGİN 
Karaer Mah. No. ; 5

(Dilekçi : Muayene için Trabzon yerine Sivas'a sevk 
dildiğinden yakınmaktadır.)

GÜM ÜŞHANE

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkt man dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışı lalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlisiyle kanır 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

824 27 . l . 1976

1058/1058 - 18 , 3 . 1974 (Dilekçi : Eski hizrvetlerini borçlanarak saydırmak
M. NECATI BAYSAL istemektedir.)
Yeşilevler Mah. 917 Sok. No. : 18

ADANA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık! man dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz ^alışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komi<;yonuMuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmedlğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

825 27 . I . 1976



1061/1061 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Malüliyet maapnm ardnlma^ınt istemck-
HÜSNÜ AÇIKAl.IN tedir.)
Kuşçimcni Köyü

Kİ Gf

Cıcreği düşüniiJdü : Dilekçinin yukarda özeti açık anan dilekçesinde vııki isteği kanun teklifi veya 
tasarısıaa konu teı^kil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmnlannı dti/cnJcycn Î40 sayıîj Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olma:^ hasebiyle Koınisj'onii nuzca bir işlem yapılmasuıa mahal göriilmedisine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 8 —

(I>il’ek(;eıün tarih vo Xo. su dİ€ sahibinin a<lı. adresi ve dilekçe özetiyle ıkomisyon karan)

826 27 . 1 . 1976

1067,1067 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
NİHAT KORUCU ’stemektedir.)
Direcik Köyü Öğretmeni

Yenipazar - AVDIN

C êreği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/eti açık'anan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu nuzca bir işlem yapılmasına mahal {görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarüıi

827 27 . 1 . 1976

1069 1069 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Eksik maaş harılandığından yakınmak-
Î^ERİF SARAY '  tadır.)
Ali Bey Mah. Eski Su Depo.su Sok No. : 7

ÇANKIRI

Gereği düşünüldü : Dilekçi dileğiyle ilgili olarak *)anıştaya da başvııımuş bulunduğu cihetle Komisyo
numuz çalfşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyo- 
numıı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

828 27 . 1 . 1976

1070 1070 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
MEHMET ÖCAl stcmektedir.i
Tapu Sicil Muhafız»

Oltu - ERZURUM
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıkianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu nnzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

829 27 . 1 . 1976



—  9 —

( D ilekçeain tîirih ve No su iic  salıib inin  adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon k a ra n )

1072/1072 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçiler : Bağ - K ura prim ödemekten istisna
HALİL ÇEVİKLER ve arkadaşian e rimelerini istemektedirler.)
Urfa Kafaf Eskiciler Dernek Balkanı

URFA

Gereği dii^niiHü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınnn dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil Cy’cdiği cihetle Komisyonumu/, çalışmaiannı düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyonun^uzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

83® 27 . 1 . 1976

1073/1073 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Ziraat Dankasmdu yapılan yolsuzluğun
^LI ç a k a r  asıl suçlularının takibata uğramadığından yakmmakta-
Buca Bölge Cezaevi Eski Bl. No. ; 13 dır.)
tutuklu

BUCA

Gereği düi^ünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıkl: nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 
organlarına müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/c.ı bir işle myapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

831 27 . 1 . 1976

1075/1075 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Yasada değişiklik yapılmasını
FERHAT GÜRBÜZ işemektedir.)
T. C. Ziraat Bankası

ELÂZIĞ

(hereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkh nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komirsyonumuz ç alışmaiannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun S nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonun.uzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

8 32  27 . 1 1976



— 10 —

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

1077/1077 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Bazı kanutnuz oloylardan yakınmaktadır.)
HAŞAN HÜSEYİN KEÇEC İ
Sevindik Karşısı Dokuzkavaklar Mah, Sokak 
İkinci Sokak No. : W

DENİZLİ

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin j^karda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 
organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle K o m i^ v o n  zm u z çalınmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işle myapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

833 27 . I . 1976

1080/1080 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi Tavukçuluk hakkında bil^ii istemektedir.)
CEMÂL ASSEFLER 
Ali Mantar Köyü

Elbeyii - GAZİANTEP

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çal şmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlen yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

8.34 27 . 1 . 197r>

1081,1081 - 22 . 3 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
FEVKİYE CAN istemektedir.}
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden 
Dairesi Başkanlığında Baş Raportör

ANKARA

C>ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı'lunan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctk Komisyoii'imu' çalışmalarım düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon ımuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

835 27 1 1976



— 11 —

(Dilekç-enin tarih ve Xu. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle kümisyoîi kararı)

1084/1084 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Bağ - Kur Kanunundan yararJancUnlma-
İBRAHİM ETHEM ERSAVAŞ sını istemektedir.^
Alyon Sok. No. ; 3 8

Beyoğlu İSTANBUI.

Gereği dii.^üniildü : Uilekçinin yukarda <ucti açıklanan dilekçesinde vaki işleği Ugili ve yetkili idari mer
ete müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddestine 
ait işlerden cîma.sı hasebiyle Komi.'iyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

836 27 . 1 . 1976

1085/1085 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Memurlar ve ailelerine serbest çalıdan
Dr. KÂM UR AN AYANLAR tabiplerin de bakabilmesi için kanun çıkarılmasını iste-

ŞEREFLİKOÇHİSAR mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl.ınan dilekçesinde vaki isteği kunun teklifi veya 
tasarısına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koınisyonunuzca bir işlem yapılm;isına mahal {görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar ta/ihi

837 27 . 1 . 1976

1089 1089 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Ayniyat saymanları ile ayniyat ve anbar
N,\ZM İ DOGAN i iemurlanna da iş riski zammı verilmesini istemektedir.)
Eşya Anbar Memuru 
A. tl. Tıp Fakültesi

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl.ınan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuı luzca hir işlem yapılmasına mahal "örülmodiğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

838 27 1 1976



1097/1097 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Dayak yediğinden yakınmaktadır.)
ŞERİFE ÜNALAN 
Büyük. Kışla Köyü

ÇAYIRALAN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuknrda ö/eti açıklan;^ dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 

onpınlanna mümcaati gerektirdiği cihetle Komisî'onrmuz çahşnıalannı dü/en*eyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait İ!;Icrden olması lıasebiyle Kom^>y<>numu7ca bir i^lem yapılmasına mahnl görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  12 -

(Dilakçoıün tarih ve No. su ile sahibiaıin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kt-ıran)

839 27 . 1 . 1976

I I00 1100 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Göçmen olduğundan bahisle, arazi isle-
ŞÜKRAN ŞENER mektedir.)
Gedelek Köyü

ORHANGAZİ
Gereği düifünüidü : Dilekçinin yuka!*da özeti uçıl<!anan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalın malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun S nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göKilmediğine oy birliğiyle karar 
vcrikli.

karar No. Karar tarihi

840 27 . 1 . 1976

1101/1101 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası ve Şeref maaii istemek-
NtYAZİ DEM tREL tedir.y
Gümüşova Çevrik Köyünden

D ü z e  E
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahf nalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komlsyonumıı/ca b?r iş’en: yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

841 27 . I . 1976

1107/1107 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Yasada değişiklik istemektedir.)
MUSTAFA KARAKOÇ ve arkadaşları 
Balıklı Cad. No. ; 42

KÜTAHYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eyled'ği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonir muzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy 
birliğ(>le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

842 27 1 .1976
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(Dilokçeııiıı tariiı ve No. sıı ile sahibinin adı.. adne«i ve dilekçe özetiyle Jtomisyon kararı)

1110/1110 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : 5434 sayılı Yascula değişiklik istemektedir.t
SABRİ DEM]R
Cennet Mah. Paktan Sitesi A. Blok No. ; 18

Küçükçekmece - İSTANBUL 
Gereği diişüniildü : Dilekçir’n yukarda ö/,cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cfhetlc Kuniisyonumu/ çalışmalarını dü/enlcyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması haschiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal RÖriilmedif;inc oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

843 27 . 1 . 1976

1112/1112 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : Kıhns sorununda Yunanistan'a taviz ve
M. SADETTİN ALPMAN ı ilmemesini istemektedir.)
Kızıltoprak Bağdat Cad. Çifte Havuzlar No. ; 242/5

Kadıköy - İSTANBUL
Gereği düş'ünüldU : Dilekçi şahsı ya da yakınlan ile ilgili herhangi bir şikâyet ya da istemde bulunmadığı 

cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

844 27 . 1 . 197rı

1115/1115 - 27 . 3 . 1974 (D ilekçi': Karyağdı derneğinde kumar oynatıldığın-
RASİM AKA dun şikâyet etmektedir.)
Emirgan Çay Bahçesi Gençlik Parkı İçişleri Bakanlığının 14 . 7 . 1975 gün ve 120180

ANKARA sayılı cevabî yazısında : şikâyetle ilgili olarak karyağdı 
ılerneğinde yapılan kontrol ve aramada dernek üyesi ve 
kurucusu olan şahısların kumar oynamak ve oynatmak 

suçlarından dolayı haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile Ankara C. Savcılığına teslim edildikleri ve der
nek hakkında idarî yönden gerekli işlemin yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmcdfğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

845 27 . 1 . 1976

1116/1116 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : Kendisine iş /^üçlüğü zammı verilmesini
ASIM KARA ' istemektedir.)
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü

ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Koınisyomımuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kamınun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koni’!syonu(nu/ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

846 27 . 1 . 1976
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(Dilakçenıin tarih ve Xo. su ile sabıibinitı adı, adresi ve dilek<î« özetiyle küiuıisyoıı karan)

1119/1119 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : Ayniyat saymanları ile ayniyat ve ambar
HAYRETTİN G Ü N D Ü / memurlarına /) riski zomnu verilmesini istemektedir.)
Ege Üniversitesi Tıp Fai<. Ayniyat Saymanı

Bornova - İZMİR

Gereği (iiiylinüidii : L>iiekçiııin yukarda özeti açıl^Ianan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasunsına komi tc.'̂ kil eylediği cihetlc Komisyonumu/ çalü^malannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonnmu/ca bir iı l̂em yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kas-ar verildi. . Karar No. Karar tarihi

847 27 . 1 . 1976

1120 1120 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : Kendisine tnaa^ bağlanmasını ya da top
MUSTAFA DİLŞEKER tan ödeme yapılmasını istemektedir.)
1637 Sokak No. : 14 Bayraklı

Karşıyaka - İZMİR

Gereği dii.< îniildii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını dii/eııleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyou<>mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
biriiğiyle karar verildi. Karar No. Karar tanhı

848 27 . I . 1976

1125/1125 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapıl
FEVZİ SARI masını istemektedir.)
Boduroğlu Mh. 37 Sokak No. ; 45

Kırkağaç - MANİSA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

849 27 . I . 1976

1126 1126 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : 1425 sayılı yasada deği.^iklik istemektedir.}
BEHİÇ YILDIR 
Savunma Sekreteri
Gıda - Tarım ve Hayvancıhk Bakanlığı ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö?:cti açılvlanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması iîaschiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ];öriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

850 27 . 1 . 1976
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(Uîlekçenin tarih ve No. su ik  sahibiiLİu adı, adreaıi ve dikkç« özetiyle komisyüu kam il)

1130/1130 - 27 . 3 . 1974
ORflAN SESLt
1850 Sokak No. : 35 4

(Dilekçi : 42 sayılı yasada deği.yikfik istemektedir.)

Karşıyaka - İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti nçıkLman dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu tenkil eylediği cihellc Komisyonumuz çalı^nıalnnnı düzenleyen 140 sayılı Kjnunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonurıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

851 27 . 1 . 1976

1131/1131 - 27 . 3 . 1974 
63/63 C. S. - 30 . 3 . 1974 
SAMt KURUOĞLU 
Atatürk Cad. No. ; 70 P

(Dilekçi
etmektedir.)

Telefonuna hadz konmasmdan şikâyet

BANDIRMA

Ulaştırma Bakanlığının 28 . 5 . 1975 gün ve 
1 436/7473 sayılı cevabî yazısında : Bazı telefon abone
lerinin, şahıslara olan borçlarından dolayı alacaklılar 
tarafından telefonlarının intifa hakkının haczi talep 
edilmesi nedeniyle, telefonların konuşmaya kapatıldığı 

ve kapatılmış telefonların abonelerinin şehir içi, şehirlerarası ve Milletlerarası muhabere yapamadığı, böy- 
lece hiç bir kusuru olmayan PTT idaresinin de vatandaşların şahsî borçlarından dolayı zarara uğradığı gibi 
birçok şikâyetlere muhatap olduğu.

Ayrıca, PT'l idaresi hacizli telefon muamelelerini takip edebilmek için fazla memur ve avukat kullanmak 
zorunda kaldığından. Genel Müdürlüğün masraf yapmasına sebep olduğu.

Keza, Hazine 6802 sayılı Kanuna göre PTT hizmetleri vergisi sebebiyle hacizli telefonların Gider Vergisini 
alamadığı için 5237 sayılı Belediyeler Kanununa göre şahir içi konuşmalarından aldıkları 30 oranındaki 
belediye hissesini alamadıklarından zarar gördüğü, hacizlerin her sene %  48 oranında artış gösterdiğinden bu 
zararın daha artacağının anlaşıldığı belirtilmekte olup. Bakanlıkça hacizlerin kaldırılması için yapılan girişim
lerin sonucu alınamadığı, hazırlanmakta olan telgraf ve telefon kanunu taslağında bu hususa yer verilmesi 
veya 6145 sayılı Kuruluş Kanununun 13 ncü maddesinin değiştirilerek telefon intifa haklarının haczinin ön
lenmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklınan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapılmasına mahal söriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Komisyonu-

Karar No. Karar tarihi

852 27 . 1 . 1976
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(Dii^kçeııiıı tarih ve Xo. m  ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1137/1137 - 27 . 3 . 1974 
HÜSEYİN ELMAS 
Tapulama Müd. Odacısı

(Dilekçi : D - E cetvelindeki hizmeti He işçi statü 
siindc geçen hiztnet süresinin kanun hükmündeki ka
rarnameler gerekince değerlendirilmesini istemektedir.)

AMASYA Maliye Bakanlığının 20 . 3 1975 gün ve 115500- 
3177/7815 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin, 1.4.1968 
30 . 11 . 1970 tarihleri arasında 250 lira ücrette, 

1 . 1 1 .  1965 - 31 . 3 . 1968 tarihleri arasında 200 liıa üçrette geçen sürelerinin tamamının, 1 . 8 .  1954 -
28 . 10 . 1965 tarihleri arasında işçi statüsünde geçen hizmet süresinden (yalnız 6 yılının) intibakında değer
lendirilmesi hususunda Amasya Valiliğine talimat ver'idıği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açtklunan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilcrce yerine gctirüccc^i cihctle, Komisyonumuzc j bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

S53 27 . 1 . 1976

1 1401140 - 29 . 3 . 1974 
MEHMET SEZENCAN 
Imrahor Cad. Samur Sok. No. : 37/2

ANKARA

(Dilekçi : Askerlikle geçen süre için her yıla hır 
kademe ilerlemesi verilmesini ve Devlet memurlarının 
en son aldıkları derece ve kademeden emekli edilme 
lerini istemektedir.)

Maliye Baaknhğının 27 . 6 . 1974 gün vc 115500-3176/18632 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin talebinin, 
kanun hükmündeki kararname mevzuu olduğu, vc 1589 sayılı Kanuna istinaden kanun hükmünde karar
name çıkarılmasına dair yetki süresinin ise 31 . 5 . 1974 tarihinde sona ermiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanım tekliii veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihefle Komisyonumun çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıasebiyle Komis>onjnnızca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No Karar tarihi

854 27 . I . 1976

1142/1142 - 29 . 3 . 1974
YURDAKUL ÜNAK
Selçuk Mah. 1. Çukurbağ C ad. No. : 8

BERGAMA

(Dilekçi : 5434 saydı Kanunda değişiklik yapılma 
sim ve 25 yıl hizmet süresini dolduran memurlara bağ
lanan maaş ve ikramiye gibi: malülen emekliye ayrılan 
memurlara da ayn't şekilde maaş ve ikramiye verilmesini 
isteme ktedi^.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması !ıasebiyle Komisyon<ınıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

855 27 . I . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilcikçe özetiyle komisyon karan)

1143/1143 - 29 . 3 . 1974 
KEM ALETTİN GÜRPINAR 
Dumlupınar Mah. İkizler Sok. No. : 10

Derince - İZMİT

(Dilekçi : Sosyal Sigortalar Kurumu İzmit şubesi 
müdürlüğünce sahte evrak tanzimi suçundan mahkeme
ye, aynı zamanda kurumca 7 000 TL. alacak tahakkuku 
için de icraya verildiğini bildirerek, İzmit Ağır Ceza 
Mahkemesince beraat ettiğini ve Yargıtay 6 ncı Ceza 
Dairesinin 3243 esas ve 3135 sayılı kararı ile beraatinin 

onayianmasına rağmen kendisinden icra kanalı ile tahsil olunan 7 000 TL. nın Sosyal Sigortalar Kurumu  
İzmit şubesince geri verilmediğinden şikâyet etmektedir.)

Gereği dü^ijiiiiidii 
ğına karar verildi.

Şikâyetin hal mercii, yargı organlarına ait olduğundan karar ittihaTina yer bulunmadı-

K arar No. K arar tarihi

856 27 . 1 . 1976

1144/1144 - 29 . 3 . 1974 
MUHARREM YAKIT ve ark.
Kırkağaç Soma Cad. No. : 12

Kırkağaç - MANİSA

(Dilekçiler : İşçi ve memurlar arasındaki farklı uygu
lamaların düzeltilmesini, hizmetlerinin belgelenmek 
suretiyle, işçi ve iş veren primleri de kendilerince öden
mek kaydıyle 1950 yılından evvelki askerlik hizmetle
rinin emekliliklerine sayılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçenin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine o y 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

857 27 . 1 . 1976

1145/1145 - 29 . 3 , 1974 
CAHİT TÜRKGÖR
Demiryolu Memurları Derneği Çayırbaşı Düz. Sok. 
No. ; 4/4

KADIKÖY

(Dilekçi : Ağır koşullar altında çalışan demiryolu 
personeline, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenerek, görevlerinin ağırlığı ve niteliği nazara 
alınmak suretiyle fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için
3 ay fiilî hizmet zammı verilmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden' olması Iıasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

858 27 . 1 . 1976
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(EHlofcçenân tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeJtiyle Ikomisyon karan)

1146/1146 - 29 . 3 . 1974 
FA H Rl ÖZDEM tR 
Kefer Allap Köyü

(Dilekçi : Askerlik görevini yaparken arızalandığın
dan bahisle, aylık bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 13.5.1975 
MİDYAT gün ve 20-13/Ö-1837 sayılı cevabî yazısında : Dilekçi

nin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile tanınan 
1,5 yıllık müracaat süresini geçirdiği gibi sandık aley

hine Danıştayda açtığı dava da Sandık lehine sonuçlandığından aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği dü!^üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonıı- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

859 27 . 1 . 1976

1147/1147 - 29 . 3 . 1974 
RAĞIP SAGOL
Etlik Palas Durağı Lise Yanı Bağcı Sok. 2 2

ANKARA

(Dilekçi : l Kasım I970'te malülen ve emekli ikra
miyesi alamadan emekli olduğundan, bağlanan 873 lira 
aylıkla geçinmediğinden şikâyetçi olup emekli ikrami
yesi verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar veriJdi.

K arar No. K arar tarihi

860 27 . 1 . 1976

1150/1150 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : Tokat - Zile - Kuzulan köyüne yol yapıl-
ALİ GÖK 
Köy Muhtarı 
Kuzalan Köyü

öncelikle hazırlanması 
diği bildirilmektedir.

masını ve içme suyu temin edilmesini istemektedir.)

Köy İşleri ve KooperatIfTer Bakanlığının 9 . 7 .  1974 
gün ve 1631-60 sayılı cevabî yazısında : Kuzalan köyü 
yolunun 1974 bütçe yılı programına alındığı,

Anılan köyün içme suyu işi de keza 1974 yılı istik- 
şafi etüt ve proje programında bulunduğu ve.projenin 

hususunda Sivas (Yol, Su ve Elektrik) YSE 15 nci Bölge Müdürlüğüne talimat veril-

Zıle - TOKAT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

861 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karun)

1153/1153 - 29 . 3 . 1974 
ZEYNEP AYTEN
Çulcuoğlu (Bilge) Yedikule, Imrahor Hacı Hüseyin 
Çeşme Sok. No. ; 37/2

İSTANBUL

(Dilekçi : Sosyal bilgiler öğretmeni olarak İstan
bul'a tayininin yapılmadığından şikâyet etmektedir.) ^

Millî Eğitim Bakanlığının 23 . 5 . 1974 gün ve 
206.207-12689 sayılı cevabî yazısında : Açıktan atan
malarda İstanbul merkezine sıraya alınmanın mümkün 
olmadığı, ancak fiilen çalışan ve nâkil isteyen öğretmen
lerin sıraya alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir i)jlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

862 27 . 1 . 1976

1154/1154 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : Eşinin görevli iken 1967 ydında vefat
NECLÂ UĞURLU ettiğini, 13 yıl 7 ay hizmeti bulunması nedeniyle toptan
Beyceğiz Mah. Müezzin Bilâl Sok. No. : 4 A ödeme yapılarak çocuklarına maaş bağlandığım, ancak.

Fatih - İSTANBUL 1623 saydı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince: 
eşinin askerlikte geçen hizmetinin borçlandırılmak sure
tiyle fiilî hizmetine eklenmesi halinde 15 yılı aşacak 

olan hizmetine karşılık 1623 sayılı Kanunda değişiklik yapılması suretiyle kendisine de dul maaşı bağlanma
sını talep etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

863 27 . 1 . 1976

1155/1155 - 29 . 3 . 1974 
FAİK TOP 
Karadere Nahiyesi

Hendek - SAKARYA

(Dilekçi : 21 000 M'  ̂ olan fındıklığının istimlâk 
edilmek için baskı yapıldığından şikâyet etmektedir.)

Orman Bakanlığının 1 5 . 7 .  1974 gün ve 21375 sa
yılı cevabî yazısında ; Açma yapılarak fidanlık haline 
sokulan bu yer için dilekçinin mahkemeye verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

864 27 . 1 . 1976



1156/1156 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : Tapu sicil muhafızları ve yardımcıları ile
ZEKİ YILDIZ nüfus müdür ve memurlarına da iş riski hakkının tanın-
Tapu Sicil Muhafızı masını istemektedir.)

MADEN

Gereği dil<^nüklü' : Dilckçinen yukarda özeti açıklanan diiehçcsimlc vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını diizenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 20 —

(Dilökçemn tarih vc No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeliyle ikomisyoaa karan)

865 27 . 1 . 1976

1158,i l 58 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sigor-
TÜRKÂN ARIKAN tali olarak özel teşebbüste 19 yıl hizmeti bulunduğunu
îst. Ünvs. îşletme Fakültesi Finansal Muhasebe Aralık I972’de üniversiteye intisap ederken tayini sıra- 
Kürsüsü Asistanı sında eski hizmetlerinin nazara alınmadığından şikâyet-

İSTANBUL çidir. Mağduriyetinin giderilmesini ve intibakının dü
zeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünaldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan.sıııa konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

866 27 . 1 . 1976

1159/1159 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : 592 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü
MUSTAFA YETIŞ maddesi gereğince adliye personeline verilen ücretlerin
Antalya 2 nci tcra Memuru yükseltilmesini istemektedir.)

ANTALYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal (görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

867 27 . 1 . 1976



—  21 —

(Dilökçeaıin tarih ve No. su ile sahibimn adı, adre&i ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1161/1161 - 29 . 3 . 1974 
1547/1547 - 21 . 5 . 1974 
ALt RIZA GÜLER 
Sıraselviler Hocazade Sok. No. : 15/4

Beyoğlu - İSTANBUL

(Dilekçi : İsîiklâl Madalyası verilmesini talep etmek
tedir. )

Millî Savunma Bakanlığının 28 , 5 . 1974 gün ve
4063.1-619-74 madalya (idari/9 a) 108630 sayılı cevabî 
yazısında ; Sivil olarak harbe katılan dilekçinin 66 sa
yılı Kanun gereğince T. B. M. M. ne müracaatla istik
lâl Madalyası alması gerekirdi. 977 sayılı Kanun 

gereğince 1 Kasım 1926 tarihinden sonra müracaatı bulunan sivil personele madalya verilemediği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında - Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

868 27 . 1 . 1976

1162/1162 - 29 . 3 . 1974 
ZEKiYE GEMALMAZ 
Altnıdağ Pilevne Mah. No. : 99

ANKARA

(Dilekçi : Çalınma gücünü kaybetmiş, yoksul, m uh
taç durumda olduklarmdan yardım talep etmektedir.)

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünün 
24 . 5 . 1974 gün ve 13090 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin durumunun tetkik edilerek mevzuat dahilin
de gereken yardımın yapılması için konunun Altındağ 
Şubesine intikal ettirildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy 
hiriiğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

869 27 . 1 . 1976

1166/1166 - 29 . 5 . 1974 
CELÂL ÇETİN
E. Ü. Tıp Fakültesi Anbar Memuru

Bornova - İZMÎR

(Dilekçi : 832 sayılı Sayıştay ve 1050 sayılı ka
nunların hükümlerine göre görev yapan ayniyat say
manı ve anbar memurlarına da; mezkûr kanunlarda 
değişiklik yapılarak, aynı sorumlulukları taşıdıkları ne
deniyle muhasebe müdürlerine ve veznedarlara verildiği 
gibi kendilerine de iş riski zammı ve tazminat verilme
sini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmaisına mahnl göıülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

870 27 . 1 . 1976
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(Düekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1168/1168 - 29 . 3 . 1974 
HALİL KORALTAY
A. Ü. Tıp Fakültesi Hast. Ayniyat Mutemedi

ANKARA

(Dilekçi : 832 sayılı Sayıştay ve 1050 sayılı kanun
ların hükümlerine ş^öre .çörev yapan ayniyat saymanı 
ve anhar memurlarına da; mezkûr kanunlarda deği
şiklik yapılarak, ayni sorumlulukları taşıdıkları nede
niyle muhasebe müdürlerine ve veznedarlarına verildiği 
gibi kendilerine de iş riski zammı ve tazminat verilme
sini istemektedir.)

Gcrcgi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

871 27 . 1 . 1976

1170/1170 - 29 . 3 . 1974 
AZtZ ELlBOL
A. Ü. Tıp Fakültesi İaşe Anbar Memuru

ANKARA

(Dilekçi : 832 sayılı Sayıştay ve 1050 saydı kanun
ların hükümlerine göre görev yapan ayniyat saymanı ve 
anbar memurlarına da, mezkûr kanunlarda değişiklik 
yapılarak, ayni sorumlulukları taşıdıkları nedeniyle m u
hasebe müdürlerine ve veznedarlara verildiği gibi ken
dilerine de iş riski Zammı ve tazminat verilmesini iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

872 27 . 1 . 1976

1174/1174 - 3 . 4 .  1974 
CEVDET ÜZTÜRK ve arkadaşları 
Şenpazar Harmangeriş Or. Köyleri Kal. Koop. 
Mesul Müdürü

Cide - KASTAMONU

Dilekçiler : Şenpazar bucağında çalışan uzman jan
darma çavuşun tayinin durdurulmasını istemektedir
ler.)

Jandarma Genel Komutanlığının 17 . 5 . 1974 gün 
ve 4006/8949-74 sayılı cevabî yazısında : Anılan şahsın 
1966 yılından beri Kastamonu ilinde görevli olduğu ve 
1974 yılı genel atanmalarında emsalleri ile birlekte 
«Şark hizmeti» sırasının geldiği,

Türk Silâhlı Kuvvetleri atanma yönetmeliğinde personelin normal atanmalarının hangi hallerde bir yıl 
ertelenebileceği hükme bağlanmış olduğundan dilekçilerin müracaat şeklinin yönetmeliğe uygun görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

873 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1175/1175 - 3 . 4 .  
SAFÎYE KIRLAR 
2 nci Anafartalar 
No. : 14/B-3'te 
Orhan Coşan eliyle

1974 (Dilekçi : 13 . 7 . 1959 tarihinde ya^ haddinden 
emekli olduğunu 16 yit 3 ay 22 gün fiilî hizmetine kar- 

Mah. Yükselen Aralık Sok. :jihk, fiilî hizmeti 20 yıldan az olduğu için kendisine
1145 sayılı Kanunun 82 nci ve 83 ncü maddeleri gere
ğince 1 899,22 TL. toptan ödeme yapıldığını, 6881 sa- 

M AN İSA yılı Kanun gereğince 3 yıl I ay 22 gün hizmeti borç
lanmak suretiyle tamamını ödediğini bildirmekte ve 
1425 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

emekli olduğundan mezkûr kanunda değişiklik yapılmak suretiyle aylık bağlanmasını istemektedir.)

Gereği dii^iiııiiidii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Koınisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

874 27 . 1 . 1976

1176/1176 - 3 . 4 .  1974 
MELÂHAT AKYOL 
Sağdıç Sok. Apt. No. : 23

Şişli - İSTANBUL

(Dilekçi : Eski mütercimlerin tahsil durumlarına 
bakılmaksızın, mütercimlikde geçmiş hizmet sürele
rinin özel sınıftan değerlendirilmesini istemektedir.)

Maliye Baakniığının 23 . 5 . 1974 gün vc 115500- 
3178-15694 sayılı cevabî yazısında : Dileğin 657-1327 
sayılı Kanun ile ilgili Kararname mevzuu olduğu bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

875 27 . 1 . 1976

1180/1180 - 3 . 4 .  1974 
HAŞAN İŞCAN
E. Ü. Tıp Fakühesi Anbar Memuru

, Bornova - İZMİR

(Dilekçi : 832 sayılı Sayıştay ve 1050 sayılı kanun
ların hükümlerine göre görev yapan ayniyat saymanı 
ve anbar memurlarına da; mezkûr kanunlarda değişik
lik yapılarak, ayni sorumlulukları taşıdıkları nedeniyle 
muhasebe müdürlerine ve veznedarlara verildiği gibi 
kendilerine de iş riski zammı ve tazminat verilmesini 
islemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

876 27 , 1 . 1976
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(M eıkçenin tarih ve No. su ile sahibinim adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

(Dilekçi : Emekliliği - sigortası olmayan vatandaş
lara da, istedikleri takdirde servetlerine mahsuben maaş 
verilmesini istemektedir.)

1181/1181 - 3 . 4 .  1974 
3254/3254
MUSTAFA TEZER 
Hüseyinağa Mah. Küçükyazıcı Sok. No. ; 13

Beyoğlu - Tarlabaşı - İSTANBUL 
Gereci düşiinüldü : 5434 ve 506 sayılı kanunlara tabi emeklilik hakkı tanınan kurunılarda ve işyerlerinde 

çalışan iştirakçi durumda olanlara maaş bağlanması mümkün olduğundan, dilekçinin yukarda özeti açıkla
nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mnhal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

877 27 . 1 . 1976

1182/1182 - 3 , 4 .  1974 (Dilekçi : Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğince,
RAUF CEMİL ADAM arzusu hilâfma mecburi üye sayılarak her ay üye aidatı
Ziraat Fakültesi kesildiğinden şikâyet etmektedir.)

BORNOVA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili vc yetkili 

idari mercie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

878 27 . 1 . 1976

1183/1183 - 3 . 4 .  1974 
CEMİL ŞAHMAN
Peker Sok. Darülbedayi Ap. B. Blok D. 11

1. Levent - ISTANBUL

(Dilekçi : İntibakının düzeltilmesini talep etmektedir) 
Maliye Bakanlığının 115500-3179 sayılı cevabî ya

zısında : Dilekçinin orduda geçen hizmetleri stajyer 
sanatkâr veya sanatkâr niteliğinde olmadığından değer
lendirilmesine imkân bulunmadığı bildirilmektedir. 

Gereği düşünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

879 27 . 1 . 1976

1187/1187 - 3 . 4 .  1974
SABRI YÜCEL
Arslanh Mah. 261 Sokak No. ; 4

(Dilekçi : Madalya verilmesini talep etmektedir.) 
Millî Savunma Bakanlığının 28 , 5 . 1974 gün ve

4063.1-617-74 madalya (idarî/9’a) 108633 sayılı cevabî 
ERZİNCAN yazısında : Millî Savunma Bakanlığı - Askeralma Dai

resi Başkanlığının kayıtlarında dilekçinin madalya tale
bine rastlanmadığı ve tstiklâl Madalyası alması için 

kayıtlı olduğu askerlik şubesine müracaati gerektiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
K arar No. Karar tarihi

880 27 . 1 . 1976
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(Dilekç€nin tanih ve No. su ik  &.ahibimn adı, adnem v€ dibekçe özetiyLe komisyon karan)

1188/H88 - 3 . 4 .  1974 (Dilekçi : Kuraklık nedeniyle yiyecek ve hayvan
RIZA ATIK yemi yardımından yararlandınimasmı. istemektedir.)

Nazimiye - TUNCELİ ı ı r . ı ı xGıda - farım ve Hayvancılık Bakanlığının 4.6.1974
gün ve 1176 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin bu 
hususta herhangi bir müracaatine rastlanmadığı, kurak

lık nedeniyle mahsûlleri % 50'nin üzerinde hasar gören ve durumları tespit edilen çiftçilere 14 . 6 . 1973 gün 
ve 7/6658 sayılı Kararname gereğince yem ve yemeklik kredi tahsis edilmiş olduğu, fakat hangi sebeple dilek
çinin yemlik krediden faydalanamadığı ve kredi tevziatında usulsüzlük olduğu iddia edilen hususların mahal
len tetkik ve gereği için de Tunceli Valiliğine yazıldığı bildirilmektedir.

Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.steği hakkında Komisyonu- 
mu7ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

881 27 . 1 . 1976

1190/1190 - 3 . 4 .  1974 (Dilekçi : Yan ödeme verilmesini i'stetnektedir.)
A. KADİR DEMİREL
Daimî Seçmen Kütükleri Büro Şefi

YERKÖY

Maliye Bakanhğının 23 . 5 . 1974 gün ve 117010- 
2125-15692 sayılı cevabî yazısında : 657/1327 sayılı 
Devlet Memurları Kanunundaki aksaklıkları gidermek 
gayesiyle çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle, 
iş güçlüğü - iş riski ve teminindeki güçlük zammı öde

neceğinin her yıl bütçe kanunlarında gösterileceği hükme bağlanmıştır. Bu arada zabıt kâtipleri de söz 
konusu zamdan yararlandırılmışlardır.

Ancak, bugüne kadar çıkarılan kararnamelere ekli cetvellerde, seçmen kütüklerinde çalışan büro şefleri 
yer almamıştır. Bu nedenle daha önce zabıt kâtibi iken yan ödemelerden faydalanan daha sonra ilçe se
çim kurulu daimî seçmen kütükleri bürosuna kendi isteğiyle şef olarak tayin edilen dilekçinin yan ödeme
den faydaiandınimasmm mümkün olmadığı bildirilmektedir,

I
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediffine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No.' K arar tarihi

882 27 . 1 . 1976

1191/1191 - 3 . 4 , 1974 (Dilekçi : Karede gösterdiği yararlıktan ve üstün
MEHMET YILDIZ haşarıdan dolayı madalya ile taltif edildiğinden vatanî
Düzlük Köyü hizmet tertibinden aylık bağlanmasını istemektedir.)

VAKFIKEBİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

883 - 27 . 1 . 1976
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(•Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibinin adı, adneai ve diLekçe özetiyle komisyon kanan)

1192/1192 - 6 . 4 .  1974
NAFlA ÜLKÜM EN
Zafer Meydanı, Arım Apt. No. ; 6/7

Yenişehir - ANKARA

(Dilekçi : Eski İşletmeler Bakanlığı Muhasebe M ü
dürü iken, hekûr ve çocuksuz olarak vefat eden ve 
30 yıllık hizmeti bulunan ağabeyinden maaş bağlanma
sını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

884 27 . 1 . 1976

1193/1193 - 6 . 4 .  1974 
1695/1695 - 14 . 6 . 1974 
REŞAT KİREM iTÇİOĞLU
İmrahor Cad. Samur Sok. Beşiktaş Apt. No. ; 40/4

Kurtuluş - ANKARA

(Dilekçi : İstiklâl Savaşı sırasında Bolu, Düzce ve 
Adapazarı isyanında posta - telgraf müdürlüğü yaptı
ğını ve az maaşla emekli olduğunu bildirerek vatanî 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasını talep etmektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

885 27 . 1 . 1976

1195/1195 - 8 . 4 .  1974 
ALÎ RIZA KÖSEOĞLU 
Aydınlıkevler Çağdaş Sok. No. : 142/1

(Dilekçi : Eski hizmetlerinin borçlandırılmak sure
tiyle ihya edilmesini istemektedir.)

ANKARA
Çalışma Bakanlığının 9.2.3/2-584/11888 sayılı ve 

27 . 6 . 1974 günlü cevabî yazısında : 506 sayılı K a
nuna 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesiyle eklenen 
geçici 3 ncü maddesi, Ankara 3 ncü İş Mahkemesinin 

müracaatı üzerine Anayasa Mahkemesinin 17.10.1972 gün ve 1972/16 esas, 1972/49 sayılı kararı ile sosyal 
hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmiş olup, söz konusu maddenin 
yerine geçerli olacak yeni bir kanun tasarısının hazırlanmakta olduğu ve tasan kanunlaştığı takdirde dile
ğinin yerine getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

886 27 . 1 . 1976



-  27 -

(Dilekçenin tarih ve No, su ile sahibinin adı, adrosi ve dilekçe öaetiyle komiayıon k»mn)

1196/1196 - 8 . 4 .  1974 
MUHARREM GÖKTAYOC.LU ve ark. 
Devlet Memurları

(Dilekçiler : Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına, 
hürüt maaşlarından %  5 oranmda yardım kesilmesini 
talep etmektedirler.)

ÇAT

Gereği düi^ünUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu te.<̂ kil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait ilklerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

887 27 . 1 . 1976

1198/1198 - 8 . 4 .  1974 
İSMAİL SEZGİN
Şeyhveli Sokak 1 Nisan Apt. No. : 20/5

Kasımpaşa - İSTANBUL

(Dilekçi : Yaşlılık aylığının artırılmasını talep etm ek
tedir.)

Çalışma Bakanlığının 27 . 9 . 1974 gün ve 19109 sa
yılı cevabî yazısında ; 506 sayılı Kanun gereğince tahsis 
olunan aylığının 1186 ve bilâhara 1698 sayılı kanunlara 
göre iki defa artırılmaya tabi tutularak ödemenin buna 
göre yapılmak suretiyle dileğinin yerine getirildiği bildi
rilmektedir.

Gereği dUşUnUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirildiği cihetle. 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediiğne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

888 27 . 1 . 1976

1202/1202 - 8 . 4 .  1974 
EŞREF TORGAY
Fevzi Çakmak Cad. Delik Sokak No. ; 4

(Dilekçi : istiklâl Madalyası verilmesini talep et
mektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 28 . 5 . 1974 gün 
BURSA ve 4063.1-616-74 madalya (idarî/9 a) 108307 sayılı ce

vabî yazısında ; Sivil olarak harbe katılan dilekçinin 
66 sayılı Kanun gereğince T. B. M. M. ne müracaatla 

İstiklâl Madalyası alması gerekirdi. 977 sayılı Kanun gereğince l Kasım 1926 tarihinden sonra müracatı 
bulunan sivil personele madalya verilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

889 27 . 1 . 1976
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* (IHlekçenin tarih ve No, su de saJıibmin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1203/1203 - 8 . 4 .  1974 
SABRt ASLAN ve ark.. 
Akpazar Nah. Zeri Köyü

Mazgirt - TUNCEL

(Dilekçiler : Gecekondu önleme bölgesinde imar 
pJanma uygun olarak in^a edilen konuk için 31 000 TL. 
na mal alacağına dair mukavele yaptıklarını hilâhara 
62 000 TL. talep edildiğini bildirmekte, mahallinde ye
niden durumun tetkik ve tespit edilmesi ile gerçek değer 
üzerinden borçlandırılmalarını talep etmektedirler.)

Gereği düşUnüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mcrcie veya yargı organlarına miiracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

890 27 . 1 . 1976

1204'1204 - 8 . 4 .  1974 
MEHMET KİLİSELİOĞLU 
Kdz. Ereğlisi Sütlüce Köyü

ZONGULDAK

(Dilekçi : Zonguldak Kozlu İncir Harmanında ma
den ocağında kaza sonucu malul olarak ayrıldığını üç 
ayda 1 320 TL. aldığını ancak bu para ile geçinemedi- 
ğinden maaşının artırılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışvnalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

891 27 . 1 . 1976

1205/1205 - 8 . 4 .  1974
MAHİR KELEŞ
Üzüm Hanı yanında Bakkal

Vezirköprü - SAMSUN

(Dilekçi : Bağ - Kur üyeliğinin 1958 yılı itibariyle 
düzeltilmesini ve 800 TL. avukat ücretinin alınmama
sını istemektedir.)

Çalışma Bakanlığının 10 . 8 . 1974 gün ve 10633 
sayıh cevabî yazısında : Dilekçinin, 15 . 9 . 1973 tari
hinde hizmet süresinin tespiti için kanunî süresi içinde, 

Ankara 4 ncü İş Mahkemesinde açtığı davanın reddine karar verildiği ve kurum lehine (800 TL.) avukatlık 
ücretine hükmedildiği ve kurum lehine takdir edilen vekâlet ücretinin ödenmesi içinde dilekçiye tebligat 
yapıldığı ancak, 400 TL. nın ödendiği, keza, 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre geçmiş hizmet
lerinin 1958 yrlı itibariyle değerlendirilmesi vergi kayıtlan ve meslek kuruluşlarından alınacak belgelerle müm
kün olabileceği, bakiye avukatlık ücretinin alınmamasının mümkün olamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal gc>rülmediğine oy birliğiyle karar veriMi.

K arar No. Karar tarihi

892 27 . 1 . 1976
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(Dil'ekçenin tarih ve No. su ile sahibinin a<h, adresi ve dıl«!k:çe özetiyle ikiomisyon kanan)

1208/1208 - 8 . 4 .  1974 
SIRRI KURUÇELİK 
M. Kaledibi Iklokulu Öğretmeni

(Dilekçi : Çatalzeytin köyünde tapu ve kadastro tes
piti sırasında Akçaabat Orman İdaresince tütün ve 
mısır tarlaları kenarındaki çaldıkların orman idaresi 

TRABZON namına tespit edildiğinden, bilirkişiler tarafından çalı
lıkların orman sayılamayacağı mahkemede de beyan 
edildiği halde, itirazın kaldırılmadığı veya herhangi bir 
istimlâk bedeli ödenmediğinden şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumu/, çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

893 27 . 1 . 1976

1209/1209 - 8 . 4 .  1974 
FATMA ELÇİN
İkinci Asliye Hukuk Mah. Başkâtibi Tuğrul İmam- 
oğlu yanında

ANKARA

(Dilekçi : Eşinin Vakfıkebir mustantığı iken 19 yıl
4 ay 10 günlük hizmetten sonra görevinden istifa etti
ğini bilâhara 60 yaşını doldurduğundan toptan ödeme 
yapıldığını bildirerek 1239 ve 1425 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılmasını ve kocasından kendisine maaş 
bağlanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

894 27 . 1 . 1976

1210/1210 - 8 . 4 .  1974 (Dilekçiler : Topraklandırılmalannı ve iş verilmesini
MEHMET SANAP ve arkadaşları talep etmektedirler)
Malatya Cad. Bakkal Haşan Sınemillioğlu eliyle ı . n  r. . t  ̂ . -t

ELBİSTAN Kooperatifler Bakanlığının 11 . 7 . 1974
gün ve 4799/14594 sayılı cevabî yazısında : Toprak 
talebinin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına, 

îş verilmesine müteallik dileğinin de Çalışma Ba
kanlığına intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında idari ' mercie
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar veriMi.

^  Karar No. K arar tarihi

895 27 . 1 . 1976
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(Dil-eıkçenıin tarih ve No. su Üİ6 sahibiıün adı, adre«i ve dilekle özetiyle ikomisyoiı karaxı)

1211/1211 - 8 . 4 .  1974
CELÂLETTİN BULUŞ
Gaziler Cad. 1251. Sokak No. : 15 A

Basmane İZMİR

(Dilekçi : Yugoslavyadaki emlâkine karşılık tazmi
nat verilmesini istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 27 . 6 . 1975 gün ve 7049/75. 
Sb. 2/2-13885 sayılı cevabî yazısında : Konunun araş
tırılması için T. C. Üsküp Başkonsolosluğuna yazıldığı, 
fakat cevap alınamadığı, son olarak 20 . 6 . 1975 gün 

ve 7049/1788 sayı ile de tekit edildiği, cevap alındığında, dosyajıın takdir ve tevzi komisyonu tarafından ince
leneceği alınacak kararın dilekçiye iletileceği bildirilmektedir.

Gereği dii^niildU : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

896 27 . 1 . 1976

1974
1974

I2I2/1212 - 8 . 4  
1438/1438 - 3 . 5  
NEŞET TAŞC, I
Posof Söğütlükaya Köyü Muhtarı

Posof - KARS

(Dilekçi . VIgar dağı yaylasının köylerine tahsis 
edilmesini talep etmektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 9 .2 .  1975 
gün ve 1842 sayılı cevabî yazısında : Ulgar dağı yayla
sının 160 bin dönüm civarında olduğu, bu yayladan çok 
eskiden beri dağ eteğinde bulunan köylerin hepsi 
müştereken faydalandıkları, ancak 1940 yılından sonra 

köylerde hayvan sayısının ve ihtiyaçlarının artması nedeniyle kesin olarak belirli idarî bir sınır olmadığından 
zaman zaman ihtilâf yaratıldığı, arazinin çok arızalı köyler arasında sınır tespitinin gerek idarî gerekse yar
gı mercilerince karara bağlanamadığından yaylanın mera tahsisi bakımından toprak komisyonlarınca 
programa aldırılmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

897 27 . 1 . 1976

I2I3/1213 - 8 . 4 .  1974 
KEMAL AKSUNGAR 
Taksim, H. Tatlıyay Sok. No. ; 2 5

İSTANBUL

(Dilekçi : 28 . 6 . 1965 tarihinde 42 sayılı Kanunun 
l nci ve geçici 2 nci maddelerine göre re'sen emekliye 
ayrıldığından mağdur olduğunu bildirerek 26 . 6 . 1973 
tarih ve 1782 sayılı Kanunun (a) fıkracında değişiklik 
yapdarak intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

898 27 . 1 . 1976



1214/1214 - 8 . 4 ,  1974 (Dilekçi : 28 . 6 . 1965 tarihinde 42 sayılı Kanunun
AHMET OLCAYSOY 7 nci ve geçici 2 nci maddelerine göre re’sen emekliye
Fatma Sultan Mah. Çayır Sok. No. : 31/9 ayrıldığından mağdur olduğunu bildirerek 26 . 6 . 1973
Dekor Palas iarih ve 1782 sayılı Kanunun (a) fıkrasında değişiklik

Topkapı - İSTANBUL yapılarak intibakının düzeltilmesini istemektedir.)
)

Gereği diişiiniiidü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibimn adı, adnesd ve diLekçe öneliyle'komisyon karan)

899 27 . 1 . 1976

1216/1216 - 8 . 4 . 1974 (Dilekçiler : Köy muhtarlarının gelirinin yükseltil-
HÜSEYİN KARAKAYA ve arkadaşları meşini istemektedirler.)
Çağlayan Köyü Muhtarı

Yusufeli - ARTVİN

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

900 27 . 1 . 1976

1223/1223 - 8 . 4 .  1974 (Dilekçi : 1744 sayılı Kanunda değişiklik istemek-
RUKNETTİN ERHAN tedir.)
Güney Köyü Muhtarı

YALOVA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

901 27 , 1 , 1976
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibinin aidi, adroad ve dilekçe Özetiyle ,komisyon kanan)

(Dilekçiler : Bakiye ihbariye alacaklarının ödenme
sini istemektedirler.)

1226/1226 - 8 . 4 .  1974 
31941^294 - 28 . 4 . 1975 
SELAHATTİN DİLÂVEROCıLU 
(Fatma Nedime Çokyüksel ve Şaziye Neriman 
Zerenman)
Aslan Sok. No. : 7 2

Yeşilköy - İSI ANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçe konusu istek, yargı merciince çözümlenecek mahiyette olmasına ve esasen 
alacaklarının bir kesimi için dilekçiler yargı merciinden karar istihsal ettiklerine göre, dileğin Komisyonumu/ 
çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülemediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

902 27 . I . 1976

1240/1240 - 8 . 4 .  1974
AHMET BABAOGLU ÜNAY
Aşağı Eğlence Yavrukurt Sok. Tuncer Ap. No. ; 4 C

Etlik - ANKARA

(Dilekçi : 1425 sayılı Kanunda değişiklik istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçede imza bulunmadığmdan Komisyonumu/ çahşmalarını düzenleyen 140 sayılı 
Kanun muvacehesinde bir işlem yapdmasına ınalıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

903 27 . 1 . 1976

j 244,1244 - 1 1 . 4 .  1974 
BEKİR KAYMAKÇI
17 Eylül Mah. 3 ncü Oku! Sok. Ettunalı Ap. 
Kat : 4 No. : 7

BANDIRMA

(Dilekçi : Eski hizmetlerinin borçlandırılmak sure
tiyle ihya edilmesini istemektedir.)

Çalışma Bakanlığının 9.2.3/2-581/13223 sayılı ve 
15 . 7 . 1974 günlü cevabî yazısında : 506 sayıh Ka
nuna 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesiyle eklenen 
geçici 3 ncü maddesi, Ankara 3 ncü fş Mahkemesinin 
müracaati üzerine Anayasa Mahkemesinin 17 . 10 . 1972 
gün ve 1972/16 esas, 1972/49 sayılı kararı ile sosyal 

hukuk devleti ve eşitlik ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmiş olup, söz konusu maddenin 
yerine geçerli olacak yeni bir kanun tasarısının hazırlan makta olduğu ve tasarı kanunlaştığı takdirde dileğinin 
yerine getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukı>rda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlemden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birKiiyle karar verildi. K arar No. Karar tarihi

904 27 . 1 . 1976
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(Dilekçeııhı tarih ve No. sıı ilo sahibmin adı, adresi ve dileilcçe özetiyle komisyon kııran)

1245 1245 - II . 4 . 1974 
AHMET GÜNGÖR 
Turan Köyünde

(Dilekçi : Tabiî afete maruz kaldığından, başka yere 
iskân edilmesini istemektedir.)

Gezi - KAYSERİ
İmar ve İskân Bakanlığının 3 . 7 .  1974 gün ve 

12431 sayılı cevabî yazısında : Konunun valiliğe inti
kal ettirildiği ve dilekçinin konutunun afet sınırlan 
iyinde olup olmadığının araştîrılması ile ev yerinin 

krokide işaretlenmesinin istendiği, valilikten alınan yazıda adı geçenin afetzede olmadığı ve evinin afet hu
dutları dışında kaldığı, bu nedenle Bakanlıkça herhangi bir yardım yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : I>:lckçinin yukarda özeti açıki ^nan dUekçcsiıuIe vaki isteği hakkmdu konıisyonu- 
m u/ca bir i>lcm yapılmasına nıaha! görüimcdi<;inc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

905 27 . 1 . 1976

1247J247 - 11 . 4 . 1974 
AZİZ ŞAHİN
1 No. lu Seyyar Aşiretler Grup Başkanı 
Şaranpolda Bakkal Mehmet Sercan eliyle

(Dilekçi : Gezginci ve göçebe olup, Antalya ilinde 
yaşayan 74 aile adına Recepli grupunun iskân edilmc- 
l'rini ve topraklandınfmaJannı istemektedir.)

ANTALYA
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 24 . 5 . 1974 

gün ve 3291-14; 1893 sayılı cevabî yazısında : Ailelerin 
t' leplerine uygun olarak Antalya ili çevresinde iskân 

edilmeleri için 2510 sayılı Kanunun 9 ncu maddesigsreğince valilikten alınan mütalaada ekili arazilere za
rar veren keçi beslememeleri şartı ile yeterli arazi kaynağının temin edilebileceği, ayrıca 1974 yılı için Devlet 
Planlama Teşkilâtınca göçebelerle ilgili yatırım tekliflerine herhangi bir ödenek sağlanamadığı,

Önümüzdeki yıllarda ödenek temini halinde yerleştir Imelerinin mümkün olabileceği bildirilmektedir.

Cicrcği düşünüldü : Dilekçinin yukıısda ö/.eti açıkl *ıan dilekçesinde vaki isteği hakknuln koınisVonU' 
mu/ca bir işlem yapdmas:na mahal göriünudîğine oy k-rliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

906 27 . 1 . 1976

1248 1248 - 1 1 . 4 .  1974 
LÜ TFt ÖKTEN
T. C. Ziraat Bankası İsparta Şube Şoförü

İSPARTA

(Dilekçi : M uhtelif tarihlerde yapılan tayinler sıra- 
s nda kendisine yolluk ödenmediğinden, şikâyet etm ek
tedir.)

Ticaret Bakanlığı 5 . 12 . 1974 gün ve 24534 sayıh 
C 2vab î  yazısında ; Dileğin yerine getirilmesinin uygun 
bulunduğu ve keyfiyetin mahallî şubelerine tebliğ edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukaidu ö/.cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgiii ve yetkili idari 
mercilerce yerine cetirildiği cilıetle Komisyonumuzca hir işlem yapılmasina mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. / K arar No. Karar tarihi

907 27 . l . 1976



1249 1249 - 11 . 4 . 1974 (Dilekçi : İntibakından doğan maaş farkının gccik-
HASAN lOPKARAOĞLU firilmesindcn şikâyet etmektedir.)
Etçiler Mah. Devrekani Adalet Bakanlığının 16 . 5 . 1974 gün ve 3509)5 sa-

A/davay - KASTAMONU yılı cevabî yazısında : Dilekçinin maaş farkının Azdavay
mal müdürlüğünün 22 . 4 . 1974 tarih ve 42 no. lu 

makbuzu ile T. C. Emekli Sandığı adına AzdavayZiraat Bankası şubesine yatırıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : I>ilekçinin yukarda özeti açıldanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirildiği cihetlc 
komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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4;T>iloıkçen.m fcarih ve No. su ile sahib’min a;dı, adresi ve dileikçe özeitiyle komisyon karan)

908 27 . 1 . 1976

1250,1250 - 11 . 4 . 1974 (Dilekçi : Türk vatandaşlığından çıkmak istemekte-
KADRİ AKCAY dir.)
Cjoğüs Hastalıkları Hastanesi Mahkûm Koğuşu

Tepecik - İZMİR

Gereği dü^nüldü  : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalı, malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlcnî yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kanır 
verSkli.

Karar No. Karar tarihi

909 27 . 1 . 1976

1251 1251 - 11 . 4 . 1974 (Dilekçi . Tapulama tespitinin yanhş yapıldığından
YÜCEL BOYA şikâyetçidir.)
Nüshetiye Cad. No. : 14 3 
Demet Apt.

CA'reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or* 
c:uılarına müracaatı gerektirdiği cibetlc Komi.sjonıımu.' çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar veriMi. K arar No. Karar tarihi

910 27 . 1 . 1976

1252/1252 - 11 . 4 . 1974 ' (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden maaş bağlan-
3775/3775 - 16 . 7 . 1975 maşım istemektedir.)
FATMA ZEHRA TUZCU (Erdıgan)
Solak Halil Mah. BERGAMA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıKlanan dilekçesinde vaki isteği kaıuın teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bü- işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy 
biriiğiyic karar veriMi. K arar No. K arar tarihi

911 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tanlı ve No. su ile sahibinlin adı, adresi ve dilekçe özetiyl-e komisyon karan)

1253 1253 - 11 . 4 . 1974 
MUSI AFA TÜRKOĞLU 
Çimento Fabrikasında Şoför

ÇORUM

(Dilekçi : Özel sektörle resmî sektörde ı^eçen hiz
metlerinin, prim ödediği halde birle^tirilmediğinden 
şikâyetçidir. 1327 say ıh Kanunda değişiklik yapılarak 
düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda Ö7.eti açıklanan dilekçesinde vaki istedi kanun teklifi veya 
tasarısına konu fcşkil cjledigi cihetlc Komisyonumuz çalrşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 ncl 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonur.uızca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. K arar tanhı

912 27 . 1 . 1976

1254,1254 - 11 . 4 . 1974 
HÜSEYİN ÖZTUNALI 
Termik Sitesi E-6. 4

KÜTAHYA

{Dilekçi : Kuleli askeri lisesinden mezun olduktan 
ve Kara Harp Okulunda 45 günlük kamp dönemine 
iştirak ettikten sonra, kamu hizmetlerinden yararlana
bilmek gayesi ile I . ^ . I972'de okuldan ayrıldığını 
hildirirek, askerlikle ilişkisi olduğu gerekçesi ile hiç hir 
kım u  kuruluşunda görev alamamaktan şikâyetçidir.)

Gereği diişünlüdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
i<lari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonunmz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzc ı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

913 27 . 1 . 1976

1256/1256 - 1 1 . 4 .  1974
MEHMET VACDİ AKDOGAN
Yenimahalle 1 nci Durak Gayret Mah. Dozer Ap.
No. : 5/2

ANKARA

(Dilekçi : liirim i Cihan ve İstiklâl Savaklarına ka
tıldığını, harp s(mrası askerî iahrikalur kadrosuna geçe- 
r ’k 35 sene hizmet ve 2,5 senelik albay rütbesi ile 
çalışırken 1950 yılında asken fabrikaların 5591 sayılı 
Kanunla Makine Kimya Kurumu bünyesine almmasıyle 
aynı haklarla kuruma geçirildiğinden fakat Millî Savun
ma Bakanlığında bulunan subaylara nazaran 3 derece 

geri durumda kaldığından şikâyetçidir. Dilekçi 31 Mart 1950 tarihindeki durumuna göre eski hizmetle
rinin de nazarı itibara alınarak intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkh^nan dilekçesinde vaki iısteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapümasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

914 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı, adiMîsi ve diLekç-e özetiyle komisyon karan)
M

1257,1257 - 11 . 4 . 1974 
HAŞAN TÜPvKOCiLU

V'cniceköy - ÖDliMİŞ

(Dilekçi : Çanakkale - SoğancJcre'dc İkinci Cihan 
Harbinde İngilizlerle çarpı.^ması sonucu yaralandığından 
bahisle harp mahdü aylığı bağlanmasını istemektedir.)

5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin a) Harpte 
fiilen ateş altında, b) Harpte harp bölgelerindeki 

harp hareket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hi;:metlerin sebep ve tesiriyle, sakatlığa uğramış olması 
hükmü yer almıştır.

Millî Savunma Bakanlığının 24 . 5 . 1974 gün ve 385 sayılı cevabî yazısmda ; Kayıtlarında dilekçinin 
müracaatına rastlanmadığı ve 1101 sayılı Kanuna göre harp malulü aylığı bağlanabilmesi için dilekçinin 
r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne müracaatı gerektiği bildirilmektedir.

Gereci düi^üniüflii : Dilekçiı^Mi yııknrda özeti açı^ ianan dilekçesinde vaki isteği hakkında idari met'cie
müracaatı gerektirdiği cihctSe Komisyonumuzca ^ir işlem yapılmasına maiıal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

915 27 . I . 1976

1259 1259 - 1 1 . 4 .  1974 
KECEBİYE AYTEN KURTULUŞ 
Davutkadı 7 Selviler Taşlı Sok. No.

(Dilekçi : Maaş farklarını alamadığından şikâyet 
çimektedir.)

41 (,'alışma Ilakanhğının 26 . 6 . 1974 gün ve 580 11784
BURSA sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin maaş iarkiarma ait 

çeklerinin 27 . 3 . 1974 gün ve 178205 sayılı liste ile 
I'. C. Ziraat Bankası Garajlar - Bursa şubesine gönde
rildiği bildirilmektedir.

Gereği dii<}iiniiklü : Dilekçinin yukarda özeti açı!.İanan dilekçesinde vaki isteği ycıine getirildiği cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılma.sına mahal görülcıı-'diğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

916 27 . 1 .1976

1260,1260 - 1 1 . 4 .  1974 
SÜLEYMAN TAŞAR 
Yıldırım Mah.

Nusaybin - M ARDİN

(Dilekçi : Kızdtepe Belediyesine sigortalı elektrik 
işçisi olarak girdiğinden vazife sırasında iş kazası geçi
rerek sakatlanıp malulen emekliye sevk edildiğinden ve 
bağlanan emekli aylığı ile geçinemediğinden şikâyet
çidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında iljsili ve yetkili 
İdarî mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyoncunuz çalışmalarını düzenleyen 140 s a y ıl ı  Kanunun 5  nci 
nmddcsüie ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

917 27 . 1 . 1976
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(I)ilekçeııîn tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1261/1261 - 11 . 4 . 1974 (Dilekçi : Arkadaşı hakkında verilmiş mahkeme
YILMAZ ÖVÜNÇ karan için soruşturma yapılmasmı istemektedir.)
2940 Wilhelmshaven Marktstr. 184

WEST DEUTSCHLAND

Gereği diiştinUldii : I. DiSekçe, olayın mağduru oiduğu iddia edilen şahıs tarafından dü/cnlenîp imzalan
madığı,

2. İstem dilekçede açıkça anljtılmayıp. bir ga/.ete küpürii ile açıklanmasına çalışıldığı,

3. Şikâyet adlî merci tarafından verilmiş bir kararla ilgili olduğu cihetle Komisyonumu/ çalışmabnm 
düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş^em 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

918 27 . 1 . 1976

1262 1262 - 11 . 4 . 1974 (Dilekçi : Döşek köyü eski belediye başkanı oldu-
RAŞİT AYDEMİR ğnnu. Komisyonumuza başvuran Ali Aslan'm dilck-
Gürgentepe Belediye Başkanı çesi üzerine Komisyonca verilen kararm kendine de

Gölköy - ORDU tebliğ edilmesini istemektedir.)

Komisyonumuzca 9112/9827 sayı ve 7 . 9 . 1972 günlü kararla Döşek köyünün Gürgentepe belediyesi ile 
birleştirilmesine karar verilmiş, kararın yerine getirilmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazılmıştır. İçişleri 
Bakanlığı Danıştayın mevcut kararı karşısında, Danıştay nezdinde karar düzeltmesi yoluna gittiğini bildirmiş 
henüz Danıştayca yeni bir karar verilmemiştir.

Cerc'ği düşüniildü : Dilekçe sahibine istediği kasarın yollanmasına yukardaki açıklama sebebiyle lüzum 
görülemediğine karar verilmiştir.

Karar No. Karar tarihi

919 27 . 1 . 1976

1263/1263 - 1 1 . 4 .  1974 (Dilekçi : Bir satış işlemi dolay isiyle yatırdığı %  3
NİYAZİ TURAN nispetindeki Gayrimenkül Kıymet Artışı Vericisi temi-
Dutluk Durağı Mutlu Ap. No. : 212 8 natının iade cdilfnemesinden şikâyetçidir.)

Keçiören - ANKARA Maliye Bakanlığı 28 . 5 . 1974 gün ve 2413051-
202/31139 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin satış 
işleminin 1 . 3 .  1972 tarihinden önce yapıldığı, bu 

konudaki boşluğu doldurmak için hazırlanan fakat kadük olan kanun tasarısının yerine yeni tasarının hazır
landığı ve mezkûr tasarı kanunlaşmcaya kadar vergi teminatlarının iade edilmesine imkân bulunmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istc^ği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görühnediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

920 27 . 1 . 1976
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(D ilek f'ou i ı ı  tarih ve Xo. su ile sahihinin adı, adrc'si v̂ e dilekçe Üzelijde konıi^VDiı Itaran)

1264 1264 - 1 1 . 4 .  1974 
1929 1929 - 2 . 8 . 1974 
3597 3597 - 18 . 6 . 1975 
KFMAL PERÇtNEL 
İncesu Doğancılar No. ; 63 1

(Dilekçi : Millî Savunma Bakanlığı tasafruflarından 
şikâyetçidir.)

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalınmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine| ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal Köriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

921 27 . I . 1976

12671267 - 1 1 . 4 .  1974 
ZELİHA EROĞLU
Atatürk Cad. Türk Ocağı Lokali yanı No. : 154 
(Hamidiye Mah.)

MERSİN

(Dilekçi : Eşinin 14 yd  7 ay hizmeti bulunduğunu 
çocuklarma maaş bağlandığını 1239 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılarak kendisine de maaş bağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açL'.taııan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon ımu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

922 27 . 1 . 1976

1268 1268 - 1 1 . 4 .  1974 
EM tNE AKTEKİN 
Orta Kazası Sakaeli Köyü

Orta - (,'ANKIRİ

(Dilekçi : Ölü sif^ortalı eşinden dolayı yardım yapıl
masını istemektedir.)

Çalışma Bakanlığının 2G . 7 . 1974 gün ve 14560 sa
yılı cevabî yazısında : Dileğin Sosyal Sigortalar Kuru
munca incelettirildiği 506 sayılı Kanunun 99 ncu mad
desine göre dilekçi, sigortalı eşinin ölümünü müteakip

5 yıl içersinde gelir tahsis talebinde bulunmadığından mezkûr kanun hükmü gereğince gelir bağlanmasının 
mümkün görülemediği bildirilmektedir. f

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti^ıçıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K aıar tarihi

923 27 . 1 . 1976
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(Dilekçeıûıı tarih ve Xo. su'ile stihibiııin aidi, adresi ve dilekçe özetiyle koDiisyon karaj ı)

1269/1269 - 1 1 . 4 .  1974 
ENGİN KIZIKOĞLU 
Hatay Cad. 119 - 1 Sok. No. ; 43

(Dilekçi : Askerlik görevi sebebiyle ayrıldığı göre
vine tekrar alınamadığından şikâyetçidir.)

İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki işleği ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

924 27 . 1 . 1976

1280/1280 - 16 . 4 . 1974 
YUSUF DÜNDAR 
Bostancı Köyü

KIRKAĞAÇ,

(Dilekçi : Madalya verilmesini istemektedir.)
Millî Savunma Bakanlığının 21 . 4 . 1974 gün ve 

1 12381 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin hizmeti ile. 
geç duhul edilmiş sebebini resmî belgelerle tevsik etmesi 
için İzmir Askerlik Dairesi Başkanlığına talimat veril
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. ^

K arar No. Karar tarihi

925 27 . 1 . 1976

1281/1281 - 16 . 4 . 1974, (Dilekçi : Özel bir kanunla aylık bağlanmasını iste-
4485/4485 mektedir.)
İLYAS YEŞiLAY
Kurtuluş Mah. Uçak Sok. No. : 37

Sakarya - ADAPAZARI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayıh Kanunen 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

926 27 . 1 . 1976



enin tanilı ve No. su ile sabi bini a adı, cDcli’u'si ve diıekç^ ozettiyl^* kumisyon kararı)

1283 I2S3 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçi : Ödenen yan ödemelerin geri alınmamasını
MBSTAN AT ALAY ve ödenmeye devam edilmesini istemektedir.)
Orman Bölge Şefliği Kâtip Mutemedi

Baiiaz - UŞAK

Gereği (liişünUldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıkUtnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ra«ırısına konu teşkil eylediği cihetic Komisyonumu? çalışınakınnı dü/enleycn 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu^’.ca bir iş’enı yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

927 27 . 1 . 1976

1293 1293 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçiler : Ankara Defterdarlık Müdürlüğünde
İLHAN SOYSALDI ve ark. çalıdan Ticaret Lisesi mezunu memurların da 12 nci
Millî Eğitim M<-l. Me. dereceden ha^lafılmalannı istemektedirler.)

ANKARA Maliye Bakanlığının 25 . 8 . 1975 gün ve 21483 sa
yılı cevabî yazısmda : 657 sayılı Kanunun. 2 sayıh 

Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 36 ncı m ad
desinin genel idare hizmetleri sınıfının (o  fıkrasında; lise dengi meslek okullannı bitirenlerden meslekleri ile 
ilgili görevlere atananların 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlayacakları hükme bağlanmış bulundu
ğundan ve Danıştay 3 ncü Dairesince ittihaz olunan 19142 sayıh Karar istişari mahiyyette olduğundan dilek
çede bahsi geçen müdürlükte çalışan personelin intiba,Mannın buna göre yapılmasında kurumlann Danıştay 
kararına uyma zorunluğunda bulunmadıkları bildirilmektedir.

Gereği düşüniildü : DUekçâıin yu!;arda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
muzcrı bir işlem yapılmasına mahal güriilme»Iığine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

928 27 . 1 . 1976

1296 1296 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçi : Vaktiyle Bulgaristan'a kaçıp orada ycrle-
OSMAN TEKK(^Iv ^en ağabeyinin Türkiye’ye dönüp dönemeyeceğini sor-
Güzel Bahçe Sok. No. : 12/6 maktadır.)

Nişantaşı - fSTANBUL

Gereği düşüniiidü : Dilekçinin yukarda özeti açı'Janan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çaî-jmaîarım düzenleyen 140 ssıyılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyon umurca bîr işlen yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

929 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin uırilı ve No. su ile sahibinin ad), aclresi ve dilekt^e özetiyle koaıisyon karan)

(Dilekçi : Namık Kemal Mahallesi lojman kirala- 
nnın indirihnesini istemektedir.)

1307,1307 - 16 . 4 . 1974 
İBRAHİM ÖZEL 
Sayıştay Başkanlığı Özlük İşleri Md. de Memur

ANKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinûı yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaati gerektirdiği cilıetle Komisyonumu/. çalışMalarnu düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işîem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

930 27 . 1 . 1976

1310 1310 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçi : Bağ - Kurca tahsili istenilen avukatlık
AHMET VEHBİ ÖZMUTLU ücretinin alınmamasını talep etmektedir.)
Bozkurt Cad. No. : 29 33

POLATI I
Gereği düşünüldü : Talep ve şikâyet, vargı mercileı inden sadır olan bir işlemin sonucu olması ve dilekçede 

belirtildiği gibi davanın henüz Yargıtayda İncelenmekte bulunduğu nedeniyle Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

931 27 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi 
ı.'iektedir.}

Maaş ve aidat farklarının ödenmesini iste-1314/1314 - 22 . 4 
CELÂL ÖZTÜRK 
Bardacık Sokak No. : 50/7

Küçükesat - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
larını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

932 27 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi : 506 sayılı Kanuna 
bulunduğunu sormaktadır.)

göre ne gibi hakları1316/1316 - 22 .
HARSI ALTIN 
Bakkal Celâl Yayalar eliyle

Kozlu - ZONGULDAK

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer
cie müracaati gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahşnalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıhnasına mahal göiülmediğüıe oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

933 27 . 1 . 1976
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(Dilek(^eııin tarih ve Nü. su ile sahibinin <k 1i . adresi ve dilekle özetiyle komisyon kararı)

1318/1318 - 22 . 4 . 1974 (Dilekçi : Eski hizıuetlcrhun sayıl masını istemekte
CEM ALETTİN ÇOLPANCIK dir.)
Kasap Remzi Sokağı No. : 16

Yeniköy - İSTANBUL
Gereği düîjünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

934 27 . 1 . 1976

1319/1319 - 22 . 4 . 1974 (Dilekçi : Usulsüz uygulama sonucu okuduğu okul-
EYYUBE BOCiAÇ (Saygaç) dan alâkasının kesildiğinden şikâyetle, mağduriyetinin
Başak Sok. No. : 28'12 önlenmesini istemektedir.)

Küçükesat - ANKARA
Gereği düşünüldü : Cumhuriyetin 50 nci yılı mün.ısebetiyîe Bazı Suç ve Cezaların affma ait I80J sayılı 

Kanunun 15 nci maddesi ile, her ne seiıeple olursa olsun askerî okuî öğrencileri dışındaki bütün orta ve 
yükseköğrenimde bulunan öğrencilere 3 ay zarfında alâkalannın kesildiği okula yazılı müracaatları halinde, 
ayrıldıkları sınıfa bir yıl devam 've iki defa imtihana girme olanağı tamnd:ğmdan. Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmekliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

935 27 . 1 . 1976

1322/1322 - 22 . 4 . 1974 (Dilekçi : 506 sayılı Yasada değişiklik istemektedir.)
İZZET YILMAZER 
Ertuğrul Mah. Torbalı Cad.

Torbalı - İZMİR
Gereği düşünüldü \ Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylemliği cihetle Komisyonumuz çahşmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

936 27 . 1 . 1976

19741331/1331 - 22 . 4 
NURl IŞILDAR 
Cumhuriyet Savcılığı Başkâtibi

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlan
mak suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 saydı 
Kanunun geçici I nci maddesine göre Emekli Sandığı 

İSTANBUL Genel Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31.12.1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

937 27 . 1 . 1976



1333 1333 - 22 . 4 , 1974 (Dilekçi : 657 sayılı Yasada değişiklik istemektedir.)
YUSUF ALl SOGANC I I
P7T. Memuru

Yenimahalle - ANKARA
Gereği fliişünüldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

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

Karar No. Karar tarihi

-  43 -

(IMlokçemn tarih ve Xü. su ile sahibinin axlı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

938 27 . 1 . 1976

1336 1336 - 25 . 4 . 1974 (Dilekçiler : Çiftçi mallarının korunması için yeni
CEMİL MERMER ve ÖMER BAŞKUR T ivr yasa çıkarılmasını istemektedirler.)
C. H. P. İlçe Başkanı İl Genel Meclisi Üyesi

ÇAY

Gereği düşiiniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklm an dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

' K arar No. Karar tarihi

939 27 . 1 . \^76

1341 1341 - 25 . 4 . 1974 (Dilekçiler : Dedesi ve babasının hizmetlerini çös-
ALİ GÜNAL ve KÂZIM GÜNAL lerir helf>c istemektedirler.)
Şemsettin Sami Okulu Öğretmeni

Zeytinburnu - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ta bir Lşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle akarar verildi.

K arar No. Karar tarihi

940 27 . 1 . 1976

1351,1351 - 25 . 4 . 1974 (Dilekçi : ^erei aylıklarının yükseltilmesini istemek-
MEHMET KAR AÇ AL tedir.)
Mahmutlar Mah.

Erzin - HATAY
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl.ınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. K arar No. K arar tarihi

941 27 . 1 . 1976
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(D ilekçenin ta ıih  ve Xu. ile saJıibiııiıı adi, adrocii ve dilekt^e özetiylo kurıiisyoiı karrti“ıy

1353/1353 - 25 . 4 . 1974 
MEVLÜT YILMAZ ve FAİL DAL 
Geyve îlçesi Daimî Seçmen Kütük Bürosu

(Dilekçiler : 29S sayılı Yasada Jcği.^iklik istemekte
dirler. )

GLYVr,

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
fasansına konu teşkil eylediği cihetle KomisyonMmuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 ncl 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu:^ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

942 27 . 1 . 1976

1354/1354 - 25 . 4 . 1974 
3278/3278 - 28 . 4 . 1975 
4183/4183, 4184/4184 
4377/4377. 4810/4810 
FATMA ZEHRA TUZCU (Erdıgan) 
Halil Mah. Bergama Sokak

(Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanma
sını istemektedir.)

BERGAMA.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

943 27 .-1 . 1976

1355/1355 - 25 . 4 . 1974 
MEHM ET YEŞfL 
Delikliçınar Mah. III Sok. No. : 8

D EN İZL İ

(Dilekçi : Madalya verilmesini istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 21 . 4 . 1975 gün \e  
112380 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin, İstiklâl Sa
vaşında, Millî Orduda vazife aldığına dair belgesi ol
madığından madalya verilmesinin mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

944 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

(Dilekçi : Bağ - K urun zorluk çıkarmasından ya
kınmakladır.)

1356/1356 - 25 . 4 . 1974 - 
KADİR ÜNYEl.t 
Çarşı Mah. Bafra Cad. Belediye Garajı Karşısında 
No. : 18

Gerze - SİNOP

Gereği clü^^Unüklü : DiSekçi, şikâyet konusu işin halen mahkemede bulunup bir karara bağianmadığmı 
belirttiği cihetlc ve t^tlebin Komisyonuınuz çalışmalar:nı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden »inı:^ji hasebiyle Komisyonumu/cn bir i-vlem yapılmasına nıa!ıal görülmediğine oy birliğiyle 
kî>rar verildi.

Karar No. Karar iarihi

945 27 . 1 . 1976

1357/1357 - 25 . 4 . 1974 
NEC METTİN YAHYAGlL 
Çarşı Nalbant Sok. No. : 5/B

(Dilekçi : Bağ - Kur yasasında değişiklik istemekte
dir.)

ELÂZIĞ

(iercği düşünüldü : Diiekçiiiin yukarda özeti açıkl nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansuıa konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine uit işlerden olması hasebiyle Komisyonumr>/r ı bir işlem yapılmasına mahal }îönilmediğine oy 
birliğiyle kî’rar verildi.

Karar No. Karar iarihi

946 27 . 1 . 1976

1368/1368 - 25 . 4 . 1974 
ALtŞAN DACDELEN 
İstanbul 1 nci Asliye Ceza Mübaşiri

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
gzçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
^füdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmalını istemektedir)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklnnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
^ tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz ç ılışmalarını düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 

maddesine ait işlerden olnıa^ii hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

947 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adi’mi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1369,1369 - 25 . 4 . 1974 
AHMET PERVER
İstanbul 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesi

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
f’eçici I nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 3 1 . 1 2 .  1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yıık;ırda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu^^ca bir işlem yapılmasına mahal KÖriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

948 27 . 1 . 1976

1370/1370 - 25 . 4 . 1974
BASRt BEYLİLİER
İstanbul 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesi

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçiri / nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 3 1 . 1 2 .  1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açı! lanan dilekçesinde vaki isteği k^ınun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal göriUmediğîne oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

949 27 . 1 . 1976

1371; 1371 - 25 . 4 . 1974 
MUSTAFA SARAÇOĞLU (Dalkılıç) 
tstanbul 5 nci Sulh Ceza Mahkemesi Başkâtibi

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici I nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cüıetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu, ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

950 27 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinİTi adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1372/1372 - 25 . 4 . 1974 
MUZAFFER UZUNDERF,
İstanbul 12 nci Asliye Hukuk Başkâtibi

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte fieçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici / nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 3 1 . 1 2 .  1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği dü!^iinüldü : Dilekçinin yukarciu özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
lasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i« l̂erden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

951 27 . 1 . 1976

1373-1373 - 25 . 4 . 1974 
ARİF BÜVÜKBAĞ 
İstanbul Adliye Hizmetlisi

ÎSTANBUI.

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tiirihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl: nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar veriJdi.

Karar No. Karar tarihi

952 27 . 1 . 1976

1374/1374 - 25 . 4 . 1974 
N U R t ADEM
İstanbul Adliye Sarayı Kalorifer ateşçilerinden

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici I nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 

îüdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/^ti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarı.sına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çıhşm alannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci> 
maddesine ait işlerden olma>i hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmedîğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

953 27 . I . 1976
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(Dilekçenin tanh ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1375/1375 - 25 . 
ALİ CAN 
fstanbul 10 ncu

4 . 1974

İcra Memurluğu Zabıt Kâtibi
İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle etnekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunim 
geçici / nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği dii^ünüldii : Dilekçinin yukardu özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyoıuımuz çalışmaİHnnı dU/enieyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Konıisyonumu> ca bir işlem 3'apılmasına mahal söriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

954 27 . 1 . 1976

1376/1376 - 25 . 4 . 1974 
ZİHNİ SEZENLER
İstanbul 1 nci Sulh Ffukuk. Mahkemesi Başkâtibi

İSTANRUI.

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici / nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
’arihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıl.lanan dilekçesinde vaki i.steği kanun teklifi veya 
ta.sansına konu teşkil eylediği cihetle K4>misyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
mafidesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ’ca bir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

955 27 . 1 . 1976

Başkan 
Içcl Milletvekili 

Süleyman Şimşek

Başkan V.
Tabiî Üye 

M uzaffer Yurdakuler

Sözcü 
İ/m ir Milletvekili 
Neccar Türkcan

Kâtip 
Sivas Senatürü 

Âdi! A l tay

Kâtip
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Bozgeyik

Karar af'edi : 150

Dilekçe adedi : 167

> » < (



DÖNEM : 4 TOPLANTI ; 3

M
d i l e k ç e  k a r m a  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı: 11

Tevzi tarihi 
11 .5  . 1976 Salt

(D ^ekçeııin  ta ıuh  ve No, su i k  sahibinim adı, adreai ve dilekçe özetiyle kom isyon  k a r a n )

1377/1377 - 25 . 4 . 1974 
BURHANETTÎN ÜNAI.

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 

İstanbul 8 nci Sul!ı Hukuk Mahkemesi Başkâtibi geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel
î'iTANBUL Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 

tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasmı istemekle
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu tenkil eylediği cihetlc Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzcn bir işlem yapılınasınn mahnl görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

956 29 . 1 . 1976

i 378/1378 - 25 . 4 . 1974 
MUSTAFA CEVDET ÜNER 
tstanbul Cumhuriyet Savcılığı Muhaberat Zabıt 
Kâtibi tSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 3 1 . 1 2 .  1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmaUnnı düzenleyen 140 sayıh Kanunun S nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumıtrcı bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar venidi.

Karar No. K arar tarihi

957 29 . I . 1976
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(Düek<;jenin tarih ve No. su ile sahihinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1379/1379 - 25 . 4 , 1974 
NECMf ERDAN
İstanbul tcra Hâkimliği Zabıt Kâtibi

{Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici I nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 

ÎSTANBÜl. Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 , 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasmı istemekte
dir.)

Gereği dU^niildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 ısayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

958 29 . 1 . 1976

1380/1380 - 25 . 4 . 1974 
i. BÜLENT ERAKINCI
İstanbul 6 ncı Sulh Hukuk Mahkemesinde Başkâtip

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılma'n için 1623 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasmı istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

959 29 . I . 1976

1381/1381 - 25 . 4 . 1974 
ÜM İT ATİKER
İstanbul Ticaret Sicili Memur Vekih' Başkâtip

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 3 1 . 1 2 .  1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açık anan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komi.syonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

960 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin taııilı ve Xo. su île sahibinin a;dı, adm û ve dikkç^ özetiyle komisyon karan)

1382,1382 - 25 . 4 . 1974 (Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak
Y. ÖMER ÇAKIR suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun
İstanbul Adliye Müfettişlik Odacısı geçici l nci maddesine güre Emekli Sandığı Genel

İSTANBUL Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 3 1 . 1 2 .  1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemekte
dirler.)

(îcregi düşiiniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki igteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı dii/cnicyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmusma mahal K<>rülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

961 29 . 1 , 1976

1383 1383 - 25 . 4 . 1974 
ENVHR HASKÖYLÜ
Istanbul Ticaret Sicili Memurluğunda Zabıt Kâtibi

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemekte
dir.)

Cicreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkirman dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

962 29 . 1 . 1976

1384 1384 - 25 . 4 . 1974 
SERVET ÖZAKÇAYLI
îstanbul 3 ncü Suîh Hukuk Mahkemesi Zabıt Kâtibi

İSTANBUL

{Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

963 29 . 1 . 1976
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(Dilok(}eımn uarih ve Xo. su ile sahlbdııiiî adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1386/1386 - 25 . 4 . 1974 
D. İLHAN ERSOY 
Esat Cad. No : 90'14

(Dilekçi : Emeklilere yeni haklar tanınmasını isle
mektedir.)

Küçükesat - ANKARA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/eti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

964 29 . 1 . 1976

1387/1387 - 25 . 4 . 1974 
ŞAKtR ERDOGAN
İstanbul 13 ncü İcra Mamurluğunda Zabıt Kâtibi

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte ^>eçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı G e
nel Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31.12.1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetk Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyk karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

965 29 . I . 1976

1391/1391 - 29 
ŞEVKt ÖZEL 
Ihsan iye M ah.

1974 (Dilekçi
maktadır.)

Yargıtayca verilmiş kararlardan yakın-

BULANCAK

Gereği düşünüldü : Şikâyet yargı organlarının kara larından doğduğu cihetle Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

966 29 . 1 . 1976
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(î>ilûkçeııin Larih ve No. su ile jiahıibiııiu fHİı, adrnâ vt dü-ekv<i özetiy>le komısyou kai'an)

1392/1392 29 . 4 . 1974 (Dilekçi : Köy muhtarlarının parasal olanaklarının
RAMAZAN ELMAC? genişletilmesini istemektedir.)
Tiseler Köyü Muhtarı

Ulus - ZONGULDAK

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukard» özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tosansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışnıalanm düzenleyen 140 sayıh Kanuımn 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

967 29 . 1 . 1976

1393/1393 - 29 . 4 . 1974 (Dilekçi : Birinci devre milletvekillerine verilen va-
SEM İH A SABİH GÖZÜGEÇGEL lanî hizmet aylıklarmın artırılmasını istemektedir.)
İstiklâl Cad. Şevler Durağı No : 95/2

DENiZLt

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kamr verildi.

Karar No. K arar tarihi

968 29 . 1 . 1976

1398/1398 - 29 . 4 . 1974 (Dilekçi : Millî Eğitim Bakanlığından Trabzon Va-
MUSTAFA DEM iRCt liliğine intikal ettirilen dilekçesindeki talebin yerine ^e-
Yayvanoba Köylü İlkokulu Aile Birliği Başkanı tirilmediğinden yakınmaktadır.)

Hayrat - OF

Gereği düşünüldü : Dilekçede imza bulunmadığından ve açık bir talep olmayıp, Trabzon Valiliğine inti* 
kal eden başka bir dilekçeye atıf yapılarak onun mahiyeti de belirtilmediğinden. Komisyonumuz çalışmalarını 
düzenleyen 140 sayılı Yasanın 3 ncü maddesi gereğince dilekçenin kabul edilmemesine oy birliğiyle karar ve
rildi.

K arar No. Karar tarihi

969 29 . 1 . 1976



(Dilokçüum tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilek(;e özetiyle komisyon karan)
»
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1400 1400 - 29 . 4 . 1974 
A RİZE KOCA
Hacı Ahmet Mah. Hamam Sokağı No : 21

(Dilekçi : Tokat İskân MiiJürlüi^iinıh'n yakın
maktadır.)

TOKAT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalınmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait i.<̂ lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

970 29 . 1 . 1976

1405 1405 - 29 . 4 . 1974 
ALÎ BULUT 
Günpınan Köyü

(Dilekçi : Ta.şınmaz malı için tapu istemektedir.)

t;nve - ORDU

C«ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı!:!anan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

971 29 . 1 . 1976

14(W, 1409 - 29 . 4 . 1974
SEM İHA GABAY'a vekâleten Mesut Gezer
Silâhtar Topçular Yokuşu No ; 2

Alibeyköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Sağlık vc Sosyal Yardım Bakanlığına ver 
diği dilekçe cevabının çahuklapırılnıasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Yasanın 3 ncü maddesine uygun 
olarak düzenlenmeyen dilekçenin kabul edilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

972 29 . 1 . 1976

1974 (Dilekçi : Ver^i cezasının affını istemektedir.)1416,1416 - 29 . 4 
MEHMET ERER
Kartal Eski Yakacık Yolu Karakuş Sok. No : 4

Kartal - İSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl;lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

973 29 . 1 . 1976
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(Dilekçeiiiıı Larilı ve Nü. su İİ€ sahibimn adı, adresi ve dikkç^ özetiyle koıaisyon karaıi}

1422/1422 - 3 . 5 . 1974
FETHiYE ÖZMEN
Soğanlık Köyü İlkokulu Öğretmeni

Kartal - İSTANBUL

(Dilekçi : Belediyelerden yapı kooperatiflerine dağı 
tıJan arsa bedelleri için iki yıllık daha ödeme, süresi

tanınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

974 29 . 1 . 1976

1424/1424 - 3 . 5 . 1974 
2052/2052, 1886/1886,
2218/2218, 604/604,
1623/1623, 4270/4270
SÜLEYMAN BARİMOĞLU
Vekili Avukat Akgün Enüstün
Barbaros Bulvarı Salih Bağcı Işhanı No : 58/1

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçi : İstiklâl madalyasına ait beratının yeniden 
verilmesini istemektedir.)

Dilekçinin durumunu 6 6  sayılı Kanun düzenlemek 
tedir. Bu Kanuna göre tespit edilen süre içinde T. B. M. 
Meclisine baş vurmak lâzımdır. Baş vuranlara madalya 
hak sahibi iseler verilmiştir. Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 28 , 5 . 1974 gün ve 967- 8542 sayılı ceva
bî yazısında, kayıtların incelenmesinde, İstiklâl madal
yası beratı alanlar arasında dilekçinin adına rastlanma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhman dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal sörülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

975 29 . 1 , 1976

1427/1427 - 3 . 5 ,  
1915/1915
M EHMET ENGİN 
Kapukaya Köyü

1974 (Dilekçi : Yetim aylığının bağlanmasını istemekte-

BERGAMA

dir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
12 . 11 . 1975 gün ve 20.13/A0583041 sayılı cevabı 
yazısında : Dilekçinin babasının şehitliği resmî bir bel
ge ile tevsik edilemediği, kendisinin malullük durumu 
bulunmadığından 1239 sayılı Kanuna göre aylık bağ
lanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

976 29 . 1 . 1976



(Dilûkçüıin tarih ve No. su ile sakibinin adı, 4ulıot»ı ve dıioik«;e öezLıylö komisyon karan)

1432, 1432 - 3 . 5 .  1974 (Dilekçiler : İl Genel Meclisi üyelerinin iieretlerinin
ŞEHMUS GÜNUŞ ve ark. yiiksehilmcsini istemektedirler.)
Muş İli Daimî Encümenleri

MUŞ
Gerei^ dü^ünUldii : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

(asansına konu teşkil eylediği cihetle Komi.syonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

977 29 . 1 . 1976

1433/1433 - 3 . 5 .  1974 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası istemektedir }
MEHMET K A Y H ^N
Çar'ji Mah. Muhtarı Hidayet Çavuşoğlu eliyle

Seben - BOLU
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilsÜi ve yetkili idari mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

978 29 . 1 . 1976

1442 1422 - 3 . 5 .  1974 (Dilekçi : 193 sayılı Yasada değişiklik istemektedir.)
M. YAŞAR TURHAN 
Mahkeme Başkâtibi

TERCAN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istedi kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalarını düzenleycu 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu za  bir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

979 29 . 1 . 1976

1443/1443 - 3 . 5 .  1974 (Dilekçi : 657 sayılı Yasada değişiklik istemektedir.)
SABRI BALABAN
Ticaret Meslek Lisesi Öğretmeni

AFYON
Gereği dü$ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açifilanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olma» hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

980 29 . 1 , 1976
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(Ddlekç-eniıı tarih ve No. su ile sahibdndıı adı, adresi ve dilekçe oz<?tayle komisyon kamn)

1445/1445 - 4 . 5 . 1974 
FARUK AKER 
Ataköy 2 nci Kısım L-52/6

(Dilekçi : Avukatlık sıfatını ikmal ettiği halde. A da
let Bakanlığınca kendisine avukatlık ruhsatı verihncmiş 
olmasından şikâyetçidir.)

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : 1803 saydı Kanunun 14 ncü maddesi bu gibi ahvalde yapılacak işlemi düzenlemiş 
bulunduğundun, Kumisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmdeiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

981 • 29 . 1 . 1976

1446/1446 - 3 . 5 . 1974
HAFİZE KANDAG
Halkalı Köyü Saray Mah. No : 15

Bakırköy - İSTANBUL

{Dilekçi : İkitelli Köyünde hatalı tapulama tespiti 
yapıldığından şikâyet etmektedir.)

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
nün 16 . 4 . 1975 gün ve 2217 sayılı cevabî yazısında; 
Şikâyet konusunun incelendiği, tapulaması tamamlana- 
lak 19 . 4 . 1957 tarihinde tapuya devredilen İkitelli 

köyünde tapu kaydına dayalı 2537 sayılı parselin itirazlı tespiti ile ilgili olduğu, dilekçi tarafından üzerinde 
hak talep edilen hisselerin ise tapulama tespitinden önce muhtelif tarihlerde resmî satış suretiyle eldeğiştirdi- 
ği, ayrıca tapuca 2701, 2702, 2703 parsellere yapılan ifrazen tescil işlemi de tapulama mahkemesinin 
21 . 9 . 1972 gün ve E.I969/3 ve K .1972/64 sayılı kesinleşen ilâmına müstenit bulunduğundan yapılan iş
lemde yasalara aykırı bir cihet bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

982 29 . 1 . 1976

1449/1449 - 8 . 5 .  1974 
EM İN ATANÇ
Teşvikiye Bayır Sok. Çınar Apt. No : 82 - 84/10

İSTANBUL

(Dilekçi : 26 . 2 . 1962 tarihinde 42 sayılı Kanuna 
yöre re’sen emekliye ayrıldığını, üsteğmenliği 5 yıl yap
tığından 926 sayılı Kanunun geçici 18 nci maddesinin 
(h) fıkrasının kendisine de uygulanmasını istemektedir.)

Dilekçi, Millî Savunma Bakanlığına ve Danıştaya 
müracaat etmiş fakat kendisine; 926 sayılı Kanunun 

geçici 18 nci maddesi (b) fıkrası ancak; Kanun yürürlüğe girdiği tarihte halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli 
olan subaylara uygulanacağı ve talebinin yerine getirilemeyeceği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : DUekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

983 29 . 1 . 1976



-  lû  -

(I)ilck^;eiiiıı tarih ve No. su üe sahib iııijı adı, adresi ve dilekçe ö ^ t ly lc  kotııisyoıı k a ra n )

1453/1453 - 9 . 5 .  1975 
MAHMUT KARAVfL 
Döğer Kasabası Yeni M ah.

(Dilekçi : İlçe Jandarma Bölük K omu fanı vekilin
den şikâyetçidir.)

İhsaniye - AFYON içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının
1 5 . 5 .  1975 gün ve 4006-6175-75 sayılı cevabî yazısın

da : Yaptırılan tahkikat sonunda Afyon Valiliğinin 12 . 8 . 1974 gün ve 243 sayılı kararı ile men’i muha
kemesine karar verildiği ve dava ile ilgili dosyanın Danıştaya intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin >ukanda ö/eti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yar^ı or- 
Kunlanna intikal ettiği cihetle. Komisyonumu/ çalışmıılanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal göriilme<liğinc oy birliğiyle karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

984 29 . 1 . 1976

1454,1454 - 9 . 5 .  1974
FAZIL BAŞ
1854 Sokak No : 5 1

Karşıyaka - İZMİR

(Dilekçi : 8 sayılı Kanun hükmündeki Kararname 
nin 16 ncı maddesi ile değiştirilen «2 sayılı Kararname 
ile değişik ek geçici 27 nci maddesinin (A) bendinin, 
eşitlik prensibinin sağlanması ve mevcut mağduriyet
lerin önlenebilmesi için Teknik personele de uygulanma
sını talep etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koniisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

985 29 . I . 1976
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(D ilekçeıım  taıih ve Nü. su iie  sahibduıbı adı, a d ı^ i  ve dilelkçe üî^etiyl'e kom isyon kam rı)

1455/1455 - 9 . 5 .  1974 
A. RIZA GÜRSOY 
Emekli P71 Memuru

F F K B

(Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin 
(h) bendine göre emekli olduğunu bildirerek, IIOl sa

ydı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerine göre 
intibakının yükseltilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 25.9.1974 
gün ve 20.1 ./06-694-01 sayılı cevabî yazısında : 1101 

sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi gereğince emekli aylığının yükseltilmesinde uygulanacak esasları tespit 
eden 22 . 9 . 1969 gün ve 6  12430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli raporun 111 ncü bölümünün 10 ncu 
maddesinin (a) fıkrasında «çeşitli teadül ve barem kanunlarına tabi görevlerden emekliye ayrılanların; emek
li, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile ölenlerin dul ve yetimlerinin aylıklarının yükseltilmesinde, gö- 
reverinden ayrıldıkları tarihteki müktesep hak aylıklarının, müteakip fıkralarında da kadrolarının üstünde
1, 2 veya 3 üst derece aylık veren kanunların yürürlüğünden önce emekliye ayrılanların emekliye ayrıldık
ları tarihte emeklilik keseneğine esas aylıklarında geçirdikleri 3, 6 . 9 yıllık sürelere ve emekli oldukları ta 
rihteki durumlarına göre kadro aylıklarının 1, 2, 3 üst derece tutarlarının esas olmayacağı» hükmünü amir 
olduğundan;

Dilekçinin 28 . 2 . 1949 tarihinde 30 lira kadro aylığının bir üst derecesi olan 35 liraya yükseltildiği, 
29 . 2 . 1952’de 40 lirayı aldığı ve bu derecede 3 yjlı doldurmadan 30 , 10 . 1953’de emekliye ayrıldığın
dan, emekli aylığının yükseltilmesinde, yukarıda anılan rapora göre, görevden ayrıldığı tarihteki müktesep 
hak aylığı 40 lira aslî maaş tutarı 810 liranın esas alınmak suretiyle yapılan emekli aylığının yükseltme işle
minde bir yanlışlık olmadığı ve dilekçinin bu konuda Danıştaya dava ikame etmiş olduğu ve henüz sonuç
lanmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü^nüldü  : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumıı/ çalı^ma- 
lannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis>onumu/ca bir İş
lem yapılmasına mahal KÖrülmetliğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

986 29 . 1 . 1976

1457/1457 - 9 . 5 . 1974 
MUZAFFER CEYLAN 
Fevzi Çakmak Cad. No ; {

B U R S A

(Dilekçi : Eski hizmetlerinin borçlandırılmak sure
tiyle ihya edilmesini istemektedir.

Çalışma Bakanlığının 9.2.3./2-747/12221 sayılı ve 
29 . 6  . 1974 günlü cevabî yazısında : 506 sayılı K a
nuna 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesiyle eklenen 
geçici 3 ncü maddesi, Ankara 3 ncü İş Mahkemesinin 

müracaatı üzerine Anayasa Mahkemesinin 17 . 10 . 1972 gün ve 1972/16 esas. 1972/49 sayılı kararı ile sos
yal hukuk devleti eşitlik ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmiş olup, söz konusu maddenin ye
rine geçerli olacak yeni bir kanun tasarısının hazırlannıakta olduğu ve tasarı kanunlaştığı takdirde dileğinin 
yerine getirileceği bildirilmektediı.

Karar No. Karar tarihi

987 29 . 1 . 1976
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(thlekçeniıı tarih vc Xo. su ile aahibiaıiu aciı. adresi ve dil«lcço özetiyle komisyon kararı)

1459,1459 - 9 . 5 .  1974 
REFİK AKTÜRK ve ark. 
Binbaşak Köyü Muhtarı

Hanak - KARS

dikkate alınması hususunda Kars Valiliğine ve yol 
matın verildiği bildirilmektedir.

su

(Dilekçiler : Kura ticari üzerinde köprü yapılmasını 
talep etmektedirler.)

Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 5.8.1974 
gün ve 5339 sayılı cevabî yazısında talep edilen köprü 
durumunun mahallinde tetkik edilerek önümüzdeki ylı- 
larda icraat programı teklifleri hazırlanırken nazarı 
elektrik (YSE) XIII Bölge Müdürlüğüne gerekli tali-

Gere^i düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıMaııan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir iî lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

988 29 . 1 . 1976

1460/1460 - 9 . 5  
MUSA ÖZTÜRK 
276 Sok. No ; 31

1974 (Dilekçi : Geçirdiği i^kazcısı nedeniyle tedavi edil
mesini istemektedir.)

Gültepe - İZMİR
Çalışma Bakanlığının 4 . 9 .  1974 gün ve 17428 

sayılı cevabî yazısında geçirdiği iş kazasında arızalanan 
ve tedavisini talep eden dilekçinin Buca Hastanesince 
yapılan muayene sonunda tanzim edilen 1 . 5 .  1974 

gün ve 3401 sayılı sağlık kurulu raporunda, anılanın tedavisini gerektiren bir durumun bulunmadığına karar 
verildiği bildirilmektedir.

Gereği dü^ünUldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına muhal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

989 29 . 1 . 1976

1461/1461 - 9 . 5 .  1974 
OSMAN ÖNDER
Mahmutbey Yolu Üç Evler Durağı karşısı Şafak 
Sok. No ;

Şirinevler - Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçi : İstanbul Vali Muavininden şikâyetçidir.)

tçişleri Bakanlığının 8 . 8 . 1974 gün ve 15424 sa
yılı cevabî yazısında : Dilekçinin ilgili yerlere yapmış 
olduğu müracaatlarından ruhi bunalım geçirdiği, ken
disinin emekli öğretmen olduğu. Vali Muavini tarafın
dan dövüldüğüne dair iddiaların varit olmadığı ve Ba
kırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gör

düğü bu nedenle iddiaların birer saplantı niteliğinde olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşüniiidü : Dilekçinin yukarda özeti açı!danan dilekçe§inde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

990 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. sı. ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1462/1462 - 9 . 5 .  1974 
CEM ALETTİN ÖZKANER 
Tuğsavııl Cad. No. ; 92

(Dilekçi : Emekli İs. Albayı olup 1425 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesine istinaden kızı Tansel Özkaner'e 
sağlık fişi verilmesini istemektedir.)

GELİBOLU

Cüereği clüı^ünüldii : Dilekçinin yukarıda özeti açık kınan dilekçesinde vaki isteği hakkında idari mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

991 29 . 1 . 1976

1463/1463 - 9 . 5 .  1974 
74-74 C. S.
İBO GÖK 
Mine Höyük Köyü

Türkoğlu - KAHRAMAN MARAŞ

(Dilekçi : Gavur Gölünün kurutulan kısmının, 
500 topraksız çiftçi ailesine tevziini veya kiraya veril
mesini talep etmektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 4.9.1974 
gün ve 6271 18732 sayılı cevabî yazısında : Türkoğlu 
ilçesinde kurutulan Gavur Gölü arazisinden 20.000 dö
nümünün inekhaneye tahsis edildiği 26519 dönümünün 

dağıtıldığı, 4777 dönümü için de Hacıbebek Altın ve arkadaşları tarafından mülkiyet iddiası ile dava açıldı
ğı ve halen ihtilaflı olduğu, 2070 dönümünün kanallara ve müfrez yollara ayrıldığı, kurutulamayan ve halen 
göl ve kamışlık olan 4 900 dönümünün bir kısmı 1211 parsel no. ile hazine adına tescil ettirildiği ve bu ara
zinin kurutulup İslah edilmesi sonunda kiraya verilebileceği belirtilmektedir.

Bu durum muvacehesinde Gavur Gölünden kira ile arazi verilmesi dileğinin yerine getirilmesine imkân 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği diişiiniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

992 29 . 1 . 1976

1464/1464 - 9 . 5 . 1974 
İBRAHİM CİBELİK
Mühürdar Doktor Şakir Paşa Sok. No : 7/6

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : 8 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname- 
fiin 16 ncı maddesi ile değiştirilen «2 sayılı Kararname 
ile değişik ek geçici 27 nci maddesinin (A) bendinim^ 
eşitlik prensibinin sağlanması ve mevcut mağduriyetle
rin önlenebilmesi için teknik personele de uygulanma
sını talep etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

993 29 . 1 . 1976
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(rniokçcR iu tarih ve No. su ile sahibinin ax3ı, adresi ve d ile k le  özetiyle komisyon k a ra n )

1466 1466 - 9 . 5 . 1974 
T E V F İK  TÜRKO C jLU  
Mucur esnaflarından

(Dilekçi : 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununda deği
şiklik yapılmasını istemektedir, f

Mucur - K IR ŞEH İR

Gt-rcği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

994 29 . I . 1976

1471/1471 - 9 . 5 .  1974 
LEYLA SUYABATMAZ 
DSİ Lojmanları

(Dilekçi : Eşinin intibakının yanlış yapıldığından şi
kâyet etmekte ve düzeltilmesini istemektedir.

SAMSUN
I'ncrji ve labiî Kaynaklar lîakanlığinm 26.7.1974 

gün ve 3744/35803 sayılı cevap yazısında : Dilekçinin 
eşinin intibak fişi 1 . 6 . 1973 tarihi itibariyle düzelti
lerek görevli bulunduğu müdürlüğe gönderildiği Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünün yazısından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirileceği cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

995 29 . 1 . 1976

1473/1473 - 9 . 5 .  1974 
MEHMET İNCELt
Fevzi Çakmak Mah. Orbay Sokak No : 49

SAMSUN

(Dilekçi : Toprak verilmesini talep etmektedir.)

Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının 30 . 7 . 1974 gün ve 3113 TTR M /A r. İş sa
yılı cevabî yazısında : 1757 sayıh Kanunun 11 nci mad
desi Toprak ve Tarım Reformunu bölge bölge uygula
mayı öngördüğünden, Bakanlar Kurulunca tespit ve 

ilân edilen U rfa ili ilk reform bölgesi olarak kararlaştırılmış ve Resmî Gazetede ilân edilmiş olup, yeni bir 
bölge ilân edilinceye kadar arazi kamulaştırma ve dağıtım işlemlerinin yalnızca Urfa ilinde yapılacağı, bu 
nedenle dilekçinin toprak dağıtımından yararlanmasının mümkün olamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılılanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

996 29 . 1 . 1976
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(Dilekçe*iliII tarih  ve No. su ile  sahibinlin adı, adresi v̂ e dilek(;<î özetiyle komisyon k a ra n )

1477 1477 - . 5 . 1974 
1480 - 1480
OSMAN ŞEVKİ ÖZBEK
Hacı llyas Mah. Atatürk Bulvarı No : 11

(Dilekçi : Hayatının tehlikede olduğundan ve hir 
gayrimenkul ihtilâfından dolayı tapunun iptalini iste
mektedir.}

MİLÂS

Karar : Hayatının tehlikede oluşundan dolayı idari mercie başvurması ve tapunun iptali keyfiyetinin müs
takil yar^i organına ait bulunması sebebiyle talep ve şikâyetleri hakkında Komisyonumuzca karar verilme
ye mahal bukınnuıdığına karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

997 29 . 1 . 1976

1478 1478 - 9 . 5 .  1974 
RAHMİ BERKSOY
Hürriyet V ılclınm Servis Sorumlu Müdürü

İSTANBUL

{Dilekçi : Köy ve mahalle muhtarlarına maa^ bağ
lanıp bağlanmadığını ve kanunun ne zaman yürürlüğe 
(gireceğini sormaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilek sahibinin şahsen müracaat etmediğinden Komisyonumu/, çalışnıalarıın düzenle
yen 140 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince talebin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

998 29 . 1 . 1976

1481,1481 - 9 . 5 .  1974 
AHMET RIZA KATİLI
Şoförler \c  Otomobilciler Derneği Ba«}l<.anı ve 
Sekreteri Ahmet Eroğlu

ÇANAKKALE

(Dilekçiler : l. I . 3 . 1971 tarihinde başlayan 
ağırlık kontrolü merkezlerinin faaliyetlerinin devamı
nın sağlanması, nakliye yaptıran özel ve resmî kuruluş
ların kamyonlara da ruhsatlarındaki istiap hadlerine 
f>öre yük verilmesini sağlayıcı tedbirlerin getirilmesi.

2. Dernek mensupları, trafik kazaları vukuunda 
birçok haksızlıklara maruz kaldıklarından, hazırlan- 

makta olan trafik kanununa; trafik kazalarında mahallî derneklerden bir yetkilinin bulundurulmadı husu
sunda bir hüküm konulmadı,

3. Derneğe kayıtlı şoförlere eşit muamele yapılması gayesine m atuf olmak üzere (Taşıt Alım Vergisi 
Kanununun) 1318 saydı Kanunun 3 /B  bendinde değişiklik yapılmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kanır verildi.

K arar No. Karar tarihi

999 29 . 1 . 1976
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(Dilekçıeniu tarih  ve No. su ile sahibinin adı^ adresi ve dilekçe özetiyle konnsyou k a ra n )

1483/1483 - 9 . 5 .  1974 
A H M E T  M. SERMET  
Pilot Sokak No. : 8 8

Çankaya - ANKARA

(Dilekçi : Polatlı Top ve Füze Okulunda tek dersten 
haşarısızlık nedeniyle yedek subaylık hakkını kaybetti- 
i^inden ve çavu.^ rütbesiyle kıtaya çıkarıldığından şikâyet 
etmektedir.)

Gereği diişiinüldii : Dilekçi Askerî Yüksek İdare Mehkemesine <lava ikâme ettiğinden. Komisyonumu/, 
çalı^maiarnıı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci macldesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal Könilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1000 29 . 1 . 1976

1484/1484 - 13 . 5 
SITTIK BAŞTUC 
Ottostre 20

1974

35. Kassel - DF.UTC HL.AND

(Dilekçi : 5 . 4 . 1968 tarihinden beri B. Almanya’da 
çatıştığını, ailesini yanına almak istediğini, ancak iki 
evlilik yaptığından ikinci hanımını da yanına alabilmek 
için Medenî Kanunda değişiklik yapılmasını, hu duru
mun af kapsamına alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıLlanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon;;muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1001 29 . 1 . 1976

1485/1485 - 13 . 5 . 1974 
TEMEL FİDAN ve FETHİ ŞEN 
Mrk. J. Krk.

(Dilekçiler : Türk vatandaşlığından çıkmak istemek
tedirler.)

Orta - ÇANKIRI
İçişleri Bakanlığı 631.116.625 sayılı cevabî yazısın

da : 403 sayıh Kanunun 20 nci maddesine göre dilekçi 
askerlik görevini yapmış olmak şartı ile uyrukluğuna 
geçmek istediği devletin resmî makamlarından vatan

daşlığa kabul edileceğini gösterir belgeyi ibraz ettiği takdirde dileğinin yerine getirileceği ve bu hususta 
Çankırı Valiliğine gerekli talimatın verildiği bildirilmel tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açılvlanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1002 29 . 1 . 1976
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(I>ilekç.oııin tarih ve No. su ile sahibiıüin adı, admsi ve dilekçe öz>etiyl'e kom isyon kA.rarı)

1488/1488 - 13 . 5 . 1^74 
NAZIM EVSİNB 
Foran Mah 366 Sokak No.

Dilekçi : TCDD Genel Müdürlüğünden re’sen em ek
liye sevk edildiğinden şikâyetle intibakının düzeltilme
sini ve 55 yadına kadar çalıştırılmasını talep etmektedir.)

NAZİLLİ
Ulaştırma Bakanlığının 27 . 6 . 1964 gün ve 

5809/9838 sayılı cevabî yazısında : Dilekçi re’sen emek
liye sevk edilmiş olduğundan tekrar iş verilmesinin 

mümkün olmadığı, adı geçenin sicil fişi ve dosyasınm tetkikinde göreve başladığı tarihten itibaren yapılan 
işlemin yerinde olduğu ve çıkarılan kanun hükmündeki kararnamalerle de intibakının düzeltilerek 6/3 kade
mesine getirildiği bildirilmektedir.

Gereği diişiiniildii : Dilekçinin yukarda ö/cti açık’anan dilekçesinde vaki isteği yerine getirildiği cihetle, 
Komlsyonumu/ca bir işlem yapılmnsnıa mahal görülme Üğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1003 29 . 1 . 1976

1490,1490 - 13 . 5 . 1974 
İSMAİL CRSAVAŞ vc arkadaşları 
Balıkesir İli Burhaniye İlçesi 
Adalet Dairesi Memurları

BALIKESİR

(Dilekçiler : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
uretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 

reçici l nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel Mü- 
'lürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 ta 
rihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir
ler. I

Gereği dü.>ünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz « alışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1004 29 . I . 1976

1493 1493 - 1 3 . 5 .  1974 (Dilekçiler : Orman Kanununda değişiklik yapılma-
MEHMET ŞENTÜRK ve Muh. Üye HAYDAR •/«/ ve kooperatiflerin çıkmazdan kurtarılmasını iste- 
PEHLlVAN mektedirler.)
S. S. Taşlıca Orman Köyü Kalkındırma Koop.
Yönetim Kurulu Başkanı

ARTVİN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu nuzca bir işlem yapılmasına mahal KöKilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1005 29 . 1 . 1976
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(D ilekçûm n tarih  ve Xo. su ile  sahibinin adı, adreai ve dileJcçe özetiyle Ivouiisyon k a ra n )

1494/1494 - 13 . 5 . 1974 
MEHMET ÇAN
İstanbul 13 ncü Sulh Hukuk Mahkemesi Mübaşiri

İSTANBUL

(Dilekçi : Askerlikte geçen sürelerinin borçlanmak 
suretiyle emekliliğe sayılması için 1623 sayılı Kanunun 
'^cçici 1 nci maddesine göre Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne son müracaat süresi olan 31 . 12 . 1973 
tarihinin 30 . 6 . 1974 olarak uzatılmasını istemektedir.)

Gereği diiştiııülclü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalınmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon ımuzca bir işlem yapılmasma mahal göriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1006 29 . 1 . 1976

1495/1495 - 1 3 . 5  
1668 M 6 6 8  

FUAT TÜFEKÇİ 
Tüfekçi Köyü

Daday - KASFAMONU

1974 (Dilekçi : Orman tahribatının <mlcnniesinı istemek
tcdir.)

Orman Bakanlığının 1 . 1 1 .  1974 gün ve 7090-54, 781 

sayılı cevabî yazısında : Ormanlarımızın tahrip, edilme
mesi hususundaki çalışmaların tamamiyle yatırım prog 
ramları gereği olduğu ve bu gibi müracaatların titizlikle 
takip, edildiği, mahallen tetkik ettirilerek gerekli görülen 
tedbirlerin vakit geçirmeden alındığı bildirilmektedir.

Gereği dÜMJiıüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle Kom isyonum u/'a bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1007 29 . I . 1976

1497/1497 - 13 .
\ L t  TOPRAK 
Aslankaşı Köyü Muhtarı

KE^BAN

^̂ 74 (Dilekçi : Köylerinin Arkulu mezrasında Rauf Kaya
ismindeki köy ağasından şikâyetçidir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 11 . 7 . 1974 
gün ve 14569 sayılı cevap yazısında ; Konunun Elâzığ 
Valiliğine intikal ettirilerek incelettirildiği ve şikâyetin 
varid olmadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle knrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1008 29 . 1 . 1976
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1498/1498 - 13 . 5 . 1974 '
KÂZIM TAKICAK
Satuk Köyü Yenice Bakkal Eyüp Karakaya eliyle

Yenice - KARABÜK

(Dilekçi : / |  kazası sonucu gözlerini kaybederek 
mağdur ve muhtaç durumda bulunduğundan bahisle iş 
verilmesini veya aylık bağlanmasını talep etmektedir.)

Çalışma Bakanlığının 28 . 9 . 1974 gün ve 19013 sa
yılı cevabî yazısında : Konunun İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, dilekçinin 

anılan Kurumun Zonguldak Şubesine başvurması ve durumuna uygun bir iş bulununcaya kadar adı geçen 
şube ile irtibat kurması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında idari mercic 
müracaatı gerektirdiği cihetlc, KomisyonumıiAca hir »şlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1009 29 . 1 . 1976

1499,1499 - 13 . 5 . 1974 
ŞÜKRÜ KIYIKLIK 
Kıvırlık Köyü

(Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini talep etm ek
tedir.)

ÇORUM
Millî Savunma Bakanlığının 1 5 . 6 .  1974 gün ve 

1063.1-742-74 madalya (idari 9 a) 108823 sayılı cevabî 
yazısında : Sivil olarak harbe katılan dilekçinin 6 6  sa
yılı Kanun gereğince T. B. M. M. ne müracaatla İstik

lâl Madalyası alması gerekirdi. 977 sayılı Kanun gereğince 1 Kasım 1926 tarihinden sonra müracaatı bulu
nan sivil personele madalya verilemediği bildirilmektetlir.

Ciereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık.aııan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1010 29 . 1 . 1976

1500/1500 - 13 . 5 . 1974
ALİ NUMAN DEMİRAĞ
I'elli Kavak Cad. Gülçin Sk. No. : 5 3

Erenköy - İSTANBUL

(D ilekçi': Kurtulup Savaşında ve Millî Mücadelede 
ı>eçen hizmetlerinin değerlendirilerek itibarî hizmet 
zammı verilmesini istemektedir.)

(iereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık'anan dilekçesinde vaki isteği hakkında yargı organla
rına müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuz ça'ışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli

ğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1011 29 . 1 . 1976
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(Dilokçeıün tarih vc Xo. su ile suiıibiııin iKİı, adresi ve dilekçe özatiyle komisyon kararı)

1505/1505 - 13 . 5 
SAlT ŞAHİN 
Restoran Müstecıri

1974 (Dilekçi . Oğlunun bazı kimiler tarafından ölümle
tehdit edildiğinden şikâyetçidir.)

İçişleri Bakanlığının 25 . 9 . 1974 giın ve 63211- 
SORGUN 19306 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin oğlunu tch 

dit eden şahısların haklarında, Sorgun ilçe Sorgu Hâ 
kimliğince kovuşturmaya devam edildiği, Yozgat Vali 
liginin 825 sayılı yazılarından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği dUşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açı! lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonuinu/. 
çalü^malanııı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebij'le Komisyonu
muzca bir i*ilem yapılmasına mahal Röriilmctliğinc o' birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1012 29 . I . 1976

1506 150<) - 13 . 5 . 1974 
BAYRAM ALİ GEZGİN 
Sıvat Köyünde oturur. 
Sümerbank İş Hanı Kat 2. No.

i Dilekçi : Askerlik görevini yaparken, arızalandığın 
dan bahisle, aylık bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 13.5.1975 
209 gün 20-13/G-1640 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin

BALIKESİR 5 4 3 4  sayılı Kanunun 49 ncu maddesi ile tanınan 1,5 yıl
lık müracaat süresini geçirmesi nedeni ile vazife malul
lüğü aylığı bağlanmasının mümkün olmadığı bildiril 
mektedir.

Gereği düşUniihUi : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca Mr işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1013 29 . 1 . 1976

1507 1507 - 1 3 . 5 .  1974
KÂZIM ÖZSAGULU
Bahçclicvler Mah. İstanbul Sokak No . 82

ESKİŞEHİR

İstiklâl Madalyası verilmesini talep etmek(Dilekçi 
tedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 29 . 6 . 1974 gün ve 
4063/108956 sayılı cevap yazısında : Madalyaya hak 
kazanıp kazanmadıkları yerli askerlik şubelerinden, 
şayet burada kaydı bulunmazsa yerli askerlik şubesi 

kanalı ile lire  Arşiv Müdürlüğünden elde edilecek biılik kayıtlarına göre madalya verildiği, dilekçinin anılan 
işlemi takip eden bir müracaatı olmadığı, mevcut dilekçe muhteviyatına istinaden herhangi bir işlem yapma 
olanağının bulunmadığı, dilekçinin de yukarda bahsedilen yolu takip ederek şubesince kayıtlarım tetkik 
ettirmesinin daima mümkün olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüîdü ; Dilekçinin yukarda üzcti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkında ügili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetlc Kornişonu muzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

1014 29 . 1 .1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile salıibiıüıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kar^ı-ı)

1509/1509 - 1 3 . 5 .  1974 
MEHMET EM İN TÜRKER
Valide Çeşme Armağan Sokak Ersöz Ap. No. : 16/2

Beşiktaş - İSTANBIJI

(Dilekçi : Teknik Personel olup, S. S. K. da İş Gü 
yenliği Müfettişi olarak çalıştığından intibakının yanlış 
yapıldığını bildirerek düzeltil meşini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanalı dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumu/ çahşmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlcnlen olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1015 29 . 1 . 1976

1510 1510 - 13 . 5 . 1974 
SABRİ SÜNNETÇiOĞLU 
Merkez Sökü Köyü

(Dilekçi : Orman sayılmayan yerlerden kesilmiş olup 
satılarak emanete alınan orman envallerinin, bedelleri
nin kendilerine iade edilmesini istemektedir.)

İNEBOLU

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonunîuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis>’onumuzca bir işlem yapılmasına mah.-!! görülmediğine oy birli
ğiyle akarar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1016 • 29 . 1 . 1976

1512/1512 - 18 . 5 . 1974 
YAHYA ÜSTÜNAY 
vekili Av. Mustafa Çolakoğlu 
Hükümet Konağı Karşısı

id L E B lJ R G A Z

(Dilekçi : D.S.İ. Edirne X / nci Bölge Müdürlüğün
de vuku bulan kavak satışı yolsuzluğundan şikâyetçidir.)

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 24 . 6 . 1974 
gün ve 80/280-186 sayılı cevabî yazısında : Şikâyet ko
nusunun tazminat davasına konu edildiği ve davanın 
idare lehine karara bağlanaip. davanın temyiz safha
sında olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Konu yargı mercilerinde görüşüh lektc olduğundan, Komisyonumuz çalışmalar.nı düzen
leyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis>'onumnzca bir işkm yapılma
sına mahal göriılmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Kaxar tarihi

1017 29 . 1 . 1976
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(DilokçcJiiın tarih ve Xo. su ile sahil>ünn adı, adresi ve dilakçc ozoti^ie komisyon karan)

(Dilekçi : Keyfî hareketler sebebiyle nın^uİHr oldu 
İ^undon şikâyetçidir.)

1513,1513 - 18 . 5 . 1^74 
KÂMURAN İLTFR 
Sosyal Meskenler Tozkoparan Mah. A -16. Blok -A 
Kapısı Daire No. : 6

Topkapı - İSI ANBDI

Gereği dii^iinüldii : Konu yargı merciine intikal ettirilmiş bulunduğu ve (Danışlara dava açıldığı) anla
tıldığından Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1018 29 . I . 197r>

1514 1514 - 18 . 5 . 1^74 (Dilekçi : Uzman jandarma {avuçların emekli olma-
HASAN ÇINAR lan halinde q  ve çocuklantıın Emekli Sandığınca saji
Mahmudiye İlçe .landarma Birliğinde U/.man J. (,'vş. hk yardımından istifade ettirilmelerini istemektedir.)

Mahmudiye - LSKİŞF-HİK

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunııı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1019 29 . 1 . 1976

1518/1518 - 18 . 5 . 1974 (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden tnaa) hağlan-
NAClYE MENDİ nıasmı istemektedir.}
Firuz Sok. No. ; 18

Büyükada - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıF.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tiisansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu.'ca bir işlem yapılmasına nıalıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1020 29 . I . 1976

1519/1519 - 18 . 5 . 1974 (Dilekçi : Yüksek Hâkimler Kuruluna yaptıî>ı .şikâ-
ALİ MOTÇU yetin i^eciktiî’inden şikâyetçidir.}
Toprakhk Dilekler Mah. No. ; 211 ANKARA

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığının cevap yazısında ; Şikâyetin karara bağlanıp dilekçiye tebliğ edil
diği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1021 29 , 1 . 1976
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(Dil^J^ceiMi tarih ve No. su ik  sahibiaıin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1525/1525 - 18 . 5 . 1974 
İSMAİL TUNCER 
Değirmendere Köyü

(Dilekçi : Şeref aylığının arfırılmasını istemekledir.)

Menemen - l/.MİF^

Gereği d ülkünü İd ii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıkUınan dilekçesinde vaki isteğj kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eyle<liği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonomuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1022 29 . I . 1976

1528/1528 - 18 . 5 . 1974 
SÜLEYMAN MADENCİ 
Dava takipçisi KIRKAĞAÇ

(Dilekçi : H. U. M. Kanununun eski 61 nci madde
sine göre icrayı vekâlet ederken 1136 sayılı Kanunun 
hu hakkı elinden almış olmasından şikâyetçidir.)

Karar : Dilek ve şikâyet kanun tadilini gerektirdiği ve Komisyonumu/ bu görevle tavzif etlilmediği cihetle 
karar ittihazına mahal bulunmadığına ittifakla karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1023 29 . 1 . 1976

1531/1531 - 18 . 5 . 1974 
NURİ KIRCA ve ark.
Suşehri Kemalpaşa Mahallesinde

(Dilekçiler : N ATO  yolunun f^üzargâhının 
li’spit edildiğinden şikâyetçidirler.)

yanlış

Şuşehri - SİVAS

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle akarar verildi.

Karar No. Karar tanhi

1024 29 . 1 . 1976

1532/1532 - 18 . 5 . 1974 
REMZİ GÜM ÜŞDERE 
Merinos İlkokulu Öğretmeni

Millî Eğitim Bakanhğı cevap yazısında 
dığını bildirmiştir.

(Dilekçi : Bul(>ar göçmeni olduğunu, Bulgar uyru
ğunda bulunduğu, sırada Bulgaristan’da ifa ettiği öğret- 

BURSA menlik süresinin Türk Hiikümetince nazara almmadı- 
ğmdan şikâyetçidir.)

Dileğin yerine getirilmesine imkân veren kanun hükmü bulunma-

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait İşlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1025 29 . 1 . 197^
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(Dilekçenin tarih ve \ o  su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1533 1533 - 18 . 5 . 1974 
M. MECÜETTİN SONAİ 
Ataköy 3. Ks. 0-67. O 10

(Dilekçi : 1960 yılında albaylıktan emekli okluğunu, 
halen emekli olan meslekta.^laruıa verilen miktar emekli 
ikramiyesi ile mesken kredisinin kendisine o zamanki 

Bakırköy - İSTANBUl, mevzuata f>öre verilmediğinden şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isftcği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle komisyonumuz çalışmalannj düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olma!<n hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. . Karar No. Karar tarihi

1026 29 . i . 1976

1534 1534 - 18 . 5 . 1974 
ORHAN MEHMET AKYÜREK 
Kemal Paşa Mah. Erman Sok. No.

(Dilekçi : Bahası Cemil'in İstiklâl Harbine katıldığı 
halde istiklâl madalyasının, duhul tarihi belli değil diye 
verilmediğinden ve keza .şeref aylığının da verilmediği/’ 

ESKİŞEHİR den şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 
«lyıb Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
muhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1027 29 . 1 . 1976

1541 1541 - 21 . 5 . 1974 (Dilekçi : Kendisine madalya vr şeref aylığı ver il-
VELİ KÂMİL ÖZBAŞ meşini istemektedir.)
Telgrafçı Emeklisi 10. K. Mara.<> 488 50 18 5 1974

1125 sayılı Telgraf Sahihi
KAHRAMAN MARAS

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayıiı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olma.sı ha.sebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1028 29 . I . 1976

1548/1548 - 21 . 5 . 
YUSUF fŞtTMEZ 
Karakuyu Köyü 

Gereği düşünüldü

974 (Dilekçi : Köyü muhtarlığının 34 yıldcm beri tasar
ruf ettiği arazisinin Hazine yeri var iddiasıvle müdahale 

TORBALI ettiğinden .şikâyetçidir.)

: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ calışmalannı düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması ha‘;obiylc Komi.syonıımu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

102̂ ) 29 1976
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Dilekçemn tariJı re No. su ile sahibinin adı. adneai re dilekçe özetdjle komisyon kararı)

1549/1549 - 21 . 5 . 1974 (Dilekçi : Boşaldığını bildirip tayinini istediği yere
ŞÜKRÜ BİLGİÇER ^arezcn bir başkasının tayin edilip, kendisinin mağdur
Matarlı Köyü eski İmamı ALAŞEHİR edildiğinden şikâyetçidir.)

Diyanet İşleri Başkanlığı cevap yazısında : Dilekçinin tayininde sakınca görüldüğünden, başkasının tayin 
edildiği bildirilmiştir.

Gereği diişünülcIU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isfegi hakkında Komisj'onu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına malıul görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1030 29 1 . 197r>

1553 1553 - 21 . 5 . 1974 (D ilekçi: 1945 yılında Kars Alpaslan Lisesini hari^ -
KAYA MUSAOGLU ten verdiği imtihanlarla bitirdiğini, lise müdürünün <m -
Çeşmebaşı Bakkaliyesi. Tosun Kurşun eliyle Ye- ce diploma doldurduğunu ve sonra bunu yırttığını, 
şiltepe Köyü Selim - KARS Millî Eğitim Bakanlığı binasının da yanması sebebiyle

Bakanlıkta kaytt bulamadığını bildirerek hak ettiği 
diplomasının verilmesini istemektedir.)

Millî liğitim Bakanljğmm 13 . 8 . 1974 gün ve 19365 sayılı cevabî yazısında: Kars Valiliğinden alınan 
yazıda, dilekçinin bildirdiği lisede imtihana girdiğine dair bir kayıt olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşUnüldil : Dilekçinin yukarda özeti nçıkl:;nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1031 29 . 1 . 1976

1554 1554-21 . 5 . 1974 Dilekçi : Oğlunun trafik kazasında öldüğünü, bir
78/78 C. S. - 5 . 6 . 1974 trafik cemiyeti kurulduğunda fahrî çalışacağını bildire-
SÜLEYMAN KAHVECİ /v/t; kazaları önlemek için Trafik Kanununda tadilât
247 Sokak No. ; 16'11 İZMİR yapılmasını istemektedir.}

Gereği dü^inüldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıkl.nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansnıa konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ynpilmasma mahal cörülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1032 29 1 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su 'ile sahibinin adı, adresi ve dilelcçe ö/etiyle komisyon kararı)

(Dilekçi . Sulama işlerinJc muhtarlıklara tahsis ya 
pılırken haksızlıklar oUluğıınılan .şikâyetçidir.)

1555/1555 - 21 . 5 . 1974 
3898 3898 - 15 . 8 . 1975 
3444 3444 - 28 . 5 . 1975 
AZİZ AYDIN 
llyas Köyü Muhtarı

Gereği düşünüldü
mcrcic veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarmı düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonıımıı/ca bir i.vlem yapılmasına 
mahal KöriilmedİKİne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

Gölova - Suşehri - SİVAS

Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari

1033 29 . 1 . 1976

1560/1560 - 30 . 5 . 1974 
EKREM ÇELİK 
Kanönü Selektör Makinisti

Gökçeağaç - TAŞKÖPRÜ

(Dilekçi : Davasına Danıştayça yanlış karar veril- 
diş^ini ileri sürerek, dosyasının tetkiki He hakkının ta
nınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüMü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
larını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1034 29 . 1 . 1976

1565/1565 - 30 . 5 . 1974 
MÜMTAZ ONAT
Yeşilova Mah. Tuzgölü İlkokulu Karşısı

Ş. Koçhisar - ANKARA

(Dilekçi : 1803 sayılı Kanun hükümleri muvacehe- 
sinde yeniden T. S. Kuvvetlerine alınmasını istemekte 
d ir.)

Jandarma Genel Komutanlığının 1 1 . 9 .  1974 gün ve 4184 - 16627 sayılı cevabî yazısında ; Askerî Ceza 
Kanununun 52 nci maddesinin 3 ncü bendinde özellikle (Umumî af ilânında mahkûm bulunan asker şahsın 
nişan, rütbe, madalya hakkmm geri verilmesi, ancak umumî af kanununda yazılı olmaya bağlıdır) hükmü 
yer almıştır.

Ceza mahkûmiyeti nedeni ile (Fer’i ceza veya ceza mahkumiyetinin kanunî sonucu olarak) tard, ihraç 
ya da rütbenin geri alınması suretiyle Silâhh Kuvvetlerden ilişiği kesilmiş bulunanların tekrar orduya alınma
yacakları bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
İdarî mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1035 29 I . 1976



1568/1568 - 30 . 5 . I‘)74 (Dilekçi : 1623 sayılı Kanunun açıklığa kavu^turul-
RECEP AKINC I • nmsını islemekte veya yeni hükümler getirilerek emek-
Sakarya Mah. Şehit Tevzi C'ad. Al.AŞHHİR lilikle ilgiH hükümlerinin âdil hir şekle sokulmasını is

temektedir.)

Gereği (lüşünüldii : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olmas» hasebiyle Komis> onumuzca bir '.şlem yapılmasına mnhal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

' Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin a4ı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1036 29^ 1 . 1976

1569 1569 - 30 . 5 . 1974 (Dilekçi : Dilekçi : İstiklâl Madalya^:! verilmesini
AHMET BİLİM istemektedir.)
Turan Mah. Çankırı Cad. No. : 25 SUNGURLU

Millî Savunma Bakanlığmın 30 . I . 1976 gün ve 11443 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Millî Savun
ma Bakanlığmda kaydına rastlanılamadığından askerlik şubesine müracaat etmesi gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.steği hakkında Konıisyonu- 
nnı/ca bir i.şlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1037 29 . 1 . 1976

1572/1572 - 30 . 5 . 1974 (Dilekçi : Keyfî ve indî sebeplerle emekliye sevk
H. FİKRİ AKIN ÖNDER edilmiş olduğundan ve Danıştaya açtığı davanın da aynı
Hacı Halil Mah. İstasyon Cad. No. : 16 ^^kilde reddedildiğinden şikâyet etmektedir.)

GEBZE

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
larını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1038 29 . 1 . 1976

1574/1574 - 30 . 5 . 1974 {Dilekçi : Türk vatandaşlığından çıkarılmasını iste-
MUSTAFA SAĞDIÇ inektedir.)
Keli Mah. Cami Sok. No. : 22 SALİHLİ

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracâatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalı;.malannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlenr yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. K arar No. Karar tarihi

1039 29 . 1 . 1976
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- (L>ilelkç<‘mn tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kanarı)

1576 1576, 3467/3467 - 2 . 6 .  1Q75 (Dilekçi . İstiklâl Madalyası verilmesini istemekte-
VAHİT TÜ RK Ü 7 dır.)
Salmanh Köyü ADAPAZARI

Millî Savunma Bakanlığının 30 . 1 . 1976 gün ve 114142 sayılı cevabî yazısında : Dilekv'inin evrakının 
incelendiği ve madalya almasına engel dunımu tespit edildiğinden dileğinin yerine getirilmesinin mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukurdu özeti nçıklaııun dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine <>y birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1040 29 . 1 . 1976

1577/1577 - 3Ü . 5 . 1974 (Dilekçi : l akir olduğunu bildirerek askerlikteki
2260/2260 - 4 . 12 . 1974 hizmetleri nazara alınarak maoi baj^lanmasını iste-
4436/4436 miştir.)
OSMAN ALl AVCI
Yeşil Bayır Köyü ANTALYA

Kızılay Genel Başkanlığından gelen yazıda, dilekçiye mahallî imkânlar nispetinde yardım yapılması için, 
Antalya teşkilâtına yazı yazıldığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki işteşi Komisyonumuz çalışma
larının düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapıhnasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1041 29 . 1 . 1976

1584 1584 - 30 . 5 . 1974 (Dilekçi : Kendisine tanınan 2 imtihan hakkının,
NURAL TINİZTEPE daha da çoğaltılmasını istemektedir.)
Rmekli Subay Evleri Blok 12 Daire 10

Mecidiyeköy - tSTANBUI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 14ü sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1042 29 . I . 1976
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(J)ü*'kçciiin tarih ve No. su ile sahibinin adı,adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1600/1600 - 30 . 5 . 1974 (Dilekçi : Güınnik mevzuatında belli yaştan eski
İSMAİL KANIK otomobillerin yurda sokulmomasına dair hüküm sebebi
Denizciler Cad. No. . 22 Derince - İZMİT ile getirdiği eski model otomobili gümrükten geçireme-

Jiğinden şikâyetle, bu kıstasm daha âdil ve yurt dışmda 
{alışan işçilerin kazançlarına göre yeniden ayarlanma 
sim istemektedir.)

Gereği clü<;iüniildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle KomisyonuPMiz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasc'oiyle Komisyonunıu/,ca bir işlem yapılmasına mahal {Görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1043 29 . 1 .1976

1601,1601 - 30 . 5 . 1974 (Dilekçi : Eski görevine iade edilmesini istemekte
CEMÂL KOKSAL dır.)
Sümer Sokak No. ; 2‘) Demırtepc - ANKARA

Millî Savunma Bakanlığının 1 2 . 8 .  1974 gün ve 939 sayılı cevap yazısında : Askerî eşyayı çalmaya tanı 
teşebbüs suçundan 1 nci Hv. Üs. Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 2 . 5 .  1958 gün ve E. 1958/182, Karar 
1958'48 sayılı gerekçeli hükmü ile 12 ay hapis ve tart cezalarına mahkûm edildiği ve hükmün kesinleşmesi 
ile de Silâhlı Kuvvetlerden ilişiğinin kesildiği, dilekçinin 1803 sayılı Af Kanunundan yararlandırılarak tekrar 
Orduya alınabilmesi için idareye müracaat etmesi gerektiği ve talebinin reddi, halinde de Kanunun halli idarî 
yargı organının kararına bağlı olduğu.

Ayrıca Askerî Ceza Kanununun 52 nci maddesinin 4 ncü bendi «Umumî Af ilâmında mahkûm bulunan 
askerî şahsın nişan, rütbe ve madalya hakkının geri verilmesi ancak Umumî Af Kanununda yazılı olmaya 
bağlı olduğundan 1803 sayılı Af Kanununda kaybedilen rütbenin geri verileceğine dair bir hüküm bulunmadı
ğından dilekçinin tekrar orduya alınmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinuı yukarda ö/.cti açikl ınan dilekçesinde vaki is t^ i hakkında ügili ve yetkili 
İdarî mercie, müracaat! gerektirdiği cihetle Komisyonımıu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal Rörülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1044 29 . 1 . 1976

1602/1602 - 30 . 5 . 1974 (Dilekçi . Basın suçlularının A f  Kanunundan yarar-
BURHAN FELEK Ummadığından yakınmakta ve bir ek af kanunu çıkanl-
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı masını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıkl-ınaıı dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1045 29 . 1 . 1976
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(liilekçendm tarih ve No. su ile sahibdniiı adı, adresi ve diJeikçe özetiyle ıküuiisyon karan)

1606/1606 - 4 . 6 .  1974 (Dilekti : Afetzedelere Jağttılan konutları satmaîan
ALİŞAN DİLER /<//• borcun kabulü He tapu i.}leminin yapıbnasım iste-
Pratik Sanat Okulu HINIS mektedir.)

İmar ve İskân Bakanlığının 1 7 . 7 .  1974 gün ve 31468 sayılı cevabî yazısında : 7269 sayılı Kanunun 
1051 sayılı Kanunla değişik 40 ncı maddesinin 8 nci prografı «Borcun tamamı ödenmeden taşınmaz malla 
nn başkalarına satılması halinde borcun tamamının muacceliyet kesbedeceği hükmü yer almaktadır.» Bu 
nedenle borcunu ödemeden konutlarını satanların borçlarının muacceliyet kesbetmesi icabetmekte olduğundan 
hesapların bankaca takip edileceği bildirilmektedir.

Gereği dii^ünüidii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Koınisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1046 29 . i . 1976

1608/1608 - 4 . 6 .  1974 (Dilekçi : Vazife sırasında f>özlerini kaybettiğinden
3443/3443 bahisle tazminat verilmesini talep etmektedir.)
KENAN §ANLI
Buğday Pazarı Mah. 1 osya Cad. No. ; 28

ÇANKIRI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu te ^ il  eylediği cihetle Komisyonumu/ çalı<;malanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5  nci 
maddesine ait tiklerden olması ha.sebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılma.sına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. ,

Karar No. Karar tarihi

1047 29 . I . 1976

1610/1610 - 4 . 6 . 1974 (Dilekçi . İstiklâl Madalyası verilmesini talep etmek
MUSTAFA İLYAS tedir.)
Örücüler Çarşısı Tuhafiyeci No. ; 41

Kapahçarşı - İSTANBUL

Millî Savunma Bakanhğmın 1 1 . 6 .  1974 gün ve 4063.1-850-74 Madalya (ıdarî/9'a) 109022 sayılı cevabî 
yazısında : Sivil olarak harbe katılan dilekçinin 6 6  sayılı Kanun gereğince T. B. M. M ne müracaatla İstiklâl 
Madalyası alması gerekirdi. 977 sayılı Kanun gereğince 1 Kasım 1926 tarihinden sonra müracaatı bulunan 
sivil personele madalya verilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1048 29 . I . 1976
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(Dilokçeııin tarih vc No. su ile sahibinin adı, adncai ve dil-ek^ özetiyle komisyon karan)

1974 (Dilekçi : Hazine arazisinin, topraka muhtaç çiftçi 
ailelerine tevzi edilmesini istemektedir.)

1613,1613 - 4 . 6 

İSMET ERCAN
Rahmiye Köyü Muhtarı Akhisar - MANİSA

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 1 . 7 .  1974 gün ve 14568 sayıh cevap yazısında : 1757 sayılı 
Kanunun 235 nci ve 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadili kanunların yürürlükten kaldırıldığı, 1757 sayılı Kanunun 
11 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Urfa ilini reform bölgesi olarak kararlaştırdığı, dağıtım işleminin, 
yeni bir bölge ilân edilinceye kadar adı geçen ilde yapılacağı, ancak Hazine arazisinin yönetmelik esasları 
dahilinde kiralanmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Gereği düı^ünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal göriilnıecliğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1049 29 . 1 . 1976

1614/1614 - 4 . 6 .  1974 
SEMİHA BAYRAMİÇLİ
S. S. K. Göztepe Hast. îç Hast. Uz. 2. Dahliye 
Servisi Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : If) . 3 . 1^46 - 30 . 6 . 1948 tarihleri ara- 
smdaki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Eylem- 
s'z asistan) olarak geçen sürenin emekliliğe saytimasım 
istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 5 . 1 2 .  1974 gün ve 32587 sayılı cevabî yazısında : 8 . 7 . 1973 gün ve 1765 sayılı 
Üniversiteler Personel Kanununun 18 nci maddesinden yararlanabilmek için öğretim üyelerinin mezkûr kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde öğretim üyeliğine yeniden atanacak olanların, atandık
ları tarihten itibaren 2 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurmaları gerektiğinden, Semiha 
Bayramiçli üniversitede bir görevde bulunamadığından anılan kanun hükmünden faydalandırılarak borçlandı
rılmasına, binnetice (eylemsiz asistan) olarak geçen süresinin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy I)irHğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1050 29 . 1 . 1976

1615 1615 - 4 . 6 .  1974 
MEHMET ZEKİ CENGİZ 
Yarhasanlar Mah. Doğu Cad. No. ; 22

(Dilekçi
tedir.)

Emekli ayiığmm artırılmasını istemek-

MANİSA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhuıan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1051 29 . I . 1976
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(Dıilokçenin tarih ve No. su ile sabibiııin adı, adnejıi ve dilekge özetiyle komisyon kararı)

1616/1616 - 4 . 6 .  1974 
77/77 C. S.
HAŞAN TAŞBA5I 
Haznedar Sakarya Sok. No : 26

Haznedar - Bakırköy

(Dilekçi . / |f /  Kıdem Tazminatı Kanununda deî>i 
siklik yapılmasını istemektedir.)

İSTANBUL

Geresi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı’ lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışnmlannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyon.ımu/ca bir i^lcm yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1052 29 . I . 1976

1618 1618 - 4 . 6 .  1974 
ÜNAL LSLEK
tpeker Muhasebesi Karaağaç Mah. Karamanı So
kak No. : 61 BURSA

(Dilekçi : Edinin tayinini talep etmektedir.!

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığının 16 . 7 . 1974 
gün ve 3078 sayılı cevap yazısında ; Dilekçinin eşinin 
Bursa İl Halk Kütüphanesine naklinin sağlandığı bildi- 
rilnıektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği yerine getirildiği cihetle. 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1053 29 . 1 . 1976

1619/1619 - 4 . 6 .  1974
MELİHA SEZEN
Bağdat Cad. Meltem Ap. No. ; 426-2

Suadiye - İSTANBUL

(Dilekçi : Ölü ekinden dul aylımı bağlandığından, 
kendisinin adi malül olarak almakta olduğu emekli 
maaşının kesilmesinden şikâyet etmekte ve emekli aylı 
ğının da devam etmesini istemektedir.)

r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 2 . 7 .  1974 gün ve 20-4/47099-01/461-01 sayılı cevabî yazı
sında 5434 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinin 6 ncı bendi gereğince dilekçiye eşinden dolayı dul aylığı bağ
landığından. ayrıca anılan madde gereğince emekli aylığının ödenmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında 
muzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Konıisyonu-

Karar No. Karar tarihi

1054 29 . I . 1976
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(Dilckı^enin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kam n)

1621/1621 - 4 . 6  . 1974 
AL t OSMAN ÖZTÜRK
Davutkadı Mah. Alan Sok. No. : 10 BURSA

(Dilekçi : İltica suretiyle Türk vat and aklığına kabul 
edildiklerinden okul diplomalarının tasdik edilerek m u
teber addedilmesini istemektedir.)

Dışişleri Bakanlığının 20 . 5 . 1974 gün ve 521.276 4-3219 sayılı cevabî yazısında : Bulgar Hükümeti bu 
durumda olan kimseleri kendi vatandaşlığından çıkarmadığından, diploma, nüfus kaydı, askerlik belgesi gibi 
taleplerini yerine getirmediği.

Bu itibarla dilekçinin, belgeleri ile birlikte İstanbul Bulgar Başkonsolosluğuna müracaat etmesi gerektiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıkiiınan dilekçesinde vak: isteği lıakkmda ilgili ve yetkili 
İdarî nıcrcic münıcantı gerektirdiği cihetlc Koniisyonuınıızca bir i^iem yapılmasına mahal {görülmediğine oy 
birliğiyle k;ırar verildi.

Karar No. Karar tariiıi

1055 29 . 1 . 1976

1632 1632 - 10 . 6 . 1974 
ŞAHİSMAtL DELİDUMAN 
Gökçe Köyü M uhtan

(Dilekçi : Köy muhtarlarına bir kanunhı devlet 
bütçesinden maa^ verilmesini istemektedir.)

TERCAN

Gereği düşünUklü : Dilekçinin 30ika*da özeti açık 'jnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetic Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasnıa mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K ajar No. Karar tarihi

1056 29 . 1 . 1976

1633; 1633 - 10 . 6 . 1974 
ALİ BAYRAK
Tenk Mah. Elmalık Sok. No. : 46

(Dilekti : Yeniden [’üreve aıanmasmı islemektedir.)

İcrmc - SAMSUN

Daşbakanhk Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün 23 . 8 . 1974 gün ve 34234 sayılı ccvabî yazısında : 
Terme la p u  İdaresinde çalışan dilekçi hastalığı nedeniyle 4 ayı aşan bir süre raporlu olup raporun bitiminde 
de görevine başlamıştır.

1108 sayılı Maaş Kanununun 13 ncü maddesi ücretl'.leri rapora bağlı hastalıklar nedeniyle 2 aya kadar 
izinli saydığından T. C. Emekli Sandığınca maiulen emekliye sevk edilip toptan ödeme yapılmıştır.

Yeniden görev verilmesi ise, İl İdaresi Kanununa göre mahalline ait bulunduğundan Tapu ve Kadostro 
Genel Müdürlüğünce yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşanUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ii^ili ve yetkili 
İdari mercic müracaatı gerektirdiği cihclle Kom:;y onu muzca bir işlem yapılmasına mahal göniimcdiginc oy 
l>irliğ;\Ie karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1057 29 . 1 . 1976
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(Dilekoemn tarih v̂ e No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1637/1637 - 10 . 6  , 1974 (Dilekçi : Yaşlılık aylığı bağlanmasını istemekte-
ORMAN ZEYİ fNCİOĞLU dir.)
Hacı Beşir Mah. Ham^a Sok. No. ; 6 6

BAYINDIR

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 25 . 11 . 1974 gün ve 666661 sayılı cevabî yazısında : 
506 ve 5434 sayılı Kanun kapsamına alınan Emniyet teşkilâtı çarşı ve mahalle bekçilerinden olan 1.10.1966 
da kendisine yaşlılık aylığı bağlanması için müracaat eden dilekçi, Sosyal Sigortalar Kurumunca sigortaya 
tabi tutulduğu 1 . 3 .  1965 - 1 . 10 . 1966 tarihleri arasındaki çalışmalarını, 506 sayılı Kanunun 60 ncı madde
sindeki ş a r t l a r ı  yerine getirmediğinden kendisine yaşî lık aylığının bağlanamayacağı ve bir defaya mahsus 
olmak üzere toptan ödeme yapılarak sigorta ile ilişiğ nin kesildiği.

Ancak muhtelif tarihlerde biiâhara bazı iş yerlerii de sigortalı olarak çalışan dilekçi, her çalıştığı yer için 
tekrar tahsis talebi ve toptan ödeme isteğinde bulundu! ça, kendisine söz konusu hizmetlerine karşılık toptan 
ödeme yapıldığından mezkûr kurumca yapılacak başkaca bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin j'ukarda özeti açı’ılanan dilekçesinde vaki isteği haldcında Komisyonu
muzca bir fşiem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1058 29 . 1 . 1976

1642/1642 - 10 . 6 . 1974 (Dilekçiler : Kadirli ilçesinde. Savrun çayına baraj
KEMAL SAVRAN ve arkadaşları yapılmasını, askerlik şubesi, sanat okulu ve kız enstitü-
Kadirli Ziraat Odası Başkanı KADİRLİ sü ile hastane açılmasını ve orman bölge şefliğinin

Orman işletme Müdürlüğü haline getirilmesini istemek
tedirler.) '

İstekle ilgili bakanlıklardan alınan cevabî yazılarda; Savrun Barajı ve sulamasının, Savrun projesinin kap
samına girdiği bugün için ekonomisi düşük bulunan Savrun projesinin ayni zamanda su hakları yönünden 
de büyük problemlerle karşılaşılabileceği nedeniyle ilerdeki yıllarda inşaat programlarına teklif edilebileceği;

İlçede halen askerlik' işlemleri Kozan askerlik şubosince yürütüldüğünden yeniden bir askerlik şubesinin 
açılması hususunun ilerdeki yıllarda düşünülebileceği, ^

Sanat Enstitüsünün 1975 yılı yatırım programına abnması için Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 
teklif edileceği,

İlçede 50 yataklı bir devlet hastanesinin yaptırılması 1973 yılı yatırım programına alındığı ve ihalenin 
beklendiği,

Kadirli’de ormanlar ekonomik bir işletme ünitesi olacak büyüklükte ve iş hacminde olmadığından ve 
mevcut orman bölge şefliği hizmetlerin yürütülmesinde yeterli olduğundan işletme müdürlüğü açılmasının uy
gun olmadığı bildirilmektedir.

Gereci dü^^ünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan talepleri, ilgili ve yetkili kurumlarda ele alınmış 
iş^îerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

I K arar No. Karar tarihi

1059 29 . 1 . 1976



(Dilokçcain tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyk komisyon karan) 

1647/1647 - 10 . 6 . 1974
2073/2073 (Dilekçi : M İT istilıharatmın zulnvinden şikâyet-
HÜSEYİN PALA çidir.)
Ziverbey Kayışdağı Cad. No. : 39 6

Kadıköy - İSTANBUL
Başbakanlığın 20 . 9 . 1974 gün ve 7460 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin, başından geçen olayların etki

sinde kaldığı ve geçmişte takibe uğraması ile siyasî hayattaki başarısızlığının MİT tarafından düzenlendiği 
kanısını taşıdığı.

Hatta birçok kez resmî makamlara müracaatta bul’jnduğu ve dilekçesinde zikrettiği hususların ve şikâyet
lerin gerçekle bir ilgisinin bulunmadığı kanısına varıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yııkarda özeti açıkUman dilekçesinde vaki isteği hakkuvla Komisyonu
muzca bir iijîem yap!İma.«na mnhal görülmediğine oy birliğiyle karar verüdi.

Karar No. K arar tarihi

— 35 —

1060 29 . 1 . 1976

1650/1650 - 10 . 6 . 1974 (Dilekçi : 12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararname-
REFİK ÖZGÜN nin bir kısım memurları mağdur ettiğini bildirmekte ve
TCDD Makine ve İkmal Grup Başkanlığında Şu- özellikle emekli olmak isteğindeki memurların 1.3.1975 
bc Müdür Muavini ANKARA tarihinden evvel veya sonra bir defaya mahsus olmak

üzere 4 ncü dercce üzerinde intibaklarının yapılmasına 
imkân tanınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vahi isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verikfi. K arar No. Karar tarihi

1061 29 . 1 .1976

1652/1652 - 10 . 6 . 1974 (Dilekçi : Haşhaş yağı imalâtçıları, haşhaş ekiminin
2425/2425 yasaklanması nedeniyle tazminat talep etmektedir.)
M EHMET KOÇAKLI
Cedit Mah. No. : 6  KÜTAHYA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ccvabî yazısında ; Haşhaş ekimi yasaklanan 7 ilde haşhaş eki
cilerine 29 . 6  . 1971 gün ve 7/2654 ve 14 . 7 . 1972 gün ve 7/3813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
esasları dahilinde tazminat ödendiği, bu illerde üretici yanında haşhaş tohumu işleyerek bundan yağ ve küsbe 
elde eden tasirhane sahipleri mağdur olduklarından bunların mağduriyetlerinin önlenmesi için Hükümetin di
rektifleriyle tasirhanelerin envanterinin yapılarak durumlarının detaylı olarak tespit edilmiş olduğu.

Ve tasirhane sahiplerine haşhaş ekicilerine verilen tazminata paralel olarak tazminat verilebilmesi için 
mevcut fonun genişletilmesi hususu Bakanlar Kurulunda İncelenmekte olup bir karara bağlanmasının m uh
temel olduğu bildirilmektedir.

Ckîreği düşüaüldii : Dilekçinin yukarda özeti açrkLınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1062 29 . I . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi re dilekçe özetiyle komisyon karan)

(Dilekçi : 1803 sayılı A f  Kanununun 5 nci madde
sinin değiştirilmesini af kapsamına alınmasını istemek
tedir.)

1653/1653 - 10 . 6 . 1974 
MEHMET TELLi 
Pınarbaşı Mah. Hatay Cad. No. : 82

İslahiye - G /\ZİANTEP

Geresi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki işleği kanun teklifi veya 
tasnnsrna ko.ıu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumu/ çalışmalarını dü/en!eycn 140 .sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait L'jlerden olması liaseblyle Komisyonunu? x a  bir işlem yapılma.sına mahal glirülmcdiğlne oy 
biıîîğiyîe karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1063 29 . 1 . 1976

1655/1655 - 10 . 6 . 1974 (Dilekçi : Askerlik şube kayıtlarında mevcut firar
1-ÎURŞİT TUNA kaydının af kanununa dahil edilmemi.^ olmasından }7-
Kurtuluş Mah. Zühre Sokağı No. ; 46 kâyetçidir.)

Yenişehir - BURSA
GcrcKİ düşiinühlü : Dilekçinin yukarda c/eti açıl lanan dilckçe.sinde vaki isteği kanun teklifi veya 

taKinsrna kon:ı teşkil eylediği cihetlc Komi.syonumu/ çalışmalarını dü/cnicyen 140  sa y ıl ı  Kanunun 5  nci 
madtîcrane ait işîerdon olması hasebiyle K om lsjonıım u'ca l)ir işlem yapılmasına mahal görülmediğhıe oy 
birliğiyle knrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1064 29 . 1 . 1976

165*5/1656 - 10 . 6  . 1974 (Dilekçi : 1 Ekim I96I tarihine kadar kurumlanma
M EHMET DİNÇER 42 sayılı Kanuna ^öre emekliye sevk edilen subaylara
65. Sok. No. : 8 ,6  Bahçelievicr - ANKARA tanınan hakkın, l Ekim I961'den sonra 42 sayılı K a

nuna ^öre emekliye sevk edilenlere de teşmili için 
42 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin j-ukarda ö/.eti açı .lanan dilekçesinde vaki isteği kanım teklifi veya 
tîLsansiiıa ko.’îîi teşkil eylediği cilıctle Konıi.s7/onumuA çalişmniannı dü/enleyen 140 .sayılı Kanunun 5 nci 
m:ıd'’esine ait işlerden olnıa.sı hasebiyle Komisyonumu :ca bir işlem yapılma.sına mahal }>oriilmediğinc oy 
bîiKğâ'yJc karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1065 29 . 1 . 1976

1657 1657 - 10 . 6  . 1974 (Dilekçi : Türk - Romanya hükümetleri arasındaki
G ÜZİN \ZZE T anlaşma gereğince, hak sahiplerine dağıtılmak üzere
Kaıamürsel Cad. No. ; 93 1 YALOVA alınan paranın tevzi şeklini saptayacak olan kanun tasa

rısının bir an evvel çıkarılmasını istemektedir.)
Gcrcj»! dılşünü!dü : Dilekçinin yukarda özeti açt. lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

ta»>ar!sına konu tc'ş!:il eylediği cihetle Kom*sy onumun çalışm:ılam'.ı dil/enlcycn 140 sayıU Kanunun 5 nci 
m:ıddt‘.s:ne ait i.şlerdcn olmu.sı ha.9ebiylc Komisyon imıı/ca bir işlem yapılmasına mahal söriibncdiğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1066 29 . I . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin adı, adresi ve dilokçe öiaetijle komisyon karan)

1659/1659 - 10 . 6 . 1974 
2334/2334, 3797,3797 
MEMDUH SARIÇAY 
Tokat Ceza evinde Hükümlü

(Dilekçi : IS03 sayılı A f  Kanunu ile müebbet hapse 
tuahkûm olanların kısmen yararlanmış o ’maJarınclan 
ikâyetçiüir.)

TOKAT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl; nan dilekçesinde vaki isîegi kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1067 29 . 1 . 1976

1661,1661 - 10 . 6 . 1974 
2170/2170
MAHMUT KORKMAZ vc ark. 
Devlet Üretme Çiftliği personeli

(Dilekçiler : Devlet Üretme Çiftlikleri Genel M ü
dürlüğü işletmelerinde çalışan işçilere haksız muamele 
yıpıldığmdan şikâyet etmektedirler.)

CEYLANPINAR

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 31 . 7 . 1974 gün ve 4894/9613 sayılı cevabî yazısında : Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü işletmelerinde çal ,an ve ücretleri döner sermaye bütçesinden ödenen 
işçilerin 3 grupa ayrıldığı;

a) Daimî kadrodan aylık ücret alan ve T. C. Emekli Sandığı iktirakçisi olan süreli işçi ve ustalar ki, bun
ların Devlet Memurları Kanununa ve bu kanunun ek v:; tadillerine göre intibaklarının yapılmasının mümkün 
olmadığı ancak sosyal güvenliklerini sağlamak amacı Ü3 5434 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırıldık- 
ları;

b) Iş Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinden istifade eden sigortalı işçiler;

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü rmddesinin (A) fıkrasına göre çalışan, geçici tarım 
işçileri olup sigorta kapsamıfta alınmalarının mümkün olmadığı, ayrıca, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 1317 sayılı Kanunun 2 nci r ’addesinin 4 ve 5 nci fıkralarında da, bedenen çalış
maları fikri çalışmalarına galip gelen kişiler, anılan Karun gereğince işçi sayılmaktadırlar.

(a) grupundaki işçilerin durumlarına bir çözüm yolu getirmek amacıyle çalışıldığı ve işçilerin 1425 sayılı 
Kanunun geçici 2 nci vc ek geçici 11 nci maddesine göre emekli intibaklarının yapılmasını sağlayacak kanun 
teklifinin ilgili mercilere intikal ettirildiği, her üç gruptaki işçilerin hepsinin her iki yılda bir yapılan toplu 
iş sözleşmeleri ile sosyal güvenliklerinin sağlandığı,

Söz konusu kanun çıkıncaya kadar bu gibi müracaatlar hakkında herhangi bir işlem yapılmasının mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl .nan dilekçesaıde vaki i&teği hakkında 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 1 !rliğiyle karar verildi.

Komisyonu-

Karar No. K arar tarihi

1068 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo. s*ı ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan;

1679/1679 - 14 . 6 . 1974 
FAHRt CEBECİOĞLU 
İstasyon Cod. No. : 80

(Dilekçi : 1214 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sını istemektedir.)

Ereğli - KONYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eyletliği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komi.^onumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyk karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

1069 29 . 1 . 1976

1681/1681 - 14 . 6  , 
ÖMER GÜNDEN 
Fifxlevho Fabrikası

1974 (Dilekçi : İşçi olarak yurt dışına gönderilmesini 
veya 50 hin lira kredi verilmesini talep etmektedir.)

ARTVİN

Çalışma Baaknhğmm 28 . 10 . 1974 gün ve 9.3.18'20/20895 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin isteği hak
kında Iş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne talimat verildiğinden dilekçinin anılan kurumun Erzu
rum Şubesine müracaat etmesi gerektiği ayrıca 50 bin lira kredi verilmesi yolundaki talebinin kurumun mev
zuatı dışında olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açılvlanan dilekçesinde vaki isteği hakkında idari mercie 
müracaatı gerektiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

1070 29 . 1 . 1976

1685/1685 - 14 . 6  . 1974 
NEVZAT YIKILMAZ
Tuzpazan Meydanı Gökkurt İş hanı No. : 214

BURSA

(Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
ile belediye zabıtasına hiç bir hak tanınmadığından 
mağdur duruma düştüklerinden şikâyet etmektedir po
lise tanınan yıpranma zammının belediye zabıtasına 
da verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşidl eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1071 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarüı vc No. su ile sahibinin atlı, adreai ve dikkç^ özetiyle komisyon karan)

1686/1686 - 14 . 6 . 1974 
ALİ OKTAY
Uzunçarşı, Tamburacı Han kat 2

Tahtakale - İSTANBUL

(Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapıl
masını, emeklilik ve yaş hadlerinin düzeltilmesini Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamına Bağ - Kur üyelerinin de 
a'ınarak kanunun Bağ - kur üyelerine teşmilini istemek- 
tjdir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansı'na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. K arar No. K arar tarihi

1072 29 . 1 . 1976

1687/1687 - 14 . 6 . 1974 (Dilekçi : Emekli olduktan sonra sigortalı olarak
1810/1810 • 28 . 6  . 1974 çalıştığı sürenin fiilî hizmetine eklenmesini istemckte-
TAHSİN ÇAN dir.)
Yoğurtçu Park Yokuşu Can Apt. No. : 102/6

Kadıköy - İSTANBUL

T, C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün, 28.8.197 i gün ve 20, 2/117084/22-471-75 sayılı cevabî yazısın
da : 1214 ve 228 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (:) fıkrası «Sigorta ve sandık kanunlarında belirtilen 
tahsis haklarından faydalanmış veya bu hakları kaybetniş bulunanların, anılan sürelere ait hizmet süreleri
3 ncü maddeye göre yapılacak birleştirmede nazara alnımaz» hükmüne amir olduğundan dilekçinin emek
liye ayrıldığı 4 . 10 . 1966 tarihinden sonra geçen sigortılı hizmetlerinin emeklilik hizmeti ile birleştirilmesine 
imkân bulunmamaktadır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl.ınan dUekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1073 29 . 1 . 1976

6  . 19741688/1688 - 14 
ASKER SARt
Oltu’da Saatçi Dursun Polat eli ile OLTU

(Dilekçi : Nüfusuna yetecek miktarda ve bedelini 
araziden kazanıp ödemek şartı ile arazi ve emlak veril- 
ı ıesini çocuklarının yatılı okula yerleştirilmesini iste- 
t.ıektedir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 31 . 10 . \ )1A gün ve 3605/14755 sayılı cevabî yazısmda : 1757 
sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre Bakanlar Kurulu kararıyle reform bölgesi olarak ilân 
edilen Urfa ili dışında toprak dağıtımı yapılmadığı;

Ancak, sözü geçen kanun gereğince, tescilli Hazine arazilerinden kiralama yönetmeliği ve 448 sayılı tamim 
esasları dairesinde işlem yapıldığı, 222 sayılı Kanun gereğince yatılı bölge okullarına okulsuz Ijöylü çocuk
larının alındığı, dilekçi Oltu merkezinde oturduğundan çocuklarının yatılı bölge okullarına alınmasının müm
kün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : DHekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1074 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih vo Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekle özetiyle komisyon karan)

ir>o9'lf)89 ■ 14 . 6 . W74 (Dilekçiler : 12 sayılı Kanun Hükmi'mdeki Kararna-
LÜTFfVIi YAMAN ve ark. mcdcn şikâyetçidirler. Kararnamenin ilk ve orta tahsilli
Kömür Satış ve tevzi Mües. Pcr. ve Sos. işler memurları ilgilendiren hükümlerinin düzeltilmesini iste-
Müdür Mv. ANKARA inektedirler.)

Gereği düijıiinuklü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıKlanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu tc;>kil eylediği cihetle Komisyonumuz çaîtşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasmn nîahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1075 29 . 1 . 1976

1692 1692 - 14 . 6 . 1974 (Dilekçi : Türk vatandaşlıjîındnn çıkardmasını iste-
YAŞAR İLER inektedir.)
Keli Mah. Cami Sokak No. : 22

Salihli - MANiSA

İçişleri Bakanlığının 7 . S . 1974 gün \e  7658 sayılı cevabî yazısında : 403 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğine dilekçinin yükümlü bulunduğu askerlik görevini yapmak şartiyle ve uyrukluğuna geçmek istediği 
devletin resmî makamlarından vatandaşlığına kabul edileceğine dair resmî belgeyi ibraz ettiği takdirde dile
ğinin yerine getirileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu* 
mu/ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1076 29 . 1 . 1976

1693/1693 - 14 . 6 . 1974 (Dilekçi : 195fi yılında belediyeden aldığı ehliyetna-
FERIT GALİP meşini kanunî süre içinde değiştiremediğinden, yeni
ıVfüderrisoğlu Kesikkapı Mah. Çarşı Cad. No. ; 286 hir hak tanınarak yenileme olanağının sağlanmasını iste-

FF-THİYE inektedir.)

İçişleri Bakanlığının, 14 . 8 . 1974 gün ve 186408 sayılı cevabî yazısında : 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun geçici 3 ncü maddesinde «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ( 1 8 . 5 .  1953), şoför veya sü
rücü ehliyetnamesi almış olânlar trafik şube veya bürolarına müracaatla 6 ay içinde ehliyetlerini yenilemeye 
mecburdurlar)!, hükmü yer almaktadır.

Ayrıca söz konusu kanun Muğla ilinde 18 . II . 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre ; Dilekçi
nin bu tarihten itibaren 6 ay içinde ehliyetnamesini tebdil ettirmesi gerekirdi. Her ne kadar bu konuda muh
telif ceza mahkemelerinden müspet karar almış olanlar mevcut ise de, mahkemelerin yetkisi dışında alınan bu 
kararlar Yargıtayca bozulmuş olup mahkemeye başvuranlann ehliyetnameleri de tebdil edilmemiştir.

Bu nedenle dilekçinin ehliyetnamesinin değiştirilmesi mümkün olamayacağı gibi, yeni bir hakkm tesisi 
için kanun tadili cihetine gidilmesinin yararlı olamayacağı bildirilmektedir.

Gereği dUşünüklU : iDlckçiırn yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkmda ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organk:nna münıcaatı gerekt; diği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1077 29 . 1 . 1976
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(Dilekçcrün tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi vc dilekçe özetiyle komisyon karan)

1698 1698 - 17 . 6  . 1974 (Dilekçi : Atatürk Üniversitesi uzmanı iken, hu un-
MUSTAFA BENKLİ vantnın geri alınmasından şikâyetçidir.)
Üniversite Lojmanları 21. Blok No. : 7

ERZURUM
Dilekçiye ve dilekçi tarafından emsal gösterilen Cahit Turgay’a ait Danıştay dosyalan getirilip inceleme 

yapıldıktan sonra,
1. Dilekçinin Rektörlükçe uzmanlık kadrosuna atandığı vc bu kadroya göre 75 nispetinde tazminat 

aldığı.
Ancak vSayıştayın bu hususu kanuna aykırı bularak zimmet çıkarması üzerine bu sıfatın dilekçiden alındığı,
Danıştayda görülen davalarda, emsal kişi Cahit Turgay’ın eski yazıya vakıf bulunduğu ve kütüphanede 

çalıştıp>.ıası sebebiyle uzmanlığı kanunun tarifine uygun bulunduğu; dilekçinin davasında ise, kendisinin 
fakülte mezunu olmadığı halde asistanlar üzerindeki uzmanlık kadrosunu işgal ettiği, ancak kendisinin uzman 
olmadığının kararlaştırıldığı görülmüştür.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilckçcsiııde vaki i.s(cği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1078 29 . 1 . 1976

1721/1721 - 18 . 6 . 1974 (Dilekçi : Türk vatandaşlığına geçmek istemekte-
AHMET KARAHOCA dir.)
499 Lübecke Westpost- 52 Bremer Papier Fb.
VVeltpapen Batı - ALMANYA

Dışişleri Bakanlığının 2 . 8 .  1974 gün ve 520.0.25/101 sayılı cevabî yazısında : Hükümetimizin özel poli
tika uyguladığı yerler arasında olan Batı Trakyada yaşıyan soydaşlarımızın çok istisnai haller dışında Türk 
vatandaşlığına alınmalan mümkün olmadığından ve dilekçi bu istisnalara girmediğinden vatandaşlığa alın
masının sakıncalı olduğu, ancak soydaşlarımızın Almanya’da biriktirdiği paralarını yurdumuzda değerlen
direbilme olanağının mevcut olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaman dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. _

Karar No. Karar tarihi

1079 29 . 1 . 1976

1722/1722 - 18 . 6 . 1974 (Dilekçi : 1 . II  . 1941 tarihinden önce geçen hiz-
AHMET HAMDi CELP * metlerinin borçlandırılmasını istemektedir.)
Bergama Turabey Mh. 2. Hacıakka Çıkmazı No. :3

BERGAMA
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 19 . II . 1974 gün ve 20.7/05-263-06 sayılı cevabî yazısın

da ; Dilekçinin 1934 - 1941 tarihleri arasında maaşlı geçen hizmetleri 4085 sayılı Kanuna göre borçlandırıl- 
dığı ancak ücretli geçen hizmetinin borçlanma dışı bırakılmış olduğu ve ayrıca ücretli hizmeti için 4923 sayılı 
Kanuna göre borçlanma talebinde bulunmadığı, bu nedenle dilekçi hakkmda yapılan borçlanma işleminde 
bir yanlışlık bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü.şUnUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1080 29 .-1 . 1976
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ODilekçcnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1723/1723 - 18 . 6 . 1974 (Dilekçi : Toprak verilmesini talep etmektedir.)
ADNAN TARLASIZ
Ömerli Köyü Çatalça - İSTANBUL

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının 31 . 10 . 1974 gün ve 3806/14756 sayılı cevabî yazısında : 1757 
sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu uyarmca Bakanlar Kurulu karariyle reform bölgesi olarak ilân 
edilen Urfa ili dışında dağıtım yapılmadığı. . ^

Ancak mezkûr kanun gereğince tescilli Hazine arazilerinin bulunduğu yerlerde, kiralama yönetmeliği ve 
448 sayılı Tamim esasları dairesinde işlem yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : DUekçinin yukanla özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine oy 
birliğiyle karar verildL

Karar No. K arar tarihi

1081 29 . 1 . 1976

1724/1724 - 18 . 6  . 1974 (Dilekçi : Haksız tasarrufla doğan. 5 yılı aşan açık-
KASIM TU CRU L ta kaldığı sürenin borçlandırılmak suretiyle değerlendi-
Hanımeli Sok. Aksaray Apt. 34/3 rilmesini istemektedir.)

Sıhhiye - ANKARA

Gereği dUşünüMU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isfteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen  ̂ 140 say ıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine o y  

birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1082 29 . 1 . 1976

1726/1726 - 18 . 6  . 1974 (Dilekçi : D D da çalınırken pul üzerindeki yolsuzluk
A RİF BOZKURT nedeniyle mesul tutularak vezifesine son verildiğinden
Üsküdar Ihsaniye Mah. Tosun Paşa Sok. N o .: 5/3 emekliye ayrıldığını bildirerek, mahkeme sonucu beraat

Üsküdar - İSTANBUL ettiğinden aradaki terfi haklarını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıknasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar vcriMi.

Karar No, Karar tarihf

1083 29 . 1 . 1976



1727/1727- 18 . 6  . 1974 (Dilekçi: 31 . 10 . 1973 sayılı Resmî Gazetede ya-
OSMAN GÜRAY yınlanmış bulunan 717205 sayılı Kararname ile okulun
îst. Balıkçılık ve Su Ürünleri Meslek Lisesi öğr. 1977 yılına kaçlar Tarım Bakanlığına devredilmesi hük- 
Koruma Demeği Başkanı İSTANBUL münün iptal edilerek okulun Millî Eğitim Bakanlığında

kalmasını istemektedir.)

Gcrc^ dUşUnUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi yeya  
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal' görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. ,

K arar No. Karar tarihi
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(Dilekçenin tarilı ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1084 29 . I . 1976

1729/1729 - 18 . 6  . 1974 (Dilekçi: Muayene ve tedavi ücretinin ödenmeme-
M. NESİP ÖZTÜRK sinden şikâyetçidir.)
Bahadırlar Sokak Süer Apt. Daire 5

Kurtuluş - Cebeci - ANKARA 

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 16 . 8 . 1974 gün ve 14884 sayılı esvabı yazısında: Dilekçi
nin muayene ve tedavisi ile ilgili gider belgeleri 1425 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin uygulanması ile 
ilgili tüzüğün tanımladığı, resmî sağlık kurumlarından alınmadığından tutarının ödenmediği, bilâhara dilek
çinin rahatsızlığının âcil olması ve grafisinin dışarıda çekilmesine dair resmî sağlık kurumundan aldığı ra
poru ibraz etmesiyle tedavi giderinin 6.8.1974 gün Ve 32/09-544-000-0 sayılı ödeme emri ile dilekçinin aylık 
aldığı bankaya gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği yerine getirildiği cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1085 29 . 1 . 1976

1730/1730- 18 . 6  . 1974 (Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmimdeki Karama-
MEHMET SARICACAĞLU medcn şikâyetçidir.)
Yeni Yol. Cad. Karakoç Apt. Daire 5

AMASYA

1) Derece terfii ayrımı yapılmaksızın bütün memurların aynı süre içinde terfiinin sağlanması,
2 ) 1970’den evvel ve sonra memur olupta muvazzaf askere gidenlerin askerlikte geçen sürelerinin terfline 

sayılması gibi, 1970’den evvel serbest meslek sahibi olupta vatanî görevini yaptıktan sonra Devlet memuru 
olanların da, askerlikte geçen sürelerinin terfiine sayılmasını talebetmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya
* •

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nd  
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıimnsma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1086 29 , 1 , 1976



1731 1731 - 18 . 6 . 1974 (D ilekçi: Çarşı ve mahalle bekçisi olarak 34 yıl
ABDULLAH BEKLEYEN hizmet ettiğinden bahisle emekli aylığı bağlanmasını
A şa^ Bağlar istasyon Cad. 51 aci Sok, No. ; 221 istemektedir.)

DİYARBAKIR

tçişleri Bakanlığının 20 . 8 . 1974 gün ve 188806 sayılı cevabî yazısında: Dilekçi yürürlükte bulunan 
29 Nisan 1330 tarihli Çarşı ve Mahallât Bekçileri Kanununa tabi olarak 1929 yılında göreve başladığından 
söz konusu kanunda emekli aylığı bağlanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamakta, ayrıca anılan personele, 
emekli ayhğı ve birtakım sosyal haklar getiren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 772 sayılı Çarşı ve 
Mahalle Bekçileri Kanunu 1965 ve 1966 yıllarında dilekçi görevden ayrıldıktan sonra yürürlüğe girdiğinden 
dileğinin yerine getirilmesinin mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuknrda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçeıüu t^ıih vc Xo. su ile saliibiiiin adı, adresi ve dile«kr:e özetiyle komisyoıj kararı)

1087 29 . 1 . 1976

1732/1732 - 18 . 6 . 1974 (Dilekçi: 1425 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak
BAHADDIN YALGIN eski emeklilerin mağduriyetlerinin önlenmesini istc-
1932 intisap PTT Md. Emekli BANDIRMA mektedir.)

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.s1eği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eyledi^ cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1088 29 . 1 . 1976

1733 1733 - 18 . 6 . 1974 (Dilekçi: Türk vatandaşlığına alınmasını istemek-
ASiYE KOYUNCU tedir.)
Göktaş Köyü KİLtS

içişleri Bakaiıhğının 13 . 8 . 1974 gün ve 7822 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Türk vatandaşlığına geç
me hususunda bir müracaatına ra.stlanmadığı, bu işlemin yünitülebilmesi için 403 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin ve buna ilişkin yönetmeliğin 1 0  ncu maddelerine göre tescil dosyasının düzenlenip tamamlanarak 
içişleri Bakanlığına gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1089 29 . 1 . 1976
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(Dilckçomıı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilokçe özetiyle komisyon kararı)

1734/1734 - 18 . 6 . 1974 
AHMET SEVlNÇ
Meşeli Köyü Kâzımpaşa - SAKARYA

(Dilekçi : istiklâl Mcuhlyası verilmesini talep 
etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 6 . 8 . 1974 gün ve 985/109281 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesine dava ikame ettiği bildirümektedir.

Gereci dUvünUldU : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği tuıkkında iİKİli ve yetkili 
yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 ııci maddesine ait işlerden olnınsı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yaptlmasuıa malıai görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1090 29 . 1 . 1976

1735,1735 - 18 . 6 . 1974 
ALÎ ERDOGAN ve ark. 
Maliye Vergi Memuru

(Dilekçiler : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meden şikâyetçidir, memurlar arasmda huzursuzluğu 

LÂDİK doğuran: Taban, tavan tahdidi, terfi süreler farkı, 
kademe ve derece dilimleri arasındaki farkların gideril
mesini talep etmektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
t:ısansına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalannı diizenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1091 29 . 1 . 1976

1742/1742 - 24 . 6  . 1974 
İSMET KIROGLU
İst. Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Teknik Md. 
Muavini Saraçhane - İSTANBUL

(Dilekçi : Kanun hükmündeki 12 sayılı Kararname
de değH^klik yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açtki snan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Konıi.s>onumuznıuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu çaltşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1092 29 . 1 . 1976
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(Dilokçenin tarih ve No. su ik  sahibinin adı, adncai ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1743/1743 - 24 . 6 . 1974
MESUT EĞtN vasisi MESUDE EGIN
Sıhhiye Serçe Sk. No. : 33/14 ANKARA

(Dilekçi : Doğurtan maliil olduğunu bildirerek 
toptan ödeme yapılarak hizmeti tasfiye edilmiş olan 
haha'iindan kendisine maaş hağlanmasmı istemektedir
ler.)

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 5 . 9 .  1974 gün ve 20-6-04-431-005 sayılı cevabî yazısında : 
Adı geçenin de 6 . 1 .  1962 tarihinde âdi malül olarak emekliye sevk edilmesi üzerine 7 yıl hizmetine kar
şılık kendisine 10 . 10 . 1962 tarih ve 17280 sayılı fişle Müdürler Kurulunun 9 . 10 . 1962 tarih ve 9708 sayıh 
karan gereğince toptan ödeme yapılarak hizmetlerinin tasfiye edildiği,

Son çıkan kanunlar tevdiatçılar ve bunlann dul ve yetimleri lehinde yeni bir hüküm getirmediğinden 
dilekçe sahibi Mesut Eğin’e babasının tasfiye edilen hizmetlerinden dolayı aylık bağlanmasına kanunen im
kân görülemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesindeki isteği Komisyonumuz çalı.şmala- 
nnı düzenleyen 140 sayıb Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal sörülmcdİKîne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1093 29 . 1 . 1976

1745/1745 - 24 . 6  . 1974 
ÖZCAN TAVUKÇUOGLU 
Kuzguncuk, Tufan Sok. No. : 47/5

Üsküdar - İSTANBUL

(Dilekçi : 1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü madde
sine «Kıdem tazminatına esas olacak ücrete hizmetliye 
bir sene içersinde işveren tarafından iş mukavelesi dahil 
ve harici olarak ödenen paraların tümü de dahil edilir 

' ve bu ücret esası son sene üzerinden nazara alınır:» hük-
' münün ilâve edilmek suretiyle değiştirilmesini istemek

tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yakarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sa>ılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonıımu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birtiğiyk kxırar >erildi.

Karar No. Karar tarihi

1094 29 . 1 . 1976

1746/1746 - 24 . 6 . 1974 
KERiM  ÜSTÜN
Sümerbank Pamuk Satınalma ve Çırçır Fb. 
P. K. : 24 ADANA

(Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
meden şikâyetçidir.

Tahlil durumu değişenlerde meydana farklılı
ğın düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği dUşUnUldU : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
nuıddesinc ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birKğiylc karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1095 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adread ve dilekçe ozetiyk komisyon kararı)

(Dilekçi : Vefat eden babasının İstiklâl Madalyasını 
almak istemektedir.)

1750/1750 - 24 . 6  . 1974 
YUSUF İNCESUR 
Şehit Hulûsi Aytekin Sokak No. ; 22

Beykoz - İSTANBUL
Millî Savunma Bakanlığının 26 . 9 . 1974 gün ve 109682 sayıh cevabî yazısında : Dilekçinin talebini havi 

evrakın kararnameye alındığı ve madalya vesikası tanzim edildiğinde, kendisine verilmek üzere askerlik şube
sine gönderileceği bildirilmektedir.

Gereği dU -̂ünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteffi ilgili ve yetkili İdarî 
mcrcice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1096 29 . 1 . 1976

1752/1752 - 24 . 6  . 1974 
ARSLAN TOPAÇLIOĞLU
Z. Baba Mah. Türkeş Cad. Türkeş Apt. No ; 17/4 
D : 9 Bakırköy - İSTANBUL

(Dilekçi : Vatanî görevini yaparken öten oğlunun, 
ölüm sebebinin tespit ettirilmesini ve bu konuda ihmali 
görülenler hakkında kanunî takibata geçilmesini iste
mektedir.)

Jandarma Genel Komutanlığının 8 . 1 1 .  1974 gün ve 4085 sayılı cevabî yazısında : 119 ncu Seyyar Jan
darma Alayı 1 nci Tabur 1 nci Bölük Tabur Karakolu kapı nöbetinde görevli Jandarma Eri Bülent Topaçlı- 
oğlu’nun aynı görev yerinde nöbetçi olan Jandarma Eri Haydar Özcan’ı kazaen piyade tüfeği ile başından 
vurarak ölümüne sebebiyet verdiği ve bu olaydan teessüse kapılarak kendi tüfeği ile intihar ettiği bildirilmek
tedir.

Gereği dUşünUldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal gariilmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1097 29 . 1 . 1976

1757/1757 - 24 . 6  . 1974 
ALİ ULVl KALAYCIOĞLU 
3. Cadde 47. Sokak No. : 3/7

Bahçelıcvler - ANKARA

(Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin geçici 2 nci maddesinin (H) bendinin 2 nci fıkra
sındaki : (Yükseköğreni n görmemiş olanlarda hiç bir 
şekilde 4 ncü dereceye geçmemek) hükmünün kaldırıl- 
masını, 30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle; ilk intibakla
rında nazara aUnmamış olan maddenin (C bendinin 

a) ğ fıkralarında gösterilen hizmetlerin, öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddedeki tavanı aşıp - aşmadık
larına bakılmaksızın üç senede bir derece yükselmesi verilmek suretiyle intibakları yapılır, artan yd kesirleri 
girdikleri derecede - kademede geçmiş sayılır şeklinde düzeltilerek, mağduriyetlerinin önlenmesini istemekte
dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi \e y n  

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nd  
maddesine ait i<̂ lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca Inr işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1098 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih v'e Xo. su ile sahiiıinin adı, adresi ve dilekçe (»zetiyle koruisyon karan)

I76M761 - 24 . 6 . 1974 
SALİH AKYOL
tstanbul ndediycsi Genel Evrak Müdürü

İSTANBUL

(Dilekçi : f.ise mezunu olduğunu 12 saytlı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile 4 ncü derecenin son kade
mesinden yukarıya yükselemeyeceğine dair hükmün 
kazcındnj;^ hakları ihlâl etmekte olduğundan .şikâyetçi
dir.)

Gereği dü^inUidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanıın dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansiiia konu t e ^ l  eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyonumıı/ca bir i:$lem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1099 29 . 1 . 1976

1762; 1762 - 24 . 6 . 1974 
YAHYA VURGUN 
İstanbul Cad. No. : 175 C

(Dilekçi : Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep 
etmektedir.}

Bakırköy - İSTANBUL

Içişlcfi Bakanhğının 13 . 8 . 1974 gün ve 7782 sayılı cevabî yazısında ; Aslen Azcrbeycanlı olup, Sovj’ct 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine dönmek isteyen dilekçi, 493 sayıh Kanunun 20 nci maddesi gcreğince 
mezkûr devletin resmî makamlarından vatandaşhğına kabul edileceğine dair belgeyi ibraz etmek şartıyle dile
ğinin yerine getirilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşüniilflU : Dilekçinin VTikarda ö/eti açıklanan dilekçeninde vaki i;;teği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal gcnülmctliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1HX) 29 . 1 . 1976

1763/1763 - 24 . 6  . 1974
EMİNE KARAOĞLU
Yenicc Mah. Akpınar Sokak No. ; 6

(Dilekçi : Y ar git aydaki davası ile ilgilendiğini vc 
davasının bulunduğu I nci Daire Başkanı ile görüş
tüğünde, ihsası reyd(^ bulunulması üzerine / nci Hukuk 
Dairesini reddettiğini ancak hu dilekçenin dosyaya kon- 
mcytp zayi edildiğinden ve ret ettiği dairenin davasını 
karara bağlamış ohnasından şikâyetçidir.)

Gereği düşüniildii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki Lsteği Komisyonumuz çalı^ 
malanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait İ!>lcrden olması hasebiyle Komisyoıumıuzca bir 
işJem yaphınasıııa malıal BörüImediyîiK' oy birliğiyle karar veriJdi.

K ırar No. Karar tarihi

1101 29 . 1 . 1976



1770/1770 - 24 . 6 . 1974 (Dilekçi : 12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararna-
ALİ ÜLKÜ menin ilk ve ortaokul mezunu memurları, fazlasıyle
Şerefiye Cad. No. : 12 VAN mağdur ettiğinden şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasunsına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumuz çajışnıalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca hir i<$1em yapılmasına mahal Köriilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

49 —

(DUekçenin tarih ve No. su de aaJıibiain adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1102 29 . 1 . 1976

1772/1772 - 24 . 6 . 1974 (Dilekçi : 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Ka-
RIFAT GÜLPINAR nununun değiştirilmesini istemektedir.)
Merkez Çiftçi Mallarını Koruma Bşk.

KÜTAHYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu t<^kil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci

I

maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kapr verildi.

Karar No. Karar iarihi

1103 29 . 1 . 1976

1773/1773 - 24 . 6 . 1974 (Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna-
SELİM ENGtNÖZ meden şikâyet etmektedir, görevde iken, sonradan yük-
Gökclere Sok. No. : 29 5 seköğrenim yapanların kararname ile mağdur^ T^duk-

Kızıltoprak - İSTANBUL larını bildirerek düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çaJışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1104 29 . 1 . 1976
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(Dil'eJtçenjn tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özıetiyle kıomisyon kam n)

1774/1774 - 24 . 6  . 1974 (Dilekçi : Ölü ekinden emekli ayitğı bağlanmasını
KEZBAN KEŞKEKOĞLU istemektedir.)
Kadıköy Mah. Bağdat Cad. 3 ncü Esendal Sk.
No. : 25/3 İZMİT

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 5 . 9 .  1974 gün ve 20-6/02.331-004 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçinin ölü eşi 40 yaşından fazla olduğu için 5434 sayılı Kanunun 545 sayılı Kanun ile kaldırılan 125 nci 
maddesi gereğince sandıkla tevdiatçı olarak ilgilendirildiği, kaldırılan 126 ncı madde gereğince de «tevdiatçılann 
müddetleri ne kadar olursa olsun (aylık bağlanamayıp) yaş haddinden veya malul olarak emekliye ayrılanla- 
rın da kendilerine, ölümleri halinde ise dul ve yetimlerine toptan ödeme yapılır.» hükmünü amir bulundu
ğundan, tevdiatçı olarak vefat eden dilekçinin eşine T. C. Emekli Sandığına tabi geçen 5 yıl 10 ay hizmetine 
karşılık anılan hüküm gereğince ve Müdürler Kurulunun 5 . 5 . 1944 gün ve 4327 sayılı kararı ile bir defaya 
mahsus olmak üzere toptan ödeme yapıldığı.

Ancak merhumun eşi 1239 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmasını talep etmekte ise de mezkûr kanunun 
1 nci maddesi «fiilî hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra ölen (iştirakçilerin) ölüm tarihinde başkasının 
yardımı olmaksızın hayatlarını tievam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuk
larına yazı ile sandığa müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 6 8  nci 
maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı başlanır» hükmü yer aldığından tevdiatçı olan merhumun eşine 
aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

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

K arar No. K arar tarihi

1105 29 . 1 . 1976

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip
fçel Milletvekili Tabiî Üye İzmir Milletvekili Sivas Senatörü

Süleyman Şim.^ek M uzaffer Yurdakuier Neccar Türkcan Âdil Altay

Kâtip
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Rozgeyik

Karar adedi : 150 

Dilekçe adedi : 174



DÖNEM : 4 TOPLANTI ; 3

T® II© Ma B’i»
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı : 12
Tevzi tarihi 

1 3 . 5 ,  1976 Perşembe
(n i lckçcn în  tarilı vc No. su iî<* saîıibiııin adı, adresi  vc dilekçe» özeliyle komisj'on k a r a n )

1784/1784 - 24 . 6 . 1974 (Dilekçi : Sağ’ık karnesi alamamaktan şikâyet et-
KEMAL KUTKU mcktcdir.)
Deniz Bostanlısı 1810 Sokak Renk Apt. No. : 2 1

Karşıyaka - İZMfR

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 4 . 9 .  1974 gün ve 19588 sayılı ccvabî yazısında : 1425 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesi uyarınca emekli, adî ınaluliük veya vazife malullüğü aylığı alanlara ve bunlann 
bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri için düzenlenen sağlık karnesinin 26 . 6  . 1974 günü dilekçinin 
adresine gönderildiği bildirilmektedir.

GorcRİ düşünüldü : Dilefcçiııîn .VM!;aHa ö ĉîj açıi'clınan dilekçesinde vahi is^cpi yerine gcfirildigi cihet.’e 
Konıicvonumu::ca bir içlem yapılmasına mahal g ?rjlınedlğine oy birHğîytc karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

1106 29 . 1 . 1976

1786/178^ - 24 . 6 . 1974 (Dilekçiler : Çarşı ve mahalle bekçisi olarak emek-
AHMET HİLMİ TORUN ve arkadaşı liye ayrıldığını, borçlanmak sureliyle eski hizmetlerinin
Girişhane Mah. Ay Sokak No. : 10 BURSA ihyasını istemektedirler.)

CaJışma Bakanlığının 22 . 10 . 1974 gün ve 9.2.3/2-1019/20560 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin, dileğinin 
yerine getirilebilmesi için Sosyal Sigortalar K urım u Genel Müdürlüğüne başvurması gerektiği ve durumunun 
incelenerek buna göre işlem yapılacağı bildirilmektedir,

I

Gejcği düşünüldü : Dilckçinf’n yii’̂ arda özeti açîk!:tnan dilekçesinde vaki isteği hakkında iÜgîi ve j'ctkUi 
idari mercie müracaatı gerektirdiği ciîıctle Konîisjonumuzca bir işlem yapıhnasma mahal görillmediğine oy 
birlglylc karar verikii.

Karar No. Karar tarihi

1107 29 . 1 . 1976



1787/1787 - 24 . 6  . 1974 (Dilekçi : Tapulu arazisinde ağaç kesimine müsaade
HAŞAN ÇEVİK edilmesini istemekte ve tapusunun iptal edilmesinden
Vezir Köyü ARTVİN şikâyet etmektedir.)

OiTnan Bakanlığının 19 . 8 . 1974 gün ve 5035-35 24153 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin muhtelif 
tarihlerde aynı yere ait müteaddit talepleri olduğu, ancak, ağaç kesimi istenen bu yerin 6831 sayılı Kanuna 
göre devlet ormanına bitişik ve orman sayılan yerlerden olup 4785 sayılı Kanuna göre devletleştirilmiş oldu
ğundan talebinin yerine getirilmesinin mümkün olmad'ğının kendisine bildirildiği ve tapu komisyonu kararıy- 
Ic anılan yerin tapusu iptal edilerek 1 . 1 1 .  1952 gün ve 71 yevmiye numarasıyle Hazine adına tapuya tescil 
edilmiş olduğu ve bilâhara dilekçinin 30 . 3 . 1966 tarihinde Artvin Asliye Hukuk Hâkimliğine açtığı tapu 
iptal davası da takipsizlik nedeniyle müracaatta kaldtğından yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

—  2 —

(Dilûkçeııin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilokçe özetiyle komisyon karan)

1108 29 . 1 . 1976

1789/1789 - 24 . 6  , 1974 (Dilekçi : Vekil imam olduğunu. Diyanet İşleri kad-
HÜSNÜ ERDEM rosuna alınmamakta olduğunu, eline geçen 606 lira ile
Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii Baş imam ve geçinemediğini bildirerek şikâyet etmekte ve durumunun
Hatibi LÜLEBURGAZ düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı!;lanan dilekçesinde vaki işleği kanun teklifi veya 
tnsans^na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisjon-jmuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1109 29 . 1 . 1976

1791/1791 - 24 . 6  . 1974 (Dilekçi : Oğlunu öldüren katilin A f Kanunu kap-
ALt ŞENSOY samı dışına çıkarılmasını istemektedir.)
Mahkeme Mübaşiri SİLİFKE

Gereği düşünüldü : Af Kanunu çıktığından, dilekçinin yukarda özeti açıklaıun dilekçesinde vaki istoği 
hakkında Komisyonıınııızca bir işlem yapılmasına mahal göı'.ilmediğine oy birliğiyle Icarar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1110 29 . 1 . 1976



— 3 —

(Dilekçtaim tarih ve No. su ile salıibiniıı adı, adrea ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1792/1792 • 26 . 6  . 1974 (Dilekçi : Ölen eşinden emekli ikramiyesi almadı-
M UZAFFER KÜRŞAT ğntı. kendisine emekli ikramiyesi verilmesini istemek-
Esat Caddesi No. : 35/5 ANKARA tedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 8 . 1974 gün ve 20-4/67920-24/14-681-09 sayılı cevabî 
yazısında : Danıştay üyesi iken vefat eden Haşan Adil Kürşat^ın fiilî hizmet süresinin 21 yıl 11 ay 21 gün 
olup, 25 yıldan az bulunduğundan emeklilik ikramiyesi verilmeı-ine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği dUşUniildU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
yargı on;anlanna müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisjonjmuzca bir ivîem yapılmasına mahal görülmediğfne 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarih

1111 29 . 1 . 1976

1793/1793 - 26 . 6 . 1974 (Dilekçi : 2 yıl süreli meslek kurslarmı bitiren me-
A. ŞEVKÎ TU RG U T ' murlarm, bu öğrenimlerinin değerlendirilmesini iste-
Şeker Fabrikası Malzeme Anbar Şefi MALATYA mektedir.)

Gereği düşUnUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddenne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1112 29 . 1 . 1976

1795/1795 - 2S . 6  . 1974 (Dilekçi : Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan
ÜÇLER TANATAR borçlarınm tecilini, icra takiplerinin durdurulmasmt

ŞEREFLİKOÇHİSAR istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teküfi veya 
tasansına konu teşkil eyledzği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddeMne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

J113 29 . 1 . 1976
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(Dilokçcrtin tarih ve No. su ile sahibânin adı. adresi re dileilcçc özetiyle ıkomisyon kararı)

1800/1800 - 28 . 6 . 1974 
AHMET KARACA 
2 no. lu Vergi Dairesi Müdürü

(Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hüiimündeki Kararna
menin 36 ncı maddenin I2la-h fıkrasının ek geçici 

KONYA 2 nci maddede yer almasını, eski - yeni meslekî kurs 
mezunları arasında bir tefrik yaratdmasına meydan 
verilmemesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : DMekçinin yukarda özeti açı!:lanan dilekçesinde vaki isteği kanun tekLfi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cilıetle Komisyonıunuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir Lşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1114 29 . 1 . 1976

1801/1801 - 28 . 6 . 1974
SADİ ARIBAŞ
Vergi Kontrol Memuru

(Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
nin 36 ncı maddenin 12la-b fıkrasının ek geçici 2 nci 

KONYA maddede yer almasını, eski - yeni meslekî kurs mezun
ları arasında bir tefrik yaratılmasına meydan verilme
mesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı2.1anan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumun; çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1115 29 . 1 . 1976

1825/1825 - 2 . 7 .  1974 
AHMET GÜÇLÜ
Abdıilgani Mah. Yeni Cami Sok. No. : 49

VEZİRKÖPRÜ

(Dilekçi : I . 3 . 1969 - 1 . 3 .  1970 tarihleri arasın
da emekli olan memurların az emekli ikramiyesi aldık
ları için mağdur olduklarından şikâyet etmekte hu 
mağduriyetlerinin giderilmesini istemektedir.)

Gerc-gi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıF ianan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği eihctle Komisyonumu?: çahşmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunim 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon;:muzca bir işlem yapılmasına mnhal görülmediğine oy 
birliğiyle karar venIdL

K arar No. K arar tarihi

1116 29 . 1 . 1976
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(K lekçeııin  tarih ve No, su ile saliibinin adı, adnesi ve dilekçe özetiyle komisyün kamrı)

1826/1826 - 2 . 7 . 1974 
FATMA PEKDEMİR 
Bulancık No. : 13/29 
Büyük Ada Köyü

(Dilekçi : Kocalma bağlanan maaşın, vefan doîayt- 
sıyle kendisine bağlanmasını istemektedir.)

GİRESUN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dikkçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teflcil eylediği cihetle Komisycnumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nd  
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildL

Karar No. Karar tarihi

1117 29 . 1 . 1976

1830/1830 - 2 . 7 . 1974
M. ŞEMSETTİN GÖZEN
Ihlamur Dene Cad. Serince Apt. No. : 94/12

Beşiktaş - İSTANBUL

(Dilekçi : 1 . 3 . 1969 - 1 . 3 . 1970 tarihleri arasın
da emekli olan memurların az emekli ikramiyesi aldık
ları için mağdur olduklarından şikâyet etmekte bu mağ
duriyetlerinin giderilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkLınan dUekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
m:;ddesine alt işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar serildi

Karar No. Karar tarihi

1118 29 . 1 . 1976

1827/1827 - 2 . 7 . 1974 
1831/1831
MEHMET ŞALVARLI
TaçkaJe Mah. Mehmet Paşa Çıkmaz Sok No. : 6

VEZİRKÖPRÜ

(Dilekçi : I . 3 . 1969 - 1 . 3 .  1970 tarihleri arasın
da emekli olan memurların az emekli ikramiyesi aldık- 
Uırı için mağdur olduklarından şikâyet etmekte bu mağ
duriyetlerinin giderilmesini istemektedir.)

Geret^ düşIinüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıkinnan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sajah Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birüğiyle karar verildL

K arar No. K arar tarihi

1119 29 . 1 . 1976



m

1828 - 1828 - 2 . 7 .  1974 (Dilekçiler : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karama-
HALİT ALPKAYA ve ark. ıneden şikâyet etmekte ve üüzeiltilmesini istemektedir.)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ANKARA

' Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklif! veya 
tasarısına konu teşkil eyied:ği cihetle KomisyonumHZ çalışmalanıtı düzenleyen 140 sayılı Knnonun 5 nd  
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

_  6 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile .vıhibinin adı, adresi ve dilokçe özetiyle komisyon kanarı)

1120 29 . l . 1976

1833/1833 - 2 . 7 .  1974 (Dilekçi : İş talep etmektedir.)
HURŞİT TAVŞANOĞLU
Bcrta Bağçılar Köyü ARTVİN

Çalışma Bakanlığının 26 . 9 . 1974 gün ve 19014 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Karayolları 102 nci 
Şube Şefliğinde işe başlamış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetliili 
idari mercilerce yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli> 
ğ'yle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1121 29 . 1 . 1976

1834,1834 - 2 . 7 .  1974 (Dilekçi : Emekli ayJığmın yükseltilmesini İst emek-
SERVET BATMAZ tedir.)
Şemşettin Günaltay Cad. Tüccarbaşı Akıpınar Apt.
No. ; 169/16 Erenköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 31 . 10 . 1974 gün ve 20.2/136362'sayılı cevabi yazısında ; 
Dilekçinin aylığı 1101 ve 1425 sayılı kanunlara göre yükseltildiği ayrıca son çıkan kararnameler ve Bakan
lar Kurulu kararı gereğince 1 . 3 .1970 tarihinden önce bağlanan emekli adi malullük vazife malullüğü 
dul ve yetim aylıldannın yükseltilmesinde uygulanacak eşitlik esaslarının, 1101 sayılı Kanunun ek 2 nci mad
desi yuyarınca kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan raporda belirtildiği üzere ilgilinin m üracaatlan 
aranmaksızın en yaşlısından başlamak üzere doğum tarihlerine göre sıra ile yapılmakta olduğu bildirilmek
tedir.

Gereği düşümiMü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idart 
mcrcilerce yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1112 2» . \ . 197ft



1835/1835 - 2 . 7 .  1974 (Dilekçi : Sosyal Sigortalar ile Emekli Sandığı Ka-
YAŞAR ÇANAK nununa tabi hizmetlerinin birleştirilmesini istemektedir.)
Danteîacı Sokak No. : 15/ B

Bakırköy - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 19 . 8 . 1974 gün ve 20.9/7.77/3043 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi hizmetleri ile birleştirilmesini istediği 3 . 4 .  1938 - 24 . 3 . 1942 
yılları arasında geçen hizmeti, 4644 sayılı Kanunun jürürlük tarihi olan 1 . 1 2  , 1944 tarihinden önce ol
duğu için emeklilik keseneği kesilmediğinden emeklilikte geçerli hizmetlerden sayılamadığı.

Dilekçi halen Sandıkla ilgili bir görevde olmayıp sigortaya tabi bir görevde bulunduğundan yukarda anı
lan tarihler arasında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığınca borçlandırılarak sigorta hizmetleri ile birleştiril
mesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

— 7 —

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

1123 29 . 1 . 1976

1843/1843 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : Tek ders sınavlarının yatılı okula ahna-
MURAT DEMİR AY cak öğrencilerin seçme sınavlarından önce yapılmasını
Akdeniz Cad. No. : 19/2 Anıttepe - ANKARA istemektedir.)

l ^

Millî Eğitim Bakanlığının 13 . 1 . 1975 gün ve 1047 sayıh cevabî yazısında ; 1974 - 1975 öğretim yılında 
21 Mayıs 1975’te derslerin kesileceği, 24 Haziran 1975’e kadar bütünleme kursları 10 Temmuz 1975’e kadar da 
bütünleme sınavları sürdürüleceği ve bu tarihte öğreti .lenler kurulu toplanarak öğrencilerin sınıf geçme 
durumlarının kesin olarak saptanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl.^nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına nıalıal görülmediğ'ne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1124 29 . 1 . 1976

1850 1850 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : Köy Enstitüsü mezunu olarak 16 yaşında
MUSTAFA YANIK iken rüşt kararı aranmaksızın vazifeye başladığını fakat
İlköğretim Müfettişi ADANA 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca rüşt

kararı almayanların 18 yaşından önce geçen hizmet 
sürelerinin terfi ve emekliliğe sayılmamasından şikâyet 
etmekte ve düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin >ııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu te ^ I  eyled;ği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına m ahal.. görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1125 29 . 1 . 1976



1851'1851 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : TCDD 6 ncı İşletme Müdürlüğünün yan-
İSMAİL SÜMER ÇELİKKAYA //j karan clolayısıyle tren hadisesi yüzünden işten çıkar-
TCDD 6 . İşletme Md. ADANA nJdığından şikâyet etmektedir.)

Ula-ştırma Bakanlığının 30 . 1 . 1975 gün ve 1451 saydı cevabî yazısında : 7 . 1 . 1974 tarihinde Zeytinli 
İstasyonunda trenlerin çarpışması olayında Hareket Memunı İsmail Sümer Çelikkaya 6  ncı İşletme Disiplin 
Kurulunun 5 , 3 .  1974 gun ve 1974/37 sayılı kararı ile «Teşekkülle ilişiğinin kesilme» cezası verildiğinden 
mezkûr karar TCDD personel yönetmeliğinin 121/T> maddesi gereğince 1 1 . 4 .  1974 tarihinde kesinleştiği, 
bu konuda Adana 2 ncı Ağır Ceza Mahkemesinde açîlan kamu davasının ise 1803 sayılı Af Kanunu ile 
düştüğü bildirilmektedir.

Gcrcgi dü>üniilc!U : Dilekçinin yukarda ö/cti aç>klanan (Mckçcsindc vaki istcsi hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapür.msina ma!ıal güKihnedîğâıc oy birliğiyle k ıra r verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 8 —

- (Diloikçenkı tarih V€ No. sıı ile sahibiınn atlı, adresi ve <lile.kçe özetiyle komisyon karan)

1126 29 . 1 . 1976

1858/1857 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : İlçe Jandarma Birlik Komutanını şikâyet
NADİR BEDRİ KARAKULAK ve ark. etmektedir.)
4 ncü Sulh Hukuk Mah. Kalemi ANKARA

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 25 . II . 1974 gün ve 7020/20986 sayılı cevabî yazısın
da : Yapılan öldürülme olayı ile ilgili bir ihbara, üçe Jandarma Komutanlığınca el konulduğu suçlu görülen 
kişilerin soruşturması yapılmak üzere ilçe merkezine celp edildikleri fakat hiç »bir k:m-eye işkence yapılma
dığı, kelepçe vurulmadığı ve bu tarz bir şikâyetin varit olmadığı bildirilınektedir.

Gereği dü^nüi'dü : Dilekçinin yuknrda özeti açJdanan dilekçesinde vaki isteği hakk;nda Konılsyonu- 
mıtrca bir işlem ynp:!:nasına mahal gîmiSmcdiğlnc oy birliğiyle knrar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1127 29 . 1 . 1976

1863,1863 - 9 . 7 .  1974 (Dilekçi : Devlet Güzel Sanatlar Akamemisi İç Mi-
GÜLGÜN TUNÇOK mari bölümünden mezun olduğunu, 12 sayılı Kanun
16254 İmar Md. Beyoğlu Durum Dürosu Raportörü Hükmündeki Kararname ile 3 yd  .süreli yükseköğrenim

Saraçhane - İSTANBUL yaptığından 10 ncu dcrecenin 3 ncü kademesinden gö
reve haşlaîiılmalc.rından şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuknrda özeti açıManan dilekçesinde vnki kanun (eklifi veya
tasansına konu teşkil eylediği cihetic Komisyonumuz çahşmaıannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 ncı 
m.ıddesine ait işlerden olması l»sei)Iyle Komi.syonumu/ca bir işlem yaptimanna mahal görUJmodiğüne oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1128 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dileikç« y^etiylc komisyon karan)

1867/1867 - 9 . 7 . 1974 
ÜSTÜN KIRDAR ve ark.
Çekmece Nükleer • Araştırma Mer. PK. 1 (Hava
alanı) İSTANBUL

(Dilekçiler : Atanı Enerjisi Komisyonu €Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde» hizmet ak- 
tiyle çalışan personel olup işçi statüsünde bulundukla
rının kesinlikle saptanmasını ve mağduriyetlerinin ön
lenmesini istemektedirler.)

Gercgî diiştinülda : Dilekçinin jukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki işleği kanan teklifi veya 
tjisansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumaz çahçnıalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıascbıyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğ'yle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1129 29 . 1 . 1976

1870/1870 - 1 2 . 7 .  1974 (Dilekçi : İntibakının düzeltilmesini istenmektedir.)
MERAL DİREN
İst. Bel. Planlama Md. Maket Bür. Elamanı

İSTANBUL

İçişleri Bakanlığınm 1 7 . 2 .  1975 gün ve 5023 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 1 . 3 .  1975 tarihinden 
itibaren bütün hizmetlerinin, giriş derecesi olan 10 ncuderecenin 3 ncü kademesi üzerinden hesap edilerek 
intibakının yapılacağının İstanbul Valiliğinden alınan yazıdan anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Düekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirildiği cUıctle, Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
kurar verildi.

Karar No. K arar twihi

1130 29 . 1 . 1976

1871/1871 - 12 . 7 
OSMAN ASLAN 
Bağlıca Köyü

1974

Kale - M .\LATYA

(Dilekçi : Tarım Kredi Kooperatifinde çalışırken 
haksız muameleye maruz kalarak işinden çıkarıldığından 
şikâyetle, 1803 saydı Kanunun yürürlüğe girmesi nede
niyle eski görevine atanmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dllei.çinin yukarda özeti açıklanan dıkkçesinde vaki isteği hakkında UgHi ve yetkili 
İdarî mercie müracaatı gerektirdiği cihetle, Komisyonumuzca Tıir işlem yapılmasına mahal günilmediğû;e oy 
birliğiyîe karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1131 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su He sûhibinin adı, adresi vc dilekçe özetiyle konıis^'on karan)

1881/1881 - 1 2 . 7 .  1974 
MÜRVET PEKMEZCAN 
Cemal Gürsel Cad. Mercan Apt. 117; 11

Dikimevi - ANKARA

(Dilekçi : Eşinin iş kazası sonucu öldüğünden ha- 
hislie çocuklarına aylık bağlanmasını istemektedir.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığmm 23 . 7 . 1975 gün ve 3596 sayılı cevabî yazısmda : Dilekçinin ölü sigortalı 
eşinden kendisine ve çocuklarına aylık bağlanmasına dair isteğinin Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne intikal 
ettirildiği 'anılan Genel Müdürlükçe yapılan incelemcde müteveffa Nuri Pekmezcan’ın Bağ - Kur Sigortalılık 
tarihi ile ölüm tarihi arasında hiç prim yatırmadığı ve 927 TL. prim borcu olduğu,

Bu nedenle hak sahiplerine toptan ödeme şeklinde de herhangi bir ödeme yapılmasmın mümkün olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği diMinUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği 
muzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmcdiğinc oy birliğiyle karar verildi.

hakkında Komisyonu-

K arar No. K arar tarihi

1132 29 . I . 1976

(Dilekçi : Fahrî asistanlıkla geçen sürenin emeklilik 
süresine sayümasım istemektedir.)

1883;i88S - 12 . 7 . 1974 
METiN ERMAN 
S. S. K. (İstanbul Hastanesin) de 1 nci İç Hastalık
ları Servisi İç Hastalıkları Uzmanı

Kocamustafapaşa - fSTANBUL
t \

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
(asansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine »d  işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1133 29 . 1 . 1976

1884/1884 - 12 . 7 . 1974 
HÜSEYİN CAN 
Tepebaşı Sanayi Odası İnşaatı İSTANBUL

(Dilekçi : Muvafakati ile bahçesine orman bakım 
evi yapılması sonucu, huzuru kaçıran olayların meyda
na geldiğinden ve hilâhara Orman Aşletmesince yerinin 
istimlâk edilmesinden şikâyet etmektedir.)

Onnan Bakanlığının 25 . 10 , 1974 gün ve 1632 sayılı ccvabî yazısmda : Dilekçinin arazinin istimlâk sure
tiyle satınahndığı ve parasının ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açiklanan dilekçesinde vaki isteği 
muzca bir işlem yapılmasına malıal ({örülmcdiğ'nc oy birliğyle karar verildi.

hakkında Komisyonu-

Karar No. K arar tarihi

1134 29 . 1 . 1976



1888/1888 • 12 . 7 . 1974 (Dilekçi : Millet Partisine Hâzineden yardım yapıl-
h a y r e t t i n  ÇİÇEKDAG mau gerektiğini bildirerek bunun için Anayasada deği-
Karanfil Sok. No. : 57/4 ANKARA fiklik ya da madde ilâvesi yapılmasmt istemektedir.

Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda öze ti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
fasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmedlğfne oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

11 —

(Dilokçenin tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1135 29 . 1 . 1976

1893 1893 - 23 . 7 . 1974 (Dilekçi : Köy kâtiplerinin ücretlerinin asgari ücret
ZEYNEL ABDULLAH ULVAN > seviyesine göre ayarlanmasmt ve sosyal güvenliklerinin
Hüyük Bucağı Köyler Kâtibi Beyşehir - KONYA de teminat altma alınmasmı istemektedir.)

içişleri Bakanlığının 16 . 10 . 1974 gün ve 29754 sayılı cevabî yazısında : Köy kâtiplerine, yürürlükte bulu
nan 442 sayılı Köy Kanunu gereğince, köy gelirlerinin verdiği olanaklar nispetinde ücret ödendiği.

Ancak, köy görevlilerinin sosyal güvenlik ve malî sorunlarının günün şartlarına uygun bir şekilde çözüm
lenmesini öngören Köy kanunu tasarısının Bakanlıkça yeniden hazırlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1136 29 . 1 . 1976

1895/1895 - 23 . 7 . 1974 (Dilekçi : Gayrimenkülüne gecekondu yapıldığmdan
1950/1950 - 1 2 . 8 .  1974 bu tecavüzün men'ini istemektedir.)
ALI RIZA ERGİN 
Gaz Yolu Üstü No. ; 87
Sobalı Çiftliği Derince - IZM lT

içişleri Bakanlığının 16 . 12 . 1974 gün ve 9817 sayıh cevabî yazısında ; Dilekçinin 2 . 4 .  1974 tarihinde 
Kocaeli Valiliğine müracaatta bulunduğu, 5917 sayılı Kanun gereğince tahkikat yapılması için dilekçiye ve 
mütecavize tebliğat yapılması hususu mahallî zabıtaya bildirildiği ancak, adı geçenin şikâyetini geri aldığını 
tetkik memuruna beyan ettiğinden yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birl.ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1137 29 . 1 . 1976



—  12 —

(Dilekçenin tarilı ve No. su ile sahibinin adı,2dresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1896/1896 - 23 . '7  . 1974
HÜSEYİN GÜRBÜZ
Uluğbcy Ortaokulu Müdürü vc Türkçe öğ.

(Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin ek geçici 2 vr 3 ncü maddelerinin değiştirilme
sini ve intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

ANKARA

Gereği düşünüldü : Düekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çahş.nalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine a;t işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına nıalıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1138 29 . 1 . 1976

1899/1899 - 23 . 7 
İHSAN KÜSE 
Karşıyaka Mah.

1974 (Dilekçi : Kızının kaçırıldığından ve suçluların ya
kalanmadığından şikâyet etmektedir.)

ALAÇAM

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 6 . 1 1 .  1974 gün ve 235087 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin kızını kaçıran Yakakent Belediye Başkanı Yılmaz Biber ve arkadaşlarının olayı müteakip firar 
ettikleri, yapılan sıkı takip sonucu Yılmaz Biber ve suç ortaklannın yakalanarak adlî makama şevkle tutuk- 
landıklan anlaşılmıştır.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin >7ikarda özeti açıklanan dilekçcsiîîde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
yargı organlanna müracaatı Rcrcktirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı K;uuıııun
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis} onumuzsa bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle kanır verildi.

K arar No. K arar tarihi

1139 29 . 1 . 1976

1912,1912 - 23 . 7 . 1974 
NECATİ YORGANCI 
Lütfipaşa Camii İmam - Hatibi

(Dilekçi : Diyanet İşleri hizmetinde 9 yd 1 ay 18 gün 
maaş ve ücretsiz olarak sadece kendisine tahsis edilen 

Tire • İZMİR zeytinliğin gelirinden geçimini sağlayarak çalışiiğını; bu 
hizmet süresinin bilâhara atandığı Emekli Sandığına 
tabi hizmeti ile birleştirilmediğinden mağdur olduğunu 
bildirerek çare bulunmasım istemektedir.)

Gereği dü<;ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait İşlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına muhal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1140 29 . 1 . 1976



1913/1913 - 23 . 7 . 1974 (Dilekçi : Millî Savunma Bakanhgı hesabına Hava
NEVZAT TANIR Lisesinde okurken disiplin kurulu kararıyle okuldan
Namık Kemal Cad. No. ; 65 çıkartıldığından, 1 200 TL. tazminatın kaldırılmasını

Şirinycr - İZMİR istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 1 7 , 1 .  1975 gün ve 04339 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin talebi 1803 sayılı 
Kanunun 15 nci maddesinin (B) bendi gereğince affedilmiş bulunduğundan, takibattan vazgeçildiği ve bu
husus 19 . 9 . 1974 gün ve 54981 sayılı yazı ile İzmir Muhakemat Müdürlüğüne bilgi verildiği bildirihnek- 
tcdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan diiclcçesindc vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görüimed;ğ‘nc oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

~  13 —  —

(I>ilekçeııin Urih ve Xo, su ile sahibinin adı, adresi ve dilokç« özetiyle komisyon kam rı)

1141 29 . 1 . 1976

1922/1922 - 23 . 7 . 1974 (Dilekçi : T. C. Emekli Sandığına devredilen kese-
ZEKl DENİZALP nek, ödenek,'prim ve ikramiyelerin iadesini talep etmek-
Şarşı Mah. No. : 87 RİZE tedir.)

T. C. Emekli »Sandığı Genel Müdürlüğünün 24 . 10 . 1974 gün ve 20.6/23-775-58 sayılı cevabî yazısın
da : 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesi gcrcğince kesenek iadesi yapılabilmesi için sadece emekliliğe tabi 
hizmet müddetinin 5 yılı doldurması gerektiği.

Dilekçinin Rize Tapu Sicil Muhafızlığında ve Rize Belediyesinde olmak üzere cem’an 7 ay hizmeti bulun
duğu ve anılan kanun gereğince hizmetin 5 yıldan az olması nedeniyle ilgiliye herhangi bir ödeme yapılma
sına kanunen imkân bulunamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
İdarî mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal göriilmediğme oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1142 29 . 1 . 1976

1927,1927 - 2 . 8 .  1974 (Dilekçi : Sakat olduğunâajı bahisle if isteğinde bu-
HÜSEYİN BAYGIT lunmaktadır.)
Semerciler Mah. Lâtif Sok. No. : 4

ADAPAZARI

Çalışma Bakanhğının 28 . 11 . 1974 gün ve 22570 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin durumunun kayıtlı 
bulunduğu Sakarya Şubesinden sonılduğu, adı geçen şubeden alınan cevapta : Yönetmeliğin 15 nci maddesi 
gereğince, şubede kayıtlı sakat ve eski hükümlülerin durumunu bildiren listelerin hazırlanarak bu gibileri 
çalıştırmakla yükümlü bulunan işyerlerine ve kuruluşlara gönderildiği ve bu listede dilekçinin de adının bu
lunduğu belirtilmekte, işyerlerinden istek vaki olduğu takdirde davet yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vald isteği hakkmda Komlsyonu- 
mu/ca bir işîenı yapılmalına mahal görüîmcdiğ’nc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1143 29 . 1 . 1976



_  14 —

(Dilckçerıin tajıih ve No. su ile s&hibinin adı,adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1930/1930 - 2 . 8 .  1974 (Dilekçi : Özel uçakla Ingiltere’den getirdiği eşya-
LEMÎ ÖZGÜN lann emniyet teşkilâtı ve T. B. M. M. ce tstanbtıl Yeşil-
Lüleburgaz Noterliği LÜLEBURGAZ koy Gümrüğünde el konulduğundan bahisle eşya^armın

iade edilnıesini istemektedir.) •

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 15 . 10 . 1974 gün ve 76250/145-78663 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 
dileği ile ilgili İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde yapılan incelemede adı geçen hakkında açılmış herhangi 
bir soruşturma bulunmadığı, eşyaların gümrüğe alındığı tarih ve numarası bilinmediğinden yapılacak bir işlem 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçcsir^de vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
İdarî mercic müracaatı gerektirdiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem >apdmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

144 29 . 1 . 1976

1933/1933 - 2 . 8 .  1974 (Dilekçi : Evinin ve arazisinin vergiden muaf tutul-^
IIALÎL ÇAYLI masmı istemektedir.)
Bük Köyünden DEVREK

Maliye Bakanlığının 19 . 11 . 1974 gün ve 60590 sayılı cevabî yazısında : Dilekçiye ait arazinin değerlen
dirilmesinde bir yanlişhk olduğu ve düzeltildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dflekçfmn yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mcrcice yerine getirildiği cihetlc. Komisyonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1145 29 . 1 . 1976

1935/1935 - 2 . 8 .  1974 (Dilekçiler : Kore Harbinde hastalanıp Tokya as-
DURtYE ve BAHRİYE DİNÇER kerî histanesinde tedavi gören ve vefat eden Selahattin
Erzurum Vakıf İş Hanı,Kat 2 No. ; 25 Dinçer'den vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanma-

ERZURUM sını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalaruıı düzenleyen 140 layılı Kanonun ' 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir içlcm yapılmasına mahal görülmediğine oy 
biriiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

. 1146 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih vo No. su ile saJıibiııîn adı, adresi ve'dilcikçe özetiyle komisyon karan)

1936/1936 - 2 . 8 .  1974 
KİMYA TAPAN 
Özdemir Kırboğa eliyle 
İl Tahrirat Kâtibi

(Dilekçi : 1623 ve 1425 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılmak sureliyle ölen eşinden aylık bağlanmasını ta
lep etmektedir.)

KIRŞEHİR

Gereği düşüiiü2dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonıunuz çab^malannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1J47 29 . 1 . 1 9 7 6

1941/1941 - 2 . 8 .  1974
VESİYLE DÖNER
Sultan Ahmet Tavukhane Sok. No. : 24

ve(Dilekçi : Borçlanmak suretiyle hizmet ihyası 
isteğe bağlı sigortaya devamının sağlanmasını ve emekli 
maaşına müstehak olmasını istemektedir.)

İSTANBUL

Çalışma Bakanlığmm 6 . 1 1 .  1974 gün ve 23302 sayılı cevabî yazısında : Konunun Sosyal Sigortalar 
Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği mezkûr genel müdürlükçe : 506 sayılı Kanunun 85 nci madde
sine göre isteğe bağlı sigortaya devam edebilme şartlarından birisi de sigortalılara daha evvel aylık bağlan
mamış veya toptan ödeme yapılmamış olması gerektiğini, halbuki dilekçinin talebi üzerine primlerini toptan 
ödeme şeklinde aldığı ve sigortalılıkla ilişiğinin kesildiği dosyasının incelenmesinden anlaşıldığı bu nedenle 
primlerinin borçlanmak sureliyle ihyasına imkân olmadığından dileğin yerine getirilmesinin mümkün görül
mediği bildirilmektedir.

Gereği dU:^Unüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına maiıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1148 29 . 1 . 1976

1943/1943 - 2 . 8 .  1974
4018/4018
HAYDAR KUŞ
684 Sokak No. : 19 İkinci Kadriye Mah.

Çimentepe - İZMİR

(Dilekçi : Jandarmada geçen hizmetlerine karşılık 
emekli maaşı bağlanmasını veya toptan ödeme yapılma
sını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Gene! Müdürlüğünün 24 . 10 . 1974 gün ve 2442 sayılı cevabî yazısında : Dilek
çinin hizmeti 1861 sayılı Jandarma Efradı Kanunu hükümlerine göre geçmiş olup bu hizmeti emekliliğe 
veya sigortaya tabi olmadığı.

Ayrıca, Jandarma efradı 6981 sayılı Kanun ile vSandıkla ilgilendirildiği ve dilekçinm hizmetleri bu tarihten 
önce geçmiş olduğundan Sandıkla yapılacak bir işlem obnadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık im an dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
İdarî mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektiıdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal gönümediğlne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1149 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibioin adı, adrm  ve dilekçe özetimde kouusyon karan)

1947/1947 - 2 . 8 .  1974 
SUAT ALLAHVERDt 
6. Sok. Elif Apt. No. : 60/7

(Dilekçi : 1803 sayılı A f Kanununun 15jD maddesi
nin, Üniversiteler arası kurul tarafından yanlış değer
lendirildiğini iddia etmektedir.)

Bahv'elicvler - ANKARA

Millî F£ğitim Bakanlığının 18 . 12 . 1974 gün ve 47456 sayılı cevabi yazısında : Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığının 25 . 11 . 1974 gün ve. 1630 sayılı mütelaasına göre kurul kararının Af Kanununun nıh ve mak
sadına uygun olarak tatbik edildiği ve kendilerine kayıt hakkı tanınan öğrencilerin geçen yıl fakülte ve yüksek
okullara kesin kaydını yaptırmış öğrencilere nazaran ön kayıt şartı aranmaksızın kaydedilmeleri suretiyle 
daha avantajlı durumda oldukları sonucuna varıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıî<lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yeîkili 
İdarî mercie veya yarçı organlarına müracaatı (gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalınmalarım düzenleyen
140 sajnlı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olnıssı hasebiyle 
mahal görülmediğine oy birliğiyle lıarar verildi.

Komisyonumuzca bir Işîem yapılmasına

K«rar No. K arar tarihi

1150 29 . 1 . 1976

1952/1952 - 12 . 8 . 1974 
NE$ET DOGAN 
Vakıflar Köyü Mecitözü - CORUM

(Dilekçi : Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin, gö
rev malulü sayılamayacağına dair kararının iptal edil’ 
meşini istemektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istcğ'. Komisyonumuz çaîışma- 
b n n ı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hüsebiyle Komisyonumuzca bir 
işîem yaptîmnsına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Kam r tarihi

1151 29 . 1 . 1976

1954/1954 - 1 2 . 8 .  1974
MACÎT VARLIK
Emek Mah. 60. Sokak No.

(Dilekçi : Memuriyete girdikten sonra yabancı dil 
smavlannt kazananlara verilen ikramiyelerin istirdadı

4 3 ANKARA ile bu durumda olanlara bir derece terfi verilmesini 
ta'ep etmekte ve 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin de bu şekilde değiştirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin j-ukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmaLnnnı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olmadı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yap:lmas:na mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi

Karar No. K arar tarihi

1152 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeıijle komisyon kararı)

19741955 1955 - 1 2 . 8  
2195/2195
MEHMET FAHRİ ODABa\ŞI 
Veznedar C amii Sokak No. ; 15 
Arzuhalci Araç - KASTAMONU

(Dilekçi : Arzuhalcilik, ayni zamanda 1238 sayılı 
Kanunun 35 nci maddesi uyarınca, vatandaşların noter
den verdikleri vekâletnamelere müsteniden resmi ma
kamlar nezdinde iş takibi ve intaç etmekte iken resmî 
makamlarca kanuni temsilcilik hakkının sebepsiz olarak 
çiğnendiğinden ve tanınmadığından şikâyet etmektedir.) 

Gereği düşünüldü : Bir yerde üçten az avukat bulıınması halinde, o yer Hukuk Mahkemesi ve icra daire
lerinde arzuhalciler baroya kayıtlı olmak kaydıyla vekâlet icra edebilirler.

T. C. Emekli Sandığına. Millî Savunma Bakanlığına yaptığı müracaatlar, bulunduğu mahal dışında mercilcr 
olduğundan vekâlet icrasına yetkisi bulunmadığından t;debin reddine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1153 29 . 1 . 197fi

1956/1956 - 1 2 . 8 .  1974 (Dilekçi : Orman yangınlarını önlemek için acele
ARİF KARAMAN tedbir alınmasını bu hususta bı'r kanun çıkarılmasını
Cebrail Mah. Tabakoğlu Sokak No. : 3 istemektedir.)

KASTAMONU
CfCreği düşünüldü : I>ilekçinin yukanla özeti açıkir.nan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 

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

Karar No. Karar tarihi

154 29 . 1 . 1976 *

1975/1975 - 20 . 8 . 1974
HAVVA ÖZYURT
(,'arşı C ad. Cengiz Sk. No. : 50

Yenimahalle - ANKARA

(Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin 
(;;) fıkrası gereğince, kocasından aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 4 . 1 0 . 1974 gün ve 20-4/01-414-08 sayıh cevabî yazısında : 
Dilekçinin müteveffa eşine 6741 sayılı Kanuna göre ayhk bağlandığı, ancak mezkûr kanunda «asgari 5 sene 
emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartıyle tedavisi gayrimemkün bir maluliyete duçar olup, herhangi bir 
şekilde kazancı ve başkasının yardımı olmaksızın idamei hayat imkânı kalmayan adi malullere (mezkûr Kanu
nun 48 nci maddesinde yazılı hususlar nazarı dikkate alınmak suretiyle) 15 sene fiili hizmeti bulunan ma
luller gibi maaş tahsis olunur.

Ancak bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez»

Keza. 5434 sayılı Kanuna 2 . 3 .  1970 gün ve 1239 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci maddesinde ise «fiilî 
hizmet süresi 5 yıh doldurduktan sonra vefat eden i.jtirakçilerin ölüm tarihinde başkasının yardımı olmak
sızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına yazı ile 
Sandığa müracaatlarını takip eden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 68 nci maddesindeki 
esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır» denilmektedir. *



Bu duruma göre; dilekçinin eşinin 9 yıl 10 ay hizmeti bulunduğu ve hizmette iken vefat etmemiş oldu
ğundan 1239 sayılı Kanun kapsamma girmediği ve 6741 sayılı Kanuna göre bağlanmış olan aylıklarda dul 
ve yetimlere intikal edemeyeceğinden dilekçi hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal Körülmccliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —

(Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibinin adı, aıdresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1155 29 . 1 . 1976

1980 1980 - 20 . 8 . 1974 (Dilekçi : Belediyece İstimlâk Kanununda yazılı
SÜLEYMAN AYHAN usullere riayet edilmeden istimlâk işlerinin yürütülme-
Alipaşa Mah. Pirkinik Cad. No. : 110 SİVAS sinden şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : DUekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yarjp 
organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1156 29 . 1 . 1976

198! 1981 1- 26 . 8 . 1974 (Dilekçi : 1 . 3 . 1970 den sonra emekli olanlar hak-
HAMDİYE KARDEŞ kında uygulanan intibak hükümlerinin kendisine de
1740 Sok. 16/5 Çam Apt. Kor. İZMİR uymüanmasmı istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 31 . 12 ., 1974 gün ve 20-14/07-487-22 sayıh cevabî yazısında ; 
Dilekçinin emekli aylığı 1101 ve 1425 sayılı kanunlar gereğince yükseltildiği ve 1 . 3 .  1970 den önce emekli 
olanların Bakanlar Kurulunun 10 . 1 . 1974 gün ve 7/7711 sayıh kararı uyarınca yapılacak yükseltme iş
lemlerinin doğum tarihlerine göre ilgililerin müracaatları aranmaksızın sıra ile yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

N 1157 29 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. s ‘i ile sahibinin a«.lı, adresi ve dilekçe özctiyl« komisyon karariy

1988/1988 - 26 . 8 . 1974 (Dilekçiler : Bulgaristan'da geçen hizmetlerinin horç-
M EH M ET KOCABAŞ ve ark. landınimak suretiyle emeklilikte fiilî hizmetlerine sayıl-
A. Hamdi Tanpınar İlkokulu BURSA masmı talep etmektedirler.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 27 . 11 . 1974 gün ve 20-1 11 sayılı cevabî yazısında : 54.’4 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 1 nci paragrafına göre dilekçiler Türk uyruğunda olmadıkları gibi.

Ayrıca Bulgaristan Hükümeti ile aramızda hizmetlerin birleştirilmesi konusunda yapılmış bir sözleşme 
bulunmadığı.

Keza 3656, 3659 sayılı kanunlar ve değişiklikleri ile 657, 1327 sayılı kanunlarda da bu kabil hizmetlerin 
derece ve kademe aylığının tespitinde sayılmasına dair bir hüküm bulunmadığından anılan hizmetlerin sayıl
masına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşUnUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1158 29 . 1 . 1976

1999/1999 - 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : Sakat olduğundan bahisle iş talep etmek-
ALf HIFZI ERDOĞMUŞ trdir.)
Çarşı Mah. İplik Fabrikası Cad. No. ; 29

ERZİNCAN

Çalışma Bakanlığının 28 . 11 . 1974 gün ve 22579 sayılı cevap yazısında : İsteğinin İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği adı geçen müdürlükçe, yönetmelik gereğince hazırlanan listede 
dilekçinin de adının bulunduğu, işverenlerce istenildiğinde işe yerleştirilmesine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği diişiiııüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıkk:nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1159 29 . 1 . 1976

2001/2001 - 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : Bahasmdan yetim aylığı bağlanmasını
İSMAİL SÜVARİ talep etmektedir.)
Yerli Hanında Memiş

Milâs - MUĞLA
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . II . 1974 gün ve 20.13/013241 sayılı cevap yazısında : 

Dilekçinin İzmir Askerî Genel Hastanesinden aldığı raporda (Başkasının fiilî yardımı olmadan hayatını 
idame ettirir) denildiğinden durumunun 1239 sayılı Kanuna uygun olmadığından dilekçiye anılan kanuna 
göre aylık, bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkkınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1160 29 . 1 . 1976



2002,2002 - 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : Sivil göreve geçmeden evvel T. S. Kuv-
NU RETTİN ÜNAL -vetlerinde ash. olarak geçen hizmet sürelerinin 8 sayılı
Kartaltepe Cad. Karakol Sok. No. : 35 9 Kanun Hükmünde Kararname gereğince değerlendiril-

Bakırköy - İSTANBUL meşini intihakma sayılmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 6 . 1 .  1975 gün ve 20-14/14-161-09 sayılı cevabî yazısında ; 
1 6 . 9 .  1969 tarihinde isteği ile emekliye ayrılan dilekçinin 1425 sayılı Kanuna göre emekli aylığının yükseltil
diği ve 1 . 3 . 1970’den önce emekli olanların Bakanlar Kurulunun 10 . 1 . 1974 gün ve 7/7711 sayılı kararı 
gereğince yapılacak yükseltme işlemleri ilgililerin müracaatı beklenmeksizin doğum tarihlerine göre sıra usulü 
ile yapılacağı, anılan karar muvacehesinde son görev aylığında beklemiş olduğu 1 yıl 15 gün süre değerlen
dirilmek suretiyle 4 ncü derecenin 2 nci kademesine intibak ettirilerek 1 . 6 .  1973 tarihinden geçerli olmak 
üzere aylığının yükseltileceği ve farkların kendisine ödcneceği, 8 sayılı Kanun Hükmündeki kararname gereğin
ce Ast. Buşçavuş olarak çalıştığı sürelerinden dolayı 11 nci dereceden başlatılmak suretiyle intibakının düzel
tilmesi isteği ise, 8 sayılı Kararname 1 . 3 .  1970 tarihinden sonra emekli olanların intibakiyle ilgili olduğundan 
onılan tarihten önce emekliye ayrılmış bulunanlara ait bir hüküm bulunmadığından anılan kararnameden 
yararlanmasına imkân görülemediği bildirilmektedir.

(ıcrcği dii<}ünü!dü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mcrcie veya yargı orsanlnmıa müracatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ilklerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bit işlem yapılmasma 
malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

—  20  —

(Ditekçeniiıı tarih ve No. su ille sahibinin ad], adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

161 29 . 1 . 1976

2004 2004 - 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : S sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ALAETTİN GÜNGÖR gereğince intibakının düzeltilmesini istemektedir.)
Beşevler. tzzet Beltan Sok. No. ; 20 4

Göztepe - İSTANBUL
\

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 5 . 1 2 .  1975 gün ve 20-14 12-233-01 sayılı cevabî ya/ısm- 
da : İsteği ile emekliye ayrılan dilekçiye 1 . 4 .  1962 tarihinde 510.50 lira aylık bağlanarak. 11 520 lira emek
li ikramiyesi ödendiği,

Dilâhara 1101 ve 1425 sayılı kanunlar gereğince intibakı 6 ncı derecenin 1 nci kademesi üzerinden saptan
mak suretiyle aylığının yükseltildiği.

Ayrıca 1 . 3 .  1970 tarihinden önce emekli olanların. Bakanlar Kurulunun 10 . 1 . 1974 gün ve 7/7711 
sayılı karan uyarınca yapılacak yükseltme işlemlerinin ilgililerin müracaatı beklenmeksizin en yaşlısından baş
lamak suretiyle sıra usulu ile yapıldığı,

Dilekçi son görev aylığında 1 yıldan az süre kaldığından anılan Bakanlar Kurulu kararma göre intibakına 
herhangi bir değişiklik olamadığı gibi,

8 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 1 . 3 .  1970 tarihinden sonra emekli olanların intibakları ile 
ilgili olup anılan tarihten önce emekliye ayrılmış bulunanlara ait bir hüküm taşımadığından dilekçinin mez
kûr kararnameden faydalandırılarak intibakının buna göre düzeltilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüidii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1162 29 . 1 . 1976
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(I>ilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adnead ve diLekçc özetiyle komisyon kanan)

2014/2014 - 3 . 9 . 1974 
ZEKİ DENİZALP 
Çarşı Mah. No. : 87

(Dilekçi : 1479 sayılı Bağ - Kur Kanununa «Mali- 
yecle kayıtlı götürü vergiye tabi esnaf, ticaret, sanat er- 

RİZE babının 10 senelik muafiyetten yararlandırılmadı» ile 
Bağ - Kura kayıt edilmelerini sağlayacak bir ek madde 
ilâve edilmek suretiyle anılan kanunun değiştirilmesini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1163 29 . 1 . 1976

(Dilekçi : Savunmamızı kendi imkânlarımızla geniş
letme yolunda görüşlerini ve temennilerini bildirmek
tedir. )

2015,2015 - 3 . 9 . 1974 
İSMAİL SEFA DÜLGER 
588 Lüdenscheid - Germany Postfach ; 1428

DEÜTSC HLAND
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mercie müracaatı }5,eıektirdiği cihetle Komisy<mum'j/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. K arar No. K arar tarihi

1164 29 . 1 . 1976

2016'2016 - 3 
YILMAZ UR 
188 Sok. No.

1^74 (Dilekçi : İzmir Devlet Hastanesinin göz doktorun
dan şikâyetçidir.)

182,16 İZMİR

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 15 . 10 . 1974 gün ve 4106 sayıh cevabî yazısında -.'Konunun m a
hallen incelettirildiği, inşaat ve iddia edilen şikâyetlerin varit olmadığı bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılnıasınii mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1165 29 . 1 . 1976

(Dilekçi : Şeref aylığı bağlanmasını istemektedir.)2019 2019 - 13 . 9 . 1974 
ZEKERİYA ERDEMİR 
îstidacı Alâatfin Afalay eliyle (Sece Köyü)

Kurşunçavuş - POSOF

Millî Savunma Bakanlığının 22 . 10 . 1974 gün ve 110078 sayıh cevabî yazısında : Bakanlık kayıtlarında 
dilekçinin kaydına rastlanmadiğı ve şubesine müracaatla durumunu sorması gerektiği bildirilmektedir.

. G ereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği h ak lında  idari mercie

müracaatı gerektiği cilıet.'e. Kom isyonum uzca bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birliğiyle
karar verildi. Karar N o. Karar tarihi

1166 29 . 1 . 1976
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(D ilekçenin tarih  Ve î^o. su ile sahibinin adı, adresi v'e dilekçe Özetıy’l ’e kom isyon k a ra rı)

2020/2020 - 13 . 9 . 1974 (Dilekçi : İş Kanunundaki kıdem tazminatı hükmü-
MEHMET YILMAZ * nün işçiler lehine değiştirilmek üzere olduğunu öğrendi-
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı KARS ğini, işçilerin bu hakkı işverenler aleyhine istismar et

tiklerini bildirerek, bu tazminatın işletmeler için yıkıcı 
olmaktan kurtarılmasını istemektedir.)

Gereği dUşiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nd  
maddesii'C ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmakina mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

167 29 . 1 . 1967

2022/2022 - 13 . 9 . 1974 (Dilekçi : 1803 sayılı Genel A f Kanunu kapsamı
2033'2033 dışında bırakılan 5 nci maddenin (A) bendindeki mad-
SAl İH OR( UN deler Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca iptal edilmek-
Bayrampaşa Cezaevi F. 12-203 İSTANBUL le eşitlik sağlanmış fakat 1803 sayılı Kanunun 2 nci

maddesinin (A) ve (B) bentlerinde yer alan maddelere 
5’er yd af öngörülmüştü halbuki Anayasa Mahkemesi 

iptal karan ile A f Kanununun 5 iA  maddesine 12 yıl bir indirim uygulanmakla eşitlik tekrar bozulmuş 
olduğundan. A f  Kanununun 2 nci maddesinin (A) vc (B) bentlerinde de 12 yıllık bir indirim yapılmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1168 29 . 1 . 1976

2023/2023 - 1 3 . 9 .  1974 (Dilekçi : Sakat olduğundan iş talep etmektedir.)
ABDURRAHMAN PAN
Göçen Köyü Çay * AFYON KARAHtSAR

Karar : Çalışma Bakanlığının 9 . 12 . 1974 gün ve 23383 sayılı cevabî yazısından dilekçinin talebinin 
idari mercilerce yerine getirildiği anlaşıldığından Komi.syonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy biHiğiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1169 29 . 1 . 1976



2038/2038 - 13 . 9 , 1974 (Dilekçi : İlçelerinde haşhaş ekimine izin verilmesini
ABDULLAH AKIN istemektedir.)
Akçadağ Levent Nahiyesi Mezracı Köyü

MALATYA

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4 . 1 1 .  1974 gün ve 1563-98733 sayıh cevabî yazısında : Ma
latya ilinin tamamında haşhaş ekimi ve afyon sakızı üretimi 28 . 6 . 1967 gün ve 6/8409 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı gereğince 1967 yılı Sonbaharından itibaren tamamen yasaklanmış olduğu,

29 . 6 . 1971 gün ve 7/2654 sayılı Kararname ile 7 ilde ekimi yapılmakta iken 1972 yılı Sonbaharından 
itibaren tamamen yasaklanan haşhaş ekimi ve afyon sakızı üretimi 1 . 7 .  1974 gün ve 7/8522 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyie 7/2654 sayılı Kararnamede haşhaş ekimini tamamen yasaklayan 2 nci madde yürürlükten 
kaldırılarak yeniden Afyon, Burdur, İsparta, Kütahya, Denizli, Uşak ve Konya illerinde 1974 yılı Ekim ayın
dan itibaren haşhaş ekimine başlanmış bulunduğu, şimdilik 7 ilde yapılan ekimin ilerde genişletilmesi gerektiği 
takdirde dilekçinin isteğinin nazarı itibara alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öiceti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
m u/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmedikine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

— 23 —

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

1170 29 . 1 . 1976

2042/2042 - 13 . 9 . 1974 (Dilekçi : 65711327 sayılı Devlet Memurları Kanu-
HALİT GÜRLEYEN nunda değii'iklik yapılarak 1934 - 1936 yıllarmda yev-
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda Mümeyyiz miyeli işçi olarak geçen hizmetinin intibakına sayılma-

ANKARA sını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öxeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunıu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1171 29 . 1 . 1976

2057 2057 - 18 . 9 . 1974 (Dilekçi : 7 dönüm tarlasının ağaçlandırılmak ge-
RECEP GÜl.H A N  rekçesiyle elinden alındığından şikâyet etmektedir.)
Ören Köyü ACIPAYAM

Orman Bakanlığının 17 . 3 . 1975 gün ve 16.147-53-412 sayıh cevabî yazısında ; 1967 yılında yapılan 
orman tahdidi sırasında dilekçi tarafından zilyetlik iddiasında bulunulan 7 dönüm tarla için ihticaca salih 
belge ibraz edilemediği, etrafının ormanla çevrili ve ornıandan açılma tarla olduğu, vasfı itibariyle toprak 
muhafaza karakteri taşıdığından orman arazisi olarak tahdit kararma bağlandığı, bu kararın itiraz vuku 
bulmadığından hukuken kesinleştiği ve kesinleşen tahdit kararına göre tarla orman sınırı içinde kaldığından 
söz konusu tarla üzerinden dilekçinin hukuken herhangi bir ilişkisi kalmadığı gibi tarladan faydalanmasına ve 
iade edilmesine kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği dUşünüMü : D ilekçinin yukarda ö /e t i açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar N o . Karar tarihi

1172 29 . 1 . 1976



2060 2060 - 27 . 9 . 1974 ' (Dilekçi : Hacir altına alıncJ/ğınJan ve hakkında
SÜLEYMAN DOĞRU YOL ^izli ntaksatlar güdüklüğünden şikâyetle ehliyet ve hak-
Tıp Fakültesi Cad. Okul Sok. 3 10 «Mevsim Apt.» lannın iade edilmesini istemektedir.)

Abidinpaşa - ANKARA

Ulaştırma Bakanlığınm 29 . 1 . 1975 gün ve 42-68-2/970/99 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin PTT Genel 
Müdürlüğünde vazifeye alındıktan sonra muhtelif tarihlerde görevinden ayrıldığı, geçirmekte olduğu ruhi ra
hatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde tedavi ol
masına rağmen fikri sabit düşüncelerin tesirinden kurtulamadığı yıllık izinlerini kullandıktan sonra görevine 
dönmeyerek istifa ettiğinden hakkında müstafi işleminin uygulanmasından başka çare kalmadığının sicil dosya
sının tetkikinden anlaşıldığı,

Avnca hacir altına alınmadığı, kanunî müşavir de tayin edilmediği hususu mahkeme kanalıyle tespit edil-
♦

diği halde, kendisini tatmin etmenin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşüıiüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
niii7ca bir işlem yapılmasına mahal görUlmofliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

— 24 —

(Dilekçenin tarih ve No su ile s^ılıibiıün adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

II 73 29 . 1 . 1976

2061 2061 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçi : Askerlik görevini yaparken anzalandığın-
OSMAN GÜL YÜZ dan bahisle, malûl aylığı bağlanmasını istemektedir.}
Kireçbumu Direkli Sk. No. ; 12/2

Tarabya - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 13 5 .  1975 gün ve 20-13/A0562788 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin askerlik görevini yaparken arzılandığı zam aı ilk tedavi gördüğü hastaneden verilmiş herhangi bir 
rapor ibraz edemediği ve bu hususta resmî bir bilgi ve belge de bulunamadığından malullük durumunun 
incelenmesine imkân olmadığı ve Danıştay 10 ncu Dairesince davanın süre aşımı yönünden reddedildiği cihetle 
aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca hir i l̂enı yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

174 29 . 1 . 1976

2063/2063 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçi : Sakat olduğunu belirterek, if talep etmek-
D. MEHMET AK YOL tedir.)
Siteler Arkası Battal Gazi Mh. No. : 511

ANKARA

Çalışma Bakanlığının 28 . 1 . 1975 gün ve 1202 sayılı cevabî yazısında ; Dileğin İş ve İşçi Bulma Kuru- 
muna intikal ettirildiği, Ankara Şubesince kaydının yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açtkIanan dilekçesinde vaki isteği İdarî nıcrciiercc yerine 
getirileceği cihetle, Komisyonumu/ca bir i«>iem yaphmasına mahal xörülme<iiğine oy birliğiyle kanır verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

1175 29 . 1 . 1976



— 25 —

(Dilekçıenin ta ıih  ve Ko. su ile sa lıib iııiıı a<lı, adresi ve jil« k ç e  özetiyle komisyon İcaran)

2064, 2064 - 27 . 9 . 1974 
SÜLEYMAN ALT AY 
Radyocu, Reşat Tokaz eliyle

(Dilekçi : talep etmektedir.)

ARHAVİ

Çalışma Bakanlığının 4 . 2 .  1975 gün ve 1488 sayılı cevabî yazısında : Süleyman Altay'ın iş talebinin 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, Artvin şubesince durumuna uygun bir iş 
sağlanmasına çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1176 '  29 . 1 . 1976

2065/2065 - 27 . 9 . 1974 
HALİT ATAKAN ve ark.
Yeni Toprak Barajı Cad. 6 ncı Durak No. : 171

ADANA

(Dilekçiler : Adana Tıp Fakültesi Lojman fossepti
ğinin tevlit ettiği f^ayri sıhhi durumun giderilmesini iste
mektedirler.)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 22 . 11 . 1974 gün ve 5220/10299 sayılı cevabî yazısında ; Konunun 
Adana Vililiğine intikal ettirildiği, alman cevapta, kanalizasyon inşaatının tamamlanmadığı ve toplum sağlı
ğının korunması ile şikâyetlerin önlenmesi için inşaatın bir an önce bitirilmesi hususunun belediyeye duyurul
duğu ve durumun Bakanlıkçada takip edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1177 29 . 1 . 1976

2066,2066 - 27 . 9 . 1974 
93/93 C. S.
ALİ GEDİK 
Feneryolu Eyüppaşa 
Daire 7

Sok. Şafak Apt. No. : 7 
Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : 42 sayılı Kanuna göre emekliye sevk edil
diğinden, 1478 ve 1782 sayılı kanunların kendisine uy
gulanarak intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde 'vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
raaddesüıe ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1178 29 . 1 . 1976



-  26 -

(Dıilökçcııin tariiı ve No. su dİ€ sahibindn adı. adıxîaii ve dilekçe özetiyle komisyon kanarı)

2067/2067 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçiler : Devlet memurları yabancı diller eğitim
TURAN GENÇ ve ark. merkezini çalışarak bitirdiğini bildirerek, 12 sayılı Ka-
Konur Sok. No. : 42 ANKARA rarnamc. ile kademe ve derece ilerlemesine dair bazı

hakların verilmesini istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
(avansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1179 29 . 1 . 1976

2068 2068 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçi : A f Kanunundan yararlandığını bildirerek,
ŞEREF DÖNMEZ Libya’ya işçi olarak gönderilmesini talep etmektedir.) ^
Denizli C ad. Konyalı Cami Karşısı No. : 115

Dinar - AFYON KARAHİSAR

Çalışma Bakanlığının 6 . 12 . 1974 gün ve 23301 sayılı cevabî yazısında : Dileğin İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği. Hükümetimiz ile Libya Hükümeti yetkilileri arasında işçi gönderilmesine 
ilişkin bazı ön çalışmalar yapılmış ise de işgücü anlaşması imzalanmamış olduğundan halen anılan Hükümet 
tarafından da ülkemizden işçi talep edilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1180 29 . 1 . 197^

2069/2069 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçi : Köylerinde sel fekâketine uğrayan ailelerin
MUSTAFA EVREN başka yere iskân edilmesini istemektedir.)
Mansurlu Köyü Muht. Feke - ADANA

tmar ve tskân Bakanlığının 20 . 12 . 1974 gün ve 24766 sayılı cevabî yazısında : Binaları sel baskını âfe
tine maruz kalan ailelerin Adana ili merkez ilçesi Belediye sınırları içinde Yeşilova semtine yerleştirilmeleri 
hususunda Bakanlar Kurulundan kararname alınması yolunda öneride bulunulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti ^açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1181 29 . 1 . 1976



— Ö7 —

(Dilakçoııin tartılı ve No. su ile saliibimiiı adı, adresi ve diLekçe özetdyle komisyon kamrı)

2070/2070 - 27 . 9 . 1974 {Dilekçi : 130 inçinin ihbar ücretleriyle kıdem taz-
ABBAS KELİK minatınm ödenmedij^inden ve işten çıkarılmalarından
Bilfer Şirketi işçileri HEKİMHAN şikâyet etmektedir.)

Çalışma Bakanlığının 2 . 1 .  1975 gün ve 1025-24-38/15 sayılı cevabî yazısında : Şikâyet. Malatya Bölge 
Çalışma Müdürlüğünce mahallinde incelenmiş olup ve yapılan işlemlerde 1475 sayılı İş Kanununun 24 ncü 
maddesine göre bir aykırılık bulunmadığı. Bölge Çalışma Müdürlüğünün girişimleri sonucu söz konusu ücret 
ve tazminatın ödenmesi kabul edilmiş iken şirketçe vazgeçildiği, konunun iş mahkemesine götürüldüğü bilâhara 
işveren vekili ile işçiler arasında çıkan münakaşanın ölümle sonuçlanması ile olayın yargı mercilerine inti
kal ettiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1182 29 . 1 . 1976

2071/2071 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçi : T. C. Ziraat Bankasında odacı bekçi ola-
FAHRİ POLAT rak çalıştığını bildirerek mesaisinin 16 saat olması nede-
T. C. Ziraat Bankası Gündoğdu Şubesi RİZE niyle mesai, ikramiye iş güçlüğü gibi haklardan fayda

landırılmasını istemektedir.)
Maliye Bakanlığının 6 . 1 .  1975 gün ve 117004-672 sayılı cevabî yazısında : T. C. Ziraat Bankası persone

line fazla çalışma ücreti ödenmesi Bakanlar Kurulu kararıyle tespit edilmiş olup, taşra teşkilâtında çalışan 
odacı ve bekçi kadrolarında bulunanlara 1974 yılında fazla çalışma yaptırılması ve ücret ödenmesi öngörül
memişti;

Keza Bakanlar Kurulu kararıyle hangi görevler için ve ne miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı verileceği hükme bağlanmış olup odacı ve bekçilere mezkur zamların ödenmesi uygun görül
memiştir.

Bu açıklamalar muvacehesinde dilekçinin isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir iijlenı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1183 29 . 1 . 1976

2074/2074 - 27 . 9 . 1974 (Dilekçi : İş bulamadığı için Türk vatandaşlığından
M ÜKREM İN KURTCEPE çıkmak istemektedir.)
Erçene Köyü AFŞtN

İçişleri Bakanlığının 631-116-938 sayılı cevabî yazısında : 403 sayılı Vatandaşlık Kanununda belirtilen 
belgeleri ibraz ettiği takdirde dileğin yerine getirileceği bildirilmektedir. '

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercilere müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1184 29 . 1 . 1976



— 28 —

(Dfllekçeııin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adi'tvsıi ve dilekoe özetiyle konıdsyon kanarı)

2075/2075 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçiler : Siva'ilı - Karahallı yolunun Karalar kö-
HASAN ÜNAL ve ark. yünden değil, köyün yanından geçirilmesini istemekte-
Çivril Kazası Karalar Köyü DENİZLİ dirler.)

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 18 . 11 . 1974 gün ve 5828 sayılı cevabî yazısın
da : Konunun arazide ve büroda yeniden incelendiği, bu incelemeler sonunda yol standardı bakımından gü
zergâhta herhangi bir değişiklik yapma olanağının bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1185 29 . 1 . 1976

2077/2077 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi : Döner sermayeden ücret aldığından ha-
AHMET ÖZGÜZGÜ hisle emekli keseneklerinin fiilen aldıkları ücret üzerin-
D. Ü. Çiftliğinde Kadrolu İşçi CEYLANPİNAR den kesilmesini istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Gene! Müdürlüğünün 29 . 8 . 1975 gün ve 20-9/11-896-003 sayılı cevabî yazısında : 
Bu gibi personelin intibaklarının 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesinde ve 1425 
sayılı Kanunun ek 2 ve geçici 11 nci maddesinde yer alan esaslara göre 1 . 3 .  1970 tarihinden itibaren 
yapılması kesenek ve karşılıklarının bu intibaklarına göre istenilmesinin sandık müdürler kurulunca karara 
bağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirildiği cihetle Komsyonunuızca bir işlem yaphmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1186 29 . 1 . 1976

2079/2079 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi : İntibakının düzeltilmesini isteıvektedir.)
M. BAHATTİN ÇAT
161 Sok. No. : 4 A Daire : 13 BORNOVA

İçişleri Bakanlığının 4 . 1 2 .  1974 gün ve 260988 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin müktesep hak ve tah
sil durvımuna göre yapılan intibak işleminde herhangi bir yanlışlık olmadığı, ayrıca Danıştaya da dava açmış 
olduğu ve henüz neticelenmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuzun çalış
malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle. Komisyonumuzca bîr 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle k?rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1187 29 . 1 . 1976



— 29 —

(Dilrkçonin tarılı ve No. su ile sahibinin adı,adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2080/2080 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi ; Emekli ikramiyesi verilmesini istemekte-
M EH M ET İÇLİ dir.)
Yukarı Kayabaşı Mah. Merkez Sok. No. : 13

NİĞDE
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 1 . 3 .  1975 gün ve 20-2/01-551-20 sayılı cevabî yazısında : 

Dilekçinin 20 sene 6 ay hizmetine karşılık aylık bağlandığı, daha sonra. 1425 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesi ve 1425 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi uyarınca intibakı 12 nci dercenin 3 ncü kademesi 
üzerinden aylığının yükseltildiği belirtilerek, dilekçinin emekliye ayrıldığı tarihte yürürlükte bulunan 5434 sa
yılı Kanunun 89 ncu maddesinde «Emekli, âdi malullük veya vazife malullüğü aylığı ilk defa bağlananlardan 
fiilî hizmet müddetleri 30 yıh doldurmuş bulunanlara (çekli ikramiyesi) adiyle bu aylıklarına esas tutulan 
vazife aylığı veya ücretleri tutarının bir yıllık toplamı ödenir. Fiilî hizmet süreleri 25 yıl veya daha fazla 
ve 30 yıldan az olanların kurumlarınca re’sen veya istekleri üzerine emekliye ayrılmaları halinde bunlara
30 yılı dolduranlar için verilecek ikramiye miktarının 25 veya daha fazla yıllara isabet eden nispetteki miktarı 
verilir «hükmüne âmirdir.»

Mehmet Içli’nin hizmet süresi 25 yıldan az 20 yıl olduğu cihetle, emekli ikramiyesi verilmesine, kanunen 
imkân görülemediği.

Ayrıca, 1 1 . 7 .  1971 tarihinde yürürlüğe giren 1425 sayılı Kanunun ikramiye ile ilgili ek 6 ncı maddesi 
gereğince dileğin yerine getirilmesinn (1 . 3 . 1971 tarhinden önce emekliye ayrılanların kanun kapsamına 
alınmaması nedeniyle) mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1188 29 . 1 . 1976

2081 2081 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi : Gaziantep N. Öztin Lisesinde kayıt yap-
MEHMET lO PR A K  tiran her öğrenciden 40 liradan az olmamak üzere para
Kollej Tepe Hoşgör Cad. No. : 26/1 a'ındığından şikâyet etmektedir.)

GAZİANTEP
Millî Eğitim Bakanlığının 1 1 . 2 .  1974 gün ve 4273 sayılı cevabî yazısında : Konunun, incelenmesi için 

Gaziantep Valiliğine intikal ettirildiği, soruşturma sonucuna göre alındığı bildirilen paranın, okul müdürü 
M. Nuri Öztin tarafmdan değil. Okul Koruma Derneği görevlilerince alındığı ve okul müdürlüğünün bir suini
yeti bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği diişUnüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1189 29 . 1 . 1976

2082/2082 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçiler : Almanya’da çalışan işçilerimiz Hükü-
HASAN İŞIK ve ark. metin istifasının üzüntü yarattığını ve hükümet huhra-
41. Duisburg Wanheimer Strabe 270 - 276 nmm giderilmesi ile Kıbrıs meselesi hakkındaki görüş

DEUTSCHLAND ve temennilerini iletmektedirler.)
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1190 29 . 1 . 1976



2086/2086 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi : Yurt dışına f>itmek üzere vaki pasaport
NİHAT ŞENOL, talebinin yerine getirilmediğinden şikâyet etmektedir.)
Petrol Sitesi 19 2 Levent - İSTANBUL

İçişleri Bakanlîğı Emniyet Genel Müdürlüğünün 13 . 12 . 1974 gün ve 270816 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin, muhtelif tarihlerde yurt dışında iken zararlı faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden, yurt dışında 
memleketimiz aleyhine de faaliyette bulunabileceği dikkate alınarak 5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci 
maddesi gereğince Bakanlık onayı ile dilekçinin yurt dışına çıkmasının yasaklandığı ve hudut kapılarında 
adına tahdit fişi konulduğu ve bu nedenle dileğin yerine getirilmediği bildirilmektedir.

Gereği düi^ünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıLlanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 30 —

(Dilcıkçenm tarih ve No. su üe sahibimin adı, adresi \e  dilekçe özetiyle koınisyoiiı karan)

İ 19 r  29 . 1 . 1976

2087/2087 - 2 . 10 . 1974 (Dilekçi : 1970 senesinden sonra emekli olup 12 sa-
ABDULLAH ÖZDEMİR  ̂ yılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsamına alı-
Alipaşa Mah. Belediye Sok. No. : 2 2 i narük intihakınm düzeltilmesini istemektedir.)

KÜTAHYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan.sma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonuma ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

192 29 . 1 . 1976

2122/2122 - 23 . 10 . 1974 (Dilekçi : Taşınmaz mallarına fazla olarak tahak-
HÜSEYİN AKBAL kuk ettirilen vergi borcunun kaldırılmasını istemekte-
Kulaksız Köyü KIRIKKALE dir.)

İçişleri Bakanlığının 17 . 1 . 1975 gün ve 2044 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin taşınmazları için 
takdir edilen gayrisâfi irat ihbarnamesine süresi içinde itiraz etmediğinden kesinleştiği tahakkuk eden vergiler
30 . 3 . 1971 gün ve 2/1 numaralı ödeme emri ile tebliğ edildiği buna itiraz ettiği fakat 30 günlük süre aşımı 
nedeniyle reddedildiği, dilekçi vergi temyiz komlsyonı na ve Danıştaya başvurmuş ise de reddedildiği ve adına 
tahakkuk eden bütün vergilerin makbuz karşılığında tahsil edilmiş olduğu Kırıkkale Kaymak'amlığı kanalı 
ile Ankara Valiliğine intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1193 29 . 1 . 1976



— 31 —

(Dilokçeııin tarih vc No. su ile sahibinim adı, adresi ve dilcikçe özetiyle komisyon karaj'i)

2128/2128 - 23 . 10 . 1974 (Dilekçi : 9 aylık maaş farklarından kesilen kasa
ŞÜKRÜ ÖLMEZ tazminatının iade edilmesini istemektedir.)
Sosyal Sigortalar Kurumu Şube Md. Veznedar

KONYA

Çalışma Baakniığının 15 . 4 . i 975 gün vc 4513 sayılı cevabî yazısında : Konunun Sosyal Sigortalar Ku
rumu Konya şubesine intikal ettirildiği, anılan şube müdürlüğünce incelendiği ancak 1.3.1970 - 30.11.1970 
tarihleri arasındaki süre için verilen kasa tazminatlarının, 657/1327 sayılı Kanunun 93 ncü maddesinin B/2 
fıkrası uyarınca 9 aylık maaş farklarından mahsup edilmesi nedeniyle iadesinin mümkün olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği diişiiiiüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmir>ma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1194 29 . 1 . 1976

2132/2132 - 23 . 10 . 1974 (Dilekçi : Arsalının istimlâk sırasında %  3 oranında
ALİ RIZA ARISOY kesilen kıymet artışı bedeli olan 703 liranın inde edilme-
Altındağ Cad No. : 145 ANKARA diğinden şikâyet etmektedir.)

Maliye Bakanlığının 7 . 3 .  1975 gün ve 410/13434 sayılı cevabî yazısında : 1 . 3 . 1972 tarihinden önce
ki dönemlerde tahsil olunan teminatların, 1318 sayılı Kanunun gayrimenkül kıymet artışı vergisine ilişkin 
bölümünde yer alan ek geçici 1 nci madde hükmüne göre vergiye dönüştürülmesi veya iadesi konusunda 
gayrimenkul kıymet artışı vergisi ile ilgili genel tebliğle vergi dairelerine gerekli talimatın verildiği bildirilmek
tedir.

Gereği dii^üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklnnan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1195 29 . 1 . 1976

2136/2136 - 23 . 10 . 1974 (Dilekçi : 1803 sayılı A f  Kanunu ile cezasının bütün
BURHANETTfN GÜNGÖRM EZ neticeleri ile ortadan kalktığından bahisle eski görevine
Mercan Kasabasında Kasap Ali Karagül eliyle alınmasını istemektedir.)

Mercan - ERZİNCAN

Ulaştırma Bakanlığının 14 . 1 . 1975 gün ve 336/622 sayıh cevabî yazısında : Dilekçinin durumu PTT 
Genel Müdürlüğü Personel Komisyonunca incelendiği ve tekrar göreve alınmasının uygun görülmediği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetikli idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapıbnasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

1196 29 . 1 . 1976
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îDilckçcnm tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2142 2142 - 31 . 10 . 1974 (Dilekçi : Zimmet suçundan ceznevimh' tutuklu
NURİ HAİ İPOĞL.U ohluf^undun of a l il meşini islemektedir.}
Cezaevinde tutuklu HINIS

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukurda ö/eti nçıUanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
t;ısarisına konu te<;kil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalınmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gönilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

197 29 . 1 . 1976

2146/2146 - 31 . lü . 1974 (Dilekçiler : İstanbul - Maltepe Belediye sınırları
98 98 C. S içerisinde Girne mahallesinde yaptıkları gecekonduları-
ALÎ ACAR ve ark. nrn yıktırılmasından şikâyetçidirler.)
Süteyyah Paşa Hastanesi karşısında Narh Dere 
Çiftliği Girne Mah.

Kartal - Maltepe - İSTANBUL

İmar ve İskân Bakanlığının 7 . 5 .  1975 gün ve 441 6199 ssayılı cevabî yazısında : konunun İstanbul 
Valiliğince incelettirildiği : Dilekçede imzaları bulunan kişilerin çoğunluğunun nerede ve kim olduklarinm 
tespit edilemediği, söz konusu gecekonduların, 1974 srnesi Ekim ayında belediye ve şahıslara ait tapulu arazi
leri yağma edercesine ticarî amaçlarla yapıldığının anlrşıldığı,

Bu nedenle 30 . 7 . 1966 tarihinde yürürlüğe giren 775 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 
uygulanarak yrktınlması cihetine gidildiği bildirilmekti dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yanılmasına mahal Körülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

198 29 . I . 1976

2148/2148 - 31 . 10 . 1974 (Dilekçi : Lise son sınıfta tek dersten başarısız olan-
KUDRET ÖZTÜRK lardan, beklenen not yerine geçerli not alanlara da
Lekeci Nuri Sok. No. ; 56 üniversiteye girme olanağının sağlanmasını istemek-

Çengelköy - İSTANBUL tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle. Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1199 29 . 1 . 1976
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fDilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2150/2150 - 4 
2158/2158 
NACİ EGE

1974 (Dilekçi : 
iikâyetçidir.)

Sağlık memuru ve hükümet tabibinden

Dalaman - MUGLA

Sağlık vc Sosyal Yardım Bakanlığının 5 . 1 2 .  1974 gün ve 4473 sayılı cevabî yazısında : Şikâyet konusu
nun Bakanlık müfettişi tarafından incelettirildiği dilekçinin isnat ve iddiasının varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinüı yukarda özeti açıklaımn dileliçesinde vaki isteği Iıakkında Komisv'onu- 
mu/ca bir işlc:n yapıinıa.sma mahal görülmediğine oy F>iHiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1200 29 . 1 . 1976

2152/2152 - 31 . 10 . 1974 
KAHRAMAN ÇİNÇİK ve ark.
Çiftçi Mah. Koruma Başkanı

Tufanbeyli - ADANA

(Dilekçiler : Adana - Tufanbeyli ilçesinde Karaçat 
rievkiinde mevcut meranm belediye başkanlığınca sii- 
rlilüp ekildiğinden şikâyet etmektedirler.)

Gıda - la n m  ve Hayvancılık Bakanlığının 14 . 2 . 1975 gün ve 129/15443 sayılı cevabî yazısında : Şikâ
yetin mahallen incelettirildiği ve bahse konu merada l.erhangi bir sürülme ve ekilme durumunun olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i s t ^  hakkmdn ilgili ve yetkili 
İdarî mcrcic veya yargı organlarına müracaatı gerektirc'iği cihetle Komisyonumuz ça!ışma!annı düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma 
mahal göniimediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1201 29 . 1 . 1976

2156/2156 - 31 . 10 . 1974 
TAHSİN ÖZBEK
Cuma Mah. Talimhane Cad. No. : 31

Rami - İSTANBUL

(Dilekçi : Emeklilik işleminin iptali ile 1803 sayılı 
A f Kanunundan yararlandırılmak suretiyle tekrar or
duya alınmasıriı istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 9 . 12 . 1974 gün ve 1659 sayılı cevabî yazısında : Cumhuriyetin 50 nci yılı 
münasebetiyle çıkarılan 1803 sayılı Kanunun, kesinleşmiş İdarî işlemlere tesiri bulunmadığı gibi 1965 yıhn- 
da emekU olan dilekçinin aradan 10 yıla yakın bir süre geçtikten sonra tekrar göreve alınması, askerî disiplin 
ve eğitimden uzak kalması, silâh araç ve gereçlerdeki teknik ilerlemeye ayak uydurmasının güçlüğü ayrıca 
emeklilikte bulunduğu süre içersinde mahrum kaldığı aylık ve özlük hakların ödenmesinin ve rütbe, kıdem 
bakımından emsali astsubayların seviyesine getirilmesinin imkânsızlığı gibi nedenlerle tekrar orduya alinması 
isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı bild'dilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

hakkmdn Komisyonu-

Karar No. Karar tarihi

1202 29 . 1 . 1976
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(Dilek^eam tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

(D ilekçiler : R uhsa tlı inşaat yaptığ ı halde hakkında  

zabıt tu tu lm asından  ve cezai takibata  geçilm esinden ş i
kâyetçidirler.)

2162/2162 - 4 . 1 1 .  1974 
ASIM ve EŞREF tÇÖZ
Küçükköy Şcmsipaşa Mah. (,'evik Sok. No. : 10 

Gaziosmanpaşa - İSTANBUL 
(çişleri Bakanlığmm 9 . 7 .  1975 gün ve 20585 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin şikâyetlerinden vaz

geçtiklerinin İstanbul Valiliğinden alınan yazıdan anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık-anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
Riu/ca bîr i.şlem yapılmasına mahal ^örülmediğine oy birüğiyle karar verikll.

Karar No. Karar tarihi

203 29 . 1 . 1976

2166/2166 - 4 . 1 1 .  1974 
HALİL İBRAHİM ERDEM 
Hamdibey Bucağı Karabey Köyü

Yenice - ÇANAKKELE

(D ilekçi : M alu l ve m uh taç  d urum da  o lduğundan  
bahisle, m a lu l gazi babasından ye tim  aylığı bağlanm a
lını is tem ek ted ir .)

T. ('. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 3 . 5 .  1975 gün ve 20-13/AOl62559 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin Balıkesir Askerî Hastanesinden, daha sonra Çanakkale Hastanesinden aldığı raporların Sandık 
Sağhk Kurulunca incelendiği «Raporunda tedavisinin kabil olduğu» anlaşıldığından durumunun 1239 sayılı 
Kanuna uygun olmadığına karar verilerek talebin reddedildiği, bilâhara Heybcliada Sanatoryumundan almış 
olduğu 25 , 7 . 1974 gün vc 1947-7/339 ssayılı raporu adı geçen Sağhk Kurulunca incelendiğinde, «Raporun
da şu andaki durumu bir başka şahsın fiilî yai'dımına ihtiyaç göstermemektedir.» denildiğinden, Müdürler 
Kuruluuca yetim aylığı bağlanmasının mümkün dam a yacağına k-’ rar verilc';ği bildirilmektedir.

Gereği düşUnüld’i : Dilekçinin yukarda özeti aç'klanaiı dilekçesinde .aki isteği hakkında Ivoınisyonu- 
mu/ca hir 'şlem yapdfı?asnıa mahal göriilmetliçine o v  birliğiyle I-nrar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1204 29 . 1 . 1976

2172/2172 - 4 . 1 1  
REMZİ UÇAN 
Arzılar Köyü

1974

GÜMÜŞHANE

(D ilekçi : I . 12 . 1939 - 22 . 11 . 1957 tanhieri 
arasında kö y  eğ itm en i o larak vazife yaptığ ından bahis 

le ay lık  bağlanm asını talep e tm ekted ir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 5 . 1975 gün ve 20-9/08-751-12 sayılı cevabî yazısında : 
Eğitmenlere 326 sayıl; Kanun ile I . 10 . 1963 tarihinden itibaren emeklilik hakkı tanınmış olup, bu tarihten 
önce eğitmenlikte geçen tüm hizmetler borçlanma kapsamına girdiğinden, halen açıkta bulunan dilekçinin
26 . 8 . 1971 gün ve 1476 sayılı Kanun hükümlerine göre eğitmenlikte geçirdiği hizmetlerinin borçlandırıla
rak sayılmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yıılcarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine »»y birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1205 29 . 1 . 1976
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(I>ilekç.enin t;anh ve No. su ile sahihinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2174/2174 - 5 . 1 1 .  1974 
FATMA BAŞTÜRK 
Sarıgöl Dindarlı Köyü Alaşehir - MANİSA

(Dilekçi : Tarlasının yansının alındığını kalan kıs
mının da izalei şuyu davası ile satılmasından şikâyet 
efmektedir.)

Adalet Bakanlığının 20 . 1 . 1975 gün ve 2408 sayılı cevabî yazısında ; Konunun Yüksek Hâkimler K u
ruluna intikal ettirildiği, anılan kuruldan alınan yazıda «şikâyet konusu işlemlerde usul ve kanuna aykırı bir 
yön görülmediği ve görevli hâkim hakkında soruşturma yapılmasına lüzum görülmediğine» karar verildiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1206 29 . 1 . 1976

2176/2176 - 7 . 11 . 1974 
MERİH İŞIK ENGİNCAN 
Beykoz Tapu Sicilli Kâtibi

(Dilekçi : İstanbul - Beykoz eski tapu sicil m uhafı
zından şikâyetçidir.)

Beykoz - İSTANBUL

Başbakanlık Tapu ve Kadostro Genel Müdürlüğünün 1 5 . 4 .  1975 gün ve 10419 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin Beykoz Tapu Sicil Muhafızı Hüseyin Seymen hakkındaki iddia ve şikâyetleri üzerine Genel Mü
dürlük Başmüfettişi tarafından tahkik edildiği.

Adı geçen memurun. Genel Müdürlük merkez disiplin kurulunca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
125 nci maddesinin (ç) bendi, (b) fıkrası uyarınca kısa süreli durdurma cezası ile tecziye edilerek görev yeri
nin değiştirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki şikâyeti ilgili ve yetkili İdarî 
mercilerce incelenerek yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tanhi

1207 29 . 1 . 1976

2182/2182 - 7 . 1 1 .  1974
§AKtRE SEZEK
Arnavut Köy lİvez Sok. No. ; 7 8

(Dilekçi : Ölen kocasından aylık bağlanma işleminin 
ji^cikmesinden şikâyet etmektedir.)

İSTANBUL

1. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 7 . 1  . 1975 gün ve 20-4/06-551-92 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçiye 19 . 11 . 1974 gün ve 73584 sayılı Sandık Müdürler Kurulunun kararıyle 1 . 5 .  1974’ten itibaren 
884,50 lira dul aylığı bağlandığı ayrıca 2 000 lira ölüm yardımı yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkUınan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili iilari 
merciIercc yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1208 29 . 1 . 1976
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f D ilekçenin tarih ve No. su ile sahi})inin adı. adresi ve dilcikçe özetiyle komisyon kanan)

2184/2184 - 7 . 1 1 .  1974
ÎSMAlL İSEN
Söğütlü Nahiyesi Nal Köyü ADAPAZARI

(Dilekçi : Şehit çocuğu olduğunu, malul ve muhtaç 
durumda bulunduğuma bildirerek, vatanî hizmet terti
binden maaş hağlanmasmı veya 1239 sayılı Kanunda 
deği.yiklik yapılmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl.lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarı.sına konu te^îdl eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1209 29 . 1 . 1976

2187/2187 - 7 . 11 . 1974 
MEHMET CEMAL ŞEKER 
Budak Köyü FATSA

(Dilekçi : Orman Kanununa muhalefetten mahke
meye verildiği ve cezasının 1803 sayılı Kanun kapsa
mına girdiğinden, I I  bin lira tazminat borcunun aynı 
kanun gereğince kaldırılmasını istemektedir.)

Orman Bakanlığının 30 . 1 . 1975 gün ve 2734 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin ödemek 
11 000 lira tazminat borcu idarece hukuk mahkemesine intikal ettirileceği bildirilmektedir.

istemediği

Gereği dr^rünüldü : Dilekçinin t̂’uîuırda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie veya yarg; organlanna müracatı gerektirdiği cüıetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayiiı Kanunim 5 nci madıie.*>ine ait işlerden olma<:i ha?$ehiyle Komis} onumuzcn bir iş!om yapılmasına 
mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1210 29 . 1 . 1976

2188/2188 - 13 . 11 . 1974 
MEVLÜT CAN
7073 Loçh Wurtt VVenusberg Str. 4

(Dilekçi : Almanya'dan e.^ine gönderdiği 1 800 Dm. 
şimdiye kadar eşine ödenmediğirıden şikâyetçidir.)

BATIALMANYA

Ticaret Bakanlığının 28 . 1 . 1975 gün ve 1862 sayılı cevabî yazısında ; Söz konusu para havalesinin 
T. Emlâk Kredi Bankası kanalı ile geldiği ve 4 . 11 . 1974 tarihinde Emine Çan’a ödendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirildiği cihetle, KomEsyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1211 29 . l . 1976



2190/2190 - 13 . 11 . 1974 (Dilekçi : 5434 sayılı Kanunun 39jB  fıkrasının Ana-
FUAT ULUSOY yasaya aykırılığından dolayı Anayasa Mahkemesince
15. Sok. No. ; 45^6 Bahçelievler - ANKARA iptal edildiğine göre bu gibilere Danıştaya müracaat

hakkının tanınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkknan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu leşkU eylediği cihetle Komisyonumuz çulışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(D ilekçen in taxıih ve No. su ile  Rahibinin adı, a d ı ^  ve dilekçe özetâyle konûsyon k a ra rı)

1212 29 . 1 . 1976

2192/2192 - 13 . 11 . 1974 (Dilekçi : Yan ödemelerin az olmasından şikâyet
ALİ SEZAl GÜRTEKİN etmekte ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Tapulama Md. Fen Kontrol Memuru UŞAK tespit edilen puanın artırılmalım istemektedir.)

Başbaakniık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 7 . 1 .  1975 gün ve 425 sayılı cevabî yazısında : 
Bölge Fen Memuru olarak çalışan dilekçinin isteği olan yan ödemeler, 2 sayılı kurumsal cetvele daîıil edilen 
tapulama fen ve tasarruf kontrol memurları için öngörtilen 0-100 puandan âzami miktarın verildiği ve puan 
artırılmasına imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına ma
hal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1213 29 . 1 . 1976

2196/2196 - 13 . 11 . 1974 (Dilekçi : Göçmen olarak anavatana geldiğinden
3884/3884 askerlikte geçen sürenin borçlanmak suretiyle emekli-
ABDURRAHİM CESUR Hğe sayılmasmı istemektedir.)
TCDD. İskele Personeli

Kartal - Maltepe - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 16 . 1 . 1975 gün ve 20-16/31-174-025 sayılı cevabî yazısın
da ; Dilekçi, askerhk görevini Türk tabiyetinde geçirmeJiğinden 1623 sayılı Kanun hükümlerinden faydalan
masına imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuicarda özeti açıkînnan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1214 29 . 1 . 1976



2208/2208 - 19 . 11 . 1974 (Dilekçi : M üteveffa eşinden aylık bağlanmasını
MAKBULE ÇAPUROÖLIJ islemektedir.)
Gez Mahallesi ÜRGÜP

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7 . 1 1 .  1975 gün ve 6082 sayılı cevabî yazısında ; Bağ - Kur sigortalısı 
iken eceli ile vefat eden Ahmet (,'opuroğlu’nun kurum sigortalısı olarak geçen hizmeti ile T. C. Emekli 
Sandığına tabi hizmetlerinin 1214 sayılı Kanun uyannca birleştirilmek üzere T. C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünden istendiği, adı geçen sandıktan alman yazıda Ahmet Çapuroğlu’nun sağlığında keseneklerini 
geri almak suretiyle hizmetlerini tasfiye ettiğinden ve Sandık mevzuatına göre ölen iştirakçilere ait hak sahip
lerinin 1 yıl içinde T. C. Emekli Sandığına müracaatla keseneklerini geri vermek suretiyle hizmetlerini ihya 
talebinde de bulunmadıklarından hizmet birleştirilmesi yolu ile aylık bağlanmasının mümkün olamadığı. 

Dilekçiye cenaze giderleri karşılığının ödendiği; müteveffanın 1479 sayılı Kanunun 41 nci maddesi hükmü
ne göre 3 tam yıl kuruma tabi hizmeti bulunmadığından ölüm aylığının bağlanamayacağı,

Mütevaffanın eşi ve çocuklarına bir defaya mahsus olmak üzere toptan ödeme yapılacağından işlemle il
gili belgelerin Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne tamamlanarak intikal ettirilmesi halinde ödemenin yapılacağı 
bildirilmektedir.

Gereği düşüniiidU : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Koınisyonu- 
nuı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçemin tarilı ve No. su ile saLdbiniu adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1215 29 . I . 1976

2210/2210 - 19 . II . 1974 (Dilekçiler : Türkiye Malitlleri Kalkındırma Derneği
AHMET BAKKALOCLU ve arkadaşları üyelerinin kok kömürü karnelerinin iptal edilmesinden
Türkiye Malulleri Kalkındırma Derneği Ankara şikâyet etmekte ve karnelerinin verilmesini istemekte- 
Şubesi Başkanlığı Tuna Cad. Halk Sk. No. : 16/A dirler.)

ANKARA

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 20 . 5 . 1975 gün ve 72/056.3,556 sayılı cevabî yazısında : T ür
kiye Kömür işletmeleri Kurumunun kok tedarik imkânlarının çok sınırlı olması nedeniyle, dağıtım yanılırken 
bazı yerlerde kok kömürü teshinden tamamen kald;n!dığı bazı yerlerde de kısıtlanmaya gidildiği.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığmın Türkiye Kömür İşletmelerine 14 . 9 . 1968 gün ve 21013/4772 
sayılı talimatı gereğince, dernek üyelerinden Ankara'da ikâmet edip de kok beyannamesi olmayanlara kok 
üretiminin müsait olduğu yıllarda birer ton kok kömi rü verilmiş olup, 1973 - 1974 teshin sezonunda T K t’nin 
(Türkiye Kömür İşletmelerinin) tedarik ettiği kok mil tannm azalması karşısında anılan derneğe Kömür Satış 
ve Tevzii Müessesesince sehven verilen beyannameler iptal edilmiş ve yakıt ihtiyaçları da Ankara'da serbest 
olarak dağıtım yapılan ithal koku ile karşılanmıştır.

1974 - 1975 teshin döneminde ise, TK İ’nin çok sınniı olan kok tedarik imkânları ve bilhassa sınai kok 
ihtiyacının artması karşısında önümüzdeki yıllarda ko!.kömürünün teshinde kullanılması tamamen kaldırılaca
ğından demek üyelerinin geçen yıl iptal edilmiş bulunaü birer tonluk kok kömürü karnelerinin yeniden verilme
sinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No Karar tarihi

1216 29 . 1 . 1976



2212/2212 - 19 . 11 . 1974 (Dilekçi : Anayasa Mahkemesinin iptal, ettiği 506
MEHMET TOLLU sayılı Kanuna 1186 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 ncü
Aşağı Ayrancı Kuzgun Sok. No. : 50/12 maddenin yerine geçerli olacak yeni bir kanun tasan-

ANKARA sının çıkarılmasını istemektedir.)
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işJerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

-  39 -

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ddresi vc dilekçe özetiyle komisyon karan)

1217 29 . 1 . 1976

2214/2214 - 19 . 11 . 1974 (Dilekçi : Aylık bağlanmasını istemektedir.)
ALt FAİK KADUMAN
Çay Mah. Ağık Sok. No. : 31 BALIKESİR '

Millî Savunma Bakanlığının 30 . 12 . 1974 gün ve 393-2İ4-74 sayıh cevabî yazısında ; Künye tetkiklerinde 
yaralılar arasında dilekçinin adtna rastlanmadığı, Koro'deıı yurda döndükten sonra en geç 1,5 yıl içinde 
gerekli yerlere müracaatla bulunmadığından, 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince dilekçi hakkın
da yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklnıan dilekçesinde vaki isteği hakkında komisc^onu- 
nıuzca bir işlem ynpılınasuıa mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi
\ __________ ________________

1218 29 . 1 . 1976

2220/2220 - 19 . 11 . 1974 (Dilekçi : Karayolları 12 nci bölge müdürlüğü me
RUKİYE KILTÇ murlarmın, tapulu arazisini istimlâk etmelerinden şikâ-
Belediyede Nevzat Yakar eliyle ERZURUM yetçidir.)

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdiirlüğüi’.ün 7 . 1 .  1975 gün ve 0154 sayılı cevabî yazısında : 
6830 sayılı Kanunun 18 nci maddesi uyarınca isteklerinin yerine getirilmesine imkân olmadığı ve yapılan ka
mulaştırma işleminde herhangi bir yanlışlığın bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
yargı orjı^anlarma müracaatı gerektirdiği clhctlc Komfsyonumnz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisy o rumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

1219 29 . 1 . 1976

2227/2227 - 26 . 11 . 1974 (Dilekçi : Lise mezunları ile, lise muadili tahsil
ORHAN HÜNER yapan meslekî liselerden mezun olanların arasındaki
Dz. K. K. İnş. Emi. ve ts. D. Bşk. da Devlet farkın kaldırılmasıyle eşitlik sağlanmasını istemektedir.) 
Memuru , ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özetti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 .sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine nit işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

1220 29 . 1 . 1976
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vUilokçcJikî tarih ve No. stı ile saliibiiiin adı, adresi ve dilekçe Ö7/ötiyle koıuisyon kararı)

2229/2229 - 26 . 11 1974 (Dilekçi : Yunan zulmünden kaçarak Türkiye’ye il-
RASfM GÜLER tica eden yeğeninin vatandaki t ̂ muza alınmasını talep
Ballıkuyu 5307 Sok. No. : 23 İZMİR etmektedir.)

İçişleri Bakanlığının 20 . 12 . 1974 gün ve 279158 sayılı cevabî yazısında : Hükümetimizin Batı Trakya 
ve Yunan adalarında yaşayan Türk azınlığının muhafazasını devam ettirmek politikasına uygun olarak dilek
çinin yeğeninin Yunan hudut makamlarına teslim edilrresi hususunda Edirne Valiliğine talimat verildiğinden 
talebin yerine getirilmesinin uygun görülmediği bildirilmektedir.

Gereği dii.viinüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vnki isteyi hakkında Komisyonıı- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1221 29 . 1 . 1976

2230/2230 - 26 . 11 1974 (Dilekçi : Bahasının .^ehit olduğundun bahisle yetim
FATMA TOPÇU uylığı bağlanmalını talep etmektedir.)
Karacakılavuz Köyü TEKIRDAG

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 1 . 1975 gün ve 20-13/0561986 sayıh cevabî yazısında : 
Dilekçinin Sandığa gönderdiği belgeler arasında babasının askerlik künye ve vukuatlı nüfus kütük kayıt ö r
neklerine rastlanmadığı ve şehitliğinin yetkili resmî bir makamın yazısı ile tevsik edilemediği ayrıca dul ve 
yetimlerine önceden aylık bağlandığına dair bir kayıtta bulunmadığından dilekçiye aylık bağlanmasının müm
kün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşiinüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1222 29 . 1 . 1976

2231/2231 - 26 . 11 . 1974 (Dilekçi : Çay Asliye Hukuk Mahkemesinin tapu
AHMET TUNCER iptal davasındaki tutumundan şikâyetçidir.)
Cay Kazası Cedit Mh. AFYON KARAHİSAR

Adalet Bakanlığının 22 . I . 1975 gün vc 2611 sa/ılı cevabî yazısında : Şikâyet konusu ilgisi nedeniyle 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığına intikal ettirildiği anılan kurulca ; Dilekçede ileri sürülen hususlar hâ
kimin yargı yetkisine ve takdir hakkına ilişkin olduğundan, 45 sayılı Kanunun 43/8 maddesi gereğince so
ruşturma yapılmasına mahal olmadığına ve işini yetkili yargı organlarından izlemesi gerektiğine, oy birliğiyle 
karar verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili 
yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle, Komis onumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun
5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle, Komisyo lumu/cu bir işlem yapümasımı mahal görülmediğine 
uy birliğiyle karar verildi.

K a r a r  N o . K a r a r  tarih i

1223 29 . I . 1976
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(^Dildkçemn tarih ve Nu. su ile sahibinin adı, adresi ve dileıl^çe özetiyle komisyon kararı;

2243/2243 - 26 . 11 . 1974 (D:!ekçi : Askerlik görevini yaparken sakatlandığm-
3971/3971 dan bahisle, ayhk bağlanmasını istemektedir.)
KÂMİL ÇAĞLAYAN
Çamalan Köyü Çarşamba - S.\MSLIN

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün )3 . 5 . 1975 gün ve 20-13/Ç-975 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekç'nin 5434 sayılı Kanun'in 49 ncu maddesi ile tanınan 1,5 yılhk müracaat süresini geçirmesi nedeniyle 
vazife malullüğü aylığı bağlanmasının mümûün oirnaüığ! bildirilmektedir.

Gereği düşüniiUlii : Dilekçinin yukarda özeti açıklvaan dilekçesinde vaki isteği {lakkınJa Komisyonu
muzca l'yir işlem yapılmasına malıal görülnıodipine oy b’rJigiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1224 29 . 1 . 1976

2255/2255 - 2 . 12 . 1974 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemekte-
EMİN YAVUZ . dir.)
Kılçak Köyü Kdz. Alaph - ZONGULDAK

Miliî Savunma Bakanlığının 9 . 1 .  1975 gün vc 110636 sayılı cevabî yazısında ; Kütüklerde, İstiklâl 
Harbi içinde kıtaya duhul ettiğine dair dilekçinin kayd-na rastlanmadığı, durumu 29 . 4 . 1330 gün ve 296 
sayılı Mükellefiyeti Askeriye Kanunu ınuvakkatına uymadığından 869 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge/eğin- 
ce îstiklâl Harbinde :,->M[î orduda hizmeti bulunmadığı i-.'in kendisine İstiklâl Madalyası verilmesinin müm
kün olmadığı ve dilekçinin bu konuda Askerî Yüksek ^'iarc Mahkemesine dava açtığı bildirilmektedir.

Gereği diîşünüJdii : Dilekçinin yu'ı^rda özeti r.ç!İiîn;>an dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
ların» düzenleyen 140 sayi:ı Kaıtanıın 5 nci rr- Mcs'ınz a'.i iş'evden o!;nası liascbayie Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına r>!ahal RÖrüİmcd "tne oy L^rügiyie k.":rar verildi.

Karar No. Karar tariin

1225 29 . 1 . 1976

2257/2257 - 4 . 12 . İ974 (Dilekçi : Amerika’dan J972 yılında aldığı otomo-
FERIÎAN DÜLENT DERKARDA b-Une İstanbul plakası taktırırken haksız yere 14 (X)0
Topraklı Sok. No. ; 19 İJsküdar - İSTANBLIL liıa taşıt alım vergisi ödediğinden bu paranın iade

e-.-'hncsini talep etmektedir.)
Maliye Bakanlığının 30 . 12 . 1974 gün ve 1776/65903 sayılı cevabî yazısında : 10 . 8 . 1970 tarihinde 

yürürlüğe giren 1318 sayılı Finansman Kanununun I nci ı iaddesi gereğince taşıtları çeşitli yollarla iktisap eden
lerin Taşıt Ahin Vergisi ödencyc mccbur oldukları, a ,n ı kanunun 118 nci maddesinde de bu kanun hüküm
lerinin, yayımı tarihinde yürrülüğe gireceği, hu hükümlc e göre kanunda yurt içi veya yurt dışı iktisap farkı 
gözetilerek herhangi bir ayırım yapılmadıg ndan '.aşıt i ctisap eden kimselerin Taşıt Alım Vergisine tabi oldu
ğu hükme bağlandığı, ''

Dilekçinin, 1972 yılında yurt dışında satınalarak yurd,; ithal edip adına kaydettirdiği taşıttan dolayı tahsil 
edilen Taşıt Alım Vergisinde kanuna aykırı bir husus i'ulunmadığı, kaldıki Danıçtay I i nci Dairesince de 
sadır olan kararında bu uygulamayı teyit ettiği, anc?.k " 1- . 3 . 1972 gün ve 7444/8260 sayılı karar 10.8.1970 
tarihinden öncc yurt dışında iktisap edilen taşıdarı ba ergiye t-̂ .bi olmayacakları hususu ile ilgili bulunduğun
dan dileğin yerine getirilmesinin rr.ümkün olmadığı b'Idirilmektedir.

Gereği duşiinüîâi! : ;iîkarda özeü aç kh lan dückçesinde vaki isteği iîgiii ve yetkili idari
mci-cie veya yargı organ’arma miiracali gerektirdiği ciiıetie Konî.’sj^'nuinuz çaîsşuialiannı düzenleyen 140 
ssyılı Kanunun 5 nci maddesine alt işlerden olması I asebiyle Komisyornımuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy biriiğsyle karar vcn'îdi. Karar No. Karar tarihi

1226  ̂ 29 1 1976



2261/2261 - 4 , 12 , 1974 (Dilekçi : Derece terfii ve yan ödeme verilmesini
MAHMUT GEÇGİL talep etmektedir.)
(Teknik Öğt.) Millî Eğitim Müd. İnşaat Denetmeni

BURDUR

Millî Eğitim Bakanlığınm 1 3 . 1 .  1975 gün ve 06468 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin intibak işlemleri 
657/1327 sayılı Kanun ile kanun hükmünde kararnamelere göre yapıldığı, 1973 malî yılına ait teminindeki 
güçlük zammı ile geçici görev yolluğu ödeneklerinin ödenek yokluğundan gönderilemediği, 1974 malî yılmda 
söz konusu ödeneklerle ilgili düyün cetvelleri gönderilmediğinden ödeme işlemlerinin yapılamadığı. Bakan
lar Kurulu kararnamelerine ekli cetvele göre inşaat dcnetmenleri için I, 2, 3, ve 4 ncü derecelerden kadro 
tahsisinin mümkün olmadığı ayrıca dilekçiye ödenen yan ödemedeki eksiklik ve Bakanlıklar arasındaki farklı 
uygulama Bakanlıkça da fark edilerek düzeltileceği vc bu yoldaki çalışmaların son şeklini almış olduğu ve 
ödemelerin yeni göstergeler üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçe.sinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işîem yapılma.sma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 42 —

(Dilekçemn tarüı ve No. ile salıibâaıiıı adı, adresi ve dileikçe özetiyle kümisyon karai’i)

227 29 . 1 . 1976

2263/2263 - 4 . 12 . 1974 (Dilekçi : Eski hükümlü olduğundan bahisle talep
ABDULLAH KILIÇ etmektedir.)
Hamidiye Mah. Alicer Sok. No. ; 5-B

Ünye - ORDU

Çalışma Bakanlığının 4 . 3 .  1975 gün ve 2826 sayılı cevabî yazısında ; Konunun İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Ordu Şubesine intikal ettirildiği ve durumuna uygun bir talep alındığında davet edileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K a r a r  N o . K a r a r  ta rih i

1228 29 . 1 . 1976



2274/2274 - 4 . 12 1974 (Dilekçi : 1191 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
MESUT KÖK tarihe kadar geçen süreye ait kıta tazminatlarının
Devlet Güvenlik Mah. Hâkimi DİYARBAKIR ödenmesini talep etmektedir.)

\

Millî Savunma Bakanlığının 24 . 1 . 1975 gün ve 16894-3/D-6-61 sayılı cevabî yazısında : Dilekçi 
11 . 1 . 197ü tarihinde bu konuda Danıştayda dava açtığı, Danıştay 10 ncu Dairesi 22 . 2 . 1971 gün ve 
1971 1327 esas 1971/388 sayılı karan ile davayı reddettiği, 1602 sayıh Kanunun geçici 4 ncü maddesi uya
rınca Danıştayın, Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevine giren davaların mezkûr mahkemeye intikal 
ettirildiği, ve dilekçi hakkında kesin bir yargı kararının mevcut olması karşısında Millî Savunma Bakanlığınca 
isteğin reddedilmesinin hukuka uygun bulunduğu, kaldı ci; benzeri olaylarda Sayıştayın müteaddit kararlarında 
926 sayılı Kanunun 172 nci maddesinde yazılı ödemeler dışında herhangi bir isim altında ödenek, tazminat, 
ihtisas ücreti, temsil ödeneği gibi ödeme yapılanlara kıta'^ tazminatının ödenmeyeceği kararlaştırıldığından, 
saymanlarca da reddedilmiş olan isteğin Bakanlıkça yerine getirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
larını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  43 —

( D i k k ^ e ı ı i n  t a r i h  v e  N o . s u  i l e  s a l ü b i i i in  a d ı,  a d r e s i  v e  d i l« k ç e  o z e it iy le  ik o m is y o ıı k a r a n )

1229 29 . 1 . 1976

2276/2276 - 10 . 12 . 1974 (Dilekçiler : Köy vekil imam - hatipleri 9 aylık
DURAN ŞAHiN ve ark. vıaaş farklarını alamadıklarından şikâyet etmektedirler.)
Müftülük eliyle Gaziantep Merkez köyleri camileri 
vekil îmam - hatipleri GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığının 15 . 1 . 1975 gün ve 3-75/530 sayılı cevabî yazısında vekil imam - hatiplerin 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca intibaklarının yapılmadığı ve dolayısıyla 9 aylık maaş farkla
rının ödenmesine imkân görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık!aı;an dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1230 29 . 1 . 1976

2278/2278 - 10 . 12 . 1974 > (Dilekçi : 1239 sayılı Kanuna istinaden aylık hağ-
FATMA AKSU lanmasını istemektedir.)
Imamoğlu Mah. Yusufeli - KILIÇKAYA

T. C, Emekh Sandığı Genel Müdürlüğünün 13 . 5 . 1975 gün ve 20.13/M0073702 sayıh cevabî yazısın
da : Dilekçinin, ölü eşinin 9 yıl 9 ay 1 gün hizmetine karşılık, 1683 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, 
toptan ödeme yapılarak Hâzinece alâkası kesildiğinden dilekçiye 1239 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmasının 
mümkün olmadığına Sandık Müdürler Kurulunca karar verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıkirnan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  Ivrliğiyle karar verildi.

K a r a r  N o . K a r a r  ta rih i

1231 29 . 1 . 1976



-  44 ^

'(Ddlekç<înin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özeriyle komisyon kararı)

2280/2280 - 10 . 12 . 1974 (Dilekçi : İlçe jandarma bölük komutanlığı f>örev-
HASAN SEKl Hicrinden şikâyetçidir.)
Alanya Oba Köyü ' ALANYA

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 24 . 1 . 1975 gün ve 7504-959-75 sayılı cevabî yazısın
da ; Dilekçi, kızını kaçıran suçlunun tutuklanması biiâhara Af Kanunnundan yararlanarak serbest bırakıl
ması sonucunda taraflar arasında çıkan olaylarda dilci;çiye hiç bir şekilde hakaret ve işkence yapılmadığı ken
disinin esasen evhamlı ve olayları büyüten bir kişi oirrak tanındığı ve şikâyetin varit olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşiiniildü : Dilekçinin yukardu özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına maiıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karftr No. Karar tarihi

1232 29 . 1 . 1976

2282/2282 - 10 . 12 . 1974 (Dilekçi : Mübadil olarak yurda geldiğini evvelce
İBRAHİM ÇELİKPENÇE verilen gayrimenkullerin tapuya bugüne kadar tescil
Güzelyalı 26. Sok. No. : 12/A İZMİR edilmediğini bildirerek tescil izleminin yapılmasmı ol

madığı takdirde İzmir dahilinde iskânlarının sağlanma
sını talep etmektedir.)

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının 24 . 1 . 1975 gün vc 0298/02050 sayılı cevabî yazısında ; Bu 
konuda Bursa Valiliği ile yapılan yazışma sonunda ; Dilekçi ve ailesi efradının iskânlarına dair herhangi bir 
kayda rastlanmadığından dileğin yerine getirilmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği bakkmda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülnîcdipine oy l)irliğiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1233 29 . 1 . 1976

2283/2283 - 10 . 12 . 1974 (Dilekçi : Mahallelerinin, bağlı bulunduğu eski Sa-
ŞABAN AY yaca köyünden ayrılarak bağımsız köy haline getiril-
Eskisayaca Köyü Fatsa - ORDU meşini talep etmektedir.)

İçişleri Bakanlığının 9 . 1 .  1975 gün ve 420.103, 19-169/185 sayılı cevabî yazısında : Konu her ne ka
dar Ordu il idare kurulu ile il genel meclisince uygun mütalaa edilmiş ise de planlı kalkınma döneminde 
bulunulması dolayısıyle köylerin- çoğalması hizmetlerin mahalline götürülmesinde güçlükler doğuracağı, görev
leri yerine getirme olanağını azaltacağı, emniyet ve asr.yiş temininde zorluklarla karşılaşılacağı ve bu gibi ayrıl
malarda yeniden bu sınır çizim ine ihtiyaç duyulacağı lyrıca bölgede bir çok huzursuzluk ve ihtilâflara da yol 
açacağı, mülâhazaları ile dileğin yerine getirilmesinin ‘lygun olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özed  açıl^'anan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
m uzca bir işlem yapıimnsma mahal görülm ediğine oy fîirliğiyle karar verildi.

K a r a r  N o . K a r a r  ta rih i

1234 29 1 . 1976



— 46 —

(Dilekçemn tarilı v'e No. su dle sahibinin adı, adresi ve dileıkç^ Özeliyle ıkomisyou karaj’i)

2284/2284 - 10 . 12 . 1974 

M A H M U T  A K T A Ş

K âğıthane Bağ Sk. N o , : 3 Şişh - İS T A N B U L

(Dilekçi : Geçirdiği trafik kazası sonucu tazminat 
talep etmektedir.)

A dalet B akanlığ ın ın  23 . 6 . 1975 gün ve 23132 sayılı cevabî yazısında : Y arg ı organlarınca karar ve ril

diği ve onandığı b ild irilm ekted ir.

Gereği düşUnüEdü : Dilekçinin yukarda öze(i açık'unan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz 
çalışmaların! düzenleyen 140 sayıiı Kanunun 5 nci r:ıaddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal p.öriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K a ra r N o . K a ra r  tarih i

1235 29 . 1 . 1976

2286/2286 - 10 . 12 . 1974

M E H M E T  T E M İZ K A N

T o k a t Ç am libe l N a h . B edirkalc K öyü

(Dilekçi : Turhal Şeker Fabrikası ve Çamlibel pan- 
ar söküw çavuşlarmdan şikâyetçidir.)

T O K A T

Sanayi ve T ek o n o lo ji B akanlığ ın ın  27 . 11 . 1974 ı^ün ve 810.2/31 sayılı cevabî yazısında ; K onunun b ir 

m üfettiş m arife tiy le  tah k ik  ettirild iğ i d ilekçinin; T ü rk iy e  Şeker F ab rik a la rı A . Ş. nin pancar ahm ında uygu

ladığı a lım  ta lim atla rı dışında m al teslim etm ek istediği ve ç iftç i ile şirket arasında mevcut sözleşme h ü kü m 

lerine a yk ır ı özel m uam eleye tabi tutulm ası talebinde bulunduğu ve taleb inin  reddedilmesi üzerine şikâyetçi 

olduğunun anlaşıldığı b ild irilm ekted ir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına m;:hal görülınediğane oy birliğiyle karar verildi.

K a ra r  N o . K a ra r  tarih i

1236 29 . 1 . 1976

2288/2288 - 10 . 12 . 1974 

N U S R E T  K IL IÇ  

Dağgöl M a h . N o . : 74 H A K K Â R İ

(Dilekçi : İşinden çıkarıldığından şikâyet etmekte
dir.)

K ö y  İşleri ve K o o p era tifle r Bakanlığ ın ın  12 . 2 . 1975 gün ve 1204/2086 sayılı cevabî yazısında ; D ilekç in in  

H a k k â ri Topraksu  ekip Başmühendisliğinde m evsim lik (geçici) işçi o larak  belirli süreli h izm et akd i ile çalış

tığı, idareye haber verm eksizin  vazifeye gelmediğinden ve izinsiz daireyi terk  ettiğinden, 1475 sayılı İş K a n u 

nunun 17 nci maddesinin 11, bendinin ( f)  fıkrası uyarınca  iş akdin in  b ild irim li o larak ve d ilekçinin  uygunsuz 

davranışları ve görevini istism ar ederek kötüye kullanm ası ve çevresinde güvenilir b ir kişi o larak tanınm am ası 

nedenleriyle dileğinin yerine getirilm esinin m üm kün o l;-ıad ığı b ild irilm ekted ir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin ^oıkarda özeti açık i iııan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mabai görülmediğine oy Lirliğiyle karar verildi.

K a ra r  N o . K a ra r  tarih i

1237 29 . 1 . 1976



— 46 —

(Dilokçenin tarih ve No. su ile sahibindn adı, adncai ve dil̂ ekç̂ e özetiyle komisyon kararı)

2292/2292 - 10 . 12 . 1974 ( Dilekçiler : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname-
F E V Z l  K A R A Y A Z I  ve ark . nin düzcitihnesini ve intibakların buna ^öre yapılma-
P T T  Bölge Başmüdürlük Personel A m ir i smt istemektedirler.)

A N K A R A

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K a ra r N o . K a ra r tan h ı

1238 29 . I . 1976

2302 2302 - 1 2 .  1 2 .  1974 (Dilekçi Zimmetine geçirdiği 49 333 lirayı ödedi-
A H M E T  B IÇ A K Ç I ^ini ve 1803 sayılı A f Kanunu ile tahliye edildiğini hil-
H isar Ö nü K ocaeli M ahallesi direrek kefalet sandığında biriken kefalet aidatlarının

Hisarönü - Z O N G U L D A K  kendisine ödenmesini istemektedir.)

İçişleri Bakanlığ ı, Özel İdareler ve Belediyeler K e fa le t Sandığı Başkanlığının I I  2 . 1975 gün ve 3i 261 

sayılı cevabî yazısında ; H isarönü Belediyesinden;

a) Reddiyat tahakkuk varakasının,

b) K e fa le t cüzdanı ile zim m etin  ilgili tarafından  ödendiği hususunun b ild irilm esi istenmiş olup ilgili 

evrak lar geldiğinde kefalet a idatın ın  dilekçiye ödeneceği b ild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçe.iinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihctle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K a ra r N o . K a ra r tarih i

1239 29 . 1 . 1976

2308 2308 - 12 . 12 . 1974 (Dilekçi : 506 1186 sayılı Kanun gereğince ay-
H A L İL  E R G E L  hk bağlanmasını istemektedit.}
K arag üm rü k , H atice  Sultan M a!ı. Uzun Yo l Sok.

N o . : 22/8 F a tih  - İS T A N B U L

Sosyal G ü ven lik  B akanlığ ın ın  31 . I . 1975 gün ve 460 sayılı cevabî yazısında : 506 sayılı K anunun geçici 

8 nci maddesinin (A )  fıkras ına  göre aylık  bağlanabilm esi için aynı f ık ra n ın  (e) bendindeki çalışm a belgesini en 

geç 1972 y ılı sonuna kadar Sosyal S igorta lar K u ru m a n a  gönderilm esi gerektiği halde d ilekçinin  bu belgeyi 

1 4 . 6 .  1973 tarih inde gönderdiği,

A yn ı K anunun  60 ncı maddesinin (B ) fıkras ına  göre yaşlılık aylığ ı bağlanabilm esi için 15 yıl sigortalı o l

ması gerekirken bu süreyi de doldurm adığ ından yaşlılık  aylığının  bağlanam ayacağı.

A ncak 1 . 3 .  1980 tarih ine kadar bekleyip bu ta rih te  tahsis talebinde bulunabileceği,

A yrıca  m ezkûr ta rih i beklem ediği takd ird e  ise 506 - 1186 sayılı K anunun 64 ncü maddesi uyarınca yaşlılık  

sigortası yönünden toptan ödeme yapılabileceği b ild irilm ektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerek(‘rdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yaplımasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1240 29 . 1 . 1976
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<Dilekçûn:în tarih ve No. su ile sahibdııiıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

23 IO /23 IO  - 17 . 12 . 1 

Ş E R E F  E R L E R  

Yeni Bezzaz Sokak N o

974

Reyhan - B U R S A

(Dilekçi : Kurban derilerinin, bazı dernekler. K ur’an 
kursları, cami derneklerine verilmesi nedeniyle tayyare 
cemiyetine düşen pay ^  40'a indiğinden derilerin tümü- 
nün eskiden olduğu gibi tayyare cemiyetine verilmesini 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K a ra r N o . K a ra r  tarih i

1241 29 . 1 . 1976

2312/2312 - 17 . 12 . 1974 

A B D Ü R R A H İM  Y Ü C E L İK  

Bahçelievler 20. Sokak N o . : 3 5 A N K A R A

(Dilekçi : Kadrosuzluk nedeniyle terfi edemediği 
sürelerin nazara alınmak suretiyle 1101 sayılı Kanun 
hükümlerine göre üst dereceye yükseltilmesini ve kanun 
hükmündeki kararnamelerin intibak hükümlerinden 
jaydalandınimasını istemektedir.)

T. C.  E m ekli Sandığı G enel M üdürlüğünün  30 . 5 . 1975 gün ve 20 -17 /02-111-67  sayılı cevabî yazısında : 

657 sayılı D evle t M em u rla rı Personel K anunu  ve bu kanunun değişik 1327 sayılı K anunun  in tibak  h ü kü m 

lerinde değişikhk yapan 2. 8 ve 12 sayılı K anun  hükm ündeki kararnam eler 1 . 3 .  1970 tarih inden sonra 

em ekli o lan larla  halen görevde bulunanların  in tib ak la rı hakkında olup 1 . 3 .  1970 tarih inden  önce em ekliye  

a yn ian la rla  ilgili b ir hüküm  bulunm adığından dilekçi A b d u rrah im  Y ü ceh k ’in anılan kanun hükm ündeki k a 

rarnam elerden yararlanm asına kanunen o lanak görülm ed ği b ild irilm ekted ir.

Gereği düşünüldü : Dilekçenin yukarda özeti açıkir.nan dilekçesinde vaki 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy brliğiyle karar verildi.

isteği hakkında Komisyonu-

K a ra r  N o . K a ra r  tarih i

1242 29 . 1 . 1976

2314/2314 - 17 . 12 . 1974

ŞEFİKA BOZKURT ve NAZMİYE TOĞUZ
K a m ıç ık  K ö yü  G öksün - K A H R A M A N  M A R A Ş

(Dilekçiler : T. B. M. M. Birinci döneminde bulu- 
I! m üyeler ile eş ve çocuklarına bağlanan vatanî hizmet 
tertibine ait aylıklarm artırılmasmı istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çnlışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K a ra r N o . K a ra r  tarih i

1243 29 . 1 . 1976



—  48 —

(Dilokçinin tarih vc No. sıı ile sa-hibbıİTi adı, ;i.<h'Oısi vo dilokçe öeztiyre komisyon karan)

2316/2316 - 17 . 12 . 1974 (D i lek ç i  : K u r a k l ık  neden iy le  ç if tçi lere  yap ılan  yen ı-

Ş Ü K R Ü  K A Y A  ve ark. lik vc y e m e k l ik  kred iden  A ğ r ı  ili K a ğ ı z m a n  ilçesinin

A kd am  K öyü  M u h ta rı K A G İZ M A n  la v d a la n d ırd m a d ığ ın d a n  ş ik â y e t  e tm e k te d ir .)

G ıd a  - T a r ım  ve Hayvancii.'c  Bakanlığının 31 . I 1075 gün vc 10841 sayılı cevabî yazısında : M ahsû l

leri en az Çf 50 hasar gören ç iıtç ile rc  yapslacak y a rd rn îa  ilgili o larak çıkan kararnam e gercğince. 200 m ilyon  

lira lık  yem lik vc yem eklik kredinin , iller vc il -eler itibariy le  taksimatsnin yapıld ığ ı ve K ağ ızm an  ilçesi 

için 1 160 000 T L . yem lik  kredisi I , 10 . 1974 gün \c  1747-9-03S8 sayılı yazı ile T . C. Z ira a t Bankası Genel 

M üdürlüğüne in tika l ettiriîd iğ i.

D aha  sonra T . C . Z ira a t Bankası G enel M üd ü ı üğünden alman 23 . 12 . 1974 gün ve 559-288403 sa

yılı yazıda ; T . C. M erkez  Bankası ree.kont kred iler ndcn, T . C. Z ira a t Bankası Genel M üdürlüğüne verilmesi 

lüzum lu  200 m ilyon lira lık  yem lik  ve yem eklik  k rcd M rıin  tüketim e dönük vc geri dönmesi o lanak dışı olması 

gerekçesiyle verilm ediği bu sebeple m ahallî teşkilâtlarına k ıed in in  tevziat.yie  ilgili ta lim atın  gönderilem ediği 

ve konu üzerinde çalışm aların  halen sürdürüim ekte olduğu ve dilekçe sahiplerine durum un bu şekilde duyu

rulduğu b ild irilm ektedir.

G ereği düşünüldü : D ilekç in in  yukarda özcîi ?ç M a ra n  d ’k^kçesinde vaki {slc"i ilg ili ve ye tk ili idari 

ıncrcie m üracaatı gerektirdiğ i cihctîe K om isyonum uz a îjtr  i^îcîn jap;3m 'îsına m ahal g örli'n îcd îî'ine  oy b ir li

ğiyle ka ra r verüd:. K a ra r  N o . K a ra r  tarih i

1244 29 . 1 . 1976

2318/2318 - 1 7 . 1 2 .  1974 (D i!ekçi : 41 N o. lıı toprak ko m isyo n u m  a kendisine
A G A  Ç A R B U G A  k'ra i'e arazi verilm anesiiıden  şikoyeîçid ir )
M e rc a n . G özeler İst. Şefi eliyle Ç ad ırkaya  D ejde

Tercan  - E R Z İN C A N

K ö y  îşleri ve K o o p era tifle r B akanlığ ın ın  19 . 12 . \')15  gün ve 1478 sayıh cevabî yazısında : K onu  m er’i 

kanun, yönetm elik  hüküm leri ve yapılm ış olan tam im  esasları dairesinde tetk ik  ettirilerek gereğinin yapılm ası

139 sayılı yazı ile Erzincan V a liliğ i kanalı ile 41 no. !u lo p r a k  Kom isyonu Başkanlığına intikal ettirild iğ i 

bild irilm ekted ir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti aç IJansn dûckçc5»nde vaki isteği Üt̂ llj ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Koms.syonun.uzta bir i.şlcır yapılrnasına maha? göri’înıedi^ine oy birli
ğiyle karar verildi. K a ra r N o . K a ra r tarih i

1245 29 . 1 . 1976

2324/2324 - 17 . 12 . 1974 (D ilek ç i  : D eğ irm en in e  sanayi  cereyanının  geç veril-

H Ü S E Y IN  K Â Ğ IT  d iğ in den  bahisle, gerek li  şartları  y er in e  g e t ird iğ i  halde.

M edrese M ah . Polatlı Cad. Y en i U n  D eğirm eni be led iye  ilgUilerin'n d ikka ts iz l iğ i  sonucu fa b r ik a  ynkı-

H A Y M A N A  nın dak i  t ra fo d a  ç ıkan yang ından  so ru m lu  tu tu ld u ğ u n 

dan ş ik â y e t  e tm ek ted ir .)

içişleri B akanlığ ın ın  1 1 . 6 .  1975 gün ve 17836 saydı cevabî yazısında ; D ilekç in in , belediyenin uyarıl- 

la rm a ve teb ligatlarına rağmen tra foda yangın ç!kma:>ına sebep olduğundan hakkında kam u davası açıldığı 

b ild irilm ekted ir.

Gereği düşüo'iidU : Dilekçinin yukarda özeti aç»kinnan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili yargı 
organlarına intikal etti»' cihetlc. Komisyonumuz ça!;sr4i:âlannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komi.«yanumu:îC'i hlr işten yapılmasın.! mahnl gi^-ülîncdiiğne oy birliğiyle 
karar verildi. K a ra r N o . K a ra r ta rih i

1246 29 . 1 . 1976



2326/2326 - 17 . 12 . 1974 (Dilekçi : Kurahk nedeniyle çiftçilere yapılan yem-
NİZAMETTİN YAVUZ lik ve yemeklik krediden Kars ili ve ilçelerinin fayda-
Yeniköy SARIKAMIŞ landırılmadığından şikâyet etmektedir.)

Gıda - Taritn ve Hayvancılık Bakanlığının 28 . 1 . 1975 gün ve 9427 sayılı cevabî yazısında ; Mahsûlleri 
en a/, % 5 hasar gören çiftçilere yapılacak yardımla ilgili, olarak çıkan kararname gereğince 200 milyon 
liralık yemlijc ve yemeklik kredinin, iller ve ilçeler itibariyle taksimatının yapıldığı ve Sarıkamış ilçesi için 
1 310 000 TL. yemlik kredisi 1 . 10 . 1974 gün ve 1747-80388 sayılı yazı ile T. C'. Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirildiği.

Daha sonra T. C'. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden alınan 23 . 12 . 1974 gün ve 559-288403 sayîlı 
yazıda T. C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne verilmesi lüzumlu 200 milyon liralık yemlik ve yemeki;'; 
kredisinin tüketime dönük ve geri dönmesi olanak dışı olması gerekçesiyle verilmediği bu sebeple mahallî 
teşkilâtlarına kredinin tevziatıyle ilgili talimatın gönderilemediği ve konu üzerinde çalışmaların halen sürdü
rülmekte olduğu ve dilekçe sahiplerine durumunun bu şekilde duyurulduğu bildirilmektedir.

Cîcreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetlc Komisyonumu/.ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

— 49 —

( Dilekçenin tarih ve No. »u ile sahibiiniiıı adı, adı^esi ve dilekçe öz*etiylıe Komisyon kao^an)

1247 29 . 1 . 1976

2332 2332 - 17 . 12 . 1974 {Dilekçi : Şeref ayltğnun artırılmasını istemekte-
OSMAN ERDEM dir.)
Bahçelievler 35. Sokak No. ; 35/15 ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumun çahşmalanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No, K arar tarihi

1248 29 , 1 . 1976

2342 2342 - 3 , 1 ,  1975 (Dilekçi : TCK 491 - 492 nci maddelerine göre
M EH M El POLAT mahkûmiyeti olduğunu ve cezasını çektiğini belirterek,
Cemalnadir Sok. Büyük Milas Han Girişinde motorlu araç ehliyeti alabilmek için 232 saydı Trafik 
Kitapçı (Dağıtıcı) İSTANBUL Kanununun 26 ncı maddesinin (g) bendinin değiştiril

mesini talep etmektedir, i
Ciereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

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

Karar No, Karar tarihi

1249 29 . 1 . 1976



*
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(Dilekçeııiın tarih re No. »u dJe sahihkıin adı, adresi ve dileıkoe özetiyle komjsyon kam n)

2344/2344 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçi : !}erke^ ilçesi Ahır köyümle mevcut i^me-
I I4'114 C. S. suyu tesislerinin çalışır duruma getirilmesini istemek-
İBRAHİM DAĞISTAN redir.)
Ahır Köyü Muhtar vek. Çerkeş - ÇANKIRF

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 2 . 2 .  1975 gün ve 352-18-02-0585 sayılı cevabî yazısında : 
Ahır köyü ile Yalakönü köylerinin halihazır içmesuyu ihtiyaçlarını karşılayan müstakil içmesuyu- tesislerinin 
mevcut olduğu ayrıca anılan köyün içmesuyu durumunun 1975 yılında yürürlükte olan yöntem ve teknik 
gerekler çerçevesi içinde bir kez daha yeniden tetkik ettirilerek ihtilâf konularının çözümlenerek köyün içme 
suyu ihtiyacının karşılanması imkânlarının araştırılması hususunda Ankara Yol, Su, Elektrik (YSE) V. Bölge 
Müdürlüğüne talimat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekiçnin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1250 29 . 1 . 1976

2350/2350 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçiler : 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Ka-
VAŞAR YILMAZ ve ark. nununun değiştirilmesini, kesilen para cezalarının artı^
(,'iftçi Mallan Koruma Başkanı rılmasmı istemektedirler.)

Karacaahmet - AFYON KARAHİSAR

Gereği düşünüldü : DUekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
lasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonıımu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1251 29 . 1 . 1976

2352/2352 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçi : Kademe ilerlemesinin yapılmadığından
BEDRETTİN KARAN şikâyetçidir.)
Bölge Topraksu Arşt. Enst. Md. Memur

TOKAT

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 6 . 2 .  1975 gün ve 809 1833 sayılı cevabî yazısında ; Tokat Böl
ge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne naklen atanmış olan dilekçinin özlük dosyası geç geldiği ve 
15 . 3 . 1974 tarihi itibariyle terfi işleminin yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari
mercilerce yerine getirildiği cihetle Kom isyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1252 29 . I . 1976
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(DüıeJtçenuı tarih ve No. su ile sahibinin juiı, adi’eed ve d ikkçe özetâyl'e koumsyon karan)

2354,2354 - 3 . 1 . 1975
OSMAN NAZIM AKIN (Dilekçi : 1782 ssayılı Kanuna göre derece üstü gös-
( evizliyalı Sok. No. : 27/3 Bakırköy - ÎSTANBIJI^ tergesinin 795 lira (alarak düzeltilmesini ve emekli

aylığının yükseltilmesini istemektedir.)

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 27 . 2 . 1975 gün ve 20-14 06-712-00 sayılı cevabî yazısında ; 
1782 sayılı Kanun, 42 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılan üstsubaylann emekli oldukları üç yılı bir derece 
yükseltilmek suretiyle intibaklarının yapılacağı hakkında olup, derece üstü göstergelerinin değiştirilmesine 
dair herhangi bir hüküm taşımadığı, 1425 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosunda tuğgenerallerin derece üstü 
gösterge rakamı 720 lira olarak tespit edilmiş olduğundan dilekçinin, orgeneraller için saptanan 795 lira gös
terge üzerinden emekli aylığının düzeltilmesi isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği diiı^üııüidü : Dilekçinin yukardu ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki işleği hakkında Komisyonu- 
ınti7ca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğino oy hirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1253 29 . 1 . 1976

2356/2356 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçiler : Belediye ve il özel idare personelinin
ALİ BİRCAN ve ark. yan ödemelerden faydalandırılmalarını istemektedirler.)
Belediye Memur ve Müstahdemleri NİĞDE

İçişleri Bakanlığının 1 1 . 3 .  1975 gün ve 7630 sayılı cevabî yazısında : belediyeler ve il özel idareleri 
personeli için yalnız 5 . 8 .  1974 gün ve 7/8672 sayılı Kararnamenin (I) sayılı cetvelde gösterilen kadro ve 
görev ünvanlarına göre yan ödeme verildiği.

Bu zamların verilmesinde Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığının da görüşleri alınmak 
suretiyle işlem yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü.<^nüldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine,oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1254 29 . I . 1976
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(Ddlekoıeniu tarih ve No. su ile sahibtiniin adı, adi'osi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2358,2358 - 3 . 1 .  1975 

O S M A N  K A R A A S L A N  

Y aya  Dağıtıcısı

(Dilekçi : Özci sektörde geçen hizmetlerinin intiba
kında sayılmasını istemektedir.)

D ü /c e  - B O l.U

U laştırm a Bakanlığının 1 7 . 2 .  1973 gün ve 1294 2269 sayılı cevabî yazısında : D ilekçin in  özel sektörde 

geçen h izm etlerin in , 12 sayılı Kanun H ükm ündeki K ararnam eye  göre yapılacak in tibak larda  değerlendirileceği 

bild irilm ektedir.

Gereği dü<^niildii : Dilekçinin yııkardii ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir i?#lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K a ra r N o . K a ra r tarih i

1255 29 . 1 . 1976

Ba!}kan 
İçel M ille tv e k ili 

Süleyman Şimşek

Başkan V ,

T a b iî Ü ye  

Muzaffer V urdakuler

Sözcü 

İzm ir M ille tvek ili

/W( ( ar Tiirkcan

K â tip  

Sivas Senatörü  

Âdil A lta\

K â tip

G aziantep  M ille tvek ili

Mehmet Boz.f^eyik

Karar adedi : 150

nilekçe adedi : 160



DÖNEM : 4 TOPLANTI : 3

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

B A Ş K A N L I K  D Î V A N I  

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

Sayı : 13
Tevzi tarihi 

13 . 7 , 1976 Salt

(l;ilekç«mn tarih ve No. su ik  aaikibindn adı, adresi ve diiekQ<; özetiyle komisyon karan)

2360 2360 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçi : Takdir edilen hatalı notunun düzeltihne-
MESUT ÇALAPKULU sini istemektedir.)
Fatih C ad. 63 4 Fatih - İSTANBUl.

Milî Eğitim Bakanlığının 21 . 2 . 1975 gün ve 8160 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Danıştay 8 nci 
Dairesi nezdinde İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi aleyhine açtığı idarî davası, yerinde görülmeyen 
yürütmenin durdurulması isteminin reddedilmesi ile sonuçlandığı bildirilmektedir.

Gereği dU<̂ ünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal göriilmefliğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1256 30 . 1 . 1976

2365 2365 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçi : Adî malul olarak emekli olduğunu belir-
777/777 terek 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi uyarmca
ŞEVKİ ÜNSAL vazife malulü sayılmasmı ve 205 sayılı Kanunun 21 nci
Bahriyeli Hamam Sokak No. ; 40 ı iaddesine göre de Ordu Yardımlaşma Kurumunca

Heybeliada - İSTANBUL (ÜYK)  maluliyet yardımı yapılmalını talep etmektedir.) 
Millî Savunma Bakanhğının 25 . 6 . 1974 gün ve 3931-8-74 sayıh cevabî yazısında : 205 sayıh Kanunun

27 nci maddesi «Maluliyet, maluliyeti tevlit eden hadisenin vukuu tarihinden itibaren 5 yıl içinde kuruma 
yazı ile bildirilmediği takdirde maluliyet yardımı talep hakkı sukut eder» hükmüne göre dilekçi müracaatını 
bu sürenin bitiminden sonra yapmış olduğundan (OYK) ca maluliyet yardımından yararlandırılamadığı,

5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası «haklarında adî malullük muamelesi uygulanan
lar bu tarihten itibaren bir yıl içinde malullüklerinin vazife malullüğü olduğunu yazı ile Sandığa bildirerek 
muamelenin düzeltilmesini isteyebilirler.» şeklinde hükmedildiği, dilekçi ise bu süreyi geçirdikten sonra 
müracaat ettiğinden isteğinin T. C. Emekli Sandığınca kabul edilmediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği diiştinüldii : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1257 30 . 1 . 1976



(DilekçfîTiin tarâh  ve No. su ile sahdbiniin adı, adneai ve diljekçe özetiy le kom isyon k a ra r ı)

1975

—  2 —

2366 2366 - 3 . 1  
SALİH GEYİK
İstiklâl Mah. Uzun Sokak No. ; 42

(Dilekçi : TCDD personeli iken, haksız ve ihharsız 
olarak işine son verildiğinden, şikâyet etmekte eski 
vazifesine veya herhangi hir işe yerleştirilmesini iste- 

KÜTAHYA mektedir.)
Ulaştırma Bakanlığının 3 . 6 .  1975 gün ve 17/1/4663-7686 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin müteaddit 

suçlardan dolayı cezalandırıldığı halde, durumunun düzeltilmediği, ilerde daha müessif olaylara sebebiyet 
vereceğine kanaat getirilmesi üzerine TCDD İşletmesi Peısonel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince 
kaydının kapatıldığı ve tekrar görev verilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü^üniiklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında ilgili ve yetkili 
idari mcrcic veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çah.^malanııı dii/cnlcyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasuıa 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

258 30 . I . 1976

(Dilekçi : 9 aylık tnaaş farklarının bugüne kadar 
alamadığından şikâyetçidir.)

1975 gün ve 6947 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin

2368 2368 - 3 . 1 . 1975 
AHMET TOPÇU
7. E. K. Göller Böl. tş. Md. lüğü Vakıflar Işhanı 
Kat . 3 İSPARTA

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 18 . 2 
1 . 3 .  1961 tarihinde Eğridir Belediyesinde ücretle işe başladığı, bilâhara 30 . 6 . 1971 tarihine kadar da 
İsparta Belediyesi Kovada santralinde bekçi olarak hizmete devam ettiği, anılan santral personelinin Türkiye 
Elektrik Kurumuna devredilmiş olması nedeniyle Ahmet Topçu'nun 9 aylık maaş farklarının İsparta Bele
diyesince tekemmülü ile sonuçlandırılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bcrli- 
ğiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1259 30 . 1 . 1976

2370/2370 - 3 . 1 .  1975 (Dilekçi : Arazi verilmesini talep etmektedir.)
NEZİHE MALKOÇ
Bozyaka eski tzmir 531 Sok. No. : 579

İZMİR
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18 . 2 . 1975 gün ve 300 sayılı cevabî yazısında ; Nezihe 

Malkoç’a arazi verilmesi hususu İzmir Valiliğine ve Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân Genel Müdürlü
ğüne intikal ettirildiği ve yapılan inceleme sonunda. Toprak ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe gir
mesiyle 4753 sayılı Kanun ve ekleri ile 4486 sayılı Kanun gereğince Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık 
Okulu mezunlarına yapılmakta olan toprak dağıtımına ilişkin hükümleri 1757 sayılı Kanunun 235 nci mad
desi uyarınca yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan dilekçinin isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olma
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1260 30 . 1 . 1976



2378/2378 - 7 . 9 .  1975 (Dilekçi : 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesinin
113/113 değiştirilmesini ve hazırladığı metnin mezkûr kanuna
FEHMİ AÇIKSÖZ (Av.) i/âve edilmesini istemektedir.)
Divanyolu Hacıtahsin Bey Sok. Kayadelen Han 
Kat : 1 No. : 105 İSTANBUL

Gere^ düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konn teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddefsine ait İşlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 3 —

(Dilekçf'mn tarih ve No. su ile sahibinİTi adı, adıiösd re  dilcikçe özetiyle komisyon kıarara)

1261 30 . 1 . 1976

2380/2380 - 7 . 1 .  1975 (Dilekçi : Yol - îş Sendikası Yönetim Kurulu iiyeli-
AZMt YILDIZ ğinden ihraç edilmesine dair verilen ihraç kararının
Karayolları 6. Bölge Müd. Akaryakıt Ambar kaldırılmasını istemektedir.)
Memuru KAYSERİ

Gereği düşünüldü : Konu yargı mercilerinde görüşülmekte olduğundan incelemenin durdurulmasına karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1262 30 . 1 . 1976

2388/2388 - 9 . 1 .  1975 (Dilekçi : Siyasî baskılar sonucu istifa ettiğinden
HİKMET AKKUŞ ve halen de hiç bir iş bulamadığından şikâyet etmekte-
Konfor Palas Oteli Sanayi Cad. No. : 18 dir.)

ANKARA

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 28 . 4 . 1974 gün ve 6385 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin iste
ğinin incelenerek durumun Ankara Valiliğine intikal ettirildiği, Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Klini- 
ğince tedavi edilmek üzere İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1263 30 . 1 . 1976



— 4 —

' (Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibiınn arlı, adresi ve ddlel^çe özetiyle komisyon karan)

2394 2394 - 9 . 1 .  1975 (Dilekçi : Suçsuz olduğundan bahisle tekrar f>öre-
NURETTİN TAN vinç iade edilmesini istemektedir.)
Hayratmanlar Mahallesi, 9. Muhtarlık No. : 295

Altındağ - ANKARA

Ulaştırma Bakanlığının 24 . 2 . 1975 gün ve 1513 -2671 sayılı cevabî ya^Isında ; Dılek(,i görevli bulunduğu 
sırada gayri ahlâki bir durumda yakalandığı vc yapılan tahkikat sonucu suçlu görülerek disiplin kurulu ka
ran ile işten çıkarıldığı ve bu işlemin iptali için Danıştay 5 nci Daire Başkanlığınca reddedildiği bildirilmeK- 
tedir.

Gereği dü^niilfüi : Dilekçinin yukarda ö /d i açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyoıuı- 
nıu/ca bir i l̂em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1264 30 . I . 1976

2396/2396 - 9 . 1 .  1975 (Dilekçi : Çanakkale - Ezine - Ayvacık devlet yolun-
HÜSEYİN ŞHNOL daki menfezlerin tıkanmastyle tarlasınm sular altında
Bahçeli Köyü Ezine ÇANAKKALE kalmasından şikâyet etmektedir.)

Bayındırlık Bakanlığının 1 2 . 3 .  1975 gün ve D. 1907 276 sayılı cevabî yazısında : l'zine - Ayvalık 
yolu üzerine konulan her iki menfezin yerinin uygun oluşu ve bugüne kadar herhangi bir şikâyetin gelme
mesi nedeniyle normal bakımlarının dışında menfezlerde yer değişikliği veya bir ilâve yapılmadığı, ayrıca 
menfez suyunun hiç bir zaman diğer menfeze gelmediği ve söz konusu menfezlerin yola konulmaması veya 
bu kesimden yol geçirilmemesi halinde dahi arazide bulunan hattı içtimalardan gelecek sular ayni yerlerden 
geçebileceğinden dilekçinin iddialarının varid olmadığı ve yersiz olduğu bildirilmektedir.

Gereği dii^ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonu- 
nııızca bir i<}lenı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i 265 30 . I . 1976

2400/2400 - 1 5 . 1 .  1975 (Dilekçi : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 vc
Armut Köyü Muhtarı 13 ncü maddelerinin değiştirilmesini istemektedirler.)

BURSA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu: ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1266 30 . I . 1976



-  s -

UHlck^euiıı tarih ve No. su ilt rahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2402.2402 - 1 5 . 1 .  1^75 (Dilekçi : Gazetede ilân olan Evhak Şirketinin yap-
MFiHMET KÖHSERLİ tıracağı binalardan taksitle bir kat satın alabilmek için,
YSE. Müdürlüğü RİZE peşin para yatırdığından ve bono verdiğinden bahisle,

dolandırıldığından şikâyet etmektedir.)

Adalet Bakanlığının 1 2 . 7 .  1975 gün ve 24181 sayılı cevabî yazısında ; Şikâyet konusunun tetkik etti
rildiği dolandırıcılıktan sanık şahıslar haklarında kamu davası açıldığı bildirilmektedir.

Gereği tlii<riiniildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumu/ çalı̂ j- 
malarmı dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir İ!;lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1267 30 . 1 . 1976

2404/2404 - 15 . 1 . 1975 (Dilekçiler : Ordudan ayrılarak Türk Hava Yolları
YÜCE SUN ve arkadaşı A. O. da astsubay olarak çalışan teknik personelin in-
Personel ve Sosyal İşler Müdürü Türk Hava Yolları tibaklarınm düzeltilmesini ve mağduriyetlerinin ^iderrl-
A. O. ANKARA meşini istemektedirler.)

Gereği dUşUnüldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olma.sı hasebiyle Komi«yonunıu/ca bir işlem yapı1ma.<ana malıal görülmefliğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1268 30 . 1 . 1976

2408 2408 - 15 . I . 1975 (Dilekçi : Madalyasının iptal edildiğinden şikâyet
MEHMET ŞAHİN etmektedir.)
Deliktaş Köyü İnebolu - KASTAMONU

Millî Savunma Bakanlığının 26 . 2 . 1975 gün ve 4063.142/111780 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 
İstiklâl Harbi içinde firarının bulunduğu tespit edilmiş olduğundan, madalya vesikasının 4 . 4 .  1972 gün ve 
10792 sayılı Kararname ile iptal edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda ö /eff açıkl inan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasuıa mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1269 30 . 1 . 1976



— 6 —

(İdlekçomr uarih vc l̂o. su ile sahibinin a<îı, adresi ve dilekıçe özotiyle 'komisyom karan)

2414/2414 - 15 . 1 . 1975 (Dilekçi : Madalya verilmesini istemektedir.)
YUSUF NOYAN ER
Yamaçlı Mah. 995 Sok. No. : 21 ADANA

Millî Savunma Bakanlığının 26 . 2 . 1975 gün ve 4063-1-141-75 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin bel
gelerinde duhul tarihi ile terhis tarihleri âyni tarihleri taşıdığı gibi, 18 . 10 . 1939 tarihinde terhis edildiği 
yazılı olup, şevki ve birliği kayıtsız olduğundan, geçersiz bir belge addedildiği ve istiklâl Harbinde hizmeti 
bulunmaması nedenleriyle madalya verilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği lıakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1270 30 . 1 . 1976

2416/2416 - 1 5 . 1 .  1975 (Dilekçiler : 5434 sayılı Kanuna ek 1425 sayılı Ka-
HÜSEYİN ÇETİNKAVA ve ark. nun hükümlerinden yararlanarak halen almakta olduk-
Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünde lan ücretlerinden emekli aidatı keiilmesini istemekte-

KONUKLAR- dirler.)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12 . 2 . 1975 gün ve 841/2168 sayılı cevabî yazısmda : Be
denî çalışması fikrî çalışmasına galip olan personel. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
18 nci maddesi ve 1327 sayılı Kanun ile Kanun Hükmündeki 7 ve 12 sayılı kararnamelere göre işçi sayıl
dıklarından dilekçilerin 1425 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilme olanağı bulunmadığı ancak; evvelce 
Emekli Sandığı iştirakçisi iken adı geçen Kanun kapsamı dışında kalan bu işçilerin emeklilik haklarının 
devamını sağlamak gayesiyle 1425 sayılı Kanuna tabi olmaları için yeni bir kanun tasarısı hazırlanmakta 
olduğu ve tasan kanunlaştığı takdirde dilekçe sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalı^- 
mnlannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5/d maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1271 30 . 1 . 1976

2422/2422 - 15 . 1 . 1975 (Dilekçi : 12 sayılı Kararnamenin hir an evvel gö-
ORHAN ÇETİN rüşülmesini ve ifçi memur ayrımının yapılmasını iste-
Yavuz Selim Cad. No. : 134/2 mektedir.)

Fatih - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1272 30 . 1 . 1976



— 7 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dileke,e öeetiyle komisyon karan)

2424'2424 - 15 . 1 . 1975 (Dilekçi : Edirne merkez yetiştirme yurdunda müs-
M EH MET !ŞLER tahdem olup hiç bir suçu olmadığı halde görevine son
Çavuşbey Mah. Ağaçpazan Cad. No. : 94 verilmesinden şikâyet etmektedir.)

EDİRNE
İçişleri Bakanlığının 29 . 4 . 1975 gün ve 13303 sayılı cevabî yazısında : Konunun incelendiği dilekçesinin 

zinaya tevessül etmiş bulunduğundan bu yüz kızartıcı suçundan dcJayı görevinden uzaklaştırıldığının Edirne 
Valiliğinin yazılarından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gere^ dUşünlildU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir ikilem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1273 30 . 1 . 1976

2426/2426 - 15 . I . 1975 Kanununun 12 ve
tıüâovJıiH  . t • U  ncü maddelerinin değiştirilmesini istemektedirler.)
Hasanköy Muhtarlığı BURSA

Gereği diişUniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunur< 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmed^line oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1274 30 . 1 . 1976

2428/2428 - 20 . 1 . 1975 (Dilekçi : Eğitmenlikte geçen hizmet sürelerinin
RAŞİT AÇIKTUNA borçlandırılarak fiilî hizmet sürelerine eklenmesini iste-
Adalet Mah. Kozan Cad. No. : 53 mektedir.)

tmamoğlu - Kozan - ADANA 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 25 . 4 . 1975 gün ve 20-7/08-697-009 sayılı cevabî yazısın

da ; 1476 sayılı Kanunla 1 . 10 . 1963 tarihinde eğitmen olupta bu tarihten sonra, eğitmenlikten çeşitli ne
denlerle emekliye ayrılanlar ile halen eğitmen olarak vazife görenlerin borçlandırılacağının kabul edildiği. 

Bu itibarla 1 . 10 . 1963 tarihinde eğitmen olarak vazife gören fakat 1 . 7 .  1968 tarihinde Kozan ilköğ- 
retmen müdürlüğü daktiloluğuna atanan ve bu görevde iken emekliye ayrılan dilekçinin mezkûr kanun gere
ğince 326 sayılı Kanunla borçlandığı 10 yıldan arta kalan eğitmenlik hizmetinin borçlandırılmasının mümkün 
olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1275 30 . 1 . 1976



2430 2430 - 20 . l . 1975 (Dilekçiler : liucuklarınılan alımın nüfus te^kilattnın
MEHMET TAŞTAN ve 107 arkadaşı iade edilmesini ve 1587 sayılı Kanunla getirilen tutanak
Maden Nahiyesi Bayburt - GÜMÜŞHANE!, sisteminin kaldırılarak eski sisteme dönülmesini istemek

tedirler.)

İçişleri Bakanlığının 1 4 . 2 .  1975 gün ve 2024 sayılı cevabî yazısında : 1 . 9 . 1974 tarihine kadar nüfus 
olaylarına ait işlemlerin Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma Nüfus Sicilli Kanununa göre düzenlen
diğinden Medeni Kanunun ruh ve hükümlerine uymayan ve günün ihtiyaçlarını karşılayamayan bu kanun 
yerine 1 . 9 .  1974 tarihinde 1587 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği,

1. Anılan kanunla Avrupa ve medeni ülkelerde olduğu gibi nüfus kayıtlarına inan ve güven sağlanması 
amacı ile nüfus olaylarının tescilinde tutanak sisteminin getirildiği, eski sistemde muhtarlar tarafından düzen
lenen belgelerin tam sağlıkh olmadığı bu nedenle yeni kanunla getirilen tutanak sisteminin kaldırılmasına 
imkân olmadığı,

2. Yeni Nüfus Kanunu, uüfus işlerinin taşra kuruluşunu ilçe seviyesine kadar indirmiş ve 1 . 9 .  1974 
tarihinden itibaren bucak nüfus memurlukları kaldırılarak bu hizmetin il ve ilçe merkezlerinde toplanmasını, 
ayrıca kaldırılan birçok nüfus memurluklarının yerini doldurmak üzere 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
ile Bakanlığa, gezici nüfus memurları çalıştırma yetkisi verildiği için bu memurlar bizzat vatandaşın ayağına 
l-'^dar ciderek vazife yapacağından bu konudaki şikâyetlerin önleneceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : DİJekçinin vukarüıı o/eu av.u.„----  j,.,k|<,„da Komisvonu-
ma/ca bir i l̂oın yapılmusına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 8 —

(Dilok(,*cnm t^ rih  ve No. su ik* sahibiıtiıı aılı, a-drcsi ve ö/,et.i>ie koıinisyun k a ra r ı)

1276 30 . I . 1976

2432 2432 - 20 . 1 . 1975 (Dilekçi : Medeni Kanunda deği.^iklik yapılmasını
RIZA lOPRAK istemektedir.)
Belediye Avukatı AYDIN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonı;mu/ca bir işlem yapılmasına mahal göriilrhediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1277 30 . I . 1976

2438/2438 - 20 . 1 . 1975 (Dilekçi : İntibakının indirildiğinden şikâyet etmek-
REFİK ERKUT te ve 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname kapsa-
Teknik Lise Öğretmeni KAYSERİ mına alınarak intibakının düzeltilmesini istemektedir.i

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kaıuın teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komi.syonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine uy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1278 30 . 1 . 1976



— 9

! L)ilek(‘euîıı tai'ih ve No. su ile salübimn adı, adresi ve dilekı^e özetiyle fcomisyon kamrı)

2446/2446 - 22 . 1 . 1*̂ 75 (Dilekçi : Tarım Kredi Kooperatifinden 640 model
TAGI KURF traktör almak için paracını yatırdığı halde traktörü
Koçkıran Köyü İğdır - KARS alamadığından şikâyetçidir.)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık. Bakanlığının 10 . 3 . 1975 gün ve 1690 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 
isteğinin Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, mezkûr kooperatifçe ortaklarının 
traktör ihtiyaçlarının karşılanmasına kontenjanın mahdut olması ve talebin fazlalığı nedeniyle olanak bulu
namadığı,

1974 dönemi için kooperatiflere tanınan kontenjan dolduğundan, talebin yerine getirilemediği.
Ancak, dilekçinin ortağı bulunduğu kooperatife müracaat ederek sıraya girmesi halinde traktör talebi 

kooperatifteki mevcut sırasına göre ve imkânlar nispetinde karşılanabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir İ!̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1279 30 . 1 . 1976

2458/2458 - 22 . 1 . 1975 (Dilekçi : 1803 sayılı A f  Kanunu kapsamına girdi-
3869/3869 ğinden bahisle, tekrar göreve alınmasını istemektedir.)
MİTHAT TEKİN
lavşan  Mah. Eski (^'orum Şosesi No. : 80

Merzifon - AMASYA

Millî Savunma Bakanlığının 24 . 2 . 1975 gün ve 4310.75-5 sayılı cevabî yazısında : Mithat Tekin'in 
Havza Askerlik Şubesinde görevli bulunduğu sırada, sahte evrak tanzim ve görevi kötüye kullanma suçların
dan tutuklandığı ve Millî Savunma Bakanlığı Teşkilâtında Sivil Personelin istihdam ve şartlan hakkındaki 
Yönetmeliğin 25 nci maddesi gereğince görevine son \ erilmiş ve T. C. Emekli Sandığınca toplan ödeme 
yapılarak sandıkla ilişiğinin kesildiği.

Görev isteği ise, dilekçinin yaş durumunun ileri olması, durumuna uygun fiilî kadro bulunmaması Ba
kanlık Yönetmeliğinin 25 nci maddesi gereğince görevine son verilmiş olması, davası Af Kanunu ile ortadan 
kalkan memurların göreve alınması için idareyi bağlayıcı kanunî bir hüküm olmaması ve idarenin takdir 
hakkını kullanması,

Keza 1803 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin (B) bendinin son fıkrası ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 48 nci maddeleri muvacehesinde isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçmin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir İşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veriJdi.

Karar No. K arar tarihi

1280 30 . 1 . 1976



-  10 -

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

2464/2464 - 24 . 1 . 1975 (Dilekçi : Kızının kaçılırmasından ve suçlunun ya
MEHMET ALİ KARAKAYA kalanmamasından şikâyet etmektedir.)
Akşehir - Yeni Mah. Karabulut C ad. No. : 276

Yunak - KONYA

İçişleri Bakanhğmın 21 . 4 . 1975 gün ve 19940/71653 sayıh cevabî yazısında : Bahis konusu şikâyetle 
ilgih olan sanığın yakalanarak tutuklandığı bilâhara müştekinin muvafakati üzerine resmî nikâhlarının yapı
larak evlenmiş oldukları bildirilmektedir.

Gereği düşUnuldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mır/ca bir işlem yapılmasına mahal sürülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

281 30 . 1 . 1976

4522/4522 - 16 . I . 1976 (Dilekçiler : Gaziantep’teki şehitliğin onarılmasını
ŞÜKRÜ KAHRAMAN ve ark. istemektedirler.}
Gaziler Cad. Dr Mecit Şarlar Pasajı 2. Blok 
No. : 26 Kat : 1 GAZİANTEP

Millî Savunma Bakanlığının 28 . 1 . 1976 tarih ve 9234.2.76 Disipmor. Sos. İşi. Ş. (123) sayılı cevabî ya
zısında ; Keşif ve onarım masraflarının tespiti yönünden konunun bu hususta görevli bulunan Kara Kuvvet
leri İnşaat Emlâk Dairesi Başkanlığına intikal ettirildiği ve ilgili daire başkanlığınca gerekli incelemenin ya
pılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercice ele ahnacağı cihetle Koimsyonumuzca bir i^lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1282 30 . 1 . 1976

2484,2484 - 28 . 1 . 1975 (Dilekçiler : Çarşı ve mahalle bekçilerinin 1.3.1965
HAŞAN HÜSEYİN ve CEMALİ TOPRAK tarihinden önce geçen hizmetlerinin emekliliğe sayılma-
Adliye Sanrali 11 yaka sayılı Çarşı ve Mahalle sı hakkında kanun çıkarılmasını istemektedirler.)
Bekçisi GAZİANTEP

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayıb Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

1283 30 . 1 . 1976



II —

(Î>ilekçeiî.u( tarih ve No. su ile sahibiıûn adı, adresi ve dilcikle özetiyle kf misyon karan)

2490/2490 - 28 . 1 . 1975 (Dilekçi : Tarafsız bir halkanın kaşkanUğmda istik-
HÜSEYİN MERT rarh bir hiikümelin kurubna'nm ve kendisine de vazife
Kuyluk Köyü Kozan - ADANA verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1284 30 . 1 . 1976

2496 2496 - 28 . I , 1975 (Dilekçi : Müsadere edilen mallarının iade edilme-
3716/3716 sini istemektedir.)
MUSTAFA AYDOĞAN
İkinci Nakliye Cad. No. : 51 Mevlût Köroğlu 
eliyle Akhisar - MANİSA

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 26 . 3 . 1975 gün ve 78426/145-1307 sayılı cevabî yazısında : İsparta 
Asliye Ceza Mahkemesince boncuklarınm müsadere edilmesine karar verildiği dilekçi tarafından temyiz 
edildiği ve idare lehine sonuçlandığından, söz konusu eşyaların dilekçiye iadesinin mümkün olmadığı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçe»nde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy l>irliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1285 30 . 1 . 1976

2507/2507 - 29 . 1 . 1975 (Dilekçi : Borçlandığı 8 yıl hizmet için ikramiye
FİKRET SAK farkı talep etmektedir.)
Emekli Subay Evleri 32. Blok Daire 2

Gayrettepe - İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 25 . 3 . 1975 gün ve 20-2/21-159-43 sayılı cevabî yazısında :
29 . 8 . 1960 tarihinde re'sen emekliye sevk edilen dilekçinin 1478 sayılı Kanuna göre 8 yıl 2 ay borçlan
dırılarak intibakı 1 nci derecenin 4 ncü kademesi üzerinden yapılarak aylığının yükseltildiği,

Ancak 1478 sayılı Kanunun geçici maddesinin (e) fıkrası gereğince «geçmiş süreler için görev ve emekli 
aylıkları ile emekli ikramiyesi farkı ödenmez» hükmünü amir olduğundan dilekçiye anılan kanun muvacehe
sinde ikramiye farkı ödenmesine imkân olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K o n isyon u -
m u/ca  bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

1286 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sAİıibiııia adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2508 2508 - 29 . 1 . 1975 (Dilekçiler : Emlâk komisyoncidsu tarafından do-
NURİ AYYILDIZ ve ark. landırıldıklanndan fikâyef etmektedirler.)
Sahrayı C edit Kireçhaneler Mah. No. : 8

I-renköy - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığının 3 . 4 .  1975 gün ve 62154 sayılı cevabî yazısında : Arsa satışından dolandırıldıkla- 
rrnı idıdia ettiıkieri emlâk komisyoncusunun yaJcalana-ak adlî makama sevk edildiği sorgusunu müteakip 
serbest bırakıldığı bildirilmektedir.

Gereği dUs^ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan diickçesinde vaki isteği Komisyonumu/, çalış
malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1287 30 . I . 1976

2512/2512 - 3 . 2 .  1975 (Dilekçi : Görevine iade veya devlet statüsü içinde
SÜNDÜS KARASULU herhangi bir hizmete tayin edilmesini istemektedir.)
İzmit Cad. Giiçmen Sok. No. : 28

ADAPAZARI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu7ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1288 30 . 1 . 1976

2513/2513 - 3 . 2 .  1975 (Dilekçi : Vatandaşlıktan çıkartılmasını talep etmek-
ERDAL GÜNAY tedir.)
Teknik Mobilya R. P. Ç. No. : III Zara - SİVAS

İçişleri Bakanlığının 18 , 3 . 1975 gün ve 631.116-138/3071 sayılı cevabî yazısında : 403 sayılı Kanunun 
20 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek ve uyrukluğuna geçmek istediği devletin resmî makamla
rından vatandaşlığa kabul edileceğine dair resmî belgeyi ibraz ettiği takdirde dileğinin yerine getirilebileceği 
bildirilmektedir.

C «er^  düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçemnde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar veriMI.

Karar No. Karar tarihi

1289 30 . I . 1976
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(l>ilck(}o,nin tarih v( Xo. sıı ile saiıibümrı adı, adresi ve dil'cikçe özetiyle komisyon karan)

2514/2514 - 3 . 2 .  1975 (Dilekçi : Eski hükümlü olduğundan bahisle iif
YAKUP DİREKÇİ falep etmektedir.)
Türkmenler Mah. Albayrak geçidi No. : 72

GAZİANTEP

Çalışma Bakanlığmm 10 . 4 . 1975 gün ve 4311 sayılı cevabî yazısında : 1475 sayılı İş Kanununun 
25 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konan «sakatlann ve eski hükümlülerin çalıştırılmaları hakkındaki 
Yönetmeliğin» 27 ve 28 nci maddeleri gereğince dilekçinin istenen belgelerle îş ve fşçi Bulma Kurumu Gazi
antep şubesine başvurması gerektiği yolunda kendisine bilgi verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir i^lcnı yapılmasına mahal göriilmediiğne oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1290 30 . 1 . 1976

2515/2515 - 3 . 2 . 1975 (Dilekçi : İşçi emeklilerine yapılacak zamdan 1973
HAŞAN TUNCER yılı emeklilerinin istifade ettirilmesini istemektedir.)
Selimefendi Sok. No. : 29;2

Beşiktaş - İSTANBUL

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 2 . 3 .  1975 gün ve 876 sayılı cevabî yazısında : 1973 yılı emeklileri ve hak 
sahiplerinin de tasarı kapsamına alındığı, esasen Bakanl'ğın bu konuda olunılu görüşe sahip olduğu bildiril
mektedir. ^

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
ınercice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1291 30 . 1 . 1976

2516 2516 - 3 . 2 .  1975 (Dilekçi : Kanun hükmündeki kararnameler gere-
ŞÜKRÜ YILMAZ pince (E) cetvelinde geçen ücretli hizmetinin intibakın-
îsmet Paşa Mah. İnönü Cad. No. : 7 da sayılmasını talep etmektedir.)

ÇANAKKALE

(Fereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1292 30 . 1 . 1976



2517/2517 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçi : Ödenek üstü harcama tutarına ait zifn-
CUMA YE7İK metin kalclınimasını istemektedir.)
Gülşehir Malmüdürü GÜLŞEHİR

Maliye Bakanlığının 10 . 3 . 1975 gün ve 8351 sayılı cevabî yazısında : 1803 sayılı Af Kanununun 10 ncu 
maddesinde belirtilen tarihe kadar saymanlıklarca yapılan ödenek üstü harcamalardan dolayı, Sayıştay Baş
kanlığınca saymanlardan tazminine hükmolunan paraların Af Kanunu kapsamına alındığı ve 306 (T) seri 
no. lu genelge uyarınca hesaplardan silinmesi cihetine gidildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mcrcilerce yerine getirildİKİ cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 14 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dil^öoçe özjetiyle kiomisyon karan)

1293 30 . 1 . 1976

2518/2518 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçiler : 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
NtHAT ŞENTÜRK ve arkadaşları Yönetmeliğinin uygulanamaması nedeniyle yürürlük-
Mersin Otelciler Demeği Yöneticisi MERSiN ten kaldırılmasını veya tadil edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşki] eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1294 30 . 1 . 1976

2521 2521 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçi : Dolandırıldığından şikâyet etmektedir.)
HÜSEYÎN ERÇiN
■Sarıgöl Mah. Yayla Sok. No. ; 16

Gaziosmanpaşa - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 
organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
Itirllğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1295 30 . I . 1976



— 15 —

(l>ı>kçeniin tarih vc No. su ile sahibiinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komiaycm karon)

2522/2522 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçi : Taşıma ruhsatlı tabancasının kanun koru-
3422/3422 - 22 . 5 . 1975 yuçulan tarafından usulsüz olarak müsadere edildiğin-
İBRAHİM ARINCA den şikâyet etmektedir.)
Trahom Savaş Başkanlığı Sağlık Savaş Memuru

MALATYA

İçişleri Bakanlığının 19 . 3 . 1975 gün ve 62152-5418/53463 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 6136 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 ncü bendine istinaden satın aldığı tabanca ile meskûn mahalde sebepsiz yere 
ateş ettiği tespit edildiğinden tabancasının Malatya Sulh Ceza Hâkimliğinin 8 . 8 .  1974 gün ve 1974 453 
esas, 1974/940 sayılı kararı ile müsadere edildiği anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Cicrcİ̂ i düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir ikilem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1296 30 . 1 . 1976

2523 2523 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçi : Nüfus kütüğünde ölü görüldüğünden ve
RAHMt IŞIK bugüne kadar düzelttiremediğinden şikâyet etmektedir.)
lahtakale, Kutucular Cad. No. : 23/2

Eminönü - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığının 15 . 4 . 1975 gün ve 4022 sayılı cevabî yazısında : 1587 sayılı Nüfus Kanununun 
46 ve Medenî Kanunun 38 nci maddeleri uyarınca oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açarak 
ölüm kaydının yanlış düşürüldüğünü ispat edip bu kaydın iptaline dair karar alması gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı 
organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1297 30 . I . 1976

2524/2524 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçi : Erzincan'ın Buğdayh köyünde bulunan
VEHBİ SARIKAYA Uslu, Çetin ,ve Toptaş soyadlarını taşıyan şahıslardan
Cumhuriyet Mah. 116 Evler K. Blok No. : 4 şikâyetçidir.)

ERZİNCAN

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel KomutanlığınınS . 8 . 1975 gün ve 7504 1166 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçede iddia edilen hususlara ait yapılan soruşturma evrakının gereği i^in il merkez bölük komutanlığının 
yazısı ile C. Savcılığına intikal ettirildiği bildirilmekledir.

Gereği düşünüldü : Konu yargı organlarınca ele alnıdığı cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1298 30 . 1 . 1976



2525/2525 - 4 . 2 .  1975 (Dilekçi : Emekli ikramiyesi almadığını kendisine
RFŞAT GÜLERGİN emekli ikramiyesi ödenmesine karar verilmesini iste-
Bakırköy, Ekrem Bey Sok. No. : 56/2 mektedir.)

İSTANBUL
Cicreği dü' îinüklii : Dilekçe Kurma Koiıtısyonıı (if.'nel Kurulunun 158 siiyılı llafhılık Karar Celvelimle 

yayınlanan 30 . 5 . 1973 gün vc 18928 sayılı Karan ile dilekçinin isteği karara bağlandığı cihetle Komisyo
numuzca bir İ!>lem >apılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

\ Karar No. Karar tarihi

— 16 —

- (Dilekçenin fcanih vc No. su ile aahibimin adı, a:dne«i ve diLekçe özetiyle komisyon kararı)

1299 30 . l 1976

2994 2994 - 1 2 . 2 .  1975 (Dilekçi : Madalya verilmesini istemektedir.)
KÂMİL KACA
Yenimahalle Dağcıar C ad. No. : 16

Sarıkamış - KARS
Millî Savunma Bakanlığının 24 . 3 . 1975 gün v.j 4063 112134 sayılı cevabî yazKsında : Dilekçinin asker

lik şubesine müracaatının gerekli olduğu, bildirilmektedir.
Gereği dii.>ünüldU : Dilekçinin yukarda ö/eti açı'Janan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 

mercie nUinıcaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu zca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1300 30 . 1 . 1976

2999 2999 - 12 . 2 . 1975 (Dilekçiler : TR T  Genel Müdiıriinün görevden aJın-
SÜLEYMAN SUCU ve ark,. ması vt* yerine halkasının f>etirilmesi için açılan kam-
(,’aygören Köyü .Sındırgı - BALIKESİR panyayı nefretle karşıladıklarını bildirmektedirler.}

Cîereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıKlanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapıimasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

1301 30 . I . 1976

3000 3000 - 12 . 2 . 1975 ı (Dilekçiler : Çay üreticilerine avans verilmesini ve
ABDULLAH TARAKÇI ve ark. hu harçların Temmuz - Ağustos aylarında tahsil edil-
Uluağaç Köyü Of - TRABZON meşini istemektedirler.) >

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 14 . 4 . 1975 gün vc 549/1644 sayılı cevabî yazısında : Çay Kurumu Genel 
Müdürlüğünce çay üreticisine budadığı çaylığın dekan başına 500 TL. avans verdiği, ayrıca çay ekicileri 
kooperatiflerinin, ortaklarının ihtiyacı olarak Ziraî Donatım Kurumundan aldıkları gübre bedellerine de kefil 
olduğu, fakat Çay Kurumunun finansman durumunun müsait olmaması nedeniy ile çay üreticisine dekar 
başına 1 000 TL. faizsiz avans verilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıIJanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal göriiimcdij|ino oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1302 .30 . 1 . 1976



— 17 —

(Dilekçenin tarik ve No su ite »ahiıbİJiin adı, adroiıi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3002/3002 - 12 . 2 . 1975 (Dilekçiler : Havza kazasında taşkın zararı mey-
ALİ CEBECİ ve ark. dana getiren Tersakan Irmağmm ıslâh edilmesini talep
25 Mayıs Mahallesi Havza - SAMSUN etmektedirler.)

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 28 . 3 . . 1975 gün ve 12649 sayılı cevabî yazısında : Konunun 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği Tersakan - Çekerek projesi meyanında incelenip ön ça
lışmaları tamamlanmış ve ilerki yıllarda planlama çalışmaları yapılacak olan Tuzla Barajı tahakkuk ettiği 
takdirde, taşıkın probleminin büyük ölçüde okntrol altına alınabileceği.

Ancak, anılan barajın inşaası bütçe imkânlarına bağlı olduğundan muvakkat tedbir olarak bazı husus
ların ele alınması için Havza Belediyesi Başkanlığına talimat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüirlU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlom yapılmasına mahal görülmediğine oy btrliğiyîe karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1303 30 . 1 . 1976

3009/3009 - 1 2 . 2 .  1975 (Dilekçi : Bahası Papa E ftim ’in (İstiklâl madalyası-
TURGUT ERENEROL na layık olduğundan) veresesi olarak İstiklâl Madalyası
Müstakil Türk Ortodoks Patrikhanesi İst. Baş verilmesini istemektedir.)
Episkoposu İSTANBUL

Gereği dUşünüiclü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1304 30 . 1 . 1976

3 0123012  - 1 2 . 2 .  1975 (Dilekçi : Bütün tarım isçilerini kapsayacak bir
AHM ET BİROK sigorta kanununun çıkarılmasını talep etmektedir.)
2 nci Kâğıt rb . SEKA İZMİT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkLınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan.sına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını dUzcnleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis> onumu/ca bir İşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1305 30 . 1 . 1976



3024/3024 - 24 . 2 . 1975 (Dilekçi : Bakanlar Kurulu Karan ile 6136 sayılı
ALÎ TOPALOĞLU Kanunun 7 nci maddesinin 2 nci bendinde (k) fıkrası
Tapulama Teknisyeni ilâve edilen «Demirbaş silâh taşıyabilir» şerhinin kal-

Palu • ELÂZlG dırılarak <nAteşli silâh satın alıp taşıyabilir» şerhinin 
ilâve edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu t&<?kil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal K^rülnıediğine oy 
birliğiyle karar Terildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —

(Dilekçorım tarih ve No. su dle sahibinin adı, adresi ve dilekçe Özetiyle komisyon karan)

1306 30 . 1 . 1976

3032/3032 - 25 . 2 . 1975 (Dilekçi : Kıbrıs barış harekâtında şehit düşen eşi-
RUKİYE EPvGtN nin hizmet süresinin 30 yıl olmadığı halde aylık bağ-
Y'ukarı Mah. Serdarı Sokak No. : 43 lanması sırasında 30 yıl üzerinden hesap edildiğinden,

Şarkışlar - SİVAS ikramiyesinin de 30 yıl üzerinden hesap edilerek ta
hakkuk ettirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

!307 30 . 1 . 1976

3035/3035 - 25 . 2 . 1975 (Dilekçi : İmtihan süresinin Kasım 1977 tarihine
ALf METİNER kadar uzatılmasını istemektedir.)
Değirmençayın Köyü İlkokulu Müdürü

Şile - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının 10 . 3 . 1975 gün ve 842 sayılı cevabî yazısında :
10 . l . 1975 günlü ve 15114 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «İstanbul Üniversitesi öğrenci Yönetmeli
ğinin 5 ve 6 ncı maddelerinin ve geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Yönetmeliğin» geçici
1 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 5 yıl içinde fakülteden mezun olmadığı takdirde dilekçinin 1979 
Haziran döneminde kaydının silineceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık'anan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercilerce yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1308 30 . 1 . 1976



3037/3037 - 25 . 2 . 1975 (Dilekçiler : Mannesmann - Sümerhank Boru En-
Ankara İnşaat Malzemeleri Tüketim Kooperatifi düstrisi T. A. Ş. nin Kooperatiflerine mal satmak iste- 
Rüzgarlı Sok. Hırdavatçılar Çar. No. : 12, A meyillerinden şikâyet etmektedirler.)

ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 9 . 4 .  1975 gün ve 669 sayılı cevabî yazısında :
1. özel hukuk ve 6224 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş bulunan şirketin 1973 yılına kadar sa

tışlarını piyasaya göre ayarladığını,
2. 1974 yılında tek satıcı olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. vŞ. nin lüzumlu malzemeyi tam 

olarak verememesi nedeniyle kapasite boşluğu hasıl olduğundan taleplerin karşılanmasındaki [(a) Resmî 
daireler, b) İktisadî Devlet Teşekkülleri, c) Yatırım yapan bilûmum müesseseler, d) Kooperatifler, 
e) Piyasa müşterileri)] sıralamaya riayet edildiğini,

3. 1973 yılının son üç ayında başlayan boru sıkıntısının 1974 yılında da devam edeceğini gören şirket, 
müşterileri ile anlaşmalarını yenilemediğini,

4. Şikâyetçi kooperatifin gerçek manada bir istihlâk kooperatifi olmadığı, aksine üyelerine, müstehlike, 
satmak üzere mal temin etmek amacı ile kurulmuş aracı bir kooperatif olduğunun tespit edildiğini.

5. Kooperatifin, Mannesmann - Sümerbank Boru Endüstrisi T. A. Ş. ye bayilik için müracaat ettiği, 
fakat mezkûr şirketin 1974 yılında hiç bir bayı ile satıcılık anlaşması yapmadığını,

6. Kooperatifin siparişleri ile birlikte 1 000 000 liralık mal bedelini havale etmesi halinde stokta mevcut 
taleplerinin derhal, mevcut olmayanların ise imal edildikçe teslim edileceği hususunun şirketçe kooperatife 
duyurulduğunun tespit edilmiş bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşUnUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir i l̂em yapılmasına mahal görülmed.’ğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

~  19 —

(Dilokçönin tarih ve No. su ile sahihinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1309 30 . 1 . 1976

3046/3046 - 25 . 2 . 1975 • (Dilekçi : Kesilen dul aylığının yeniden bağlanma-
3935/3935  ̂ sını istemektedir.)
BESEY DOĞAN T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün
Şenyurt Mah. Yasaklar Sok. Karbeyaz Geçidi 1 . 1 2 .  1975 gün ve 20-13/615101 sayılı cevabî yazısın- 
No. : 56 Saçaklı Camii İmam - Hatibi Veyselka- da : Bağlanan dul aylığı işleminin sahte olduğu yolun- 
râni Çiçek eliyle GAZİANTEP daki ihbar üzerine yapılan tahkikat sonunda tahsise esas
teşkil eden askerlik şubesi kütük kaydının doğru ve sıhhatli olduğunun kabulüne imkân bulunmadığından 
maaş tahsisinin iptali cihetine gidildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1310 30 . 1 . 1976

3052/3052 - 25 . 2 . 1975 (Dilekçi : Yapılan asılsız ihbarlar sonucu Bakanlık
M. SALİH KARAKAYA emrine alındığından ve disiplin kuruluna verilerek
Sapanlı Köyü Öğretmeni Kayapınar Bucağı 4 yıl kıdem tenzili cezası verilmesinden şikâyet etmek-

 ̂ Gerçüş - MARDİN tedir.)
Millî Eğitim Bakanlığının 26 . 3 . 1975 gün ve 16509 sayılı cevabî yazısında : Bakanlık emrine alınan

dilekçinin mahkemede beraat etmesiyle görevine iade edildiği.



Ancak il Millî Eğitim Disiplin Kurulunca verilen 4 yıl kıdem tenzili cezasına olan itirazı incelenmek 
üzere Merkez Disiplin Kuruluna intikal ettirilmiş olup, henüz neticelenmediği, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yııkarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cilietle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 20 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin £ulı, atlm*i ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1311 30 . 1 . H76

3054/3054 - 25 . 2 . 1975 (Dilekçi : Sif^ortasız geçen hizmet sürelerinin borç-
SADEiTTİN BOZKURT lanmak suretiyle sigortalı senelerle hirleştiriUnesini isle-
Çalışlar Cad. Çaldıran Cok. No. : 30/5 mektedir.)
B. Evler Bakırköy - İSTANBUL

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 2 .  1975 gün ve 6892 sayılı cevabî yazısında ; 506 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 1912 sayılı Kanunun borç
lanma ile ilgili hükümlerinin 1 . 7 .  1975 tarihinde yürürlüğe girdiği ve durumun dilekçiye yazı ile duyurul
duğa bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yul^arda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.s'eği hakkmda Komisyonu
muzca hir iş}c;n yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1312 30 . 1 . 1976

3062/3062 - 28 . 2 . 1975 (Dilekçi : 869 sayılı Kanundan fnydnlandırılmak
SATI KUŞBACAK suretiyle İstiklâl Madalyası verilmesini istemektedir.)
Veznedar Camii Sok. No. : 15'te Mehmet Fahri 
Odabaşı eliyle Araç - KASTAMONU

Millî Savunma Bakanlığının 27 . 3 . 1975 gün ve 4063/112156 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin Askerî 
Yüksek idare. Mahkemesine açmış olduğu davaya mahkemece gerekli işlemin yapıldığı ve neticeden dilekçiye 
bilgi verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö /e t i açıklanan dilekçesinde vaki isteği K om isyonum uz çalış-
m alannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddeüûıe ait işlerden olma.^ hasebiyle K om isyonum uzca
bir L îem yapılmasııuı mal.ul görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1313 30 . r .  1976



_  21 —

(DilojkçGnin tarilı ve No. s\ı ik  sahibirân adı, adresi re dilehçe özetiyle koml«îyor, karan)

3070/3070 - 28 . 2 . 1975 (Dilekçi : 6831 sayılı Kanunun 34 ncii moildesine
ETEM GÜRCAN '  göre naklettikleri kerestelik tomrukların %  25'nin veril-
Aşağı Ayrancı Güvenlik Sok. No. : 39 meşini, haklarının kısıtlanmamasını istemektedir.)

ANKARA

Orman Bakanlığının 1 1 . 9 .  1975 gün ve 3146 sayılı cevabî yazıda : Konunun müfettiş tarafından in
celendiği, köşk ve özyurt (Kürsüne) köylülerine ödenmek üzere, bedel farkı olarak 1974 yılı hesabından 
708 563,55 TL. ödenek Erzurum Başmüdürlüğü Göle Orman İşletmesine gönderildiği bildirilmekledir.

Gereği cltişünültlü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i steği ilgili ve yetkili İdarî 
mcrcilcrce yerine getirildiği cihetle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1314 30 . 1 . 1976

3078/3078 - 4 . 3 .  1975 (Dilekçi : İş bulamadığından Türk vatandaşlığından
ALİ SARIÇİCEK çıkartılmasmı istemektedir.)
P. K: 58 ELÂZIĞ

İçişleri Bakanlığının 26 . 3 . 1975 gün ve 3364 sayılı cevabî yazısında : Dilekçiye gereken duyuruda 
bulunulmak üzere dileğin Elâzığ Valiliğine intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakliinda Komcı^onu- 
muzca bir işlem yapılmasma mahal ciirülmediiğne oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1315 30 . 1 . 1976

3081/3081 - 4 . 3 .  1975 (Dilekçi : Antalya ili çevresinde iskâna tabi tutul-
YUSUF ŞİMŞEK malarını talep etmektedir.)
Şaranpolda Bakkal Mehmet Sarıcan eliyle

ANTALYA

Köy İşleri Bakanlığının 10 . 4 . 1975 gün ve 988/8752 sayılı cevabî yazısında ; Bu konuda dilekçinin 
müteaddit müracaatları olduğundan gerekli etüdler yaptırılmış olup, 67 ailelik II grubun iskânı gereken 
gezginci göçebeler için Devlet Planlama Teşkilâtına 1975 yılı için yatırım teklifleri götürülmüş ise de bu proje 
için ödenek sağlanamadığı.

Ayrıca adı geçenlerin Antalya çevresinde iskân edilebilmeleri için 2510 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince valiliğin mütalaasının alındığı, ve verilen cevapta ise arazilere zararı olan keçi hayvancılığını terk etme
leri halinde iskânları yönünden bir sakınca olmadığı ve önümüzdeki yıllarda ödenek temini halinde iskânları 
konusunda gerekli işlemlerin yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereci düşUnüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy blrUgıyie karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1316 30 . 1 . 1976



-  22 -

(Dilekçenin tarih ve No. !?u He galıibİDİn adı, adresi re dilekçe özetiyle komisyon karan)

3087/3087 - 4 . 3 . 1975
AYDENİZ ARISOY
Şehit Cesur İlkokulu Üğretmeni

Bayraklı - Karşıyaka - İZMİR

(Dilekçi : İl Millî Eğitim Disiplin Kurulunca veri
len «on günlük maaş kesimi:» cezasına yaptığı itiraz 

dilekçesine cevap verilmediğinden şikâyet etmekte
dir.)

Millî Eğitim Bakanlığının 1 . 4 .  1975 gün ve 17605 sayılı cevabî yazısında : İl Millî Eğitim Disiplin 
Kuruulnun veridiğ disiplin cezaları ile teçziye edilmesi sebebiyle, dilekçi ve aynı okuldaki diğer öğretmenler, 
haklarında uygulanan İdarî işlemler aleyhine dava açmış olduklarından ve dosyanın Danıştay Başkanlığınca 
incelenip iade edilmesi uzun sürdüğünden bu müddet zarfında dilekçinin itirazının incelenmesinin geçiktiril- 
diği.

Disiplin cezalarına yapılan itirazların, hepsinin inceleneceği ve durumun ilgililere duyurulacağı bildirilmek
tedir.

Gereği düşUnüktü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki iarteği hakkında Komisyonımıuz< 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1317 30 . 1 . 1976

(Dilekçi : %  3 Gayri Menkul Kıymet Artışı Verf^isi 
teminatlarının iade edilmesini istemektedir.)

3088'3088 - 4 . 3 . 1975 
HÜMDİ GÜVEN 
Esentepe Emekl Subay Sitesi Esen Apt. No. : 62, 6 

Mecidiyeköy - İSTANBUL

Maliye Bakanlığınm 21 . 4 . 1975 gün ve 22331 sayılı cevabî yazısında ; 1 . 3 . 1972 tarihinde önceki dö
nemlerde tahsil olunan teminatların 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine 
ilişkin bölümünde yer alan ek geçici 1 nci madde hükmüne göre vergiye dönüştürülmesi veya iadesi konu
sunda, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait 11 seri sayılı genel tebliğle vergi dairelerine talimat verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaııan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle komisyonumu/^ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1318 30 . 1 . 1976

3095'3095 - 7 . 3 .  1975 (Dilekçi : Kadastro Müdürü ve arkadaşlarının tu-
ALl TÜFEKÇi • tumu ile menfaat temini ve kadastro uygulamasından
Çelebi Sokağı şikâyet etmektedir.)

İskilip - ÇORUM

Başbakanlık Tapu ve Kadarstro Genel Müdürlüğünün 22 . 5 . 1975 gün ve 3145 sayılı cevabî yazısında : 
Konunun gerek Kaymakamlık ve gerekse Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişlerince incelettirildiği 
vc takhkikat sonucunda ileri sürülen iddia ve şikâyetlerin varit olmadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1319 30 . 1 . 1976



3096/3096 - 7 . 3 .  1975 (Dilekçi : Köylerinde yapılan kiralama çalışmaların-
2488/2488 elan faydalandırılmasını istemektedir.)
AHM ET GÖRGÜLÜ 
Yenişabanlı Köyü

Ş. Koçhisar - ANKARA '
Köy İşleri Bakanlığının 31 . 3 . 1975 gün ve 3437/7614 sayılı cevabî yazısında : Konunun bölge kontro

lörüne mahallen incelettirildiği, kiralama çalışmalarının, 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile 
buna dayanılarak çıkartılan kiralama yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapıldığı, ancak di
lekçinin kanun ve yönetmelikte belirlenmiş şartları haiz olmadığından kiralamadan faydalanmasının mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düf^nüklU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Koınisyonu- 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

~  23 -

(Dilökçenin tarih ve No. su ile salıibinin adı, adresi re dileikçe özetiyle komisyon karan)

1320 30 . 1 . 1976

3101/3101 - 7 . 3 . 1975 (Dilekçi : Hazine arazisinden kira ile veya dağıtım
MEHMET ALICI yoluyla arazi verilmesini istemektedir.)
İslahiye, Çamlıca Mah. ve Emniyet Karakolu kar
şısı İslahiye - GAZİANTEP

Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 1 7 . 4 .  1975 gün ve 4390 sayılı cevabî 
yazısında : Dilekçinin isteği, yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelik hükümleri ve bu konuda yapılmış olan 
genelge ilkelerine uygun olarak tetkik ettirilerek gereğinin yapılmasının sağlanması için Gaziantep valiliğine 
talimat verildiği bildirilmektedir.

Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaaiı Kerektinliği ichetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli* 
ğlyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1321 30 . 1 . 1976

3108/3108 - 7 , 3 . 1975 Dilekçi : Ölü eşinden şeref aylığı verilmesini iste-
MERYEM AK YOL mcktedir.)
İstanbul Cad. Kahveler Durağı Zerdali Sok.
No. ; 7 ANKARA

Millî Savunma Bakanlığının 15 . 4 . 1975 gün ve 112349 sayılı cevabî yazısında : Şeref aylıkları İstiklâl 
Madalyası sahiplerine verildiğinden varislerine intikal ettirilmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1322 30 . 1 . 1976



— 24 —

(Oilckc^pnin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dileJvQe özetijle Romisyon karon)

3112 3112 - 1 1 . 3 .  1975 (Dilekçi : Madalya verilmesini talep etmektedir.)
2441 2441 Millî Savunma Bakanlığının 10 . 3 . 1975 gün ve
ZİYA TOPÇU 4063-1/112004 sayılı cevabî yazısında : İstiklâl Madal-
Kızılay Cad. Bakkal Yunus Yıldız eliyle A. Esenli yasının, 869 sayılı Kanun gereğince, 1 . 5 . 1335 - 
Köyü Mamraş Mah. Çarşamba - SAMSUN 9 . 9 .  1339 tarihleri arasında Millî Ordu kuruluşunda

hizmeti bulunanlara verildiği.
Dilekçinin ise, askere gidiş tarihi İstiklâl Savaşının bitiminden sonra olduğundan madalya verilmesinin 

mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği diişünü'dU ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına maîıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

J23  30 . 1 . 1976

3139 3139 - 1 7 . 3  . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemek-
HAMİT KÖKEMLİ îedir.)
V'eznedar Camii Sok. No. : 15 
Mehmet Fahri Odabaşı eliyle

Araç - KASTAMONU

Millî Savunma Bakanığmın 15 . 4 . 1975 gün ve 112347 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Askerî Yük
sek idare Mahkemesine dava açtığı ve 7 . I . 1974 gün E. 1973/1974, 1974/2 sayılı kararı ile isteğin reddedil
miş olduğu bildirilmektedir.

Gereği diişüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açüklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyon» 
muzca bir işlem yapılmasına mnl.al görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1324 30 . 1 . 1976

3149/3149 - 18 . 3 . 1975 (Dilekçi : Er ve onbaşılıkta geçen 4 yıl 5 ay liizmc-
ZÎYA SADIKOĞLU tin borçlandırılarak hizmet süresine eklenmesini iste-
Gültekin Mahallesi Şarkışla - SiVAS mektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 11 . 1975 gün ve 20.13/A0081524 sayılı cevabî yazısın
da : 1623 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihte dilekçinin, emekli olması nedeniyle erlikte ve onbaşılıkta geçen 
hizmetinin borçlandırılmak suretiyle hizmet süresine eklenmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i steği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1325 30 . 1 1976



3152/3152 - 18 . 3 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemek-
ALl YAVUZBULUT tedir.)
Veznedar Camii Sok. No. : I5'te Mehmet Fahri 
Odabaş eliyle Araç - KASTAMONU

Millî Savunma Bakanığının 15 . 4 . 1975 gün ve 112348 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesine dava açtığı ve 29 , 1 1975 gün E. 975/202, 975/76 sayılı kararı ile isteğin redde
dilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkımla Konıisyonı>- 
muzca bir işlem yapılnuı.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

~  25 —

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

J326 30 . 1 . 1976

3162 3162 - 18 . 3 . 1975 (Dilekçi : Subay Sicil Yönetmeliğinin 99 ncu mad-
İSMAİL KAPU dcsi (e) jıkrası uyarmca, 5434 sayılı Kanunun 39/3
Dragos Yolu Hacıcebbar Apt. D; 3 naâdesine göre emeldi edildiğinden şikâyetle, tekrot

Cevizli - İSTANBUL göreve alınmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 7 . 8 .  1975 gün ve '70-3/E-74 sayılı cevabî yazısında : 1076 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesinde «Silâhlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin tekrar muvazzafa 
nakledilemezler» hükmünün dilekçinin tekrar göreve alınmasına kanunî engel teşkil ettiği bildirilmektedir. 

Gereği düşiinüklü : Dilekçinin yukarda özeti aç'klannn dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildr.

Karar No. Karar tarihi

1327 30 . 1 . 1976

3165/3165 - 24 . 3 . 1975 (Dilekçiler : İstanbul Emniyet kadrosu Trafik $u-
CELAL, N U RETI'İN  ve arkadaşları besi Müdüründen ve bazı emniyet mensuplarından şikâ-
Şişli Harzem Sok. No. ; 1 yetçidirler.)
ieytinburnu 42 S o t  No. : II İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün 10 . 12 . 1975 gün ve 236272 sayılı cevabî yazısında : 
Polis müfettişince yapılan tahkikat neticesinde şikâyetin varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği lıakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1328 30 . 1 . 1976



3177/3177 - 25 . 3 . 1975 (Dilekçi : Şehit kardeşinden aylık bağlanmasını is-
FİRDEVS SOYLU temektedir.)
Bağcılar Mah. No. : 361 Küçükesat - ANKARA

Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının 26 . 1 . 1976 gün ve 2140 sayılı cevabî yazısında ; Türkiye 
Kızılay Derneğinin mahallî şubeleri tarafından yoksul kişilere mevzuat dahilinde ve imkânları oranında yar
dım yapıldığı, dilekçe sahibi Firdevs Soylu’ya gerekli yardımın yapılabilmesi için Kızılay Çankaya Şubesine 
intikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşiiniiUidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
merciicrcc yerine KetirildİKİ cihetle, Koimsyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal };ürUlmediğinc oy birliğiy
le karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

— 26 —

(Dilökçemn tarih vc Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1329 30 . 1 . 1976

3178,3178 - 25 . 3 . 1975 (Dilekçi : Firarlıklarm kaldırılarak şeref aylığı veril-
EMİN ULUSOY meşini istemektedir.)
Ürkütlü Kasabası Bucak - BURDUR

Gereği dU^Unüldu : Dilekçinin yukarda özeti açıkkınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasel>iyle KomisyoDumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1330 30 . 1 . 1976

3186/3186 - 27 . 3 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemek-
M EH M ET KARALOCLU tedir.)
Dikmen, Yeni Durak Altı, Korkmaz Mah,
No. ; 1024 Dikmen - ANKARA

Millî Savunma Bakanlığının 16 . 5 . 1975 gün ve 112540 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin Asker Alma 
Dairesi Başkanlığında kaydına rastlanmadığı, bu gibi müracaatların askerlik şubelerine yapılması gerektiği 
bildirilmektedir. <

Gereği dü.^ünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1331 30 . 1 . 1976



3188/3188 - 27 . 3 . 1975 (Dilekçi : 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karama-
MEHMET KADİR UZUNERDEM  mede (Sicilcn emekliye sevk edilen) astsubaylann du-
Devlet Hastanesi Döper Sermaye Veznedarı rumlannm düzeltilmesini istemektedir.)

BURDUR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayıb Kanunun 5 nci 
maddesüıe ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi
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(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahibinin adı, adnosi ve dik'i<ç-e özetiyle komisyon kararı)

1332 30 . 1 . 1976

3190/3190 - 31 . 3 . 1975 (Dilekçi : Sosyal Sigortalar Kurumu Eyüp Hasta-
NEZIR k o c a  nesinde kendisine ilgi gösterilmediğinden şikâyet etmek-
Makine Pompa Sanayii 8145440 sicil sayılı İşçi te yurt içinde veya yurt dışında tedavi edilmesini iste-

Fatih - İSTANBUL mektcdir.)
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 2 .  1975 gün ve 6894 sayılı cevabî yazısında : Bakanlıkça yapılan ince

lemede : Dilekçinin, muhtelif hastanelerde yatırılarak ameliyat yapıldığı ve tedavi ettirildiği, gerekli istira- 
hatin verildiği ve bu yoldaki şikâyetinin varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1333 30 . 1 . 1976

3195/3195 - 1 . 4 .  1975 (Dilekçi : 1803 sayılı A f Kanunundan 12 sene ya-
M EH M ET İSBAH rarlanan mahkûmlar gibi, faydalandırılmasını istemek-
Kayseri Cezaevinde hükümlü KAYSERİ tedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal K()rülmedfğlnc oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1334 30 . 1 . 1976

3202/3202 - 2 . 4 .  1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini talep etmek-
MUSTAFA AVNt AGAOGLU tedir.
Karşıyaka - Ivedik Cad. No. ; 155/5 Yeniçeri Apt.

Yenimahalle - ANKARA
Millî Savunma Bakanlığının 6 . 5 .  1975 gün ve 112452 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin durumunun

8 . 3 .  1927 gün ve 977 sayılı Kanun kapsamına girdiğinden hakkında bir işlem yapılmasının mümkün olma
dığı bildirilmektedir. »

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1335 30 . I . 1976



-  28 -

(DilokçoTiin tarih ve No. sıı ıle sahfibiııin adı, ad f/Sİ ve dil^kç« özetiyle komisyon kararı)

(Dilekçi : Memleket işlerindeki diizensizUkten şikâ
yet, etmekte, tedbir almmasım tememü etmektedir.

320"v/3206 - 3 . 4 .  1975 
MEHMET ÖZTÜRK 
Epceli Köyü Çarşamba - SAMSUN

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan d'lckçcshıde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca l)ir iş5em yapılmasına mahal göıülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

336 30 . 1 . 1976

1975 (Dilekçi : Kocasmm gayri meşru çocuğunun kendi 
kaydından silinmesini istemektedir.)

3211/3211 - 3 . 4  
ELMAS UGUR 
(,'ifteler İlçesi Merkez Çilçi Mah. No. : 3

ESKİŞEHİR
Gereği düı^Unüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tajs:ınsıtta konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalunnı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması luısehiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmamna maiıai görülmediğine oy 
birliğiyle karar verikii.

Karar No. Karar tarihi

1337 30 . 1 . 1976

3215/3215 - 3 . 4 . 1975 
CEMAL CAR
Özaip Ziraat Odası Başkanı eliyle Özalp - VAN

(Dilekçi : Gümrük idaresinde ahkonan eşyaları için 
kesinleşmiş mahkeme kararları almasına rağmen iade 
edilmemesinden şikâyet etmektedir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 79862/145-3385 sayılı cevabî yazısında : Cemal Car’ın dilekçesinde güm
rükte alıkondıığunu bildirdiği eşyaları dış ticaret rejimi yönünden yurda sokulmayan eşyalar meyanında 
bulunduğundan ancak harice ihraç kaydıyle kendisine iadesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir iş'em yapılmasına malıa! görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1338 30 . 1 . 1976

3218/3218 - 3 . 4 .  1975 
NAZİLE EYİCİ Vekili
Av. Şeref Dedemen Vakıf Çeşme Sok. No. : 14/B 

Devrek - ZONGULDAK

(Dilekçi : Kocasının şehit olduğundan bahisle aylık 
bağlanmasını istemektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 10 . 1975 gün ve 20-13/A0584065 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçinin eşinin şehitliği yetkili resmî bir makamın yazisı ile tevsik edilemediğinden eşine dul aylığı bağlan
masının mümkün olmadığı bildirilmektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
mu/.ca bir iş'em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

:339 30 1976



— 29 —

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

(Dilekçi : Tarım Kredi Kooperatifleri menmrları 
Emekli Sandığı vakfındaki paralı haklarının korunma
sını ve verilmesini istemektedir.)

3?.3l 3231 - 9 . 4 .  1975 
MEHMET DÖNMEZ 
Tat Kavaklı

Mustafakemalpaşa - BURSA 
Ticaret Bakanlığının 28 . 5 . 1975 gün ve 10367 sayılı cevabî yazısında ; Konunun incelenmek üzere 

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne intikal ettirildiği, dilekçinin geçirmiş olduğu iş kazası sonucu Bur
sa Hastanesi Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Memurları Emekli Sandığınca 
adi malul aylığı bağlandığı, bilahara vazife malulü sayılarak 1 . 1 .  1974 tarihinden itibaren aylık farkla
rının da ödenmesine karar verildiği, ancak iş kazasından dolayı vücudunda hasıl olan arıza ve hastalık dere
cesinin tespiti için Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne 28 . 3 . 1975 gün ve 118/67 sayılı yazı 
gönderilmiş olup, alınacak cevaba göre işlem yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düı îinüldii : Dilekçtıım yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercilerce yerine getirildiği cihetlc, Koimsyonumu/ca bir i.şlem yapılmalına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar iarihi

1340 30 . 1 . 1976

(Dilekçi : 13 yıllık muvakkat öğretmen olduğundan 
bahisle, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameden 
faydalandırılmalarını istemektedir.)

3235/3235 - 9 . 4 .  1975 
AYTEN ŞEN
Atatürk İlkokulu Öğ.retmeni

Şarkikaraağaç - İSPARTA

Millî Eğitim Bakanlığının 4 . 5 .  1975 gün ve 76089 sayılı cevabî yazısında r Muvakkat öğretmenlerin 
222 sayılı Kanunun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesine göre kadro karşılığı ücretle ve en çok 
15 yıl süre ile çalıştırıldıkları.

Bunların, ilköğretmen okulu bitirme sınavına başarı ile vermeleri şartı ile ilkokul öğretmenliğine geçiril
dikleri.

Ancak anılan öğretmenlerin çalıştırılmalarına esas olan azamî 15 yıllık sürenin 32 yıla çıkarılması sure
tiyle bunlara emeklilik yönünden tatmin edici olanakların sağlanması hususunun Bakanhkça ele alındığı ve 
bu konuda kanun tasarısının hazırlandığı.

Diğer taraftan, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince muvakkat öğretmenlerin intibaklarından 
doğan mağduriyetlerinin giderilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iiuili ve yetkili idari 
mcrciIerce yerine getirilcccği cihetle, Komisyonunuı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğ’ine oy birli- 
ğ’yle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1341 30 1976

3236/3236 - 9 . 4 .  1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istcmek-
M USTA FA A Y T A Ç  tedir.)
Veznedar Camii Sok. No. ; 15'te M. Fahri Odabaşı 
eliyle Araç - KASTAMONU

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıküanan dilekçesinde vaki isteği yargı organlarınca karara 
bnğland:ğindan Komisyonumuzca bir i.-̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1342 30 . 1 . 1976



3237/3237 - 9 . 4 .  1975 (Dilekçiler : Turistik durumu olan Çoyağzı köyü
AHMET SARIKURT ve ark. hudutları dahilinden kum alındığmdan şikâyet etmek-
(,'ayağzı Köyü Muhtarı BEYKOZ tedirler.)

İçişleri Bakanlığının 7 . 8 .  1975 gün ve 24134 sayılı cevabî yazısında : Şikâyetle ilgili takibatın yapıl
ması ve men edilmesi için Kuzey Saha Deniz Komutanlığı ile Beykoz Kaymakamlığına yazıldığı ve jandarma
ların görevlendirilmesinin istendiğinin İstanbul Valiliğinin yazısından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düfünüklii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediiğnc oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 30 —

(Dilekçenin, tanih ve No. sr ile sahihiniin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kıararı)

1343 30 . 1 . 1976

3238 3238 - 9 . 4 .  1975 
YUSUF SEVİK 
Yozgat Cezaevi 

Gereği düşünüldü

(Dilekçi : 16 aylık hapis cezasutm para cezasma 
çevrilmesini talep etmektedir.)

YOZGAT
Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya

tasannna konu teşkil eylediği cihetle Komi;5yonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait {idlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bîr işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1344 30 . 1 . 1976

3240 3240 - 9 . 4 .  1975 
FATMA GÜNAY
Alaca Mescit Mah. Yoğunburç Çıkmazı No. : 44

KAYSERİ

(Dilekçi : 10 yıldan fazla hizmeti bulunan ve kaza 
sonucu vefat eden kocasmdan, 5434 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmak suretiyle maaş bağlanmasını talep 
etmektedir. (1425 sayılı Kanuna ilâve)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkU\nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.san«ına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci 
maddc.5İne ait işlerden olman hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1345 30 . l . 1976

3248 3248 - 15 . 4 . 1975 (Dilekçiler : 1005 sayılı Kanunla bağlanan şeref
İBRAHİM SARIBA.Ş ve ark. aylığının artırılmasını istemektedirler.)
Eski Muharip gaziler URLA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan.sına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalifmaianm düzenleyen 146 sayıh Kanunuo 5 nci 
maddesine ait ilerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1346 30 . 1 . 1976



3252/3252 - 15 . 4 . 1975 (Dilekçi : 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen
YUSUF AK 20 yıla yakın hizmetinin Dağ - Kura bağlı hizmetiyle
Sultanahmet Akbıyık Kupacılar Sok. No. : 13 birleştirilerek emekliliğinin sağlanabilmesi için 1479 sa-

İSTANBUL yılı Kanuna geçici bir madde ilâve edilmesini istemek
tedir.)

Gereği düşünüldü : DUekçmin yukarda özeti açıklanan dUeJcçesüıde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teijkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 ncl 
maddesine ait idlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i<̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

31 —

(I>ileJ<çemaı tarih No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle (komisyon karan)

1347 30 . 1 . 1976

3261,3261 - 21 . 4 . 1975 (Dilekçi : Kıbrıs Barış Herakâtı sonucu boşalan
ŞERİF KAHRAMAN evlerden, bir ev ve arazi verilmesini istemektedir.)
Atatürk Mah. Kızılay Yanı UŞAK

Köy İşleri Bakanlığının 23 . 5 . 1975 gün ve 1305 sayılı cevabî yazısında : Kıbrıs Türk Federe Devletinin 
istemi üzerine Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki işgücü açığının Türkiye’den gönderilecek işgücü ile kapatılması 
Bakanlar Kurulunun 25 . 2 . 1975 gün ve 7/9514 sayıh Kararıyle yürürlüğe konulan bir yönetmelikle belirlen
miştir.

Buna göre Köy İşleri Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce gönderilecek nüfus; Kıb
rıs’ın Coğrafî durumu iklim özellikleri ve tarımsal üretim benzerlikleri dikkate alınarak ve adı geçen yönet
melikte yer alan 2510 sayılı İskân Kanunu kapsamındaki istekli göçebe grupları ile bu kanuna ek 1306 sayılı 
İskân Kanununun Ek 1 nci maddesi gereğince iskânı gereken orman içi köyler ile baraj inşaatları nedeniyle 
su altında kahp yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelerden istekli olanların gönderilmesi şeklinde plan
lanmaktadır.

Ancak, yönetmelikte yer alan yörelerden yeterli istekli bulunmayıp Kıbrıs Türk Federe Devletince talep 
edilen işgücü kapasitesi doldurulmadığı takdirde bu gibi müracaatların sonradan değerlendirileceği bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu* 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

k a ra r  No. Karar tarihi

1348 30 . 1 . 1976

3267/3267 - 21 . 4 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyalı verilmesini istemekte-
AHM ET YILDIZ dir.)
Otel Özdemir Çayeli - RİZE

Millî Savunma Bakanlığının 6 . 6 .  1975 gün ve 4063/112719 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin İstik
lâl Harbi içinde firarı bulunduğundan, 869 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca madalya ile taltif edilme
sinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü<>ünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmavma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. '

Karar No. Karar tarihi

1349 30 . 1 . 1976



3268/3268 * 21 . 4 . 1975 (Dilekçi : Sağlık karnesi verilmemesinden şikâyet
TAHSİN İNAL etmektedir.)
Kadıköy Çiftehavoızlar 1 epegöz Sok. Yeni Yol 
No. : 8 Meriç Apt. D; 4 İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 8 . 5 .  1975 gün ve 37123 sayılı cevabî yazısında : Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden emekli olan dilekçinin, halen Taksim Hotel Kennedy de malî müşavirlik yapması 
nedeniyle hastalık sigorta primi kesildiğinden sağlık giderlerinin Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılandığın
dan dilekçiye ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile ferilerine sağlık karnesi düzenlenmesinin mümkün ola
mayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idaıî 
mercie müracaatı serektirdiği ichetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmâsına mahal görülmediiğne oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Ka.i'ar tarihi

— 32 —

(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibindıı adı, adresi ve dilekçe* özetiyle komisyon karan)

1350 30 . 1 . 1976

3285/3285 - 28 . 4 . 1975 (Dilekçi : Bulgaristan’da geçen hizmetlerinin Türki-
ÖMLR ÖZTÜRK ye'de ki hizmetleri ile birleştirilerek değerlendirilmesini
Kazım Özalp İlkokul Öğretmeni ve emekliliğe sayılmasmı istemektedir.)

Zeytinburnu - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açtklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasan.9inn konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1351 30 . 1 . 1976

3286, 3286 - 28 . 4 . 1975 
3741/3741 - 7 . 7 . 1975 
HÜSEYİN TELLİ 
1, Berlin 65 Hüssiten Str. 16

(Dilekçi : Almanya’da geçen hiztnetleri He Türki
ye'deki hizmetlerinin birleştirilerek aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

ALMANYA

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 8 . 8 .  1975 gün ve 4488 sayılı cevabî yazısında : Sosyal Sigortalar Genel 
Müdürlüğünce dilekçiye gerekli cevabın verildiği bildirilmektedir.

Gereği dü^nüidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği lıakkuıda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

1352 30 . 1 . 1976



— 33 -

( Dilekçen.ijı tarih ve No. su ile sahibinm adı, adresi ve dilekçe övietiylc komisyon karan;

3293/3293 - 28 . 4 . 1975 
ni'lSEYİN SARI 
Sırt Köyü

(Dilekçi : İstikUV Madalyası verilmesini isfenıektt'-
d i r . )

( ayelı - RİZE

Millî Savunma Bakanlığının -6 . 6 . 1975 gün ve ’r063 455-112718 sayılı cevabî ya/ısında : Dilekçinin 
İstiklâl Marbi içinde firan bulunduğundan 869 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince madalya ile taltif 
edilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

GcrcRİ dü^iiniildü : Dilekçinin yukarda özel; açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir !«̂ lem yapılmasına mahal "örülmcdtöjnc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

i  353 30 . I . 1976

3297 3297 - 28 . 4 . 1975 (Dilekçi : Devlet Hastanesinde hasta hakıcı
NAİL ÖZEN olarak çalınırken 12 yıl hiznıetfen sonra 30 . lJ . 19f6'da
Saatli Kule Cad. No. : 61 MUĞLA istifaen ayrddığından ve halen malul ve sakat olduğun

dan bahisle askerlik hiznıetinin fiilî hizmete eklenmek 
suretiyle 1239 sayılı Kanundan faydalandırılarak em ek
li maa.)i havlanmasını islemektedir.)

CiercKİ düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.cti »çıklannn cüivkçesiiidc vuki isteği kanun tekUfi veya 
tas;ınsına konu teşkil eylediği cUıetle Komisyonumuz çahşmaîann! düzenleyen 140 sayıh Kauuntı;ı 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal söriibncdiğinc oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1354 30 . 1 . 1976

3299,3299 - 28 . 4 . 1975 
KEMAL ALO l 
Perçem Sok. 17/2 D; 13 Göztepe - İSTANBUL.

(Dilekçi : 1327 sayılı Personel Kanunu hükümleri 
di'iinda bırakıldığından bahisle intibakının yapılmadı 
Çından şikâyet etmektedir.)

Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığının 1 . 9 .  1975 gün ve 661 sayılı cevabî yazısında : Di
lekçinin çalışma ataşeliği görevini yapmak üzere, evvelce atandığı Lâhey Büyükelçiliği Kançılarya memurluğu 
görevinden. Dışişleri Bakanılğınca görülen lüzum üzerine merkeze alındığı bilâhara Bakanhkla ilişiğinin 
kesildiği, daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna, Etibank Genel Müdürlüğüne, Sellüloz ve Kâğıt Fabri
kaları İşletmesine, Deniz Nakliyatı Anonim Şirketine ve Sümerbank Memur - Müstahdemleri Yardım Derne
ğine işe alınması isteğiyle başvurduğu ve isteği olumlu karşılandığı halde hiç birinde göreve başlamadığı.

Öte yandan, intibakının yapılması için Sümerbank Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı ikinci davanın da 
reddedildiğinden dilekçi hakkında yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

(«ereği dÜ!KÜnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapıimn.smu mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1355 30 . 1 . 1976



— 34 —

(Dilekçenin tarih ve Nu. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekge özetiyle komisyon karan)

3300/3300 - 28 . 4 . 1975 (Dilekçi . 869 sayılı kanundan faydalandırılarak
MEHMET ALİ ÖZCAN madalya verilmesini istemektedir.)
Araç - Veznedar Camii Sok. No. ; 15
Mehmet Fahri Odabaşı eliyle KASTAMONU

M. Ali özcan, madalya isteğine ait dilekçesinde ; Millî Savunma Bakanlığı aleyhine Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanlığına açmış olduğu davasının anılan mahkemece reddedildiğini biIdiiTnektedir.

Gerej^i dUşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istedi Komisyonumuz çalı^ 
maiannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal KÖrülmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1356 30 . I . 1976

3312/3312 - 29 . 4 . 1975 (Dilekçi : İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük
MUHSİN DURUCAN zammı verilmesini istemektedir.)
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

Senirkent - fSPARI A

Millî Eğitim Bakanlığının 29 . 5 . 1975 gün ve 73807 sayılı cevabî yazısında ; 30 . 3 . 1975 gün ve 
15193 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 28 . 2 . 1975 gün ve 7/9705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine 
ekli cetvellerde. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda görevli personelden, hangi görevlerde bulunan
lara. bu zamlardan ne miktarda ödeneceğinin belirtildiği ve mezkûr kararnamede Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlerine anılan zammın ödeneceğine dair bir hüküm bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir ii l̂em yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1357 30 . I . 1976

3 3 1 6 / 3 3 1 6  - 29 . 4 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemek
ABDULLAH BAYRAK ledir.)
Eşrefzade Mah. Çınar Sok. No. : 32 İZNİK

Gereği düşünüldü : Konu yarKi mercilerine intikal ettirilmiş olup karara bağlandığı cihetle Komisyonu
muz çalışmalannı düzenleyen 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

1358 30 . 1 . 1976
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 ̂Dilekçenin'tarih ve No. sn ile sahibinin adı, arlnead ve dilekçe özetiyle komisyon kararj)

^323/3323 - 2 . 5 .  1^75 (Dilekçi : Ölü (\)inden aylık hağlanmasırıı islemek-
FATMA KESKİN redir.)
Mülazim Sok. No. ; 85
Mahmııtbey Nahiyesi Bakırköy - 1.STANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 6 . 1975 gün ve 20-4 l5.4fSl-227 sayılı cevabî yazısında ; 
Dilekçinin ölü eşinin hizmeti 10 yıldan az olduğundan kızına 1425 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre
1 . 4 .  1973 tarihinden itibaren 441 lira aylık bağlandığı ve bu miktarın 1 . 3 .  1974 tarihinden itibaren 
504 liraya yükseltildiği bildirilmektedir.

Gereği düî<ünüIdU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca h:r i l̂cm yap;lmasına' mahai görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1359 30 . i . 197r>

3326 3326 - 7 . 5 .  1975 (Dii/kçi : Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan
flASAN YAVAŞ masını istemektedir.)
('ubuklu Yazcı Taşocakları Yolu No. ; 9

Çubuklu İSTANBUL
Not ;
İlgi : Cumhurbaşkanlığına hitaben vermiş olduğunuz ve Dilekçe Karma Komisyonuna havale olunan

21 . 4 . 1975 tarihli dilekçenizle ilgilidir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaıum dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarı<;ına konu teşkil eylediği cihetlc KomisyorıumM/. çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/,ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
I»irliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1360 30 . 1 . 1976

3342/3342 - 7 . 5 .  1975 (Dilekçi : Özel af çıkartılarak tekrar orduya alınma-
C EMALETTİN DUMRIJL sını talep etmektedir.)
Palas Oteli BALIKESİR

Millî Savunma Bakanlığının 23 . 7 . 1975 gün ve 620-3 d-1-975 sayılı cevabî yazısında : Dilekçimn, hâzi
neye olan 298 000 lira borcunun tahsilinden vazgeçilmesi ve orduya ahnabilmesi için hakkında özel Af K a
nunu çıkarıtiması işlemleri T. B. M. M. ne ait olduğunun kendisine bildirildiği, dilekçinin işlediği yüz kızar
tıcı suçlar nedeniyle mahkeme kararı ile 1956’dan beri ordudan ilişiği kesildiğinden 50 yaşından sonra tekrar 
orduya görev almasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilckçes>nde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/cn bir işlem yapılmasın:! mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1361 30 . I . 1976
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(Dil^kçeımı tarih ve Xü. su ile SMÜübdjııijı adı. adresi ve diledcıçe özetiyle ıkıomisyüin karan:

3345/3345 - 7 . 5 . 1975 
M. SEMAHADDİN tONELİ 
S. S. Kurumu Yenişehir Dispanseri işyeri sigorta
lılarından ANKARA

(Dilekçi : Emekli olacak işçilerin tazminat ve tahsis 
işlemlerinde 506 ve 1475 sayılı kanunlardaki işçi aley
hine konulmuş olan hükümlerin düzeltilmesini istemek
tedir.}

Gereği dUfUnüldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki iıytcği kanun teklifi veya 
(asanıuna konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı K.munun 5 nci 
maddesine nit idlerden olman hasebiyle Komisyonumuzcn hır işlem ya|>ılmnsına mahal göriilmcdiğine oy 
birliğiyk karar verildi.

Karar No.  Karar tarihi

1362 30 . 1 . 1976

3352/3352 - 7 . 5 ,  1975 (Dilekçi : Bahasını öldüren katillerin serbest
AHMET KIZIL hırakıldığnulan ve yakalanarak adalete teslim edilnıc-
Güleşler Köyü Başkale - VAN dibinden şikâyetçidir.)

Adalet Bakanlığının 2 . 7 .  1975 gün ve 24155 sayılı cevabî yazısında : Şikâyet varit olmadığı. Mübaşir 
Ahmet Varol hakkında umumî hükümler dairesinde işlem yapılmak üzere evrak örneklerinin Van Cumhu
riyet Savcılığına gönderildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istci î hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mnbal görülmedikine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1363 30 . i . 1976
3355/3355 - 7 . 5 .  1975 (Dilekçi : Babasının l nci Cihan Harbinde şehit
GÜLfZAR KÖSE olduğundan bahisle, yetim aylımı bağlanmasını iste-
Okullar Cad. Terzi İsmail Köse eliyle Yamaç Köyü inektedir.)

ÇAYELİ
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 24 . 6 . 1975 gün ve 20-13/A0587089 sayılı cevabî yazısında ; 

Dilekçinin babası Abdülkadir’in I nci Cihan Harbinde 83 ncü Alay emrinde 1330 - 1331 tarihlerinde Fındıklı 
ile eski Trabzon arasında Ruslarla savaştığına dair Harp Tarihi Dairesi belgelerinde kaydına rastlanama
dığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçe.sinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılma.sına mahal Köriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1364 30 . 1 . 1976

3357/3357 - 7 . 5 . 1975 
FEVZl ERER
Moda Bostan Sok. No. ; 50/13

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : 1 . 3 .  1970 tarihinden sonra emekli 
olanlara intibak farklarının ödenmesini sağlamak için
12 sayılı Kararnameye hüküm eklenmesini istemek
tedir. )

Gereği dUfünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
naadderine ait işlerden olma.^ hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy 
birHğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

1365 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibinin adı,adresi re dilekçe özetiyle komisyon karan)

3359 3359 - 1 2 , 5 .  1975 
HALİL İBRAHİM SARAÇLI 
M. T. A. Ens. Atom Kömür Şb. Fizik Lâboratu- 
van ANKARA

(Dilekçi : intibakının düzeltilmesini ve yan ödeme 
konusunda yapılan haksızlığım giderilmesini istemek-
ıcdir . )

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 20 . 6 . 1975 gün ve 72/056.7/617-25654 sayılı cevabî yazı
sında : Yapılan incelemede dilekçinin İş Kanununa tabi olarak yevmiye ile işe başladığı ve 657/1327 sayılı 
Kanuna göre intibakının yapılarak 6'1 dereceye terfi ettirildiği,

2 ve 8 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye göre intibakının yeniden düzenlendiği,
7 8672 sayılı Kararnameye göre de iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ise; Kararnamenin 

tanımüş bulunduğu azamî mik'tar üzerinden tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.
Gereci clU.viinüldii : Dilekçinin yukard:) ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal KÖrülnıecliğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1366 30 . 1 . 1976

3360 3360 - 1 2 . 5 .  1975 
3361/3361 - 12 . 5 . 1975 
OSMAN GENÇ ve ark.

(Dilekçiler : Adliye personeline verilen ii riski, 
ij'içlüğü gibi yan ödemelerden mübaşir ve odacılarında 
faydalandırılmalarını istemektedirler.}

AFYONKARAHİSAR

Gereği dUşiiııüMii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi Ycya 
(asarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalifmalanıu düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait ii^erden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i$lem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
l)irliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1367 30 . 1 . 1976

NEVZAT ÇUBUKÇU 
I eşvikiyc İhlamur Yolu 19 Mayıs Ap.

İSTANBUL

(Dilekçi : İki milyon lira değerindeki eşya kaçakçı- 
lığını ihbar ettiğinden bahisle, ikramiye verilmevni iste
me ktedir.)

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1 7 . 6 .  1975 gün ve 4268 135 A-4651 sayılı cevabî yazısında : Dilekçi tara
fından Bakanlık Başmüfettişine yapılan ihbar üzerine yakalanan eşyalar hakkında İstanbul 1 nci Ağır Ceza 
Mahkemesinin 3 1 . 3 .  1975 gün 972/190 esas, 975/71 .sayılı kararıyle zaman aşımı sebebiyle sanık hakkındaki 
davanın ortadan kaldırıldığı, kaçak eşyaların 1918 sayılı Kanunun 22 A maddesi gereğince vergi ve resimleri 
alınarak eşyaların .sanığa iade edildiği.

Bu nedenle, müsadere edilmeyen eşyalardan dolayı da dilekçiye ikramiye ödenmesine olanak bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komlsyonu- 
muzc;'. bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1368 30 . 1 . 1976
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( DiLekçoııiıı tarih ve Nu. su ile sahibinin adı. adresi ve diiek(:c özetiyle komisyon karai’i)

3364/3364 - 1 2 . 5 .  1975 (Dilekçiler Sivas Orman İşletmesinin lâğvedilme-
BEKİR KORKMAZ siyle köylerinin Koyulhisar İpletmesine hağlundıütndan
Topulyurt Köy Muhtarı ve arkadaşları .şikâyetle, köylerine yakm olan Tokat Orman İslcime-

Yıldızeli SİVAS sine bağlanmalarını istemektedirler.)
Orman Bakanlığının 20 . 6 . 1975 gün ve 3069.07.10,282 sayılı cevabî yazısında : Yapılan inceleme sonunda, 

ormancılık hizmetlerinin daha iyi sağlanabilmesi ve orman - köy ilişkilerinin düzenli yürütülebilmesi bakı 
mından dilekçilerin köylerinin Tokat Orman İşletmesine bağlandığı bildirilmektedir.

Gereci clü^üniildii : Dilekçinin yukarda ö/cli açıklanan dilekçesinde vaki isteği üsili vc yetkili idari 
mcrcilerce yerine cetirildiği cihetlc. Komisyonumuzca bir ifjlenı yapılmasına mahal göriilmcdivne oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1369 30 . 1 . 1976

3412/3412 - 21 . 5 . 1975 (Dilekçi . fivinde kalan damadının tahliyesini iste-
SETRAK PARNAKOCLU mektedir.)
Kocamustafapaşa Abdi Çelebi Mah. Baltacı Çık
mazı Sok. No. : 13 Kocamustafapaşa - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Konu yargı organlarına intikal ettirildiği cibetie Komisyonumu/. çalı<7maîarını düzen
leyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıl
masına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

370 30 . I . 1976

3413/3413 - 21 . 5 . 1975 (Dilekçiler : Çiftçi Mallarını Koruma Dairesi Ti"i
1. HAKKI KAYRAK ve ark. kilâtı bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı
Kantarcı Hanı No. : 17 AKHfSAR altına, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olma

sim istemektedirler.)
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün vc 4.1.4-17 sayılı cevabî yazısında ; 4081 sayılı Çiftçi 

Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet MeclisiGenel Kurulunda vc C . Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin 
dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği dü^nüldü ; Dilekçinin yukarda ö/etı açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilcrce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gİMâilmediğtne oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
4

1371 30 . 1 . 1976
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(Dîl'ckçendıı tarih ve No. su ile sahibmin adı. adresi ve dilekçe özeıtâyle komiayon k&raxı)

1975 (Dilekçi : Yetini maaşı bağlanmasını talep etm ek
te d,'r. )

3414/3414 - 22 . 5 
HAMİDE FEYİZ 
Ekmekçi Mah. RİZE

Millî Savunma Bakanlığının 19 . 9 . 1975 gün ve 4286.6.75 sayılı cevabî yazısında : 1 nci Cihan Harbinde 
■jelıit düşen Rasim Feyi/.i'n künye kaydının Tire Askerî Arşiv Müdürlüğünden sorulduğu, şehit veya gaibliğine 
dair bir kayda ranstlanamadığı anılan müdürlüğün 26 . 8 . 1075 gün ve 3214-6580 11 75 sayılı yazıların
dan anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/,eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu7ca bir işlem yapılmasına mahal t»oriiîmt'di* ı̂ne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1372 30 . 1 . 1976

3419,3419 - 22 . 5 . 1975 
NİHAT KAYA ve ark.
Çiftçi Mallarını koruma bekçileri

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5

(Dilekçiler : Çiftçi Mallarmı Koruma Dairesi Teş
kilâtı bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı 

NİGDE altına, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olma
sını istemektedirler.)

. 1976 gün ve 1.1.4-17 sayılı cevabî yazısında : 4081 sayıh Çiftçi Mal
larının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin 
dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık anan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine (̂ t̂irilcreği cihetle K<>mi.syonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğine oy birli
ğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

1373 30 . 1 . 1976

,U2i 3421 - 22 . 5 . 1975 
MEHMET CANER ve ark. 
Süleymanlı Kasabası Çiftçi Malları 
İdare Heyeti

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 .

(Dilekçiler : Çiftçi Mallarını Koruma Dairesi Teşki
lâtı bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı 

Korunması altına, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
AKHİSAR olmasını istmektedirlcr.)

1 . 1976 gün-ve 4.1.4-17 sayılı cevabî yazısında : 4081 sayılı Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin 
'lönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği b ldirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki işleği ilgili ve yetkili idurf 
mercilerce yerine Rctirileceği cihetle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1374 30 . l . 1976
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( Dilokç-enin tanih ve No. su ile Aahibiniıı adı, aıiposi ve d ilokrc özetiylo komisyon kaı-anj

3425/3425 - 22 . 5 . 1975 (Dilekçiler : İstiklâl Madalyası verilmesini istemek
ALÎ ÇAĞLAR ve arkadaşlar» leclirlrr.)
Matmalar Köyü Taraklı GEYVR

Miilî Savunma Bakanlığının 27 . 6 . 1975 gün ve 112909 sayılı cevabî yazısında : İstiklâl Madalyası is 
teğinde bulunan dilekçilerin kayıtlarının Tire A \skerî Arşiv Müdürlüğünden, askerlik şubelerince sorulması 
gerektiği bildirilmektedir.

Gereği dü^iiniildii : Dilekçinin yukarda özeli açıkî.ınan dilekçesinde vaki isteği ilgiü ve yetkili İdarî 
mercie miimcaatı gerektirdiği eihctle Komisyonumu/ca bir î jlem yap>[masuıa mahal «örü'ımetisRİrıe oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1375 30 . 1 . 1976

3432/3432 - 23 . 5 . 1975 (Diichçi : IH yadımlan ö m c  ı^eçeıı lüznıetlerinin
ÜLKÜ PEHLİVAN (Ic’̂ ’erlendirilmesiıı i talep etmektedir.)
Kızılay Soysalhan Kat : 2 No. : 18 ANKARA

Gereci dU t̂iniiIdü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tusansına konu teıykil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kununuu 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle kanır verildi.

Karar No. Karar tarihi

1376 30 . 1 . 1976

3434/3434 - 23 . 5 . 1975 (Dilekçi : 1325 senesi Hiiıçe Kanununun 21 na
4641/4641 maddesi ile Haren} maa^ı tertibinden haklanan ve ev-
('ENENYAR KALA vekili İHSAN PALAVAN lenmesi ile kesilen aylığının yeniden bağlanmasını iste- 
Deger Bilir Sok. 8-A Ursa Apt. Daire 10 inektedir.)

Erenköy - İSTANBUL

Maliye Bakanlığının 30 . 6 . 1975 gün ve 64568-377 27501 sayılı ccvabî yazısında : Hazineî Hassa müs 
fahdeminin Mülkiye Tekaüt Kanunundan istifade etmemiş olmaları, bunların mezkûr idarenin mülgasına ka
dar hususî b|r nizamname ile idare edilmiş olan Ecirler Sandığı ile ilgili bulunmaları ve Devlet Bütçesi ile bir 
alâkalan bulunmamaları sebebiyle Devletçe karşılanacak emeklilik haklan mevcut olmadığından dilekçiye 
aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca hir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

1377 30 . l . 1976
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(Dilekçerıijı tarih ve No. su ile siihibiııin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

(Dilekçi : Almanya’da dünyaya gelen çocuğuna 
nüfus hüviyet cüzdanı alamadığından şikâyetçidir.^

B. ALMANYA
1975 gün ve 9702 sayıh cevabî yazısında ; Gerekli işlemin yapılarak Islan-

3435/3435 - 23 . 5 . 1975 
AYHAN TOĞAY 
8901 Gablingen Schul Str. 5. a 

İçişleri Bakanlığının 15 . 9 
bul Valiliğince T. C. Karisruhe Başkonsolosluğumuza i ntikal ettirildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Diickçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine Ketirildiği cihetlc Komisyoiiiimu7.cn bir İ!>lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
ğiyle kanır verildi.

K arar No. Karar tarihi

1378 30 . 1 . 1976

1975 (Dilekçi 
mektcdir.)

Disiplin cezalarının affedilmesini iste-3448 3448 - 28 . 5 
151 151 C. S.
m e h m h t  b İl g h

Pazar Mah. Hastane Sok. No. : 37 3 .SAMSUN

(>ercğr (Ui.<;Unüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
ta.s;)rısına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonunıııy. çalı^malannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait i<>lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i l̂em yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1379 30 . 1 . 1976

3449'3449 - 28 . 5 . 1975 (Dilekçiler : Ölü eşinden, noksan olan iki aylık prim-
PAKİZE KUTLUKSAMAN ve çocukları vekili lerini toptan ödemek suretiyle kendisine ve çocukla-
Av. Müştak Karabağ Sirer Cad. Arı Sitesi Kat 2/100 nna aylık bağlanmasını talep etmektedirler.)

SİVAS

C>ereği düşüniiklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını dUzcnleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasmn mahal gömlmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1380 30 . 1 . 1976

(Dilekçi : Türk Hava Kurumunda geçen 35 aylık 
hizmetinin değerlendirilmesini istemektedir.)

3451/3451 - 28 . 5 . 1975 
MEHMET ERSOY 
Sağlık Merkezi Ambar Memuru Söğüt - BİLECİK

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkkınan dilekçesinde vaki isteği kanun tekUfi veya 
tasarısına konu teşkil eylerliği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal KÖrülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1381 30 1976
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(Dilek(;onin tanh ve N(i. sn ilo sahihinin adı, adresi vp dilekçe özetiyle komisyon karan)

: Askerlik f^örcvini yaparken sakatlandı^ın- 
lian bahisle, aylık havlanmasını istemektedir.)

3453/3453 - 28 . 5 .
MEMİŞ SEVİM 
Aşağı Eşenler Köyü. Hadim Aladağ KONYA

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 24 . 6 . 1975 gün ve 20-13 5-1519 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinde tanınan 1.5 yıllık müracaat süresini geçirdiğinden, vazife 
malulü sayılarak aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gcrcgi dü< îniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonıı- 
mu/ca bir i l̂em yapıfnıasınn mahal görüinıedisine oy hirliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1382 30 . I . 1976

(Dilekçiler : Çiftçi Mallarını Koruma Dairesi Tci 
kilâtı bekçilerinin .sosyal ı^iivenliklerinin kanun teminatı 
a! t ma. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
ninnisini istemektedirler.)

3458/3458 - 28 . 5 . 1975 
154/154 C. S.
MUSTAFA ERGÜN ve ark
Süleymanlı Kasabası Çiftçi Mallarını Koruma bek 
çileri AKHtSAR

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4.1.4-17 sayılı cevabi yazısında ; 4081 sayılı Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve ('. Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin 
dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gerei^ düşünüldü : Dilekiçnin yukarda ö/:eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilj;ili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir iĵ lenı yapılma.sına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1383 30 1976

3471/3471 - 2 . 6 .  1975
ASLAN PEKBİLGİN ve ark
Merkez Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi Başkanı

GEDtZ

(Dilekçiler : Çiftçi Mallarım Koruma Dairesi Tci 
kilâtı bekçilerinin sosyal fiüvenliklerinin kanun teminatı 
ah ma, 506 .sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olmasını istemektedirler.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4.1.4-17 sayılı cevabî yazısında : 4081 sayılı Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C'. Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin 
dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekiçnin yukarda özeti açıklanan dilckçc.sinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmetliğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

384 30 l . 1976
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( I/ilökı^eııin t ı̂ıûh vc Xu. su ile salıib>ıııin adı. adresi ve dikkçe özetiyle komdsyon karan)

(Dilekçi : Tionko faizlerinin affedilmesini islemek
tedir. )

3476/3476 - 2 . 6 .  1975 
SALİH EROĞLU 
İsmetiye Köyü BURSA

Ticerct Bakanlığının 30 . 7 . 1975 gün ve 14697 sayılı cevabî yazısında ; Dileğin T. C. Ziraat Banka
sınca inceletlirildiği; adı geçen bankaca, alacaklarına tahakkuk ettirilen faizlerin affedilmesi hususunun kanun 
mevzuu olduğu.

Ancak, senelerden beri tahsil edilemeyen alacaklarının, çiftçilerin bir yıllık üretiminden tahsilinin zorluğu 
nazarı dikkate ahnarak borçlarının tutarının 1,5’nı veya bu miktara yaklaşık oranda bir tediyede bulun
dukları takdirde, kalan kısmının 5 yıl \adeye bağlanmak suretiyle taksitler halinde tahsil ve tasfiyesinin karar 
altına alınmak suretiyle çiftçiye bir kolaylık sağlandığı ve bu hususun da bütün teşkilâta duyurulduğu T. C . 
Ziraat Bankasından alınan 27 . 6 . 1975 gün ve 615 135260 sayılı yazıdan anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği dUî ıüniildU : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki istetti hakkında Komisyonu
muzca hir iı̂ lem yapılnıasma mahal s<>riilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1385 30 . 1 . 1976

3477, 3477 - 2 , 6 .  1975 
NAZMİ ERYÖREN
Nalçacı Cad. Bulvar Siteleri 2 nci Blok A Girişi 
No. ; 45 Kat 5 KONYA

(Dilekçi : Köy kadastro nıüdürihıün yersiz, ve hak
sız karar düzenlemesinden şikâyet etmektedir.i

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1 6 . 6 .  1975 gün ve 151 sayılı cevabî yazısında : 
Konunun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kontrolü tarafından incelendiği, düzenlenen fezleke ile iddia ve 
şikâyet konusunun haklılık yönü olmadığı ve yapılan işlemin kanun ve usullere uygun olduğunun tespit edil
diği bildirilmektedir.

Cıcreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1386 30 . 1 . 1976

3479 3479 - 2 . 6 .  1975 
ALİ ÇELEBİOĞLU vc ark.
Çiftçi Mallarını Koruma bekçileri Tire İZMİR

(Dilekçiler : Çiftçi Mallarını Koruma Dairesi Teş
kilâtı bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanım teminatı 
altına, 506 saytlı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olma
sını istemektedirler.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4.1.4-17 sayılı cevabî yazısında : 4081 sayılı Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çabştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Mecilsinin 
dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği dü!şüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açık lana dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercilcrcc yerine Ketirileceği cihetle Komisytmumuzca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1387 30 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih vc No. su ile sahiİMiin atlı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyuîi karan)

3492/3492 - 9 . 6 .  1975 (Dilekçi : Tarlasına tecavüz edilerek mahsûlleri-
RAMAZ.AN DENİZ vekili HAŞAN DENİZ (Oğlu) niu hayvanlara yccliri!dİQİnJcn şikâyet etmektedir.) 
Bağpınarı Köyü Malkara - TEK İRD A ü

İçişleri Bakanlığının 5 . 8 .  1975 gün ve 5393 sayılı cevabî yazısında ; Konunun adlî makamlara intikal 
ettiği ve mahkemece Hazine ve köy lehine karar verildiği, bu kararın Yargıtay 1 nci Hukuk Dairesince 
onandığı böylece kesinleşen ilân Malkara İcra Memurluğunca 1974 yılı Bahar mevsiminde infaz edilerek 
taşınmazın köy muhtarlığına teslim edildiği buna rağmen dilekçinin zor kullanarak hububatı kaldırdığı 
aleyhine men’i müdahale ilâmı olduğu halde yine de bu yere güz aylarında buğday ve ayçiçeği ektiği, ancak 
bu mahsülün hayvanlar tarafından yedirüdiği.

Keza, dilekçi ve babasının göçmen olarak Bağpınar köyüne iskân edildikleri ve devletçe kendilerine ge 
çimlerini sağlayacak ölçüde arazi verildiğinin yapılan tahkikat sonunda anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereci dii^nUlcUi : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki i.steği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal {görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1388 30 . I . 1976

3493/3493 - 9 . 6 .  1975 (Pilt'kçi . Köylerinin C amidiizii mevkimdeki tnr-
3862/3862 htya. nüfuzlu kişilerin tecavüz f’ttiqinden şikâyet etmek
AHMET ÖZGÜN tedir.)
Haşan Kadı Köyü Bartın - ZONGULDAK

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 5 . 9 .  l ‘)75 gün ve 5f>ll sayılı cevabî yazısında : 
Konunun adli mercilere intikal ettiği ve karara bağlandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komtsyonunm/ 
çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait ilklerden olması hasebiyle Koiınsyonu- 
muzca bir i l̂em yapılmasına mahal görülmediğine oy i)iriiğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1389 30 . 1 . 1976

3494 3494 - 9 . 6 .  1975 IDilekçiler : Konut kapıcılar Genel /y Sendikacı
EMRAH ÖZMEN ve ark. üyelerinin yasalardan do^an haklarının verilmesini, yasa
Bahçelievler 1. Cad. No. ; 10 D ANKARA hükümlerinin uyfiiılanma'nnı istemektedirler.)

Çalışma Bakanlığının 29 . 7 . 1975 gün ve 7928 sayılı cevabî yazısında : Konut kapıcılarının 1475 sayılı 
İş Kanunu muvacehesinde işçi sayıldıkları ve anılan kanunun işçilere tanıdığı bütün haklardan istifade ettik
leri ayni zaamnda ya.sa hükümlerinin uygulandığı.

Konut kapıcılarının, 3 . 4 .  1970 tarihli ve 1248 sayılı Kanunla iş Kanunu kapsamına alındığına ve söz 
konusu kanunda 1 1 . 4 .  1970 tarihinde yürürülğe girdiğine göre, bu tarihten önce işe giren kapıcıların İş Kanu
nundan doğan haklarının işe giriş tarihlerinden itibaren verilmesinin bugünkü mevzuat açısından mümkün 
olmadığı ve 1475 sayılı tş Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısının T. B. M. M. sevk 
edildiği mezkûr tasarı kanunlaştığı takdirde Bakanlığın kapıcıların çalışma şekil ve şartlarını düzenleyen bir 
tüzüğün çıkartılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonıı- 
mu/ca bir i»»lcm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1390 30 I 1976
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I>ilek(i6jmı tarih ve No. su ile sahibinin â Jı, adresi ve cüleikçe o/.etıyle Ivonıisyon karan)

3495/3495 - 9 . 6 .  1975 (Dilekçiler : Çiftçi Mallarını Koruma Dairesi Tcşki-
İBRAHİM AYMAK vc ark. lâfı hekçilerinin sosyal f^üvenlik!erinin kanun teminatı
Başçiftlik Çiftçi Mallarını Koruma Bşk. altına. 50') sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi

Niksar - TOKA!' olmasını istemektedirler.}

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4.1.4-17 sayılı cevabî yakısında ; 4081 sayılı Çiftçi Mal
larının Korunması hakkınciaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kurulunda aynen 
kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin dönen 
madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği düşür.iildU : Uilckçinin yuknrda özeti açıklannıı dilekçesinde vaki isteği iljjili ve yetkiH idari 
mercilcrce yerine getirileceği cihctFc K»nıi.syonıınuı/ca bir işlem yapıimasınn malıal görülmediğine oy bjrli- 
jĞiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1391 • 30 . 1 . 1976

3496/3496 - 9 . 6 .  1975 (Dilekçiler : Nüfus teşkUâlmda çalıdan personele yan
\ZZT:T ULUSOY ve arkadaşları ödeme verilmesini talep etmektedirler.}
Yenimahalle Nüfus Başmemuru ANK.ARA

İçişleri Bakanlığının 26 . 12 . 1975 gün vc 13975 sayılı cevabî yazısında : 30 . 3 . 1975 gün ve 7,97ü5 sayılı 
Kararnamede Nüfus Başmenuır ve memurlarına Iıcrhangi bir zam verilemediği, ancak anılan memurların ger
çekten mağdur duruma düştüklerinin gö/önüne alındiğı ve ilk çıkacak kararname ile iş güçlüğü, iş riski 
zammının verilmesine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eii açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirilmesi düşünülmekte olduğu cilıefle, Koınisyt)numuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1392 30 . I . 1976

3500/3500 - 9 . 6 .  1975 (Dilekçi : Nüfus teşkilâtında çalışan personele yan
MECİT ERDOGAN ödeme verilmesini talep etmektedir.)
Nüfus T. Me. KARAKOÇAN

içişleri Bakanlığının 26 . 12 . 1975 gün ve 13975 sayılı cevabî yazısında ; 30 . 3 . 1975 gün vc 7/9705 sayılı 
Kararnamede Nüfus Başmemur ve memurlarına herhangi bir zam verilemediği, ancak anılan memurların 
gerçekten mağdur duruma düştüklerinin gözönüne alındığı ve ilk çıkacak kararname ile iş güçlüğü ve iş riski 
zammının verilmesine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilcrce yerine getirUme<ii düşünülmekte olduğu cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1393 ' 30 . I . 1976
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( Dileitçeİlin tarih ve No. su ik  salıibiııiıı adı, aJucsi ve dilekçe özetiyle koınisyon kararı)

(Dilekçi : Niijus teşkilâtında çalışan personele yan 
ödeme verilmesini talep etmektedir.)

3501/3501 - 9 . 6 .  1975 
BAHATTİN ERDEM
Karakoçan Nüfus Başmemuru EjLÂZlO

İçişleri Bakanlığının 26 . 12 . 1975 gün ve 13975 sayılı cevabî yazısında : 30 . 3 . 1975 gün vc 7 9705 sayılı 
Kararnamede Nüfus Başmemur ve memurlarına herhangi bir zam verilemediği, ancak anılan memurların 
gerçekten mağdur duruma düştüklerinin gözönüne alındığı ve ilk çıkacak kararname ile iç güçlüğü ve iş riski 
zammının verilmesine çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukardu ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari 
mercilerce yerine getirilmesi düşünülmekte olduğu cihctle, Koimsyonumu/ca h:r işlem yapılmasına m^hal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarifi

394 30 . I . 1976

3512 3512 - II . 6 . 1975 (Dilekçi . S. S. K. hizmetlerini sfenijileten kanun ta
AKIN GÖNENÇ,' sarısında : Borçlanmanın elastikiyetini, en çok W yıllık
S. S. K. Şube Md. ESKİŞEHİR borçlanma hizmetinin en fazla 2 yılı ha'jlangıç tarihi

ncriye götiiriilerek sayılmasını istemektedir.)
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

ta.sarısına konu teşkil eylediii cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddenne ait işlerden olmanı ha^*biyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1 395 30 . I . 1976

19753514 3514 - 11 .
HAMDI ESEN
Bahçelievler 2. Cad. No. : 20 5

(Dilekçi : 1425 say ıh Kanuna hir madde eklenmek 
suretiyle 1970'den önce emekli olan sağlık memurla 

ANKARA rının mağduriyetlerinin giderilmesini vc intibaklarının 
düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : l>üekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1396 .30 . I . 1976
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(D ilekçenin  ta r ih  ve No. su ile sahib.iıün adı, adresi ve dilekçe r>zetiylc komisyon İcaran)

3532/3532 - 1 2 . 6 .  1975 (Dilekçi : S. S. Kurumu Kütahya Hastanesi doktor-
HÜSEYİN ERG ÜN Ü Z E IE  larmJan şikâyet etmektedir.)
Gaybi Efendi Mah. Göktürk C ad. No. : 25

K ü r A H Y A
•Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9 . 1 2 .  1975 gün ve 6971 sayılı cevabî yazısında ; Konunun müfettişlikçe 

tahkik edildiği hastaya gerekli muayene ve tedavi tatbik edilmediği gibi münakaşaya girişmek suretiyle has
tayı ruhi bir sarsıntıya maruz bıraktığinın sabit olduğu.olaydaki tutum ve davranışları ile şikâyet edilen dok
torların kuruma faydalı olmadıkları kanaatine varıldığından anılan doktorların mukavelelerinin feshedilerek 
kurumla ilişkilerinin kesildiği ve haklarında kavuşturma yapılmak üzere C. Savcılığına ihbarda bulunulduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşiinüldii : Dilekçi«iıı yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komi.syonu- 
mu/ca bir i«>lcm yapılmasına mahal RÖrülmedicine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

397 30 . 1 . 1976

3534 3534 - 1 2 . 6 .  1975 (Dilekçiler : Medeni Kanunun miras hukuku ile
EM İNE BURGUCU ve ŞERAFETTÎN 3URGUC U ilgili hükümlerinin değiştirilerek, miras hakkının anne 
Bahçelievler, Eski Londra .Asfaltı No. : 6T7 vc bahaya da intikal ettirilmesini stemektedrler.)

Bakırköy - İSTANBUL
Ciercği dü<>üniildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu tenkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını dii/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis} oıuımu/ca hir işlem yapılmas:na mnhal görülmediğine oy 
birliğiyle kar?:r verildi.

Karar No. Karar tarihi

1398 30 . 1 . 1976

3540/3540 - 1 2 . 6 .  1975
MEHMET KAVAKLIOĞL U (Dilekçi : İki dönüm arazisini 250 m olarak parça
llızırpaşa Mah. 135 S. No, . 14 AMASYA parça satmak istediî>i halde, tapu müfettişince tapu işle

minin yapılamayacağını bildirmesinden şikâyet etm ek
tedir.)

İmar ve İskân Bakanlığı Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünün 29 . 8 . 1975 gün ve 10586 
sayılı ccvabı yazısında ; Dilekçinin taşınmaz malı, belediye sınırlan ya da belediye mücavir alan sınırları içer
sinde bulunupta imar planı mevcutsa plan şartlarına göre, imar planı mevcut değilse (İskân dışı ise) 6785 
sayılı Kanuna ilişkin İmar Nizamnamesinin 41 nci maddesi uyarınca yapılacak ifrazlardan elde edilecek ' her 
parselin 2 hektardan daha küçük olmaması ve kadastral veya umuma mahsus bir yola cephesinin 50 metre
den daha az olmaması zorunlu olduğu, adı geçen mal belediye ve mücavir alan sınırlan dışında bulunuyorsa 
Amasya ili 10 . 1 . 1975 gün ve 15114 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7/9163 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararnamesi kapsamı dışında bulunduğundan, bu alan'arda 6785 1605 sayılı İmar Kanununun ek 7 ve 8 nci 
maddelerine ilişkin Yönetmeliğin uygulanmasının söz konusu olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1399 30 . 1 . 1976



— 48 —

(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile aah-ibimn adı, adresi ve diLekço özetiyle kumisyon karan)

(Dilekçi : Borçlanma hizmetlerini genişleten kanun 
tasarısında 1 . 3 .  1973 tarihinden önceki müracaat
lar için müktesep hak olarak kolaylık saklanmasını talep 
etmektedir. i

3541 3541 - 12 . 6 . 1975 
MEHMET ALAGÖZ
Hükümet Cad. Moda Berberi yanında işçi No. ; 34

ÇERKEŞ
G ereli dü^inüldii : Dilekçinin yukarda özeli açıklanan dilekçesinde vaki i.stcî;i kanım teklifi veya 

(asariHina konu tc ^ il  eylediği cihetle Kotnisyonumıı/. çalınmalarını düzenleyen 14ü sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait ilklerden olması hasebiyle Komisyonsimıı^ca hir işlem yapılmasına mahal göriilmedi^nc oy 
birli^ylc kurar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1400 30 . 1 . 1976

3544/3544 - 1 2 . 6 .  1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası sahihi ölü eşinden
ZEHRA DUYMUŞ ayhk havlanmasını istemektedir.}
Vaniefendi Mah. Vaniefendi Cad. No. : 5

ERZURUM
Gereği dü^iiniildii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

ta şan ın a  konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını diİ7enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Koniisyonunnı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar lajihı

1401 30 1 97 6

19753553/3553 - 16 . 6 
MEHMET BARIŞ
Hocaüveyyİ7 Mah. Koca Sinan Sok. No. : 59/8

Fatih - tSTANBUL

(Dilekçi : 926 sayılı Kanunun i 424 sayılı Kanunla 
değişik 50 nci maddesinin (a) bendinin ^'Kadrosuzluk 
nedeni ile emekliye .sevk edileceklerin, rütbelerine ait 
yaş haddini doldurmuş, oldukları varsayılarak^ emeklilik 
aylıklarının buna göre hesaplanmasını öngören değişik
liğin yapılmasını istemektedir.)

Gereği düfüniüdü : LNlekçinin yukarda özed açıklanan dilekçesinde vaki isteği kamın teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çabşmalanm diizenleye» 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden ohnası hasebiyle Komisyonumo/ca bir işlem yapılmasın-^ mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verfldi.

Karar No. Karar tarihi

1402 30 . 1 . 1976



3554/3554 - 16 . 6 . 1975 (Dilekçi : Tapulu gayrimenkulüniin bedelsiz olarak
SİNAN KOŞAL istimlâk edildiğinden şikâyetçidir.)
Kalkım. Örencik Köyü Yenice - ÇANAKKALE

Millî Eğitim Bakanlığının 13 . 10 . 1975 gün ve 49345 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin tarlasının 
Örencik köyü muhtarlığmca istimlâk edildiği, Sinan Koşal’m parasını almak istememesi üzerine T. C. Ziraat 
Bankası Yenice şubesine paranın yatırıldığı, dilekçi eşinden boşanınca para; mahkeme kararma göre nafaka 
olarak eşine ödendiği, bu nedenle dilekçinin eline gayrimenkulün istimlâkinden eline para geçmediği ve 
Örencik muhtarlığının da borcu kalmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü^nüidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu/xra bir isylem yapıtmasuıa mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahihinin atlı, adreHİ v« dileıkçe özetiyle komisyon karan)

1403 30 . 1 . 1976

3557/3557 - 1 6 . 6 .  1975 (Dilekçi : Geçimini sağlayacak toprağı olmadığmdan
SÜLEYMAN ALTAY bahisle Kıbrıs’a yerleşmek istemektedir.)
Fsom. İşletmesi Arhavi Belediyesi Arhavi - ARTVİN

Köy İşleri Bakanlığının 24 . 7 . 1975 gün vç 3296-0/1869 sayılı cevabî yazısında : Kıbrıs Türk Federe Dev
letinin istemi üzerine Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki işgücü açığının Türkiye’den gönderilecek işgücü ile 
kapatılması Bakanlar Kurulunun 25 . 2 . 1975 gün ve 7/9514 sayılı karanyle yürürlüğe konan yönetmelikle 
belirlendiği, ancak yönetmelikte yer alan yörelerden yeterli istekli bulunmadığı ve Kıbrıs Türk Federe Dev
letince talebedilen işgücü kapasitesi doldurulmadığı takdirde bu gibi müracaatların değerlendirilec^i bildiril
mektedir.

Gereği düşünüklü : Dikkçinin yukarda özeti açıkhınan dilekçesinde vaki Lvteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1404 30 . 1 . 1976

3560/3560 - 16 . 6 . 1975 (Dilekçi : Yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etmek-
BAHÇELİ ŞİMŞEK tedir.)
Büyük Halkalı Köyü Mahmut Bey Cad. No. :107 
Bakkal Teramuz eliyle

K. Çekmece - Bakırköy - İSTANBUL

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 18 . 8 . 1975 gün ve 4780 sayılı cevabî yazısında : 506/1186 sayılı Kanun 
gereğince yaşlılık sigortası yönünden tahsis yapılabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul İhtiyarlık 
Sigortası Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiği bildirilmektedir.



Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki Lsteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

-  50 -

(DâLakçenin tarih ve No. bu ile 4»aiıibinia adı, adneai ve dilekçe özetiyle komıisyon kanarı)

1405 30 . 1 . 1976

Başkan 
tçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek

Başkan V.
Tabiî Üye 

M uzaffer Yurdakuler

Sözcü 
İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan

Kâtip 
Sivas Senatorii 

Âdil A hay

Kâtip
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet BozReyik

Karar adedi : 150

Dilekçi adedi : 158



île
D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  

B A Ş K A N L I K  D Î V A N I  
H A F T A L I K  K A R A R  C E T V E L İ

Sayı : 14
Tevzi tarihi

4 .11 .1976 Perşembe
(Dilekçenin tarih \e  No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe Özetiyle komisyon karan )

3561/3561 - 16 . 6 . 1975 (Diiekçi : Uzatmalı Jandarma olarak 25 yıl hizmet-
HAYDAR DENİZ fen sonra yaş haddinden emekliye ayrıldığından bahisle
('umhuriyet Cad. Kurşunlu Sok. No. ; 8 de ikramiye verilmesini ve aylık bağlanmasını istemekte-
Rıza Deniz eliyle SİVAS dir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 7 . 7 .  1975 gün ve 2Ü-6-İÜ-572-009 sayılı cevabî yazı
sında ; Haydar Deniz’in tahsis dosyasında yapılan ince'cmede adı geçenin 1 yıl 4 ay 8 gün hizmetinin saptan
dığı, 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (c) fıkrası gereğince yaş haddinden emekliye sevk edildiği ve ay
lık bağlanabilmesi için 20 yılı doldurmadığından, aynı kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince Müdürler 
Kurulunun 14 . 10 . 1958 gün ve 6881 sayılı kararı ile toptan ödeme yapılarak sandıkla ilişiğinin kesildiği.

Dilekçi her ne kadar 1 . 1 .  1947 - S. 6.957 tarihleri arasındaki süreyi borçlanmış ise de borçlanmanın 
tahsilâtı yapılmadığından hizmetinin sayılmadığı. bu nedenlerle dilekçiye aylık bağlanmasının ve ikramiye 
ödenmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gcrcgi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie veya yargı organlanna müracaatı gerektirdiği c.ihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca hir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1406 30 . 1 . 1976
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(Dilckçeıün tanih vc No. su ile sahibiııLıı adı, adıvsd ve dilıekçe özetiyle komisyon karan)

3565/3565 - 17 . 6 . 1975 
3841/3841 
ALİ KARACA 
tsakocalı Kaman - KfRŞEHtR

(Dilekçi : Askerlik görevim yaparken Dersim hare- 
kjiında sağ bacağından sakatlandığından bahisle, aylık 
bağlanmasını talep etmektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3 . 2 .  1976 gün ve 20-13/A0588275 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesiyle tanınan 1,5 yıllık müracaat süresini geçirdiğinden hakkında 
yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düştinUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıLlanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar serildi.

Karar No. Karar tarihi

1407 30 1976

3593/3593 - 1 7 . 6 .  1975 

HAYRETTİN YERLİOĞLIJ

Vatan Cad. Çayır Meydanı Sok. Dağlar Apt. 
No. : 3/6 Topkapı - İSTANBUL

(Dilekçi : Kıbrıs Harekâtı sırasında ^ehit olan oğlun
dan dolayı aylık bağlanmasını talep etmektedir.)

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
1975 gün ve 20-3/1974. Y. 184 sayılı cevabî 

yazısında ; Dilekçiden aylık bağlanmayı gerektirecek 
belgelerin istendiği, belgeler tekemmül ettirilip Sandığ.ı gönderildiğinde gereğinin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıIJanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine alt işlerden olma.sı hasebiyle Komisyonumu ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1408 30 . 1 . 1976

3598 3598 - 18 . 6 . 1975 

OSMAN DENİZ ve ark. 

Ovacuma merkez Muh.

(Dilekçiler : Bucaklarına, Bucak Müdiirü tayin edil
mesini istemektedirler.)

İçişleri Bakanlığına 29 . 1 . 1975 gün ve 9570 sayılı 
SAFRANBOLU cevabî yazısında ; İçişleri Bakanlığınca alınan prensip 

karan uyarınca Hükümet konağı bulunmayan münhal 
bucaklara naklen Bucak müdürü tayinlerinin yapılama

dığı, ancak bucağa ait resmî işlemlerin merkezden yürütüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1409 30 . I . 1976



— 3 —

(Dilekçenin laı-iiı ve No. su ile sahibinin adı, adresi v'e dilekçe özetiyk komisyon kaa^an)

3599/3599 - 18 . 6 . 1975 (Dilekçi : Kesilmiş olan şeref aylığının tekrar hağ-
MAHIR KESKİN İm  masını talep etmektedir.)
Üyük Köyü KÜRE Millî Savunma Bakanlığının 28 . 7 . 1975 gün vc

v063-l-667-75 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin, m a
dalya verilmemesinden dolayı Askerî Yüksek İdare'^lahkemesine dava açmış olduğu bildirilmektedir.

Gereci düşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açik.' ınan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumu/ çalış- 
nıalannı dU/cnleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad besine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılma.sma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verileli.

Karar No. Karar tarihi

1410 30 . 1 . 1976

3611/3611 - 20 . 6 . 1975 
MUSTAFA CANPOLAT 
Emek Mah. 70 Sok. No. : 22 I ANKARA

i Dilekçi : 1897 sayılı Devlet Personel Kanununun. 
1970 öncesi emeklileri ile dul ve yetimleri hakkında 
(la uygulanmasını istemektedir.}

G(?reği dü.vüniildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıkf inan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çahşmalarmı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisycnuı:ıu/ca bir işlem yapılmasına muhal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

141 30 . 1 . 1976

3621/3621 - 23 . 6 . 1975
SIDIKA DEMİR
Yürük Mah. Pmarlı Sk. No. ; 26

Keşan - EDİRNE

(Dilekçi : 20 yddan fazla eğitmenlikte geçen hiz- 
irietten sonra ölen eşinden dolayı kendisine aylık bağ
lanmasını istemektedir.)

Maliye Bakanlığmm 5 . 2 .  1976 gün ve 3310 sayılı cevabî yazısında: Konunun T. C. Emekli Sandığınca 
incelendiğinde, dilekçinin eşi Yusuf Dem irin 1.12.1930 - 1 . 6 .  1960 tarihleri arasında köy eğitmeni olarak 
çalıştığı ve başanşızlığı nedeniyle Millî Eğitim BakanI iğinin 19 . 5 . 1960 gün ve 16939 sayılı emirleri ile gö
revine son verildiği.

Köy Eğitmenlerine 1 . 10 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 326 sayılı Kanunla aylıklı kadrolara geçi
rilerek emeklilik hakkı tanınmış ve eğitmenlikte geçen hizmet sürelerinin 10 yılı istekleri üzerine borçlan
dırılmıştır. Fakat dilekçinin eşinin, 326 sayıh Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1 . 6 .  1960 tarihinde göre
vine son verildiğinden ve merhum Yu&uf Demir bunûan sonra sandıkla ilgili bir görev de almadığından 
bugünkü mevzuat ve yasalara göre dilekçiye ölü eşin len aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkiınaıı dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal {görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1412 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin taıûh ve No. su ile sahibiııiii adı, adrcai’ ve dilekçe özetiyle komisyon kanarı)

3659/3659 - 23 . 6 . 1975 (Dilekçi : 1945 yılı sonuna kadar 48 ay askerlik
ZÜLFÜ ATE§ yaptığından bahisle, bu hizmetlerinin T. C. Emekli
Beypazarı Ziraat Teknisyeni Sandığına borçlandırılmadan emekliliğine sayılmasını

BEYPAZARI istemektedir.)

Cıcrcği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu:’; çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon..mu/ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1413 30 . 1 . 1976

3661/3661 - 24 . 6 . 1975
HÜSEYİN SÖYLER ve CELÂL ŞAHİN (Dilekçiler : Yanödeme verilmesini istemektedirler.)
1 Eylül İlkokulu odacıları

Torbalı • İZMİR

Millî Eğitim Bakanlığının 25 . 8 .1975 gün ve 105327 sayılı cevabî yazısında: Bakanlar Kurulunun 
28 . 2 . 1975 tarih ve 7/9705 sayılı kararına göre dile kçilere iş güçlüğü zammı verilmesine imkân görüleme
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıE.lanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1414 30 . 1 . 1976

3662/3662 - 24 . 6 . 1975
HÜSEYiN GÜL (Dilekçi : İstiklâl Madalyalı verilmesini istemek-
Gümrütler köyü tedir.)

Azdavay - KASTAMONU

Millî Savunma Bakanılğının 28 . 7 . 1975 gün ve 11 3013 sayılı cevabî yazısında: İstiklâl Madalyasına ait 
isteklerin, şahısların doğrudan doğruya kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine müracaatı gerektiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıÂ Sanan dilekçesinde vaki isteği iîpHi ve yctkiH idari 
mercie mtiracaatı gerektirdiği cihetk Koınisyonuımızca hh- işfcnı yapılmasına mahal görübnediğine oy 
birliğiyle karar veriMi.

Karar No. K arar tarihi

1415 30 . 1 . 1976



3670/3670 - 24 . 6 . 1975 (Dilekçi : Bartın yolu şoşesi üzerindeki evinin is-
AHMET KÜPELÎ timlâk edilmesinden ve bedelinin ödenmemesinden şi-
Kalecik köyü kâyet etmekledir.)

Ulus - ZONGULDAK

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 11 .1  . 1975 gün ve 7540/276 sayılı cevabî ya
zısında: Dilekçinin evinin Safranbolu - Bartın yolunda yarma şevine rasladığından kamulaştırılmasına ka
rar verildiği ve 140 m* arsaya mahallî kıymet takdiri Komisyonunca 420 lira bedel takdir edildiği ayrıca ah
şap bina bedeli olarak 26 000 lira ile % 50 yıpranma payı düşülerek 13 000 lira bedel takdir edildiği dilekçi 
tarafından bilâhara tezyidi bedel davası açıldığı ve mahkemece reddedildiği, kamulaştırma mal bedeli olan
13 420 liranın dilekçi adına bankada bloke edildiği ancak dilekçinin kardeşi tarafından mahallî mahkemede 
ihtiyati tedbir konmuş olduğundan istimlâk bedelinin dilekçiye ödenemediği, ihtiyati tedbir kararı kaldırıl
dığı ve kendisi tarafından tapuda ferağ işlemi sonuçlandınidığı takdirde kamulaştırma bedelinin kendisine 
ödeneceği bildirilmektedir.

Gereği dü< ü̂niildü : Dilekçinin yakımla özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

_  6 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile saJıibiniiıı adı, adresi ve dilakçe öiietiyle komisyon karai’i)

1416 30 . 1 . 1976

3671/3671 - 24 . 6 . 1975 (Dilekçi : 1803 sayılı Yabanın 15 nci maddesinin
TAHİR BİNGÖL (A) bendinin sınav hakkı sayısı bakımından öğrenciler
Yoldere köyü arasında farklı durum doğurduğundan şikâyet etmek-

Kızıltepe - MARDİN tedir.)

Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık anan d^K^kçesindc vâki isteği ilgili ve yctiufi yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cilietle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kamuıun 5 nci 
mcddesine ait işlerden obuası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1417 30 . 1 . 1976

3673/3673 - 23 . 6 . 1975 (Dilekçi : Disiplin suçlarının bağışlanmasını is-
LÜTFÜ ÖZTÜRK temektedir.)
Çubuklu Paşabahçe Cad. 73

Boğaziçi - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesiiıde v ^ i  isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görüknediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1418 30 1 1976
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(Dilrkçeuiu tanû ve No. su ile sÂhibinin ad> adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3675/3675 - 25 . 6 . 1975 (Dilekçi : 1782 sayılı Kanunun sivil eski emeklilc-
RÜŞTÜ AKTÜRK re de tatbik edilmesini ve intibakının buna göre düzen-
Emekli Subayevleri 54 6 lenmesini istemektedir.)

M trİD İY E K Ö Y

Gereği (Jü. îinüidii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun tekiifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalannı düzenleyen 140 saydı Kanunun S nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonamumı bir iı̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1419 30 . i . 1976

3678,3678 - 26 . 6 . 1975 (Dilekçi : Kamulaştırma mhasına rastlayan evle-
İSMAİL GÜLTOM RIJK rinin istimlâk edilmesinden şikâyet etmektedir.)
Devrim M ah Şar Sok. No. ; 15

Bayrampaşa İSTANBUL

Baymdırlık Bakanlığı Karayolları Genel M üdürlüsünün 13 . S . 1975 gün ve 7336/276 sayılı cevabî yazı- 
smda ; İstanbul - Edirne, Trakya otoyolunun İstanbul Bayrampaşa, Sağmalcılar semtinden geçen güzergâ
hın imar planına intikâl ettirilmiş olduğu ve İmar \ 2  İskân Bakanlığınca tasdik edildiği ve güzergâhın ta
hakkuk. ettirilebilmesi için gerekli bütün istimlâk muamelelerinin tamamlandığı.

Bu nedenle güzergâhta herhangi bir değişiklik yapılmasının, ve dilekçinin istimlâk edilen evine karşılık 
arsa verilmesinin 775 sayılı Kanun gereğince mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü!>ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
muzcn bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birh’ğiyİc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1420 30 . 1 . 1976

3684'3684 - 26 . 6 . 1975 Dilekçi : Değne köyü imam hatipliğini 50 yıldan
MUSTAFA DEMİRBİLEK heri fahri olarak ifa ettiğinden bahisle, köyüne verilen
Kirazhyayla köyü İmam Hatip kadrosuna ba.<)ka birinin tayin edilmesin-

Çameli - DENİZLİ den şikâyet etmektedir.)

Devlet Bakanlığının 2 . 9 .  1975 gün ve 24297 sayılı cevabî yazısında :
1. 1974 ve daha önceki yıllar bütçeleri ile alınan İmam - Hatip kadroları Devlet Bakanlığı ve Diyanet 

İşleri Başkanlığınca köy isimleri belirtilmek suretiyle tevzi edildiğinden bu tevziatta il ve ilçe müftülerinin 
tesirinin söz konusu olamayacağı,

2. Fahri hizmetlerin müktesep hak teşkil etmeciiği gibi, dilekçinin İmam - Hatip vekilliğine tayin için 
gerekli kur'an kursu belgesine sahip olmadığı,

3. 1974 malî yılı Bütçesi ile alınıp Çameli ilçesine Kirazhyayla köyüne tahsis edilen İmam Hatip kad
rosuna yapılan tayinde bir usulsüzlük olmadığı bilcürilmektedir.

Gereği diişUniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir i.şlem yapılmasına mnhal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

I  Karar No. Karar tarihi

1421 30 . 1 1976
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(Dilakçinin tarih ve No. su ile saiübinin adı, adrtiei ve dilekçe öeztiyte komisyon karan)

3685/3685 - 26 . 6 . 1975 (Dilekçi : Hâkim vc avukattan şikâyetçidirler.)
HALİL AKBABA ve MUSTAFA AKBABA 
Yangı köyü Akçeşme Malı.

Köyceğiz - MUĞLA

Adalet Bakanlığının 18 . 7 . 1975 gün ve 20303 sayılı cevabî yazısında : 45 sayılı Kanun gereği olarak 
Y. Hâkimler Kurulu Başkanlığına intikal ettirildiği, avukatlarına yönelttikleri şikâyetin incelendiği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dik'kçinin yııkarda özeti açıklftnaıı dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu- 
n:uz çalışmalarını düzenkycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddes'ne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu- 
nıuzcn bîr Lşkm yaprınıasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

1422 30 . 1 . 1976

3702/3702 - 26 . 6 . 1975 (Dilekçi : Devlete yaptığı 30 senelik hizmetine kar-
SABRt SiNC AR şahsına münhasır olmak üzere emekli maaşı hağ-
Taşmescit Mah. Gümüşlü Kümbet Sok. No. : 68 lanmasmı istemektedir.)

ERZURUM

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün 7 • H . 1975 gün ve 690278 sayılı cevabî yazısında: Er
zurum Ağır Bakım Tamirhanesi, Teavün Sandığı, Ask. Fab. Tekaüt Sandığında çahşan Sabri Sincar’dan çalış 
tığı sürece. Sandık aidatının kesildiği, ancak işlen ayrılmasıyle aidatlarını geri alarak hizmetlerini tasfiye etti
ği ve borçlanarak hizmet ihyasında bulunmadığı.

Keza, son olarak 991 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre tasfiye edilmiş hizmetlerinin borçlan
ma yolu ile sayılması da mümkün olduğu halde, dilekçinin bu yolda bir müracaatının olmadığı, 1214 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine göre, borçlanma yolu ile hizmet ihyasının da; ancak T. C. Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamına giren Sandıklarla ilgili bir işte ça
lışmış olması gerektiği ve dilekçinin anılan yerlerden birinde çalışmaya başlaması ile kuruma müracaatı ha
linde hizmetlerinin ihyası yolunda gerekli işlemin yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Diiekçüıin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine' oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1423 30 . 1 . 1976

3703/3703 - 27 . 6 . 1975 (Dilekçi : S. S. Kurumu Adana Hastanesi doktorla-
ABİT AYMAZ nndan şikâyetçi olup sakat bırakıldığını ileri sürmekte-
Aptioğlu Köyü ADANA dir.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 2 .  1975 gün ve 6893 sayılı cevabî yazısında; Yapılan incelemede; Ada
na Hastanesi doktoruna isnat edilen iddiaların varit olmadığı, tedavide herhangi bir tıbbî hata ve ihmal bu
lunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1424 30 . 1 . 1976
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(I>ilekçcıım tarllı ve No. su ilo Rahihiıün adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon lîArarı)

3705/3705 - 26 . 6 . 1975 
HÜSNÜ SARIDOĞAN 
I. Berlin 42. Ring .Str. 99h. ALMANYA

(Dilekçi : Yurt âtlında çalışan işçilerin vatemî RÖ- 
revicrini yapmak üzere yurda dönmeleri ile. memleketi
mize döviz !^irmiyeceğinden bahisle, andan işçilerin si
lâh altına almmalarmm bir kaç yıl ertelenmesini iste
mektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açı'Janan dileJkçe.sinde vaki isteği kanun tekJifi voy;̂  
tasarısına kunu teşkil eylediği cihetle Komisyonıımu^ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması lıasebiyle Komisyon ımu^ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1425 30 . I . 1976

3708/3708 - i . 7 . 1975 
FRDOĞAN AVARKAN
Rebek Mektehj Sok. No. : 5 Da. . 7 Aksüs Apt.

Rebek - İSTANBUL

(Dilekçi : Görevinden istifa etmiş olduğundan ba
histe Meyak kesintilerinin iade edilmesini istemektedir.)

Maliye Rakanlığının 18 . II . 1975 gün ve 55525 sıyılı cevabî yazısında; 657 sayılı Kanunun 190 ncı mad
desi uyarınca kesilmesi Öngörülen % 5 Meyak kesenekleri, 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 20 nci mad
desinde; haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin meyak keseneklerinin geri verileceği bun
ların dı<}inda her ne suretle olursa olsun görevinden a/nlanların, 657 sayılı Kanun kapsamı dışında bir ku
rumda görev alanların veya halen görevde olanların birikmiş keseneklerinin geri verilmesi hususunda bir hü
küm veya Maliye Bakanlığına verilmiş bir yetki bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıUanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
murca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1426 30 . 1 . 1976

3711/3711 - 30 . 6 . 1975 
LMİN ATALAY
Ziraat Yük. Müh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
No. : 127/18 Maltepe - ANKARA

(Dilekçi : Kadrosuzluk nedeniyle namzetlikte ^eçen 
2,5 senenin ilk intibakı üzerinden borçlandırılmasını is
temektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı’ laııan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyon«ımuzca IhV işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarih.»

1427 30 1 1976
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(Dilokçeııin tarih vc No. su ile aahibiııtijı aıb, aKİread ve dilekçi! özetiyle küuiisyon kararı)

3713/3713 1 .7 .  1975 
4769/4769 
ONfER SEVİM
Değirmen Üstü Köyü

(Dilekçi : Askerlik görevini yaparken arızalandı
ğından bahisle aylık hağlanmaunı istemektedir.)

Beşrri - BATMAN

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28. 10. 1975 gün ve 20-13/5-1647 sayrh cevabî yaz:smda ; Di
lekçinin dosyasındaki raporların incelenmesinde : Bacağının kesilmesinin vazifeden doğma olmayıp (Kemik ve
remi) nden mütevellit o'iduğu anlaşıldığından kendisine vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmasına İmkân 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dUşUnüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla ncjı dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal göriibnedi^ine oy birliğiyle karar verUdi.

Karar No. Karar tarihi

1428 30. 1 . 1976

3726/3726 3 0 .6 .  1975
ABDULLAH ATALAY ve arkadaşları
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Personeli

ANKARA

(Dilekçi : Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak 
geçen hizmetlerinin görev aylığının hesaplanmasında 
gözönüne alınmasını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukanla özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctlc Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden ohnan hanehfyle Komisyonumnzca Mr işlem yapılmasına mahal görülmedilHne oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1429 3 0 .1 .  1976

3734/3734 3 . 7 . 1975
AYŞE YÜCE
Yakınca Kasabası (Kilayik)

(Dilekçi : İş kazası sonucu öten oğlundan maaş 
bağlanmasını istemektedir.)

Yeşilyurt - MALATYA

Gereği dUşünttkfü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun (eklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, valışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1430 30 1 1976
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(I)ilokçonin tarih ve Xo. su 3İe sahâbiiiin adı, ad esi v€ dilıekçe özetiyle komisyon karan)

3738/3738 7 .7 .  1975 (Dilekçiler : Koyulhisar - Suşehri yeni yol güzarf^âhı-
SEI.ÂMİ K AZAN ve arkadaşları nm, Yeniköy - Güllüköy Mahallesi ve Akcağıl köyleri

Suşehri - KOYULHİSAR istikâmetinde bulunan meyilli ve ziraate elverişli olma
yan araziden geçirilmesini istemektedirler.)

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 13 .8 .1975  gün ve 8582/276-75-23 sayılı cevabî 
yazısında : Dilekçe sahiplerinin bahsettikleri şekilde yeni güzergâhın tarıma elverişli arazilere zarar vermedi
ğinin tespit edildiği, bu nedenle üzerinde çalışmalar yapılan güzergâhta herhangi bir değişiklik yapılmasının 
mevzubahis olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dii^nüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
l)ir i l̂cm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kiirar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1431 3 0 .1 .1 9 7 6

3746/3746 7 .7 .1 9 7 5  (Dilekçi : Iş bulamadığından şikâyetle yurt içinde
ADEM ALl KAYMAKÇI veya yurt dışında iş verilmesini talep etmektedir.)
Pirlibey Kasabasf

Nazilli - AYDIN

Çalışma Bakanlığının 3 .1 2 .  1975 gün ve 14392 sayılı cevabî yazısında : Dilekçe sahibine uygun bir iş sağ
lanabilmesi için fş ve işçi Bulma Kurumu Aydın Çubcsine gerekli talimatın verildiği ve alınan cevabî yazıda : 
Adı geçen şubenin Nazilli Bürosunca kendisinin davet edilerek açık bulunan bazı işlerin teklif edilmesine rağ
men ücret yetersizliği nedeniyle kabul etmediği, ayrıca yurt içinden veya yurt dışından durumuna uygun iş ta
lep ve sırası geldiğinde yurt dışına gönderilebileceğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü^nüMU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yedûU idari mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetk Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1432 3 0 .1 .1 9 7 6

3755/3755 9 .7 .1 9 7 5  (Dilekçi : Nüfus teşkilâtında çalışan personele yan
MEHMET AYHAN ödeme verilmesini talep etmektedir.)
Nüfus Başmemuru

ÇEMl$!KEZEK

İçişleri Bakanlığının 26 .12 .1975  gün ve 13975 sayılı cevabî yazısında ; 3 0 .3 .1 9 7 5  gün ve 7/9705 sayılı 
Kararnamede nüfus başmemur ve memurlarına herhangi bir zam verilemediği, ancak anılan memurların gerçek
ten mağdur duruma düştüklerinin gözönüne alındığı ve ilk çıkacak kararname ile iş güçlüğü ve iş riski zam
mının verilmesine çalışılacağı bikürilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari merciler
ce yerine getirihnosi düşünülmekte olduğu cihetle. K om isyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine
oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1433 30 . 1 . 1 97 6
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(Dileıkçemn tarih ve No. su üe sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle ko«ııisyon karan)

3757/3757 - 9 . 7 .  1975
MEHMET MURTAZ Dilekçi : Kesilmiş olan şeref aylığının tekrar bağ-
Daday Siyahlar köyü lanmasını istemektedir.

KASTAMONU

Millî Savunma Bakanlığının 30.7.1975 gün ve 4063.1 - 669 - 75 sayılı cevabî yazısında: Dilekçinin evrakı
nın yeniden incelendiği ve 869 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre madalya verilmesine engel durumu tes
pit edildiğinden 19 . 12 . 1974 gün ve 14182 sayıh kararname ile madalya vesikasının iptal edilmiş olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isfeği hakkında Komisyonu* 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1434 30 . 1 . 1976

3759/3759 - 9 . 7 .  1975 
tSMAÎL GÖNEN
Sağlık Savaş Me. Sıtma Eradikasyonu Bölge Başkanhğı (Dilekçi : Yan ödeme verilmesini istemektedir.)

m u G l a

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 23 . 7 . 1975 gün ve 67263 sayıb cevabî yazısında; 15193 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan, 28 . 2 . 1975 tarih ve 7/9705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi 4 ncü 
maddesinde (Ekli cetvellerde saptanan zam ve tazminatların ödenmesi için, memurun bu cetvellerde belirttiği 
görevi fiilen yapması zorunludur) denildiğine göre Heyet raporuna istinaden, Muğla Sıtma teşkilâtı büro iş
lerinde sabit görevde çahştırılan Sağhk Savaş memuru Dilekçi tsmail Gönen’e yan ödeme verilmesinin müm
kün olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1435 30 . 1 . 1976

3761/3761 - 9 . 7 .  1975
ŞEVKİ ER AYDIN Dilekçi: Toprak dağıtımından faydalandırılmasını
468 Wanne tçkel Açker Str. 10 istemektedir.

B. ALMANYA

Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1 1 . 9 .  1975 gün ve 8293/9109 sayılı cevabî yazı
sında ; 1757 sayıh Kanunun 11 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun ilk reform bölgesi olarak Urfa ilini 
kararlaştırdığı ve yeni bir bölge ilân edilinceye kadar arazi kamulaştırma ve dağıtım işlemlerine anılan ilde 
devam edileceği, ayrıca dilekçi reform bölgesinde olmadığından topraklandırılmasının mümkün olmadığı bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  birliğiyle karar verildi.

Karar N o. Karar tarihi

1436 30 . 1 . 1976



3762/3762 9 .7 .1 9 7 5  (Dilekçi : 1476 sayılı kanun gereğince Eğitmenlerin
MUSTAFA (İNAL horçlandınlma^mdaki 30 nispetinde fazla oluşundan
Olu'khi Köyü şikâyetçidir.)

- BİLECİK

1. C . Iımekli Saındığı G«nel Mikkirlüftünün 1 .9  . 19 75 gün ve 13 - 36/07 - 443 - 010 sayılı cevabî yazısında : 
Eğrtimlıerin ayl<lclıarın)da.n İçerlen % 30 mispetiodck^i borçlanmanın bilâhare % 8’e iffcMrildiği ve arada doğan %
22 farkın istihkak sahiplerine iade edildiği, bugüne kadar dilekçiden yapılan fazla kesintinin tu tan  olan 3110,85 
TL. sının Söğüt Ziraat Bankasına gönderiMiği ve borcu biıtinceîye kadar da aylıklarından %  8 olarak kesintiye 
devam edileceği bildirilmdktedir.

Gereği düşiinühlU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkifi idari mer
cilerce yerine getirildi^ chetlo Komisyonumuzca btr iş!em yapılmasına mahal görUbnediğne oy birKğiyfe ka 
rar veri W i.

Karar No, K arar tarihi

— 12 —

(I>ilek<îellin tarih ve No. su ile saliibiiıiıı adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karai'i)

1437 30 Ocak 1976

3763/3763 9 . 7 . 1975
SALtH KÜRKÇÜ (Dilekçi : 1479 saydı Bağ - Kur Kanununda değişik-
Köşk Maıh* lik yapılmasını istemektedir.

Yeşilhisar - KAYSERİ

Gereği (itMimildü : Dilekçinin ynkarda özeti açıManan dilekçesinde vaki is*eî>i kanun teklifi veya 
tasarısına konu tcijkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahı^malanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddc.sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1438 30 Ocak 1976

3764/3764 16 . 7 . 1975 3674/3674 (Dilekçi : Konya  - Yunak kazası Ortakışla köyünde
AHMET ÇELİK meydana g4;len sel felâketine uğrayanlara yardım yapıl-
Yunak İlçesi Ortakışla köyü muhtarı madığından şikâyetçidir.

KONYA

İmar ve İskân Bakanlığmın 3.1 . 7 . 1975 gün ve 15966 .sayılı cevabî yazısında Ortakışla köyünde 7269 ve
1051 sayılı Afetler Kanununda belirtilen nitelikte genel hayata etkili bir afet olaynun meydama gelmediği bu 
nedenle Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunmadığı bil dirifmekted'ir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komnyonumuzca 
bir işkm yapılmasma mahal gİM-übnediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1439 30 OcaJc 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle Komisyon karan)

376513765 16 . 7 . 1975
MEHMET NUR t FAİK (Dilekçi : Türk vatandaşlarına. Suriye'de kalan ara-
Merkez Mah. No: 18 zilerine karşılık, Suriye uyrukluların yurdumuzda bulu-

Birecck - URFA nan arazilerinin verilmesini ve mağduriyetlerinin önlen
mesini talep etmektedir.)

Maliye Balkanlığmın il 7627 sayılı cevabî yazısm da: TüflCiye Cumhur'iyeti ite Suriye Arap Cumhuriyeti ara
sında emlâk sarunlarının çözümlenmesine dair sözlem e ve efici ödeme protoflcoîümin onaytanmasınm uygun 
bulunduğuna dair Kanun Tasansınm meclis gündemin de bulunduğu.

Anrian sözleşme ve ©ki ödeme protokolünde yer alan hükümlere göre, talebin yerine getirilmesinin müm
kün görulımeJiği bildinilmektıedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dik;kçesinde vaki isteği hakkında Komisyomunuz- 
ca bir i$k̂ m yapıhnasına mahal görUhnediğine oy bh-ti ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

144Q 30 Ocak 1976

3766/3766 16 . 7 . 1975 (Dilekçi : Özel Sektörde prim ödemek suretiyle si-
TEVFIK BEKTAŞ KA RA K U Rİ f^ortalı ^eçen sürelerin intibakına sayılmasmı istemekte-
Çan'kaya Vergi Dairesi Müdurieğii dir.)

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Konıtsyonıımuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonur.mzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1441 30 Ocak 1976

3768/3768 1 6 .7 .1 9 7 5  (Dilekçi : Sel felâketine uğrayan köylerine acilen
ALt DURAN yardım yapılmasını istemektedir.)
Vellodin Başsöğüt köyü muhtarı

Karaçayır - SİVAS

imar ve İskân bakanlığı afet işleri Genel M üdürlüsünün 13.8.1975 gün ve 17084 sayılı cevabî yazısın
d a ; Sel felâketine uğrayan yerin 1975 yılı uygulama programına alınarak gerekli işlemin yapılacağı bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkl inan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komi«^onumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine alt işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1442 30 Ocak 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

{Dilekçi : Borçlanmak suretiyle Emekli Satıdığm- 
cJan aylık bağlanmasmı istemektedir.)

3771/3771 - 16. 7 . 1975 
HAŞAN ÇETİN 
Boğazlayan, Bahçelievler Mahallesi

b o ğ a z l a y a n

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 2 . 8 .  1 975 gün ve 20 - 6/03 - 583 - 001 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin son çalışmış olduğu kurumdan ayrılması nedeniyle birikmiş olan emekli keseneklerini alarak hiz
metlerinin tasfiye edildiği.

Bu nedenle yürürlükte bulunan yasalara göre aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca brr işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1443 30 . 1 . 1976

3784/3784 . 1 6 . 7 .  1975
OSMAN KAYNAR
Belediye Muhasibi Korkuteli - Bozova

(Dilekçi : Tarım Kredi Kooperatifinde geçen hiz
metinin borçlandırılmak suretiyle değerlendirilmesini 
istemektedir.)

ANTALYA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20 . 10 . 1975 gün ve 20 - 27 - 619 - 25 sayılı cevabi yazı
sında ; 5434 sayılı kanunun geçici 65 nci maddenin borçlanabilecek vazife hizmetlerle ilgili maddesinin I işa
retli fıkrasında gösterilen kurumlarda geçmiş bir hizmet olmadığından borçlandırılmasına imkân olmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

işleği hakkında Komisyonu-

Karar No. Karar tarihi

1444 30 . 1 . 1976

3803/3803 - 17 . 7 . 1975 
ŞEVKET ŞANLI ve ark. 
Sinop Devlet Hastanesinde

(Dilekçiler : Yan ödeme verilmesini istemektedir
ler.)

SİNOP

vSağlrk ve Sosyal Yardım Bakanlığının 15 . 8 . 19 75 gün ve 72851 sayılı cevabî yazısında : 28 . 2 . 1975 
gün ve 7/9705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde Usta, Marangoz Kalfası ve Bahçıvanlara Yan öde
me verilmesi öngörülmediğinden Sinop Devlet Hastanesinde Hastabakıcı olarak çalışan Dilekçilere ayni 
kararnamenin 4 ncü maddesi uyarınca yan ödeme tediyesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  birliğiyle karar verildi.

isteği hakkında Komisyonu-

Karar No. Karar tarihi

1445 30 . I . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin aciı, adreal ve dilekçe özetiyle komisyon karan;

3808/3808 - 2 2 .7 .1 9 7 5  (Dilekçi . Tcammüden adam öldürmekten hakkın-
HAKKI TARLAN Ja verilen 24 sene ağır hapis cezasının haksız yere ve-
Cezaevinde hükümlü rildiğinden ve müracaatlarının neticesiz kaldığından

ADANA şikâyet etmektedir.)

Gereği düşünüldü : Vargı organlarınca karara bağlandığı cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıhnasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1446 30 . 1 . 1976

3809/3809 - 22 . 7 . 1975 {Dilekçi : Sosyal Güvenlik kuruluşlarından herhan-
SELAYİTDİN GÜM ÜŞ A'i hirince yardım yapılmasını istemektedir.)
Bilancak Büyükada P T T li Kesim Kaçan eliyle

KUŞKÖY

Sosyal Güvenlik Başkanlığının 24.9.1975 gün ve 5393 sayılı cevabî yazısında Sosyal Sigorta, Bağ-Kur, veya 
T. C. Emekli Sandığı gibi kuruluşlardan herhangi b iriıiî tabi bulunmayanlara yardım yapılmasına kanunen 
olanak bulunmadığı ve dilekçinin Kızılay Derneği Başkanlığına müracaatının gerektiğinin kendisine duyurul- 
duj^u bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öz^ti açıklanan dilekçesinde vâki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1447 30 . 1 . 1976

3812/3812 - 22 . 7 . 1975 (Dilekçi : 4 dönüm bağ ve tarla olan arazisinin be-
LÜTFÎ ÎHSAN tediyece istimlâk edilmesinden yakınmaktadır.)
Öznesil Camii Kebir Mah. Yusuf Kemal Cad. No. 46

Boyabat ■ SİNOP

Gereği düşünüldü : Konu yargı mercilerince karara bağlandığı cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzen
leyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılması
na mahal görülmediği oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1448 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarü. ve No su üe «ahibiiıiü adı, adresi ve dilekçe özetiyle komûıyiMi karan;

3813/3813 - 22 . 7 .1975 (Dilekçi : Askerlik görevini yaparken anzalandığm-
KEMAL İLÇlN dan bahisle, aylık bağlanmasını istemektedir.)
Olgunlar M ah. Güzellik Sok. No. : 1^

ELAZIG

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3 . 2 . 19 76 gün ve 20 - 13/E - 1657 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçinin 5434 sayılı Kanunun 49 ncu maddesiyle tanınan 1,5 yıllık müracaat süresini geçirdiğini ve bu ko
nuda Sandık aleyhine Danıştay nezdinde açtığı İdarî davasının da Danıştay 10 ncu dairesince reddedildiği bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.stê ;i hakkında Komisyonu- 
mu/ca bir İşlem yapılmasına mahal };öriilmcdiğinc oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1449 30 . 1 . 1976

3829/3829 - 22 . 7 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini talep elmek-
fHSAN TEK VAR tedir.)
Çiftehavuzlar Papatyalı Sok. 5/2

Kadıköy - İSTANBUL

Millî Savunma Bakanlığının 11 . 12 . 1975 gün ve 4063.1.2048/113926 saydı cevabî yazısında ; Dilekçe sa
hibinin Madalya alrnasına engel durumu bulunması nedeni ile madalya vesikasının verilemeyeceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
mu7ca bir işlem yapılmasııuı mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1450 30 . 1 . 1976

3830/3830 - 22 . 7 . 1975 (Dilekçiler . Mülga 4753 saydı yasaya göre muhtaç
EYÜP ACAR ve ark. çiftçilere tevzi edilen hazine arazilerinin, işlenmemesi
Gökçedere köyü muhtarı nedeniyle geri alındığından şikâyet etmekte ve hu hu-

YALOVA sıısia açümış ve açılacak olan tapu iptal davalarının 
durdurulmasını istemektedirler.)

Gereği düşünüldü : konu adli mercilere intikâl ettiği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işkrden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
Körttimediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karau- No. Karar tarihi

1451 30 . 1 . 1976
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Dilekçenin tarih ve Xo. sn ilt rahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3832/3832 - 24 . 7 . 1975
OSMAN YILMAZ AKSU (Dilekçi : Mecburi hizmetten doğan tazminat bor-
S. S. Kurumu Şube Md. Memuru cunun faiz ve mahkeme ücretlerinin 1803 sayılı Kanun

TRABZON ile kaldırılmasını istemektedir.)
Ulaştırma Bakanlığmm 22 . 9 . 1975 gün ve 15202 sayılı cevabî yazısında : Osman Aksu’nun T. C. D, D. 

Meslek Okulunda yatılı olarak okuduğu ve burs almadığı bu nedenle 1803 sayılı Kanunun 10/F maddesi hük
münden yararlanamayacağı, 15/c maddesi ise münhasıran devlet hesabına okuyanlardan çeşitli nedenlerle 
öğrenimlerini tamamlayamamalarından doğan tazminat borçlarını kapsadığından bu maddenin de dilekçiye 
tatbik edilmesine olanak bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapıhnasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1452 30 . 1 . ’976

3837/3837, 4605/4605 - 27 . 1 . 1976 (Dilekçi : Kortlusunun yaptırdığı binanın, evinin
CANAN ALDİŞ önünü kapatmasından şikâyet etmektedir.)
Tuzpazarı Nalıncılar Sok. No. : 6/3

BURSA
İmar ve İskân Bakanlığının 1 3 . 1 .  1976 gün ve 510 sayılı cevabî yazısında : Konunun Bakanlık müfettişle

rince incelendiği, Danıştay 6 ncı Dairesince verilen yürütmenin durdurulmasına dair kararına uyularak yapı 
ruhsatiyesinin iptal edildiği, bilâhara kanunî formalitenin tamamlattırılarak imar planı ve yasalara ve Danış
tay Kararına uygun olarak inşaat müsaadesinin verildiği, ayrıca; İl îmar Müdürlüğünce yapılan incelemede 
de şikâyetlerin varit olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a ç ık '.anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1453 30 . 1 . 1976

3889/3889,4749/4749 - 15 . 8 . 1975 
M. EM İN ÖZGÜVEN ve ak.
Merkez Çiftçi Ma. Ko. Dairesi

Ermenek - KONYA

(Dilekçiler : Çiftçi mallarını koruma dairesi teşki
lâtı bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı 
altına, 506 sayılı . Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ol
masını istemektedirler.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4 - . 1 . 4 - 17 sayılı cevabî yazısında : 4081 sayıh Çiftçi 
mallarının korunması hakkındaki kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa 
tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kurulunda 
aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin 
dönen madde hakkındak vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iİKİli ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1454 30 . 1 . 1976

(Sayı : 14)



3910/3910 - 21 . 8 . 1975 (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden aylık bağlan-
M EHMET KORK masını istemektedir).
Kaptanpaşa Bucağı Buzlupınar köyü

Çayeli - RİZE
Gereci dUşünUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 18 —

(Dilekçenin tanih ve No. su ile sahibimin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

1455 30 . 1 . 1976

3913/3913 - 21 . 8 . 1975 (Dilekçi : Maaşından kesilen %  5 oranındaki me-
HAYRt G Ü N  mur yardımlaşma kurumu keseneklerinin iade edilmesini
Kameriye Sokak. No. : 7 istemektedir.)

Galatasaray - İSTANBUL
Millî Eğitim Bakanlığının 15 . 10 . 1975 gün ve 137259 sayılı cevabî yazısında; 657 sayılı Kanunun 190 

ncı maddesine göre 1 . 3 .  1970 tarihinden itibaren kesilen ve özel kanunu çıkıncaya kadar T. C. Merkez 
Bankasında toplanan keseneklerin, ancak memur yardımlaşma kurumu kanunu yürürlüğe girinceye kadar 
haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin birikmiş olan keseneklerinin aynen geri verilmesi 
hükme bağlandığından Hayri Gün'ün aylığından kesilen % 5 niSbetindeki keseneklerin iadesinin mümkün ol
madığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1456 30 . 1 . 1976

3915/3915 - 21 . 8 . 1975 (Dilekçi : Tedavi ücretlerinin T. C. Emekli Sandı-
4169/4169 ğmca ödenmesinden şikâyet etmektedir.)
A. SABİT GÜZELSU T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün
Arnavutköy Üvez Sokak No. : 7 D: 8 I . 10 . 1975 gün ve 79292 sayıh cevabî yazısında :

İSTANBUL 1425 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin uygulan
masına ilişkin tüzük hükümlerine uymayan dilekçe sahibi muayene ve tedavisinin resmî sağlık kurumlarında 
yaptırmadığından tedavisi ile ilgili giderlerin sandıkça ödenmesinin mümkün olamayacağı bildirihne(ktedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
m uzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1457 30 . 1 . 1976



3916/3916 - 21 . 8 . 1975 (Dilekçi : Küre Bakırlı Pirit işletmesinin 1967 -
AYPOLAT YÜCEL 1974 yıllarına ait hlânçoların T. B. M. Meclisinin ona-
Küre’nin Sesi Gazetesi sahibi ve Gn. ya, Md. ymdan geçip geçmediği hakkında bilgi istemektedir.)

KÜRE

Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 23 . 9 . 1975 gün ve 3035 - 24452 sayılı cevabî yazısında; adngeçen 
işletmenin bilânçolarının henüz T. B. M. Meclisinin onayından geçmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

— 19 —

(Dilckçeıüu ta.nih vo N o . su ile sahdfcimn adı, adneai ve dikitçe özetiyle komıisyon karan)

1458 30 . 1 . 1976

3917/3917 - 25 . 8 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl madalyası verilmesini istemek-
SALİM KALIPÇI tedir.)
-Bozacı Mah. Kepekçi Sokak No. : 12

MERZİFON

Millî Savunma Bakanlığının 14 . 10 . 1975 günve 113565 sayılı ceva;bî yazısında: Dilekçinin firan 
tespit edildiğinden madalya vesikasının iptal edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahaJ görülmediğine oybirh'ğiyle karar verildL

Karar No. K arar tarihi

1459 30 . 1 . 1976

3918/3918 - 28 . 8 . 1975 (Dilekçi : Tapu ve noter kanunlarında değişiklik
HÜSEYİN AYHAN - yapılmasını istemektedir.)
Şairnesibi Sokak No. : 7/11 /

Üsküdar - İSTANBUL

Gkreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o . Karar tarihi

1460 30 . 1 . 1976



—  20  —

(M ekçenin  tardh ve No. su ile aahibin'in adı, adresi ve d ikkçe özetiyle komisyon kararı)

3919/3919 - 28 . 8 . 1975 
HÜSEYİN ÖMERCİ 
Elmasbahçeleri Mah. Kır Sokak No. : 24

BURSA

(Dilekçi : 1951 yılında Bulgaristandan gelerek is
kân edildiklerinden bahisle, iskân yolu ile verilen ev ve 
tarlaların hazine adına geri alındığından şikâyet etm ek
te ve iade edilmesini istemektedir.)

Köy tşleri Bakanlığının 15 . 10 . 1975 gün ve 2648/023776 sayılı cevabî yazısında : Ömerci ailesinin 
İsparta - Gelendost ilçesi Yenice köyüne kati iskânları sağlanmış iken, izinsiz ve mazeretsiz iskân mahallini 
terk ederek Bursa iline yerleşmeleri sonucu, verilen taşınmazların hazine adına geri alındığı, bunun üzerine 
dilekçinin danıştaya dava açtığı ve davanın süre bakımından reddedildiği, yapılan işlemin 2510 sayılı îskân K a
nununun uygulanmasından ibaret olup Bakanlıklarınca yapılabilecek başkaca bir işlem olmadığı bildirilmek
tedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1461 30 . 1 . 1976

3920/3920 - 28 . 8 . 1975 
SANfYE DESTi
tsmailbey Mah. Nuhoğlu Sokak No. : 7

KASTAMONU

(Dilekçi : 1623 saydı Kanunun geçici 2 nci mad
desinin değiştirilerek ölen eşinden aylık bağlanmasını 
istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isîcği kanun tekliH veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1462 30 . 1 . 1976

3922/3922 - 28 . 8 . 1975 (Dilekçi : Özel Sektörde geçen 12 yilUk hizmet sü-
HA TIF ö c e  ' resinin değerlendirilerek intibaka saydma.smı istemekte-
Ziraat Yüksek Mühendisi TMO Bölge Md. Muavini dir.)

İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir i.şlenı yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1463 30 . 1 . 1976



— 21 —

(Dile-kçeıûn tarih ve No. su 'ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

3922 i 3923 - 27 . 8 . 1975 
FAYRİ FALCI 
Cezaevinde hükümlü

(Dilekçi : Haksız ve suçsuz yere tutuklandığından 
bahisle iadei mahkeme yapılmasını istemektedir.)

ADANA

Gereği düşünüldü : Konu adlî mcicilere intikal etr.ıiş olup incelenerek karara bağlandığından komisyo
numu/ çah<;malanni düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komis
yonumuzca bir işlem yapi!nıasma mahal görüimediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1464 30 . 1 . 1976

3924/3924 - 28 . 8 . 1975
EM İRE ÇOŞKUN
Yenice Mah. Meşeli Sokak No. : 13/E

KIZILCAHAMAM

(Dilekçi
istemektedir.)

Ölü eşinden şeref aylığı bağlanmasını

Gereği düşünUidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşlûî eylediği cihetle Komisyonumuz (.alışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1465 30 . 1 . 1976

3925/3925 - 28 . 8 . 1975
CEMİL GÖZENEK
Kavak Mah. Orta Çeşme Sk. No

(Dilekçi : İşlediği bir suçtan dolayı polis divanınca 
hakkında meslekten ihraç kararı verildiğinden bahisle, 

238 Danıştay nezdinde itirazda bulunması üzerine Danıştay
ERZURUM 5 nci Dairesince yürütmenin durdurulmasına karar ve

rildiği halde göreve başlatılmadığından şikâyet etm ek
tedir.)

îçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 26 . 12 . 1975 gün ve 249467 sayılı cevabî yazısında : 
Dilekçiye Danıştay 5 nci Dairesinin kararının uygulamaya konulup konulamayacağı ve görev verilip veril
meyeceği hususunun Erzurum Valiliğinden sorulduğu, Danıştay kararı gerekçesinde, devlet memurluğundan 
çıkarılabilmesi için yüksek disiplin kurulu kararı gerckeceği 657/1897 sayılı Kanunun 125 nci maddesine 
uymadığı belirtilmek suretiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği sözü edilen maddenin son fıkra
sında (Özel kanunların disiplin suçlan ile cezalarına ilişkin hükümler saklıdır.) hükmünün bulunduğu, bu 
nedenle Cemil Gözenek’e memuriyetten ihraç değil, meslekten ihraç cezasının verildiği bu cezanın 3201 sa
yılı Kanunun Emniyet Teşkilâtı mensuplarına verilecek inzibatî cezalara dair nizamname hükümlerine göre 
verilmiş olması nedeni ile verilen cezanın usulüne u;^un olduğu ve dilekçinin rr.esleğe geri ahnmasının 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkh:nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyoniî- 
nmzca bir ışîenı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. K arar tarihi

1466 30 . 1 . 1976



3926/3926 - 28 . 8 . 1975 (Dilekçi : Yalan ve iftiralarla sabıkalı ve suçlu du-
AZM t BULUT ruma düşürülerek 18 yıllık hizmetinin yok edildiğinden
Fikirtq>esi Apti Bey Cad. Yeşilköşk Sok. No : 11/A bahisle Yargıtay kararının bozularak eski görevine

Kadıköy - İSTANBUL iadesini talep etmektedir.)

Gereği düşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

— 22 —

(Dil'ekçenıîn taarih ve No. su ile s*ahibmin adı, adresi ve dilekle özetiyle komisyon karan)

1467 30 . 1 . 1976

3936/3936 - 2 . 9 .  1975 (Dilekçi : îş bulamadığından şikâyet etmektedir.)
tSM ET OKUT
Atatürlc Öğrenci Sitesi İzzet Okut yanında

İSTANBUL

Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulrna Kurumu Genel Müdürlüğünün 11 . 12 . 1975 gün ve 44636 sayılı 
cevabî yazısında : Dilekçinin durumunun tespiti ile uygun bir iş sağlanabilmesi bakımından İstanbul şubesine, 
gerdeli talimatın verildiği, adı geçen şubece dilekçe sahibinin kişisel ve meslekî durumunun tespiti amacıyle 
adresinden davet edildiği, ancak davete icabet etmediğinden herhangi bir işlem yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işkm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildL

K arar No. K arar tarihi

1468 30 . 1 . 1976

3937/3937 - 2 . 9 .  1975 (Dilekçi : Ölen eşinden aylık bağlanmasını istemek-
AYŞE KOCABAŞ tedir.)
T. C. Ziraat Bankasında Şef Necmettin Demirel nezdinde

GÖRELE

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 30 . 1 . 1976 gün ve 20-4/22-744-13 sayılı cevabî yazısın
da : 1897 sayıh Kanunun geçici 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Dilekçi eşinin askerlikte geçen 3 yıl 
5 ay 3 gün hizmetini borçlanması üzerine ölü Ali Kocabaş’ın dul ve yetimlerine 1 . 10 . 1972 tarihinden 
itibaren 18 yıl 4 ay 26 gün fiilî hizmetine karşılık 11 nci derecenin 3 ncü kademesi tutarı 1351 lira emekli ay
lığı bağlanmasına esas ayhk üzerinden ‘ 789,50 lira ayhk bağlandığı, bu miktarın 1 .3 .1 9 7 4  tarihinden itiba
ren 902 liraya, 1922 sayılı Kanuna ve 9 katsayıya göre de, 1 . 3 . 1975 tarihinden itibaren 1246,50 liraya 
yükseltildiği bildirilmektedir.

G ere^  düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cilerce yerine getirildiği cihetle. K om isyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  birliğiyle
karar verildi.

Karar N o. Karar tarihi

1469 30 . 1 . 1976



3939/3939 - 2 . 9 .  1975 ^Dilekçi : Haksız ve suçsuz yere tutuklandığından
NURl GÖK bahisle iadei mahkeme yapılmalını istemektedir.)
Cezaevinde hükümlü

ADANA

Gereği düşünüldü : Konu adli mcrciIere intikaJ etmiş olup incelenerek karara bağlandığından Komisyo
numuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyo
numuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

K arar No. K arar tarihi

— 23 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ik  sahibinim adı, adnesd ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

1470 30 . 1 . 1976

3940/3940 - 2 . 9 .  1975 (Dilekçi : Haberi olmadan gıyabında mahkeme aç-
OSMAN GÜLKAN t ırmak ve tahkikatsız mahkeme görülmesinden şikâyet
Muratlı Cad. Topçu Taburu karşısı No : 6 etmektedir.)

TEKİRDAĞ

Adalet Bakanlığının 26 . 12 . 1975 gün ve 34615 sayılı cevabî yazısında : Konunun Yüksek Hâkimler 
Kuruluna intikali ile incelendiği ve şikâyet konularının teeyyüt etmediği ve yapılan işlemlerde usul ve kanuna 
uymayan bir yön bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi

Karar No. K arar tarihi

1471 30 . 1 . 1976

3941/3941 - 8 . 9 .  1975 Dilekçiler : Orman emvalinin değer kaybetmesinden
MUAMMER AKBAŞ ve ark. .şikâyet etmekte ve imletme müdürünün tayinin durdu-
İğneada Belediye Başkanı rulmasını istemektedirler.)

Demirköy - KIRKLARELİ

Orman Bakanlığının 19 . 12 . 1975 gün ve 2598 sayıh cevabî yazısında : Dilekçede bahis konusu şikâyet
lerin ve iddiaların tamamen asılsız olduğu ve suç teşkil edecek bir mevzuun bulunmadığı, şikâyetin eski işlet
me müdürünün tayininin iptali maksadıyle yapıldığının inceleme sonunda anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1472 30 . 1 . 1976



3942/3942 - 8 . 9 .  1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemekte-
MEHMET ORBAY clir.)
Bahçelievler Basın Sitesi C Blok No ; 304

Bakırköy - İSTANBUL

Millî Savunma Bakanlığının 14 . 10 . 1975 gün ve 113567 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin 15.5.1335 - 
9 . 9 .  1338 tarihleri arasında millî orduda as.ker olarak hizmeti bulunmadığı, bütün hizmetlerinin İstanbul’ 
da Jandarma Alayında geçtiğinden 869 sayılı Kanunun 2 noi maddesi gereğince madalya verilmevinin mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi

Karar No. K arar tarihi

— 24 —

(Dilekçenin tarih ve No. sn ile  aahibdınin adı, adresi ve dilekçe Ö2:etiyle koıni^syon karan)

1473 30 . 1 . 1976

3944/3944 - 8 . 9 .  1975 (Dilekçi : Tedavi ücretlerinin T. C. Emekli Sandtğın-
ŞİNASt AKDORUK ca ödenmemesinden şikâyet etmektedir)
Amavutköy Sucubahçe Sok. No; 3 D : 7

İSTANBUL

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 . 10 . 1975 gün ve 79293 sayılı cevabî yazısında : 1425 sayılı 
Kanunun geçici 7 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin tüzük hükümlerine uymayarak, muayene ve teda
visini resmî sağlık kurumlarında yaptırmayan dilekçinin tedavisi ile ilgili giderlerin sandıkça ödenmesinin m üm
kün olamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi

Karar No. Karar tarihi

1474 30 . 1 . 1976

3947/3947 - 8 . 9 .  1975 (Dilekçi : Bağ - Kur Kanununda değişiklik yapıla
DERVİŞ G İR G İN  rak emeklilik yaşının indirilmesini istemektedir.)
Kurtuluş Evleri Blok ; 4 Daire : 3

Akhisar - MANİSA

G ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1475 30 . 1 . 1976
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(Dilckçanıin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilek'Çe özetiyle komisyon karan)

3948/3948 - 5 . 9 .  1975 
HAYATİ ÇUBUKÇU
Anafartalar Mevsim Sok. Çubukçu İş Hanı Kat 3 
No : 2

ANKARA

(Dilekçi : Arazisinde kamulaştırma işlemi olmaksı
zın yol yapımı gerekçesiyle meyve ağaçlarının söküldü
ğü, tahrip edildiği ve zarara uğratıldığından şikâyet 
etmektedir.)

İçişleri Bakanlığının 12 . 1 . 1975 gün ve 1271 sayiiı cevabî yazısında : Misket - §irintepe ve Şahintepe 
mahalleleri yollarının yapımının imar planı ve istimlâk cetvelleri doğrultusunda yürütüldüğü, yola giden ta 
şınmazların 6830 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak kamulaştırıldığının Ankara Valiliğinden alınan 
yazıdan anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi

Karar No. K arar tarihi

1476 30 . 1 . 1976

3958/3958 - 15 . 9 . 1975 
MEHMET DAŞÇIKARAN 
Defterdarlık Muhasebe Memuru ADANA

(Dilekçi : 1950 - 1951 Adana Ziraat Makinist Oku
lunu bitirdiğinden bahisle öğrenim derecesinin belirlen 
meşini istemektedir.)

Millî Eğitim Bakanlığının 24 . 10 . 1975 gün ve 10192 sayılı cevabî yazısında : Ziraat makinist okullarının 
öğretim programlan ve yönetmeliği Bakanlık talim ve terbiye kurulunun 18 . 5 . 1954 gün ve 128 sayıh 
Kararı ile kabul edilen yönetmeliğin 2 nci maddesinde adı geçen okulun «İlkokul üzerine üç yıllık meslek 
öğrenimi veren bir okul olduğu ve okulu bitirenlere (Ziraat manisti) unvanı verildiği ve bu yönetmeliğe göre 
diploma alanların memuriyette ortaokul mezunu haklarından faydalandıkları.

Ancak bu okullardan; daha önce uygulanan program ve yönetmeliğe göre diploma alanların ise (1950 
mezunlan dâhil) iki yıl öğretim sijrdi meslek kursunu bitirmiş sayıldıkları bildirilmektedir.

1951

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K ar»r Mo. Karar tarihi

1477 30 . 1 . 1976

3960/3960 - 15 . 9 . 1975
NİHAT ERÖZKAN
Gülek Çamalan Bucak Müdürü

Tarsus - İçel

. (Dilekçi : 1897 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile 
tesis edilen «Mülki idare amirliği hizmetleri» sınıfına 
bucak müdürlerinin de alınmalarını, yan ödeme ve ek 
göstergeden faydalandırılmalarını istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasunsına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması iıasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1478 30 . 1 . 1976



— 26 —

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

3962/3962 - 15 . 9 . 1975 
TAHStN BÖLÜK ve arkadaşları
Kurucalı Köyü Espiye - GİRESUN

(Dilekçiler : Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. Baş- 
mühendisliğince, tapulu ve işlenmiş arazilerinin işgal 
edildiğinden şikâyet etmekte, arazilerinin; istimlâk yolu 
ile bedelinin verilmesini veya işgal edilen mahalden çık- 
malarmı talep etmektedirler.)

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 25 . 12 . 1975 gün ve 55601 sayılı cevabî yazısında ; Etibank 
Genel Müdürlüğünün 1 . 12 . 1975 gün ve 182.9.839/11 1415 sayılı yazısında : «Karadeniz Bakır İşletmeleri A. 
Ş. nin 8 . 11^. 1975 gün 06/305-452-12631 sayılı yazılarıyle dilekçilerin Etibanka irtifa hakkı tesis edilen saha 
sınırlan içinde kalan 3 300 lik ormanlık alana tecavüz edilerek tarla açtıklarından, Orman Genel M üdür
lüğü Karaduğa Orman Bölge Şefliğinin müracaatı üzerine tecziyeleri talebi ile Espiye Sulh Ceza Mahkeme
sinin 1974/49 esas sayılı dosya ile davanın açlıdığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalış- 
malannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

a.rar No. K arar tarihi

1479 30 . 1 . 1976

3963/3963 - 15 . 9 . 1975 
4355/4355
RAŞtT YÖNDEMLİ
Etlik Aşağı Eğlence Meşeli Sok. No.

(Dilekçi : Millî Savunma Bakanlığmdan ve Üniversi
telerin kendisine olan tutumundan şikâyetçidir.)

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 
33/2 alınan 1 . 10 . 1975 gün ve Rek: 211/2055-017290 sayıh

ANKARA cevabî yazısında : Dilekçinin Ruhî bunalım içinde ol
duğu ve Üniversite aleyhine pek çok dava açtığı ve 
dilekçi hakkında verilmiş raporlar bulunduğu bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1480 30 . 1 . 1976

3965/3965 - 15 . 9 . 1975 
MUSTAFA YAZICI 
764 Kasernen Str, 7 Kehl

(Dilekçi : Yurt dışmda çalışan işçilerin 29 yaşma 
kadar askerliklerinin ertelenmesini istemektedir.)

BATI ALMANYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1481 30 . 1 . 1976
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(Dilekçemn tarih ve No. su il« sahibdınin adı, adresi ve dileflaçe öz&üyle ıkomisyan karan)

3966/3966 - 15 . 9 . 1975 (Dilekçi : Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine
OSMAN GÜLER İsviçre’de çalıştığı sürece kesilen ihtiyarlık sigorta-
Haupt Str. 130 5212 Hausen - SCHWEİZ sı primlerinin Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumana dev

redilmesini istemektedir.)

Sosyal Güvenlik. Bakanlığının 22 . 12 . 1975 gün ve 7397 sayılı cevabî yazısında; Kanunların mülkiliği 
esas olduğundan sadece Türkiye Sosyal Sigortalar mevzuatında yapılacak bir değişiklikle istenen hususun te
mini mümkün olmadığı gibi İsviçre’de işçilerimizin çalıştığı sürelere ait primlerinin sosyal sigortalar Kuru- 
muna devredilerek bu hizmetlerinin Türk Sigortalılık süreleri olarak değerlendirilmesi olanağı bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1482 30 . 1 . 1976

3967/3967 - 15 . 9 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini isiemekte-
İBRAHİM PALAŞ dir.)
(Tosumoğlu) Ardala (Eşmekaya) Köyü HOPA

Millî Savunma Bakanlığının 14 . 10 . 1975 gün ve 113568 sayılı cevabî yazısında: İstiklâl Madalyasına 
ait isteklerin, şahısların kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine müracaatı gerektiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açık lan an  dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1483 30 . 1 . 1976

3968/3968 - 1 5 . 9 .  1975 (Dilekçi : 222 Sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi-
NECMl ÜNAL nin değiştirilmesini istemektedir.)
Halitpaşa İlkokulu Öğretmeni

» Oltu - ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1484 30 . 1 . 1976



3969'/3969 - 15 . 9 . 1975 (Dilekçi : Sakat olduğundan bahisle iş verilmesini
NURETTİN AYDOĞDU istemektedir.)
Oltu Çengelli Köyü ERZURUM

İş vc İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün 22 • 12 . 1975 gün ve 45349 sayılı cevabî yazısında: K o
nunun tetkiki yönünden Erzurum şubesine intikal ettirildiği adı geçen şubeden alınan cevabî yazıda dilekçinin 
şubede kaydına rastlanmadığı adresinden davet edildiği halde şifahi veya yazılı hiç bir müracaatta da bulun
madığından hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı bildirilmektedir.

Gereği diişUnliklü : Dilekçinin yukarda özeti açikla^an dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yelkili İdarî mer
cie müracaatı gerektirdiği cüıcUc Komisyonumuzca bir işîem yapılmasma malsa! görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 28 —

(Dilokçermı tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komİRyo-n karan)

1485 30 . 1 . 1976

3972/3972 - 15 . 9 . 1975 (Dilekçi : Köylerinde, bazı şahısların asayişi bozucu
SUM ANİ ÖĞÜT hareketlerde bulunmasından yakınmaktadır.)
Dirsek kaya Köyü Muhtarı Çıldır - KARS

içişleri Bakanlığının 12 . 11 . 1975 gün 7504-2035 sayılı cevabî yazısında: Şikâyetin varit olmadığı ve di
lekçinin de belirttiği yaralama olayında sanığın yakalanarak adliyeye teslim edildiği bildirilmektedir.

Gereği dü<^UnUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar veiildi.

K arar No. K arar tarihi

1486 30 . 1 . 1976

3973/3973 - 15 . 9 . 1975 (Dilekçi : Kesilen madalya maaşının tekrar bağlan-
OSMAN DEMİRCAN masını istemektedir.)
Yalı Mah. No. : 6 Ayancık - SİNOP

Gereği dU^ünaldü : Dilekçide, Osman Demircan'ın. Telîd'.lhrıva değişimine tecavüzü tesp'* edildiğinden 
maaşı, askeri Yüksek İdare Mnljkeme>i 1 nci Daire E. 1973/1486 K. 1373 1182 s:!yılı karan ile kesildiği anla
şıldığından Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca b> işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1487 30 . 1 . 1976

4030/4030 - 30 . 9 . 1975 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası alamadığından bahisle
İBRAHİM ALTAŞ firarı bulunanlar için de af kanunu çıkartılmasını ve
Sakarya Cad. No. : 49 ESKİŞEHİR madalya verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 149 sayılı Kanunun 5  nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş'em yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verkldi.

Karar No. Karar tarihi

1488 30 . I . 1976



— 29 —

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

4031/4031 3 0 .9 .1 9 7 5  (Dilekçi : Kilis ilçesine bağlı Akçakent, D eli fakı ve
İBİŞ KOÇAK Kör Ahm et köyü yollarının yapılmadığından şikâyet
Bo/.kaya Köyü "tmektcdir.)

KÎLÎS

Köy İşleri Bakanlığının 26 . 1 . 1976 gün ve 433 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçede söz konusu köy yallarının 
bakımının her sene muntazam yapıldığı, son zamanlarda yağmurlarm etkisi ile yolların hasar gördüğü ancak 
ulaşıma imkân verdiği, gene de yolun onarımı maksadıyle 1976 yılı içinde revizyona tabi tutulabilmesi için 
programa dahil edildiği,

Bozkaya - Sipke yolu ikinci bir yol nitelliğinde olduğundan şimdiye kadar hiç yolu olmayan köyler ile ula
şım sağlanması esas alındığından, mezkûr yolun 1976 yılı programına dahil edildiği imkânların elverdiği nis
pette ikmaline çalışılacağı bildirilmektedir.

GcrcRÎ diişitniüdü : Dilekçinin yul arda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari nıerdce 
yerine getirileceği cihetlc Komîsyomımuzca bir işlem yapîlmas^na nıaiıal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1489 30 .1 . 1976

4032/4032 3 0 .9 .1 9 7 5
ALÎ ÇETÎN (Dilekçi : Hv. Yzh. Hikmet Yavaş tarafından dövül-
6299 Sok. No : 5 düğünden ve hakaret edildiğinden şikâyetçidir.)

Şemikler - KARŞIYAKA

îçişleri Bakanlığının 4 .1 2 .1 9 7 5  gün ve 7020-15423 sayılı cevabî yazısında : Şikâyet konusunun İzmir Va
liliğinde incelettirildi, şikâyetçi Afi Çetin’in Orduya ve Yzb. nın askerî kişiliğine harkarette bulunduğundan m a
hallî polis karakolunca adliyeye sevk ile sorgusunu müteakip tutuklandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklannn dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1490 3 0 .1 .1 9 7 6

4033/4033 '3 0 .9 .1 9 7 5
HAŞAN İBOĞ (Dilekçi : Bulgaristan’dan turist olarak geçerken öğ-
Kâzım Silivrili Sok. No : 2 Buket Apt. D. : 2 retmen soydaşımız tarafından verilen dilekçede : Soy-

Yeşilköy - tSTANBUL daşlarımıza yapılan baskılardan şikâyet edilmektedir.) 
Dışişleri Bakanlığının 28 . 11 . 1975 gün ve 1808-125 sayılı cevabî yazıda : Gereğinin ifası için Sofya Bü)öik- 

elçiliğimize talimat verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idarî merci
lerce yerine getirildiği cihetle K om isyonum uzca bir işlem  yapılm asına mahal görülm ediğine o y  b iıiiğiyle karar
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1491 3 0 . 1 . 1 9 7 6



— 30 —

(Ddlekçenin tarih ve No. sı. ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe öısetıiyle komisyon karan)

4034/4034 30 . 9 .1975
MUSTAFA GEZER (Dilekçi : istiklâl Madalyası verilmesini talep etmek-
Camikebir Mah. Hacı Keçeci Sok. No. : 13 tedir.)

Gelibolu - ÇANAKKALE

Millî Savunma Bakanlığından alınan 14.11 .1975 gün ve 4063-1-1027-75/113737 sayılı cevabî yazıda : is 
tiklâl Madalyasına dair müracaatların askerlik şubelerine yapılması gerektiğini bildirmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

1492 3 0 .1 .1 9 7 6

4038/4038 6 .. 10. 1975
İHSAN SOYOCAK (Dilekçi : Yedek statüde tümgeneralliğe terfi ettiril-
Farabi Nergiz Sok. Buket Apt. No. : 9/10 meme işleminin iptal edilmesini istemektedir.)

Çankaya - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçe sahibinin talebi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1 nci Dairesincc karara bağ
landığından Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması 
hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1495 3 0 .1 .1 9 7 6

4040/4040 13 .10 .1975
H tLM t BtRSÖZ (Dilekçi : 1479 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi-
852 Sok. No ; 129 Kat ; 1 Hacılar Pasajı nin değiştirilerek yaşlılık aylığı bağlanmasını istemekte-
Mehti Tulunay eliyla dir.)

tZMtR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1494 30 .1 .1976



— 31 —

(Dilekçeni]! tarih ve Nc. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

4063/4063 - 17 . 10 . 1975
AZİZ KARAM AN D ilekçi : İstiklâl M adalyası verilm esini istem ektedir.
Karaşıhlar köyü Mengen

BOLU

Millî Savunma Bakanlığının 14.11.1975 gün ve 4063 - 1, 1026 - 75/İ13736 sayılı cevabî yazısında; Aziz 
Karaman’ın hizmet gördüğü Rafet paşa Karargahı’nın, istiklâl Harbi içinde (15.5.1335-9.9.1338) Millî Ordu 
kuruluşunda bulunmadığı, kayıtlı olduğu askerlik şubesince saptandığından dilekçiye İstiklâl Madalyası verile
meyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görübnediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1495 30 . 1 . 1976

4099/4099 31 . 10 . 1975
4100/4100 D ilekçiler : H azine arazilerini kiralam ak istem ek-
HAM Dİ DEM İRHAN tedirler.
FİK RET DEM İRHAN 
HİKM ET DEM tRHAN 
Ulaş Nahiyesi Tutmaç Köyü

SİVAS

Köy İşleri Bakanlığı, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 13 . 1 . 1975 gün ve 00236 saydı cevabî 
yazısında: Dilekçilerden Hamdi Demirhan’a mülga 4753 sayılı Kanun geregince 1952 yılında Tutmaç köyün
de Toprak Komisyonu tarafından 216 750 dönüm arazi verildiği, diğer dilekçilerin ise işçi olarak muhtelif 
yerlerde çalıştıkları ve köyde değil Sivasta ikâmet ettikleri çiftçilikle ilişkilerinin olmadığı tesbit edildiğinden. 
Hazine arazisini kiralamalarının mümkün olmadığı ve dilekçilerinde sözünü ettikleri şikâyetlerin hakikatle bir 
ilgisinin bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1496 30 . 1 . 1976

4101/4101 31 . 10 . 1975
HALİT HEPTOKKAN D ilekçi : A stsu bay okulunda geçen hizm etlerinin
60. Sok. M urat Apt. Kat; 1 Daire : 2 borçlandırılarak intibakına sayılm asını istem ektedir.

Güzelyah - İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalanm düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1497 30 . 1 . 1976
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( Uilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

4104/4104 31 . 10 . 1975
MEHMET BAYRAK (Dilekçi : 506 ve 1327 sayılı kanunların yürürlüğe
Emniyet Komiserliğinde Gece Bekçisi girmesinden önce 1957 - 1965 tarihleri arasındaki gece

Eskipazar - ÇANKIRI bekçiliği hizmetinin intibakına sayılmasını istemektedir.) 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 21.11.1975 gün ve 20-9/23-452-004 sayılı cevabî yazısında: Dilek

çinin Sigortasız ve Sandığa tabi olmayan eski hizmetlerinin emeklilik fiili hizmetine sayılmasının mümkün 
olamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliği le karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1498 30 1 . 1976

4107/4107 31 . 10 . 1975 (Dilekçi: 1960 yılında yedeksubay öğretmen olarak
OSMAN DURMAZ göreve banlayıp meslekte kaldığından bahisle, bütün ilk
Bozkurt llokulu öğrt. okul öğretmenleri gibi intibakının 12 nci derecenin 2 nci

TURGUTLU kademesinden değil de 13 cü derecenin 3 ncü kademe
sinden başlatıldığından şikâyetle;

1S97 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak bütün ilkokul öğretmenlerinin 12 nci derecenin 2 nci kademesin
den işe başi atlım asını büylece intibakının düzeltilmesini istemektedir.)

Gereği düşürüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkknan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komi.syonumu?: çahşmalannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1499 30 , 1 . 1976

4109/4109 31 . 10 . 1975
4 4 9 7 / 4 4 9 7  (Dilekçi : 1897 sayılı Kanuna göre yapılan intibakın-
SÜLEYMAN SIRRI TOPÇUOĞLU da başlangıç derecesinin 11 nci derece olmasını ve me-
tst. Emniyet Md. Şube 3 Md. 75/10450 yaka ve sicil muriyete girmeden önce gördüğü kursun intibakına sa- 
sayılı Polis memuru yılmasını istemektedir.)

İSTANBUL

tçişleri Bakanlığının 26 . 11 . 1975 gün ve 227863 sayılı cevabî yazısında; 1897 sayılı Kanunun ek geçici 2 
nci maddesi uyarınca intibakının yapıldığı, memuriyete girmeden önce gördüğü 6  ay 16 günlük kursu’nun 657 
sayıh Kanunun değişik 36 ncı maddesinin 7/a fıkrası kapsamına girmediği ve yapılan işleminde herhangi bir 
yanlışlık olmadığından dilekçinin mağduriyetinin söz konusu olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: D ilekçinin yukarıda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum uzca
bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birUğiyte karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1500 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile saJıibiıiJiı adı, adresi ve dilelkçe oüctdyle komisyon kamrı)

4110/4110 31 . 10 . 1975 (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden almakta olduğu
HÜSEYİN ABDÜLFETTAH KİTER (300) liranın arttınUnasını istemektedir.)
Aşağı eylence Mercimek Sok. Manolya Apt. No; 44/5

Etlik - ANKARA
(îere^i düşünüyü : Dilekçinin j'uk.’irda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çabşmalannı düzenleyen 140 sayslı Kanunun 5 nci 
maddefline ait işlerden olmadı hasebiyle Komifîyonuî.ıuzca hir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1501 30 . 1 . 1976

4112/4112 - 31 . 10 . 1975
MUZAFFER BERKER (Dilekçi : Bir adli hata sebebiyle uğradığı haksız-
Bcşiktaş Spor. Cad. No. : 47 lığın diizeltilmesini istemektedir.)

İSTANBUL
(iereği : düşünüldü : .‘jikâyct konusu yargı organlarınca karara bağlandığı cihetle Komisyonumuz çalış

malarını düzenleyen 140 .sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görii İm etliğine oybirliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1502 30 . 1 . 1976

4147/4147 - 7 . 11 . 1975
KANİYE ÜSTÜN (Dilekçi : 1005 sayılı Kanunda değişiklik yapılma-
Fener Cad. Karayolları karşısı Eser Apt. 153'9 sını ve ^eref aylığının kendilerine bağlanmasını istemek-

İSKENDERUN tedir.)
Cfcreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eyletliği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar venidi.

K arar No. Karar tarihi

1503 30 . 1 . 1976

4149/4149 - 7 . 1 1  . 1975
CEMİL ÇINAR (Dilekçi : Okullarda verilen din derslerinin yeterli
Yıldırım Mah. Büyükada Sok. No. ; 50 Beşyüzevler derecede olmadığından yakınmaktadır.)

Sağmalcılar - İSTANBUL
Millî Eğitim Bakanlığının 8 . 12 . 1975 gün ve 11862 sayılı cevabı yazısında; Din Eğitim ve öğretimi

nin Anayasamızın 19 ncu maddesinde belirtildiği şekilde, öğrenci ve velilerin isteğine göre ve mevcut imkân
lar nisbetinde haftada birer saat okutulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oybirliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1504 30 . 1 . 1976 

(Sayı : 14)
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(Dikkçenin tamh vc No. su ile sahâbinin adı, aidnesi ve dilekçe özetiyk komisyon kararı)

4151/4151 - 7 . 4 .  1975 
SALİH TORUN 
Orta Cad. Sokak. No. : 1

(Dilekçi : 13 yıl Eğitmenlik hizmeti bulunduğun- 
(hm bahisle emeklilik aylığı bağlanmasını istemektedir.)

Hasankale - ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öxeti açıklanan dilekçesinde >-aki i.steği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıb Kanunun 5 nci 
maddesine ait talerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1505 30 . 1 . 1976

4153/4153 - 7 . 1 1 .  1975 
AKMET GÜVENÇ 
Yılanlıca Köyü İlkokulu Md. Y.

DEVREK

(Dilekçi : 1897 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, 
ilkokul öğretmenlerinin tavan ve taban derecelerinin 
yükseltilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : i>ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olma.sı hasebiyle Komisyonumuzca bir Lşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1506 30 . 1 . 1976

4157/4157 - 10 . 11 . 1975 
VELÎ DURAN 
Yakabağ Köyü

Eşen - FETHİYE

(Dilekçi : 1739 .saydı Millî Eğitim Temel Kanunu
nun 29 m u maddesi uyarınca ilköğretmen okullarının 
adının <nÖğretmen li.seleri »şeklinde değiştirildiğinden 
bahisle adı geçen liselerden mezun olanlara öğretmen
lik hakkının verilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Uilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1507 30 . 1 . 1976



4160/4160 - 10 . 11 . 1975 (Dilekçi : /f verilmesini talep etmekledir.)
HAŞAN SELMAN
Bakkal Mehmet Baysal eliyle Van Caddesi

Doğubeyazıt - AGRİ
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün 1 3 . 1 .  1976 gün ve 01371 sayılı cevabî yazısında: Di

lekçinin durumuna uygun bir iş sağlanabilmesi için Ağrı Şubesine gerekli talimatın verildiği, Haşan Sel- 
man’ın adı geçen şubeye davet edilerek kaydının yapıldığı, ve kendisine uygun bir iş sağlanmasına çalışılaca
ğının duyurulduğu bildirilmektedir.

Gereği düf^nüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce dileği de alındığı cihetlc. Komisyonumuzca bir i<;lcm yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

— 35 —

(Dileîkçenin tarıih ve No, su İİ€ sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

150» 30 . 1 . 1976

4197 4197 - 18 . 11 . 1975 (Dilekçi : Mesleklerinden ayrılan eski eğitmenlere
BEHSAT DAL aylık hağlanmaiinı istemektedir.)
Epsemce Köyü

Pasinler Hasankale - ERZURUM

Gereği diişünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1509 30 . 1 . 1976

4200/4200 - 18 . 11 . 1975 (Dilekçi : Kesitmiş bulunan şeref aylığının tekrar
YAHYA TURAN bağlanmasını istemektedir.)
Küre Acantası Çufa Doruğu Mustafa Doğan eliyle

Küre - KASTAMONU

Millî Savunma Bakanlığının 11 . 12 . 1975 gün ve 4063 - 1 - 2051/113929 sayılı cevabî yazısmda; Dilek
çinin madalya almasına engel durumu tespit edilmiş bulunduğundan madalyasının iptal edildiği bildirilmek
tedir.

' Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1510 30 . 1 . 1976



4215'4215 - 25 . 11 . 1975 (Dilekçi : 17 ya.ynJa olduğundan bahisle, ij talep
GÜLLER ALT AY ermektedir.)
Posta Kutusu 26

Arhavi - ARTVİN

İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün 13 . 1 . 1976 gün vc 01370 sayılı cevabî yazısmda; 
Dilekçinin durumunun tespiti ile bir iş sağlanabilmesi bakımmdan Artvin Şubesine gerekli talimatm verildiği, 
adı geçen şubeden alman yazıda Dilekçiye iki kez kişisel ve meslek durumunun tespiti için form gönderildiği 
halde doldurup iade etmediği, bu nedenle de dilekçi hakkında herhangi bir işlemin yapılmasının mümkün ol
madığı 'bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki is'tcği ilgili vc yetkili idari mer- 
cic müracaafı gerektirdiği cihetk* Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal KÖrülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 36 —

( D i l e k ç e n i n  t a r ih  v e  No. s u  i l e  s a h ib im in  a d ı,  a d r e s i  v e  dileik'Çe ö z e t iy le  Ikomisjon k a r a n )

511 30 . 1 . 1976

4216/4216 - 25 . 11 . 1975 (Dilekçi : 15 yıl eğitmenlik hizmeti bulunduğundan
SALİH YAGAN bahisle aylık bağlanmasını istemektedir.)
>'ağan Köyü

PASİNLLR
Cîeregi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesüıde vaki i.steği kanun teklifi veya 

tasarısına konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmetliğine oy 
birHğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1512 30 . 1 . 1976

4220 4220 25 . 11 . 1975 (Dilekçi : Halkın filtreli .sigara ihtiyacının karaborsa-
BEŞİR TLFNÇ dan temin etmesinden şikâyet etmektedir.)
Kasaplar Çarşısı Girne Kasabı No. : 33

DİYARBAKIR

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 25 .12 .1975  gün ve 51109-7652 sayılı cevabî yazısında ; Kasım ve Aralık 
aylarında resmî tatil günlerinin çokluğu ve sık sık elektrik kesilmesi nedeniyle filtreli sigara üretiminde azalma 
olduğu, dolayısıyle Diyarbakır bölgesinin ihtiyacı tam olarak karşılanamadığı, önümüzdeki aylarda üretim 
normal seviyeye ulaşacağından adı geçen bölgenin ihtiyacının karşılanacağı, ayrıca sigara karaborsacılığı hak- 
kındaki şikâyetin müfettiş tarafından incelendiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum uzca
bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1513 3 0 . 1 . 1 9 7 6
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( D i l e k ç o ı ıu i  t a r ih  v'c N o . s u  ile  s a h ib i ıû n  a d ı,  a â r e s i  v e  d ile Jc ç e  ö z e t iy le  l y n ı i s y o n  k a r a n )

4249/4249 - 26.11 .1975 (Dilekçi : Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
MEHMET HA'MDİ BABAHASAN merkez ve ta^ra istasyonlarında çalışan ilk ve ortaokul
Meteoroloji Md. Telsiz Operatörü mezunu teknik personelin intihakmm, din ve emniyet

BANDIRMA hizmetleri smıfı seviyesine çıkartılarak intibaklarının dü
zeltilmesini ve mağduriyetlerinin önlenmesini istemektedir.}

Gıda - Tarım ve Hayvancrlık Bakanlığının 10. 12. 1975 gün ve 86951 sayılı cevabî yazısında Bakanlığın bu 
konudaki görüşünün de müracaatçının isteği doğrultusunda olduğu, adı geçen personelin gece gündüz ve tatil 
demeden nöbet esas.na göre ayda yaklaşık 80 saat fazla çalıştığı, fazla çalışmalarına karşılık herhangi bir rlâve 
tediye yapılmadığı gibi yıpranmaları da dikkate alınırsa fiilî hizmet zammı da verilmediği belirtilmekte başlan
gıç derecelerinin din hizmetleri ve emniyet sınıfları seviyesine çıkarılması ve hizmetin verimli yürümesinde hak
kaniyete uygun olacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı
na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışma lannı dü/enicyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1514 30 . 1 . 1976

4250/4250 - 26.11 .1975 (Dilekçi : Devlet mekanizmasının iyi işlemesini te-
MUSTAFA ONUR rnenni etmektedir.)
Kadifekale 542 nci .Sok. No. : 21 A

İZMİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonunıuzca 

bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
K arar No. K arar tarihi

1515 3 0 .1 .1 9 7 6

4291/4291 - 3 .1 2 . 1975 (Dilekçiler : Erzurum PTT merkezi odacılarının yan
Cazim Şenel ve arkadaşları ödemelerden faydalandırılmalarım istemektedirler.)
PTT Erzurum merkezi odacılar?

ERZURUM

Ulaştırma Bakanlığının 27.1 .1976 gün ve 804-1973 sayılı cevabî yazısında ; 657 sayılı E>evlet Memurları 
Kanununun zam ve tazminatlar başlıklı ek maddesinde hangi görevler için hangi çeşit ve ne miktar ödeme ya
pılması ile bunların usul ve esaslarının Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca bütün kurumlan kap
sayacak şekilde hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren 7/9705 sayılı K arar ve eki cetvellerde 
odacılık görevi yapanlar dahil edilmediğinden PTT teşekkülleri odacılarına yan ödeme verilmesinin mümkün 
olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda ö /e t i açıklan::n dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum u/ca
bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1516 3 0 . 1 . 1 9 7 6



4292/4292 - 3 . 12. 1975 (Dilekçi : Arsasına yaptırdığı binasına Karayollarının
OSMAN ALTINK'AYA müdahalesi sonucu, konunun muhakemeye intikal etti-
Çavuşoğlu Köyü ğinden ancak, mahkemenin mütemadiyen uzatıldığından

HOPA şikâyet etmektedir.)

Adalet Bakanlığının 4 .2 .1 9 7 6  gün ve 3370 sayılı cevabî yazısında : Şikâyet konusu davada hâkimlere 
yönelik kusurdan doğmuş gecikme olmadığı ve yapılan işlemlerde yasalara aykırı bir cihet bulunmadığı bildi
rilmektedir..

Gereği d ii^nüldü : Dik'kçinin yukardu özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumu/ ça
lışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanununun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 
işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tari'hi
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( D i l e k ç e n i n  ta.rih v e  N o . su i l e  s a h ib in în  a d ı,  a d r e s i  v e  d i le k ç «  ö z e t iy le  k o m is y o n  kıarara)

1517 3 0 . 1 . 1 9 7 6

4293/4293 - 3 . 12 . 1975 (Dilekçi : Köylerinin yanından geçen Söğütlü Çayına
MUSTAFA UGUR yapılan teknik hatalı köprünün, köyde sel felâketine,
Anbarcık Köyü Muhtarı ELBİSTAN can ve mal kaybına sebebiyet verdiğinden şikâyet et

mektedir.)
Köy İşleri Bakanlığından alınan 29 . 12 . 1975 gün ve 5285 sayıh cevabî yazısında : Köprü yerinde gerekli 

etüdün yapıldığı, plan ketesinin alındığı ve proje çalışmalarına başlandığı, DSİ tarafından dere yatağının 
ıslâhı için derivasyon yapılmış ise de netice alınamadığı, söz konusu köprünün 1975 malî yılı ek yapım progra
mına alındığı, 1976 malî yılına sarî olarak ihaleye çıkarılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilerce yerine getirilmek üzere çalışıldığı cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1518 30 . 1 . 1976

4295/4295 - 3 . 1 2 .  1975 (Dilekçi : 1479 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını
MAHMUT CEMAL BATU istemektedir.)
Çınar Sok. Sönmez Apt. 7/10

Erenköy - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasanana konu te^ddl eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olman hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyfe karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1519 30 . 1 . 1976
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(J > ile 'k ç e ıiiin  ..a rih  v e  '<ü. su i l e  s a h ib in in  a d ı,  a d r e s i  ve d ile ik ç e  ö z e t iy le  k iü u ıis y o n  k a r a n )

(Dilekçi : Suçsuz olduğundan bahisle, iadei muha
keme talep ettnektedir.)

4309/4309 - 10 . 12 . 1975 
ÖMER BİÇER 
Kapalı Cezaevi ÇORL'M

Adalet Bakanlığının 30 . 1 . 1976 gün ve 3625 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin birden fazla adam öldür
mekten ve 6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık olarak yapılan yargılamada ve işlemde usul ve kanun hü
kümlerine uymayan bir cihet olmadığı bildirilmektedir.

Gereği diii^üııüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
nıu/ca l)ir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1520 30 . 1 . 1976

4313/4313 - 10 . 12 . 1975 
ZEYNEL ÖZEŞ
Ankara Belediyesi Fen İşi. Md. Ambar Şef, 
Puantör ve Çimento Tahmil Tahliye Sorumlusu

ANKARA

(Dilekçi : Dinardan seçilen belediye ba^kanlarmm da, 
primlerini ödemek kaydıyle 5434 veya 506 sayılı Kanun 
kapsamına alınmasını istemektedir.)

Gereği dUşüniildü : Dilekçinin yukanla özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahş.nalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

1521 30 . I . 1976

124314/4314 - II 
4544,-4544 - 21 . 1 
MEHMET YAZIC I 
A. Adil Yazıcı eliyle 
Özgürler Sok. No. : 26/1

1975 
1976

(Dilekçi : Geri alınan İstiklâl Madalyasının veril
mesini ve kesilen maaşının bağlanmasını istemektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 26 . 12 . 1975 gün ve 
113958 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçe sahibinin As- 

2 nci Kalaba - ANKARA kerî Yüksek İdare Mahkemesine açmış olduğu davanın.
Millî Ordu Kuruluşunda hizmetinin bulunmaması ne

deniyle, 4 . 8 .  1975 gün ve 975, 14(X) sayılı kararla reddedildiğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1522 30 . 1 . 1976

4316/4316 - 11 . 12 . 1975 
EKRE-M GÜNER
Bağış Sok. No. ; 18/28 Küçükesat

(Dilekçi : Boğaziçi Üniversitesi İdarî Dilimler Bölü
mü I nci sınıf öğrencisi iken, 1972-1973 öğrenim yılm- 

ANKARA da Kamu Yönetim ve Sosyoloji derslerinin II nci dö
nem notlarının yanlış değerlendirilmesi ile düşük verilen 

yıllık ^enel not ortalamasının 1.17 olması nedeniyle Üniversite ile ilişiğinin kesildiğinden bahisle. Üniversite gi
riş ve öğretim yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden ittihaz olunan kararın iptali ile derslerden geçer 
not aldığı halde, sadece not ortalamasından dolayı son verilen öğrencilik hakkının devamına karar verilmesi
ni istemektedir.)
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(D ı]< sk ç c u !m  t a r ih  v c  X o .  s u  i l e  s a h ib in in  a d ı,  a d r e s i  v e  d i le k ç e  ö z e t iy le  k o m is y o n  k a r a a 'i)

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün 12 . 6 . 1976 gün ve 501-106 sayılı cevabî yazısında: Mezkûr üniver
site giriş ve öğretim işlerinde, 6 . 4 .  1972 tarihli resmî gazetede yayınlanan ve bilâhare 1 3 . 8 .  1974 tarihin
de bazı maddeleri değiştirilen «Boğaziçi Üniversitesi giriş ve öğretim yönetmeliği»' hükümlerinin uygulandı
ğı, vc yürürlükte bulunan söz konusu yönetmeliğin 29 ve müteakip maddelerinde öğrencilere verilecek not
lar derslerde değerlendirme usulü, 1 nci sınıf öğrencilerinin genel not ortalamasının 1.24 veya daha düşük ol
ması halinde Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi öngörüldüğü,

Yönetmeliğin 30 ve 32 nci maddeleri ise, öğrencilerin her derste dönem içi sınav ve çalışmalarından baş
ka dönem sonu sınavına da tabi tutulup ders notu bu sonuçlara göre öğretim üyesi tarafından takdir edile
rek kayıt işleri müdürlüğüne verilmekle kesinleştiği ve bu notun herhangi bir sebeple değiştirilmesinin ancak 
ilgili yönetim kurulunun onayı ile mümkün olduğu, Üniversitede uygulanan usule göre sene içi imtihan kâğıtla
rının, not değerlendirilmesi yapılarak öğrencilere dağıtıldığı, dönem sonu imtihan kâğıtları ise usulen ilânı 
ile öğrencilerin buna itirazından ve durumlarının kesin olarak belirlenmesinden sonra öğretim üyeleri tarafın
dan bir süre muhafaza edilip bilâhare kayıt işleri müdürlüğüne verildiği, kaldı ki, kâğıtların muhafaza usu
lü ve süresi hakkında yönetmelikte sarahat mevcut olmayıp teamüle göre hareket edildiği.

Dilekçinin bu muamelenin iptali için açtığı davada Danıştay 8 nci Dairesinin 23 . 1 0  . 1975 gün ve 1974^ 
141 esas sayılı karar ile reddedildiği.

Ayrıca 1803 sayılı Af Kanununun 15 nci maddesi üe tanınan hakka dayanılarak Ektem Güneş tekrar ay
ni sınıfa kabul edilmiş isede adı geçen gene başarılı olamadığından yönetmeliğin ayni maddesi uyarınca kaydı 
silinmiş akademik yetersizliği gözönüne alınarak başka bir bölüme nakli isteğinin de yerine getirilmesinin 
mümkün olamayacağı bildirilmiştir.

Gercfîi düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a ç ı k l a n a n  dÜekçesindo vaki istedi iıa^kmda Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma malini görülmediğine oy birÜRİylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1523. 30 . 1 . 1976

4 323 /4323  - 18 . 12 . 1975 (Dilekçi : Hatuhur^ Üniversitesinde doçent oldu^un-
ORHAN ÖZADA dan bahisle, Türk vatanda.^!ı^tndan çıkartılmasını iste-
2 Hamburg 76 Schürbeker Str. 10-C inektedir.)

BATI ALMANYA

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 7 . 1 .  1976 gün ve 109-232,01321 sayılı 
cevabî yazısında: Dilekçinin Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesine dair Kararnamenin tekemmül 
ettiği ve bir suretinin İçişleri Bakanlığına gönderildiği ve gereğinin adı geçen Bakanlıkça yapılacağı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilsili ve yetkili idari m erci
lerce yerine getirileceği cihetle. K om isyonum uzca bir i.ş1em yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1524 30 . 1 . 1976
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( D i l e k ç e n i n  t a r ih  v e  N o . s u  i le  s a h ib in in  a d ı,  a d r e s i  v e  d i le k ç e  ö z e t iy le  k o m is y o n  k a r a r ı )

4331/4331 - 23 . 12 . 1975 (Dilekçiler : Çiftçi mallarını koruma dairesi te^kilâ-
ALİ KARAKAŞ ve ark. ti bekçilerinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı al-
Çiftçi mallan koruma bekçileri MALATYA lına, 506 sayılı Sosyal Sif>orta!ar Kanununa tabi olma

sını istemektedirler. ;
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5 . 1 .  1976 gün ve 4.1.4-17 sayılı cevabî yazısında: 4081 sayılı çiftçi mal

larının korunması hakkındaki kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel Kurulunda aynen 
kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin dönem 
madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği dü^nüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçelerinde vaki istcf’i ilgili ve yetkili İdarî 
mercilerce yerine getirileceği cihetle, Komisyonumu/ca l>̂ r işlem yupilmasına mahal görülmediğine oy birliğiy
le k a rır  verildi.

Karar No. Karar tarihi

1525 30 . 1 . 1976

4335 4335 - 23 . 12 . 1975 (Dilekçi : Görevinden istifa ederek ayrıldığından
RAMAZAN KÜRÜN bahisle, tekrar göreve alınmasını istemektedir
Türkiş Blokları Seyfi Demirsoy Mah. Harman Sk.
No. ; 171 /8

tçaydınlıkevler - ANKARA 
Bayındırlık Bakanlığının 1 9 . 1 .  1975 gün ve 2155 sayılı cevabî yazısında : Dilekçi emekliliğe hak kazan

dığını düşünerek 22 . 9 . 1975 tarihinde istifa ile ayrıldığı, kıdem tazminatı ve ikramiyesini aldığı, ancak 
Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılan incelemede emekliliğe hak kazanmadığı anlaşıldığından mağdur olma
ması için emekli gün sayısını dolduruncaya kadar çalıştırılmak üzere muvakkat işçi olarak tekrar işe alındığı 
bildirilmektedir.

Gereği dü^iiniiklü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî merci 
yerine getirildiği cihetle, Komisyonumu/ca hir İ!<;lemyı:pılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

i  526 30 . l . 1976

4339/4339 - 23 . 12 . 1975 (Dilekçi : 1 . 1 .  1950 tarihinden önce geçen hiz-
MUHARREM NACİ MAVİŞGlL metleri emekliliğe sayılmadığından ve anılan tarihten
Zincirlikuyu Mah. Hastane Sk. No ; 15 sonra 40 yadını doldurması nedeniyle tevdiatçı olarak

BOYABAT 1 3 . 7 .  1964 tarihine kadar çalıştığından bahisle, 14 
sene 1 ay hizmetine karşılık 5434 - 545 - 1425 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılarak aylık bağlanmasını iste- 
hiektedir.)

(iereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vâki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cilıetlc Komisyonumu/ çalışmahırım dü/enleyen 140 sîîytlı Kanunun 5 nci madde
sine ait İ!}lerden olması hasebiyle Komisyonıınıu/cu hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1527 30 . 1 . 1976
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(D ib'kço ııin  tanih ve Xu. su ile sniıibim n adı, adnc«i ve (lilıekç<3 özetiyle komisyon kanarı)

4342/4342 - 23 . 12 . 1975 (Dilekçi : 10 yıldan fazla hizmeti bulunduğundan
ŞÜKRÜ DİZDAROĞLII bahisle, aylık bağlanmasını istemektedir.)
C'ami Keldir Mah. Aşağı Hamam Yoku'ju No : I

S İ N O P

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 14 . 1 . 1976 gün ve 20-6/13-121-003 sayılı cevabî yazısın
da : Dilekçiye 8 ay 5 gün hizmetine karşılık 5434 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince 30 , 5 . 1952 ta 
rihinde kesenek iadesi yapıldığı, bilâhara dilekçinin Samsun Memleket Hastanesinden aldığı raporunda âdi 
malul olduğunun tespit edilmesi üzerine geçici 19 ncu maddeye göre 10 yıl 8 ay 20 gün olan hizmetine (15 
yıldan az olduğundan) karşılık 5434 sayılı Kanunun 82 ve 83 ncü maddeleri gereğince kendisine bir defaya 
mahsus olmak üzere 1874,67 lira toptan ödeme yapılarak hizmetlerinin tasfiye edildiği.

Ayrıca. 1425 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince aylık bağlanması talebi ise, mezkûr Kanunun 
11 . 1 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmesi ve dilekçe sahibinin bu tarihten ö.ıce malulen emekliye sevkedil- 
mesi nedeniyle adı geçen Kanuna göre işlem yapılmasının, keza Danıştay nezdinde aynı konuda dava açtığı 
ve reddedildiği cihetle aylık bağlanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü<}UnükiU : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilckçcsimle vâki isteği hakkında Komisyonu- 
m u/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1528 30 . 1 . 1976

4346/4346 - 24 . 12 . 1975 (Dilekçi : IH ya^ın altında ^eçen hizmetlerinin inti-
İDRİS BÜBER bakma ve emekliliğe sayılmasını istemektedir.)
Orman fşletmesinde Muhasebe Memuru

DURSUNBEY

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği kanun teklifi veya tasa- 
rısma konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını dü/enleycn 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonunııı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1529 30 . I . 1976

4 3 4 7 / 4 3 4 7  - 24 . 12 . 1975 (Dilekçi : İlkokul öğretmenlerine 700 TL. ek gös-
ABDÜLK/\DİR ONUR terge verilmesini istemektedir.)
Gülveren ilkokulu ()ğretmeni

Çankaya - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu te<̂ kil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
k:mır verildi.

Karar No. Karar tarihi

1530 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su iic saîıibinin adı, adresi ve dilok<;e özetiyle komisyon kararı)

4353/4353 - 25 . 12 
VEDAT BAKIRC I 
Kapalı Cezaevi

1975

BURSA

(Dilekçi : 1803 sayılı A f  Kanununda değişiklik ya
pılmasını 7 . 2 .  1974 ile 15 . 5 . 1974 tarihleri ara
sında iiflenmiş suçların da kanun kapsamına alınmasını 
istemektedir.)

Gereği dü^nüldii : Dilekçinin yukurda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmaîanııı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal )[;örjlmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1531 30 . 1 . 1976

4357 4357 - 26 . 12 . 1975 
C UZl BOYACIOĞLU
İstiklâl Cad. Perûkâr Çıkmazı Sokağı No : 8/14

Beyoğlu - İSTANBUL

(Dilekçi : Ankara Merkez kazası Ketuta M ah. Çık
rıkçılar Sok. No : 5 hanenin murisi olduğundan bahis
le mezkûr hanenin mirasçısı olarak adına tapuya tescil 
edilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonıunu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1532 30 . 1 . 1976

4363/4363 - 26 . 12 . 1975 
İSMAİL HAKKI ALKÜT 
Dava takipçisi

Ortaköy NİĞDE

(Dilekçi : Dava takipçiliği hakkının süresiz ola
rak tanınmasını (1136) sayılı Avukatlık Kanununun 
1238 sayılı Kanunla değişik geçici 17 nci maddesinin 
son fıkrasının değiştirilmesini istemektedir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasansına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar rerOdL

Karar No. Karar tarihi

1533 30 . 1 . 1976
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ı î)ilûk(,*eıü']i tai'ilı ve Xu. su ile saliibLıiin a<Iı, adresi ve dilekle özetiyie koıaisyon karan)

4386,4386 - 30 . 12 . 1975 (Dilekçi : Çok kanatlı faizli pervaneler, yürüten de-
MUSTAFA ARİF ALEMDAR niz enerjisi, merkezcil kuvvetli hara, deniz enerjisi ve
Nenehatun Cad. No. : 28, 13 kuvvetlen kuvvet kazanılır isimlerini tanıyan heş adet

Küçüktsat ANKARA huluiu için ihtira beratı talep etmektedir.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 10 . 2 . 1976 gün ve 1192-6 02314 sayılı cevabî yazısında: Müracaat sa
hibinin unvanları sayılan berat talepleri '>563 sayılı Kanun gereğince, tetkike tabi tutulmuş, üniversite ve 
alâkalı mercilerde yapîinlan tetkik neticesinde; dilekçinin buluş iddialarının ihtira mahiyetinde olmadığı 
ve ihtira beratı Kanununun 2 nci maddesinde ifade edilen sanayice bir yenilik taşımadığı, ayni zamanda sa
nayie tatbik kabiliyetinin bulunmadığı raporla tespit edildiğinden isteğin Bakanlıkça yerine getirilmesinin 
mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dü^ünüSdü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan diickçesinde vaki i-steği hakkında ilı;ili ve yelkili 
İdarî mercie veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalıı^malarını düzenleyen 
140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden ohnası hasebiyk* Koınisyonumıı/ca hir işlem yapılmasına 
mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1534 30 . 1 . 1976

4394/4394 - 6 . 1 .  1976 (Dilekçi : Kanunların Anayasa Mahkemesince iptal
HAŞAN BALIKÇI ve ark. edilmesinden yakınmaktadır.)
7012 Felibach Oeffingen Benz. Str. 7

DFUTSCİİLAND

Cerc'ği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya 
tasarısına konu teşkil eyletliği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması ha.sebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1535 30 . 1 . 1976

4441 4441 9 . 1 .  1976 (Dilekçi : Çiftçi Mallarını koruma dairesi teşkilâtı
RAMAZAN AYDEMİR bekçilerinin so.vyal güvenliklerinin kanun teminatı al-
Demirtaş Nah. kmetrye Köyü tına, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi ol-

ıDemirtaş - BURSA masını isterhektedir.)

Sosyal GüvenJik BaıkanJığınm 5 . 1 .  1976 gün ve 4 . 1 . 4  - 17 sayılı cevabî yazısında : 4081 sayılı çiftçi 
mallarının korunması haikkındaikii kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
olması ha'kkındaki kanun tetklifinin Millet Meclisi Genel Kurul-unda ve C. Senatosu Genel Kurulunda aynen Ica- 
bul edildig:i ancak b>ir maddeden dolayı teklıifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet Meclisinin dönem 
mackJe hakıkmdaiki vereceği kararın beklendiğ'i bildiril mökted'ir.

Ciercğ düşünüklü : D ilekçenin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî merci-
Icrce yerine getirileceği cihetle K om isyonum uzca bir işlem  yapılmasına mahal görühnediğine oy birliğiyle karar

verildi.
Karar No. Karar tarihi

1536 30 , 1 . 1976



4 4 4 4 / 4 4 4 4  9 . 1 , 1976 (Dilekçi : 65 yadında fakir olduğundan bahisle maa^
HALİL AKPINAR bağlanmasını istemektedir.)
Dinar Yaprak Köyü

AFYON
Cvcrcği düşUnUMü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklif veya tasarısına 

konu teşkil eylediği cilıctle Komisyonumuz çahşmalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir İş'em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 45 —

(l)ilek(jonin tarih V( No. sıı ile sahihimn a.dı, adroHİ ve dilokçe ö;5etiyl'e komisyon karan)

1537 30 . 1 . 1976

4519 4519 - 16 1 . 1976 (Dilekçi ; Madalya maaii almakta olan ve vefat
TUTYB ALBAYRAK eden babasından dul ve yetimlerine maa.ş bağlanmasını
Güıneyçevirme Köyü istemektedir.)

Kelkit - GÜM ÜŞHANE
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarı

sına konu teşkil eylediği cihetle Komisyomımuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

1538 3Q . 1' . 1976

4557/4557 - 21 - I . 1976 (Dilekçiler : 1005 sayılı Kanun gereğince almakta
ABDULLAH YAVUZ ve arkadaşları oldukları şeref aylığının artırılmasını istemektedirler.}
Gaziler Derneği

Urla - İZMİR
Gereği düşünüldü : Dilekçini yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarı

sına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verikli.

Karar No. Karar tarihi

1539 30 . 1 . 1976

4 5 5 9 / 4 5 5 9  - 21 . 1 . 1976 (Dilekçi : Kat sayının yükseltilmesini istemektedir.)
ADİL ATEŞ
Ergenekon Cad. No. : 16/5

Karabük - ZONGULDAK
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özxîti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa

rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 .sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1540 30 . 1 . 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilok^e özetiyle komisyon kararı)

4562 4562 - 21 . 1 . 1976
MEHMET ÖZBEL
Çiftçi mallarını koruma meclisi Bşk.

İSPARTA

(Dilekçi : Çiftçi inallarını koruma dairesi teşkilâtı 
hckçilcrinin sosyal güvenliklerinin kanun teminatı altı
na, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olmasını 
istemektedir.)

Sosyal Güvenlik Bakanlığmm 5 . 1 .  1976 gün ve 4 . 1 . 4 - 17 ayılı cevabî yazısında: 4081 sayılı 
(,'itfçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan koruma bekçilerinin Sosyal Sigortalar K a
nununa tabi olması hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunda ve C. Senatosu Genel K u
rulunda aynen kabul edildiği ancak bir maddeden dolayı teklifin Millet Meclisine iade edildiği ve Millet 
Meclisinin dönen madde hakkındaki vereceği kararın beklendiği bildirilmektedir.

Gereği (lii!̂ ü İlli İri ii : Dilekçinin yuk^ırda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercilcrce yerine Rctirileccği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1541 30 . 1 . 1976

4604,4604 - 27 . 1 . 1976
REMZİ OLGUN ve ALİ KILINÇ
Afyon Muhtarları Derneği Yönetim Kurulu

(Dilekçiler
tedirler.)

Muhtarlara maa) verilmesini istemek-

AFYON

Geri‘ği (lUşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya ta
sarısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle kanır verikli.

Karar No. K arar tarihi

2993/2993 - 12 . 2 . 1975 
ADİL KCK,'
Hv. K. K. Sağlık Daire Başkanlığı

Bakanlıklar - ANKARA

1542 30 . 1 . 1976

(Dilekçi : Sıhhiye Teknisyen Astsubay okulunda 
statü itibariyle I sene fazla tahsil yapmadan mütevellit 
kendisinden eksik tahsil yapan diğer sınıf emsallerine 
kıyasla bir sene geç terfi etmesinden şikâyet etmektedir.)

Millî Savunma Bakanlığının 5 . 5 .  1975 gün ve 322 - 3,d - 3 - 1975 sayılı cevabî yazısında: Yapılan 
işlemde idari bir hata bulunmadığının, dilekçenin yeni bir kanun teklifi veya tasarısına konu olabilecek nite
likte olduğu, bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine.oy birli
ğiyle karra verildi.

Karar No. K arar tarihi

1543 30 . 1 . 1976
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(Dilekçemıı tarih ve No, su ik  sahibimn adı, adne^ ve dikkçe özetiyle koınıisyon kam n)

837/837 26 . 2 . 1974
HALİT KAPLAN
ve arkadaşları Tarım Meslek Lisesi

(Dilekçiler : Çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması
nı istemektedirler.)

MALATYA

Gereği clüşUnüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısına 
konu teşkil eylediği cihetlc Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1544 30 . 1 . 1976

838/838 26 . 2 . 1974
KAMDf AKÇAL ve arkadaşları
Karşıyaka Devlet Hastanıesi fdare Memuru

(Dilekçiler: M uvazzaf askerlikte er olarak geçen 
müddetin terfi süresine eklenmesini istemektedirler.)

İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçilerin yukarda özeti açıklanan dilekçelerindeki vaki istekleri 1897 sayılı Kanun
la yerine getirildiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. K arar tarihi

1545 30 . 1 . 1976

Başkan 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek

Başkan V. 
la b iî  Üye 

M uzaffer Yurdakuler

Sözcü 
İzmir Milletvekili 

Neccar Türkcan

Kâtip 
Sivas Milletvekili 

Âdil A l tay

Kâtip
Gaziantep Milletvekili 

M ehmet Bozgeyik

Karar Adedi 
Dilekçe Adedi

140
148

(Sayı : 14)



D ö N E M : 4 T O P L A N T I ; }

D İ L E K Ç E  K A R M A  K O M İ S Y O N U  
B A Ş K A N L I K  D İ V A N I

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

Sayı: 17
Tevs tarihi 

9 . I I  . 1976 Sah

IH lokçem ıı ta r ih  ve '>o. su ilo sah ib in in  adı, ad resi vc dilekçe özetiyle kom isyon k a r a n )

565/565 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : 1970 tarihinden sonra Hukuk Fakültesini
MUZAFFER POLAT bitirdiğini ve I yıllık kıdem dışında, hala işe başladığı
T. C. Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalaı Baş- tarihte olduğu gibi orta okul mezunu işlemi gördüğünü 
mü,şavirliği Şefi vr hu haksızlığın giderilmesini istemektedir.)

ANKARA
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığının 10 Ocak 1975 tarih ve H-IV 53 sayılı cevabî yazısında: 

1589 .say/lı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 12 ‘ayılı Kanun Hükmünde Kararname, Yetki Kanunu ile 
tanınan sürenin son günü olan 31 . 5 . 1974 tarihinde, aynı tarihli resmi gazetede yayınlanmak suretiyle yürür
lüğe girmiş bulunduğu ve söz konusu yetki kanununa dayanılarak yeni bir kanun hükmünde kararname çı
karılmasına imkân bulunmadığından, dilekçinin istekleri üzerine dairece yapılacak bir işlem olmadığı bildiril
mektedir.

Gereği ; Dilekçinia yukarda özeli acıManaıı diiekçesindc vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu (eşkil eylediği cihctlc Komisyonumuz çalış:>ıal?«nnı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir 'slem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1856 5 . 2 .  1976

566/566 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçiler : Arazi verilmesini istemektedirler.)
MUSTAFA ÇÖKMEZ ve ark.
Karahüyük Köyü

SURUÇ
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 22 . 5 . 1974 gün ve V I11-26-43-63-903 sayılı cevabî yazısında : 

Dilekçinin gereği yapılmak üzere Başbakanlığa (Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı) intikal ettirildiği ve 
durumun dilekçilere iletildiği bildirilmektedir.

Karar No. Karar tarihi

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum uz
ca bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.



569/569,3847/3847 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : İ\ talebinde bulunmaktadır.)
MUSTAFA TERZİ 
F'ındıkh Köyü PTT

Avşın - TRABZON
Çah'rûa Rakanhğmm 26 7 . 1974 gün ve 9.3.21 20/14490 sayılı ccvabî yazısında : Dilekçinin talebi üze

rine İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verilmiş olduğu, adı geçen Kurumunda, 
ilgiliye bu hususta bir cevap gönderdiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili Komisyo
numuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 2 —

(L>ilek<^emıı tarih  vc Xo. sn ile sahibinin a4ı, adresi ve dilokçe özetiyle komisyon k a ra n )

1858 5 . 2 .  1976

572 572 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : Borçlanmak suretiyle Sigortaya kayıt ol-
ALİ KURU mak istemektedir.)
Yeniköy PTT Müdürü eliyle

ANTALYA

(,'alışma Bakanlığının 5 . 6 .  1974 gün ve 9 . 2 . 32-517 10430 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin dileğinin in 
celenerek, kendisine bu hususta bilgi verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık 5anan dilekçesin<le vaki isteği hakkmda Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birlîğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1859 5 . 2 .  1976

574/574 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : 634 sayılı Kanununun 20 nci maddesinde
TAHİR ELÇİN ^iftkUk yapılmasını istemektedir.)
Kızıltoprak Çuhaçiçeği Sok. Buket Apt. No. : 10'6

Kadıköy - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çah' malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1860 5 . 2 .  1976

575/575 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : İdam cezalarının af kapsamına alınma-
ŞABAN UÇAN masını istiyor.)
Keskin Cebrailli Köyü

KESKİN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl: lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya ta.^a- 

rısına konu teşkil eyledîği cihetle Komisyonumuz çalış:nalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş!em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karaı verildi.

Karar No. Karar tarihi

1861 5 . 2 .  1976



5111511 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanunun 84 ncü maddesinde de-
tSMAİL HABİBOĞLU Çiziklik yapılmasını istemekledirler.)
Orman İşit. Md. Merkez Koruma Ekip Muhafaza 
memuru

KASTAMONU

Gereği düşünüldü : İı>ilokçiiîin yukarda ö/cti açıkLınan dilekçesinde vaki isteği kanurı teklifi veya tasa- 
nsıaT konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz ralışi inlannı düzenleyen 149 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca !)ir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 3 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinSn ndı, adresi ve dileikçe özotdyle komisyon kam n)

1862 5 . 2 .  1976

579/579 - 6 . 2 .  1974 {Dilekçi . Seyahat hakkından mahrum bırakıldığın
MEHMET SÜPHANDAÖ dan yakınıyor.)
Hırbe Köyü

PATNOS

İçişleri Bakanhğmın 14 Haziran 1974 tarih ve 12.3144 sayılı cevabî yazısında;
Dilekçinin valiliğe müracaatla pasaport almasının mümkün olacağı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık hman dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mercie 

müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1863 5 . 2 .  1976

580/580 - 6 .2 .1 9 7 4  (Dilekçi : Az faizli uzun vadeli mesken kredisi ve-
SAADEİ YANIX rilmesini istemektedir.)
Yeşilköy

Güneysu - RİZE

imar ve İskân Bakanlığının 2 9 .1 .1 9 7 5  gün ve J-09.294 sayılı cevabî yazısında : Dilekçenin incelenmek 
ve gereği yapılmak üzere T. Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğüne gönderildiği, alınan cevaptan, il
gilinin belediyece imar hudutları içerisinde halk konutu standartlarına ve belediyece onaylı plan, projesine ve 
bankanın koşullarına uygun olarak yaptıracağı konutu için taşınmaz malının bankaya 1 nci derecede ipoteği 
karşılığında % 11,5 faizli 10 yıl süreli 1975 yılı iş progrrm lannda tespit edilen en çok 35 000 TL. İrk bir ko
nut kredisinden yararianma olanağının bulunduğu, ilgilinin konutunu yaptıracağı yerdeki banka şubesine başvur
ması gerektiği bildirilmektedir.

G ereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklan rn dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie

mL"scaatı gerektirdiği cihetle K om isyonum uzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy  birliğiyle karar
verildi.

Karar No, Karar tarihi

1864 5 . 2 . 1 9 7 6



581'581 - 6 . 2 . 1 9 7 4  (Dilekçi . Ölü sij^orialı oğlundan aylık havlanmasını
ARÎFE ÖREN istiyor.)
Başlarkadı Köyü

Devrek - ZOıNGULDAK
Çalışma Bakanlığının 28 . 11 . 1974 tarih ve 9.2.3,2-516,22572 sayılı cevabî yazısında ; Sosyal Sigortalar Ku

rumu Genel Müdürlüğünce dilekçinin talebinin reddedildiğinin kendisine iletildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 

bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy biHiğiyîe karar verildi.
Karar No. Karar tari'hı

— 4 —

fDilekçoiLİn tanih ve Xo. su ile sahibimn adı, atlncsi ve (IHekçe özetiyle komisyon kararı)

1865 5 .2 .1 9 7 6

582’582 - 6 .2 .1 9 7 4  (Dilekçi : Katılım borcunun ödenmeyen miktarının
HAŞAN HÜSEYİN BAYRAVf Devletçe kar^ılanmasmı istemektedir.)
Artıranlar Köyü Muhtarı

Tavşanlı - KÜTAHY A
l  ürkıye Elektri'k Kurumu Genel Müdürlüğünün 2(> Temmuz 1974 tarih ve 751-19 5407 sayılı cevabi yazı

sında : Elektrik tesisleri keşif bedelinin l /3 u  olan 51 000 TL. katılım payı olarak tespit edildiği; geri kalan 2/3’ü 
de Devletçe tahsisat olarak kuruma verildiği; ancak köy tarafından katılım payının halen 18 000 TL. nm öden- 
med'ği, kanuna göre köyün bu borcunu ödemek zorun'Ii'ğunda bulunduğu bildirrlmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin j'ukarda özeti açıklar ın  dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarrhı

1866 5 .2 .1 9 7 6

584 584 - 6 .2 .1 9 7 4  (Dilekçi : Vekil öğretmenlikte geçen hizmeti ile aslî
KAŞİM İSKİLİPLİOĞLU maaşta geçen hizmetlerinin intibakında sayılmadığından
Zincirlikuyu Mah. Hastane Sok. No. : 1 şikâyet etmektedir.)

Boyabat - SİNOP
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklardan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari mercice 

yerine getirildiği cihetle Komisyomımuzca bir işlem yakılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarrhi

1867 5 .2 .1 9 7 6

585/585 - 6 . 2 .  1974 (Dilekçi : Din görevlilerinin malî ve sosyal yöm!<':ı
ALİ RIZıA MADEN daha iyi seviyeye getirilmelerini istiyor.)
Eğmir imam - hatii>i

Havran - BALIKESİR 
Not ; Bu husustaki kanun teklif ve taşanları Me.lis Gündemindedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda o/eti açıl* lanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa

rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalar.nı düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Konıisyonunıu/ca bir işîenı yapılmasına maîınJ görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1868 5 . 2 1976



— 5 —

Dilf-kçpnin t .̂rah vo \ o ,  su ile saJıibinin adı. adresi vc dikk<;^ özetiyle kam isjon kaı*anj

( Dilekçi 
istemektedir.)

Hazine arazilinden ev veri verifmesini586/586 - 6 . 2 . 1974 
NAZUH TOZAN
Gövem Çepni Köyü

Bigadiç - BALIKESİR
İçişleri Bakanlığının 1 7 . 9 .  1974 iarih ve 430/323 - lC/1 - 7675 sayılı cevabî yazısında; yapılan incele

mede şikâyetlerin varit olmadığı, dilekçinin malî bakım dan dilediği yerden arsa alıpta yaptıracaJt güce sahip 
olduğu, bu nedenle kendisi-ne köy orta malından ya da hazine arazisinden düşük bedelle arsa satılmasının il
gililerce uygun görülmediği bildirilmekted r.

Gcrcgi düşünüldü : D’lckçûıin yukarda özeti açıklanan dilekçesüide vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmedikine oy b^îlğiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1869 5 . 2 .  1976

587/587 - 6 . 2 . 1974 
RAMAZAN KAHRAMAN
Yeni Mchmetli Nahiyesi Muhtarı Abdullah Çetin- 
kaya eliyle

PolatlI - ANKARA 

İçişleri Bakanlığının 30 . 5 . 1974 tarih ve 430.323 
tedavi için îstanbul Heybeliada Sanatoryumunda yat 
duğu, kiraya vermek suretiyle. yılda 2  0 0 0  lira 'kazanç 
madığından, köy sandığı ve Belediyece yardım yapılma 
bir yardım yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal RÖrülmcdiğinc oy

(Dilekçi . Hasta ve fakir olup kendisine 
yapılmasını istemektedir.)

yardım

6.28,4808 sayılı cevabî yazısında: Dilekçi'n<n hasta olup, 
makta olduğu, köyünde 1 2 0  dekar arazisinin bulun- 
sağladrğı, devamlı köyünde ve iJçe merkezinde otur- 

sına imkân olmadığı, Kızılay şubesince de çok cüz’i

Ian?ın dik'kçesinde vaki isteği hakkımla Komisjonu- 
biriiğiyk karar veriîdi.

Karar No. Karar tarihi

1870 5 . 2 . 1976

(Dilekçi : Osman Ba^taş ve Nehi Alkm'ın yurt dı
şında i^çi simsarlığı yaptıklarından şikâyet etmektedir.)

588/588 - 6 . 2 .  1974 
HAŞAN CANAVAR 
18 Ruz dela Madalein 25 000 Besançon

FRANCE
İçişleri Bakanlığının 7 Aralrk 1974 tarih ve 274856 sayılı cev'abî yazısında; Konunun Dışişleri Bakanlığına 

aktarılmış olduğunu ve Strazburg Başkonsolosluğunda yapılan tahkikattan bir sonuç almamaması üzerine 
durumun ilgili Hükümet makamlarına intikal ettirilmiş bulunduğu, yaptırılan tahkikatta adı geçenlerin menfi 
yönde bir faaliyetlerinin müşahade olunmadığı bununla beraber mevcut bilgiler ışığında müteyakkız bulunu
lacağının mezkûr Bakanlığın 5 . 11 . 1974 Urihli yazılarından anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü^inüldü » Dikkçinin yukarda özeti açıklanan diicEiçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal Körülmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1871 5 . 2 .  1976



— 6 —

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

616/616 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi : Muvakkat öğretmenlerin intibak durum-
H. MEHMET TENECİ lannın kanun değipkli^i ile düzeltilmesini istemektedir.)
Merkez Efsus tlko-kulu öğretmeni

AFŞlN
Crereği düşiiniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği 12 .saydı Kanun Hük

münde Kararname 31 . 5 . 1974 tarih ve 14991 sayı'ı Resmî Gazete ile yaymlanarak yürürlüğe girdiği cihet
le Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal göri lmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar Tarihi

1872 5 . 2 .  1076

617/617 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi : 657 sayılı Kanundan sonra çıkardan ka
HÜSEYİN ÖZKOL rarnamelerde değişiklik yapılmasını istemektedir.)
İstanbul 9 ncu vSulh Ceza Mahkemesi Başkâtibi

tSTANBUL
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıManun dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa- 

nsma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalnm atannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle K<»misyonumuzca bir işlem yapjlnınsına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1873 5 . 2 . 1976

624/624 - 8 .2 .1 9 7 4  (Dilekçi : Geçmiş hizmetlerinin borçlandırılmasını
ALÎ RIZA SEZGtN istemektedir.)
îstiklâl Mah. 222 nci Sok. No. : 20

ADANA'
Çalışma Bakanhğmm 6 .9 .1 9 7 4  tarih ve 9.2.3/2-485/18314 sayılı cevabî yazısında : Dilekçenin Bakanlıkça 

incelendiği ve bu konuda dilekçiye bilgi verildiği bildirilmçıktedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonumuzca 

bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
- Karar No. K arar tari'hi

1874 5 .2 .1 9 7 6

625/625 - 8 .2 .  1974 (Dilekçi : Vaktinde verilmeyen kadroya göre hizmet
1523 1523 - 18 .5 .1 9 7 4  yıllarının hesaplanmasını, emsalleri gibi kanunî hakkı-
HIDfR ERGENEKON rtın verilmesini istemekledir.)
Şemsettin Günaltay Cad. Ferit Bey Sok. No. ; 4/11

Erenköy - İSTANBUL'
T; C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 6 .7 .  1974 gün ve 20.2/107931/00-821-31 sayılı cevabî yazısın

da : Emekli, adi malullük, vazife malırllüğü, dul ve yetim ayirkları yükseltme işlemlerinin ilgililerin müracaat
ları aranmaksızın en yaşlıdan başlamak üzere doğum tarihlerine göre Komisyon tarafından hazırlanan ra-porda 
belirtilen esaslar gereğince sıra ile yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklan cn dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercice 
yerine gotfrilecepi cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1875 5 2.1976



(Dilokronin tarilı vo Xo. su ile Sî.hihinin adı. adresi vo dilekçe özetiyle komisvon karan)

627/627 - 8 . 2 .1974
MEHMET SARMA (Dilekçi : Köy yollarının açılmasını istemektedir.)
Kösreli Köyü Muhtarı

KASTAMONU
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının; 7 Haziran 1974 tarih ve 1365-37 sayılı cevabî yazısında; gereğinin 

yapılması hususunda Kastamonu Valiliğine talimat verildiği bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü ; DUckçinin yııkarüa özeti açıklan an dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercice 

yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mrha! göriilmcdiğine oy biriiğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1876 5 .2 .1 9 7 6

630/630 - 8 . 2 . 1974
ABDULLAH KARAGÖZ (Dilekçi : Madalya istemektedir.)
Karabey Köyü

tNEBOLU
Millî Savunma Bakanlığının 3 Mayıs 1974 gün ve 4053.1-514-74 Madalya (ldarî/9a) 108339 sayılı cevabî 

yazısında : Dilekçe üzerine şahsın durumunun yeniden incelendiği, kütük kaydında tstiklâl Harbi içinde fira
rının kayıtlı bulunduğu, bu nedenle hakkında bir işlem yapılamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal göriilmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1877 5 .2 .1 9 7 6

631/631 - 8 .2 .  1974 (Dilekçiler : İş güçlüğü zammından faydalandınlma-
Mustafa Çanak ve ark. larını istemektedirler.)
Amasya Adliye Müstahdemleri

AMASYA
Maliye Bakanlığının 6 Mayıs 1974 tarih ve 117010-2088-14132 sayılı cevabî yazısında : Adliye müstahdem

leri, Bakanlar Kurulu kararlarına ekli cetvellerde yer almadıklarından, bu personelin söz konusu zamlardan 
faydalandırılmalarının mümkün olmadığı ve bu konuda Bakanlıkça yaprlacak başkaca bir işlem bulunmadığı 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasıı;n mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar taırihi

1878 5 .2 .1 9 7 6

632/632 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi : Mahrumiyet yeri ödeneğinin ödenip öden-
NİHAT ÜÇÜNCÜ m eycceğin'n bildirilmesini istemektedir.)
Jnş. Yüksek Teknikeri İl îmar Müdürlüğü

TRABZON
Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık'anan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idarî mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bsr işlem yapılmasına mahal gi^lm efliğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karan No. Karar tarihi

1879 5 , 3 . 1 9 7 6



_  8 —

{ l)ile kç€ iıiu  t-ari.h vc Xo. su ilo üa.hıibimıı adı, a<irosi ve d il(“k(;;e özetiyle komisyon ka ra rı)

634/634 - 8 , 2 . 1974
MEHMET AKŞAHIN (Dilekçi : İş isteminde bulunuyor.^
Yedikule Hacı İbrahim C ad. No. : 42

İSTANBUL

Çalışma Bakanlığmm 5 . 7 /  1974 tarih ve 9.3. lî; 24/13C.65 sayılı cevabî yazısında ; l.ş ve İşçi Bulma Ku 
ı-umu Genel Müdürlüğüne gereken talimatın verildiği bildirilmektedir.)

Gereği diîişünüfdü : Dilekçinin yukarda açı-v^aiian dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer-
cicc yerine gctirilcceği cihetle Komisyonumuzca biı i l̂em yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tanhı

1880 5 . 2 ,  1976

635/635 - 8 . . 1974 (Dilekçiler : Çiftçi harçlarının 10 yıllık faizinin af-
VEHBÎ; BALKAN ve ark. fedilmesini istemektedirler.)
Karapınar ilçesi Adalet Mah. Muhtarı

KONYA

Tıcarct Bakanlığının 8 Haziran 1974 tarih ve 14/110.21/42/12648 sayılı cevabî yazısında: Dilekçinin T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne incelettirildiği, r>ezkıır bankanın cevabında; bakiye borçlarının müracaat 
halinde 5 yıl vade ve 5  eşit taksite bağlanmasını ten.inen teklif yapılması hususunun diğer şubeleri meyanm- 
da Karapınar şubelerine de tebliğ edildiği, alacaklarına faiz tahakkuk ettirilmemesine, 10 yıllık faizlerinden 
vazgeçilmesinin cari mevzuata göre mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düf̂ -üniildü : Dilekçinin yukarda Ö7>eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
l>:r işîem yapdınasma mahal görülmediğine oy hirliğiyh karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1881 5 . 2 ,  1976

639 639 - 8 . 2 .  1974 (Dilekçi : Lk mesai verilmesini ve askerlikte geçen
HAŞAN TDRAN sürelerinin ter filerine sayılmasını istemektedir.
İstanbul Telgrafçıları

İSTANBUL

Ulaştırma Bakanlığının 4 Eylül 1974 tarih ve 17.2-821 i-13769 saydı cevabî yazısında; PTI' hizmetlerinin 
fiilî hizmet zammı verilen hizmetler arasına alınması için çeşitli teşebbüsler yapıldığı, olumlu sonuç elde edi
lemediği, bu konuda hazırlanmış bir kanun teklifi olup. Meclis Ulaştırma Komisyonu gündeminde bulunduğu;

Normal çalışma süres,i dışında çalıştırılanlara ek ne.sai ücreti verildiği, intibakların sonucu alınmadan ter
fih işlemlerinin yapılamayacağı ve 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askerlikte geçen sürelerinin 
terfihlerinde değerlendirilebileceğinin, ancak bu kararnamede yer alan intibak hükümlerinin, hazırlanmakta 
olan bir genelge ile açıklanacağı ve yeniden düzenlenecek intibak çizelgelerinin kurumlara dağıtımına kadar 
bu yolda herhangi bir işlemin yapılamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dikkçinin yukarda özeti açıklanan dikkçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
l)!r iîjîenı yapılmasma malıa! görüîmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1882 5 . 2 ,  1976



—  D —

(JHlekçenıııı tjarih ve Xo. su ile sahibimin adı, adrem ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

640/6401 - 8 , 2  1974 - (Dilekçi : Terfi ettirilmediğinden yakınarak duru-
MA'UKÜBE RIDVAN KESKİN munun diizeitilmesini istemektedir.
Merkez Atatürk İlkokulu muvakkat Öğft.

ADAPAZARI

Millî Eğitim Bakanlığmın 7 Mayıs 1974 tarih ve 20>.0 (12)-H.-82131 sayılı cevabî yazısmda :
Yürürtükteki mevzuat muvacehesinde muvakkat öğ'etmenlerin derece terfilerine imkân bulunmadığı, diğer 

taraftan, aylık ve intibak dunımlarmın düzeltilmesine çalışılmakta olduğu bildirilmektedir.
Gereği (lüşümildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dikkçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz

ca bir işlem yapılmasma mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karan No. Karaf tarihi

1883 S 2 . 1976

641/641 8 . 2 . 1974 , {Dilekçi : Hizmet borçlanması veya emekli aylığının
SERVET ARIKOĞLU yükseltilmesini istemeektedir.)
Altındağ Babur Cad. F. Blok No • 37/19

Ahındağ - ANKARA

Mahiye Baıkanlığınm 15 Ek'im 1974 ve 11524-570 - 28674 sayılı cevabî yazısında; Bu konuda T. C. Emeflcld 
Sandığı Genel Müdürlüğünden alınan 29 . 7 . 1974 tarih v,; 20 - 7/11 - 631 - 04 sayıh yazıdan, dilekçinin ilk hiz
mete vilâyeit odacısı olarak 1 . 7 .  1943 tarihinde başladığı, bu hi/metide 4923 sayıh kanunla 1 . 6 .  1946 ta
rihinden itibaren emeklilikle ilgilendirildiğinden, emekliye ayrıldığı 10 . 8 . 1958 talihine kadar geçen 11 yıl
9 ay hizmetine mulkabrl 6741 Sayılı Kanıma göre M alûl aylığı bağlandığı, ilgilinin borçlanma şumulüne gi
ren 1 . 6 . 1946 tarihinden önce geçen hizmeftind emek, "ti îğinden önce borçlanmadığından ve halen emeklii ol
ması nedeniylede sandığm iışıtirakçisi durumunda olmadığından, borçlandırılmasına im'kân bulunmadığının an
laşılmış olduğu, bu needenle, 7671 sayılı kanun gereğince malül aylığı bağlanmış oılan dilökçinin borçlanma 
kapcamına giren hizmetlerinin borçlandırılmasında ve hakkında uygulanan işlemde bir yanlışlık görülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyoıuımuz- 
ca bir işLın yapılnıaf ina mahaS Kürülır.ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1884 5 .2 .1 9 7 6

643/643 11 . 2  . 1974
YUSUF MEHTER (Dilekçi . 657 sayılı kanunun aksaklıklarının gi-
MEB. İlköğretim Gen. Md. 4 Şb. Memuru derilmesini istemeektedir.)

Bakanlıklar - ANKARA

Gereği düşünUMU : Difekçenin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarı
sına komi teşkil eylediği cihctfe Komisyomnmız çalış nalannı düzenleyen 140 sayıh Kamımın 5 nd mad
desine ait işlerden olması hsısebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapıbnasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No  ̂ Karar tarihi

1885 5.  2 T 1976
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(Diletkoenm tarih ve No. su ile sahibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

650/650 1 1 .2 .  1974
M AİDE KAPLAN (Dilekçi : Çalışan Kadınlara 20 senede emekli olma
İçişleri Bakanlığı 1 nci Mümeyizi hakkının tanınmasını istemektedir.)

ANKARA
Ciereği dü^nükiü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarı

sına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalış in^lannı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyk Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karaı verildi.

Karar No. Karar tariıhi

1886 5 . 2 .  1973

651/651 1 1 .2 .  1974 
OSMAN TOPAY 
Balı'lcçrlar köyünde Balıkçı

(Dilekçi : Sigorta kapsamına alınmalarını, su 
ürünlerinin değerlendirilebilmesi için lüzumlu malze- 

RtZE menin ucuz, gümrüksüz ve vadeli olarak verilmesini 
istemektedir.)

Gıda - Tarım ve Hayvancılik Baıkanlığının 4 Mayıs 1974 tarih ve 01.09.000,7779/44606 sayılı cevabî 
yazısında : Su ürünleri istihsalinde kullanılıan araç ve gereçlerini gümrüıksüz 'ithali hususunda; Tarım Başkan
lığının müsadesiyle 'ithal edilmek üzere hertürlü vergi ve resimden muaf tutuİTnaları Bakanlar kurulu kararı 
ile saptanmış olup uygulamada devam efctıiği. Su ürünlerdi müstahSillıerinin Sigorta kapsamına aJınmalan hu
susunda Çalışma Bakanlığınca gerdkii çalışmaların yapıldığı biMir*ilmeik)tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca
b.'r işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birb'ğiylc karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1887 5 . 2 .  1976

(Dilekçi : Maaş farklarının en kısa zamanda toptan 
ödenmesini istemektedir.)

652/652 11 . 2 . 1974 
İZZET İRFAN ÖZSOY 
Necatibey Cad. No. : 104/4 Maltepe - ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer- 
cice yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işfcm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karaı verildi.

Karar No. Karar tarihi

1888 5 . 2 .  1976

(Dilekçi : Maaş farklarının en yakın zamanda top
tan ödenmesini istemektedir.)

653/653 - 11 . 2 . 1974 
SAMİ ÖZBAYRAK 
Gençlik Cad. R. tlter Apt. No. : 127/7

ANKARA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde laki isteği irgili ve yetkih* İdarî 

mercice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işîem yapılmasına mahal ^'örühııediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K aıar tarihi

1889 S . 2 , 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin atlı, adresi ve dilcikçe özetiyle komisyon karan)

654/654 - 11 . 2 . 1̂ )74 (Dilekçi : Geçmiş hizmetlerinin tanınması ve hu
AKİF BOZDAG hizmetlerin emekliliğe eklenmesini istemektedir.)
Gündoğan Mah. 6 6  F.vler 4 ncü Sok. No. ; 4

BAMKFSİR

Maliye Bakanlığının 9 Eylül 1974 tarih ve 115625-605-25354 sayılı cevabî yazısında: Dilekçinin duru
munun T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne soiulduğu, mezkûr Müdürlüğün işarına naz^.ran, dilekçi 
hakkında uygulanan işlemde bir yanlışlık görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık' anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisvonu- 
ınu/ca bir iştenı yapılmasına malıal göriiimctüğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1890 5 . 2 .  1976

657/657 - 11 . 2 . 1974 (Dilekçi : 32 senelik hizmeti ^özününe alınarak
ALİ GER EZ emsaline tanman kadro ve risklerin, kendisinede ve-
Sinop Nüfus Müdürü rihnesini istemektedir.)

SİNOP

İçişleri Bakanlığının 3 . 1 .  1975 gün ve 64132 57 1-1441 sayılı cevabî yazısında ; 1, 2, 3, 4 ncü derece 
kadroların hangi memuriyetler için verileceğinin Bakanlar Kurulunca saptanmış olduğu, bu yjada nüfus 
müdürleri için 10 adet 4 ncü derece kadro verildiği, bu kadroların Bakanlıkça önemi gözönünde bulundu- 
rulan 10 ile verildiği ve Sinop ilinin bunlar arasında olmadığı. Devlet Memurları Kanununa göre 4 ncü 
derece kadroya atanabilmek için yüksek tahsil yapm ış olması gerektiği, bu nedenle de 4 ncü derece bir kad
ro verilmesine kanunen imkân bulunmadığı ve yetersiz olmakla beraber nüfus müdürlerine iş güçlüğü zam
mı verildiği, dilekçininde bundan faydalandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mc.cie ait işlerden olması hascbiyk* Komisyonıımn/ca b'r ışL'in yapit'maüma m^ha" görülmediğine oy bir- 
î'ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1391 5 . 2 .  1976

659/659 - 1! . 2 . 1974 (Dilekçi : Suçlunun yakalanıp. cezalandırılmasını
MUZAFFER KAV AZ istemektedir.)
Narmanlı Mah. Cami Sok. No. : 28

FRZURUM

Adalet Bakanlığının tarihsiz ve 17285 sayılı cevabî yazısında, sanıklar hakkında Erzurum C Savcılığın
ca o yer sorgu hâkimliğine kamu davası açıldığı, sanık Zühtü Bayraktutan’ın gıyaben tutuklanmasına ka
rar verildiği, devamlı arandığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti cçık anan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komivvonu- 
muzca bir işfcm yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1892 5 2 1976
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Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibiniri adj. adneai ve dikkçe özetlyl<» konaisyon kararı;

(Dilekçi : Diyadin ilçesinde tekrar askerUk şubesi 
.ıçılmasını istemektedir.)

663/663 - 1 3 . 2 .  1974 
KFREM fANRIVERDf 
İsa Ağa Mah. Muhtarı

DİYADİN
Gırt'f'i (lii^ünükilü : Diickçtniıı yukarfJa özeti «çıklanan dückçpsindc vaki istejîi i^ili ve yetkili idari 

mcrclce yerine s<?tirileccği cihetic, KoiîUsyomıniTi/ca [>ir işlem yapıli^ıasına mahal ^ötü'mediğinc oy l)îrFiğiyie 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1S93 1976

(Dilekçi : Sanat Okulu mezunlarının da amir sını 
(ma geçehilmelerini islemektedir.)

667/667 - 13 . 2 . 1974 
GÜRBÜZ OKTAY 
Polis Memuru

DİYARBAKIR
İçişleri Bakanlığının 3 . 5 .  1974 gün ve Personel 3. €-1-09^)219 sayıh cevabî yazısında : Meslekte başarı

lı ve sicili temiz olmak şartiyle lise mezunları dışındaki polis memurları için sınavla komiser muavini olmak 
hakkı tanmdığı ve dilekçinin sicil durumu uygun bulunduğu takdirde bu sınavlara girmesinin mümkün oldu
ğu bildirilmektedir.

Gereği diişiiııüMU : Dilekçinin yukarda ö/eti açık kınan düekçesliidc vâki isteği hakkımla Komisyonu
muzca h'T İ!̂ Iem yapıhna.sına mahal uörühiicdİğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1S94 5 . 2 .  1976

6 6 8 / 6 6 8  - 13 . 2 . 1974 
HAM İT KEStCt
Yüksekova Muhtarı ve arkadaşları

Dilekçiler : Doktorsuz ı r  ilâçsız 
v:\kmmaktadirlor.)

olduklarından

HAKKÂRİ

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 22 5 . 1974 gün ve SD. ($B.l) 1211 1190 sayılı cevabî yazısın
da ; Yüksekova Merkez Sağlık Ocağinın Standart Personel kadrosuna göre bir hemşire noksan olduğu, ilk 
imkânda tayini cihetinc gidileceği b'idirilmektedir.

G'.ıvği düvjünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açık'anan düekçcMmie vaki iMcği iJgili ve yetkili idari nıoı - 
cice yerine getirileceği cihetfc, Konıisyonun'iuzca bir İ!j/‘m yapılmasına mahaî göriilmcdiğine oy birliğiyle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1895 5 . 2 .  1976

(Dilekçi : 9 sayılı Kanun Hükmündeki 
menin değipirifmesini istemektedir.)

Kararna-671'671 - 13 . 2 . 1974 
MUSTAFA TURAN 
Espiye Merkez İlkokulu Hademesi

GİRESUN
Gerefei dü>üntiîdü : Dilekçinin y^ıkarda özeti açıkîsnan diiekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa

lısına koru  teşkil eylediği cihette Komisyonunnız çahşm a'annı diizculcyen 140 sayıh Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden ohnası hasebiyle Komisyonumu/ca bir rşTem yapıhnasına mahal görülmediğine oy birKğiyfe 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1896 . 2 1976
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(Dilekçinin tarih ve No. su ile sahibinin adı, udı-ocii vö dilokçe öeztiyle komisyoıı karan)

(Dilekçi : İşçilerin sosyal j^üvenlik haklan ile ço- 
c i l  paralarının verilnıecliğinücn şikâyetçidir.)

673/673 - 13 . 2 . 1974 
ALİ ÇEVİK 
27 Aveııue Paul Santy 69.8-C-3/1

Lyon - FRANCE

Çalışma Bakanlığının 13 . 5 . 1974 gün ve 1101-5-E3982'3311 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin dile
ğiyle ilgili taleplerini, işyerlerine, işyerleriyle ilgili mercie veya Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumuna bir 
dilekçe ile bizzat veya yakınları vasıtasiyle intikal ettirr>eleri halinde taleplerinin yerine getirilebileceği bil
dirilmektedir.

Gereği düşiinUklü : Dilekçinin yukarda oActi açık' man dikkçesindc vâki isteği ilgili mcrcie müracaatı 
Rcrcktirdiği cihetlc Komisyonumuzca bir işlem vapılnı::»ma mahal Rörüîmediğine oy bk-liğiylc karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1897 5 . 2 .  1976

674/674 - 13 . 2 . 1974 
HAMDI ATEŞ TANYOLU 
Alpaslan Mah.

(Dilekçi . Madalya talebinde bulunmaktadır.)

PATNOS

MiUî SavTjnma Bakanlığının 3 . 5 .  1974 giın ve 40(3. 1-51/74 MadaJya (İdarî 9a) 108 342 sayılı cevabî 
yazısında ; Dilekçinin 6 6  sayılı Kanuna göre İstiklâl M- ialyasını almış olması gerektiğini, bu gibi şah'.sların 
977 sayılı Kanuna göre 1 Kasım 1926 tarihine kadar T. B. M. Meclisine müracaatla madaiyabrının almış 
olmaları gerektiğinden, bu tarihten sonra müracaat edenlere madalya verilemeyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda iizeti açık Minn dilekçesinde vâki isteği hakk:nda Komisvonu- 
muzca bir işiem yapılmasına mahal Köriihııcdiğifie oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1898 5 . 2 197^

676/676 - 13 . 2 
Yeniköy sakinleri

1974

luzluca - KARS

(Dilekçiler 
(lirler.)

Köylerine su verilmesini istemekte-

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 10 . 7 . 1974 gün ve 92/717/10186 sayılı cevabî yazısında : Köy 
arazilerine sulama suyu temin eden kanalın onarımı için Topraksu IX ncu Erzurum Bölge Müdürlüğüne 
gerekli talimatın verildiği vc onarımın sağlandığı,

İçme suyu konu.sundaki talebin karşılanması içinde Erzurum YSE. XIII ncü Bölge Müdürli.iğüne mahal
linde tetkik ile gereğinin yapılması için talimat verihııiş ol<luğu bildirilmektedir.

Gereği düı^nüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açık ^nan diiekçesiiKİc vâki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir İşlem yapıhııasına mahal ;;(^lıııediğine oy MrKğiyle karar vcriMi.

Karar No. Karar tarihi

1899 5 . 2 .  1976



— 14 —

(Dilckç'eniin tarih ve No. su 'He sahibüıin adı, adresi ve dilelkçe özetiyle komisyoın karan)

(Dilekçi : Bağ - Kur Kanunumın geçiri 2 nci mad
desinin değiştirihnesini istemektedir.)

682/682 - 13 . 2 . 1974 
EMFL BİLGÜTAY 
Sanayi C'ad. Yurt Sokak No. : 6 A

ANKARA
Cicrcği düşünürdü : Dilekçinin yukarda Ö7x;ti açıktrnan dilekçesinde vâki isteği kanun teklifi veya tasa- 

ı.sına konu teşkil ey .'ediği cihetle Komisyonumuz çahşm r/annı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine c;i işîcrdcn otması ha.^bivk' Komisyonumuzca bir iş!em yapıînuLsına mahal görüjnediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1900 5 . 2 1976

694/694 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : İntibakının tashihini istemektedir.)
ALÂETTİN TURAGAY 
Bardacık Sokak No. : 23 I

Kocatepe - ANKARA
. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6 . 5 .  1974 gün ve 20, 3/11-461-02 sayılı ccvabî yazısında :

1 . 3 .  1970 tarihinden önce emekliye sevkedılenlerin intibak tashih işlemlerinin Kanun Hükmündeki K arar
name e.sasları çerçevesinde ve şahısların müracaatları aranmaksızın sıra ile inctlenmekte olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünükiü : Dilekçinin yukarda özeti açıkÜ;:nan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal «örübnediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1901 . 5 . 2 .  1976

(Dilekçi : Kontrollü ziraî kalkınma kredisi istemek 
tedir.)

696,1696 - 14 . 2 . 1974 
HÜSEYİN AYDOGDU 
Sarayözü köyü ÇORUM

Ticaret Bakanlığının 8 . 6 . 19^4 gün ve 14 (110.21 19) 12649 sayılı cevabî yazısında : T. C. Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğünün açıklamasından, ilgilinin borçlarını vâdelerinde ödemediği, talep ettiği krediyi kar
şılayacak miktarda temİnatda gösteremediğinden kredi isteğinin yerine getirilmesine imkân olmadığının an
laşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özx;ti açık Eanan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görühnediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1902 5 . 2 .  1976

697/697 - 14 . 2 . 1974 (Dilekçi : Ziraî kredi talebinde bulunuyor.)
CUMA KARACIK
Karahöyük çiftçilerinden Reyhanlı - HATAY

Ticaret Bakanlığının 5 . 7 .  1974 gün ve 14. (110.21/31) 14950 sayılı cevabî yazısında: Dilekçenin T. C. 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne incelettirildiği, alınan yazıdan, ilgiliye mevzuat esaslarına göre ödünçle- 
me yapıldığı, ancak nakdî kredinin 2 0  0 0 0  liraya yükseltilmesi talebinin mevzuata aykırı bulunması nede
niyle yerine getirilemediğinin anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüidü : Difekçinin yukarda özeti açıkianan diEekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işıcm yapılmasına mahal ^gülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1903 5 . 2 .  1976
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(DilekçeJiiıiı tarih ve No. su ile aahibiııin adı, adresi ve dilekıçb Özotiyle komisyoin karsan)

726/726 - 15 . 2 . 1974
CEMİL EKİNCİ
İhsaniye Mah. Çit Sok. No. ; 102'8

Üsküdar - İSTANBUL

(Dilekçi : 1782 sayılı Kanuna ek hir madde ilâve 
edilmesini istemektedir.)

Gereği flüşünüEdü : Dilekçinin yııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği kanun teklifi veya tasa
lısına konu teşkil eykîdiği cilıetk Komisyonumuz çahşne*arın! düzenleyen 140 sayıfe Kanunun 5 nci madde
sine ah işlerden oîması hasebiyle Komisyonumuzca b l/ iş’̂ m yapılmasına mahal göriümediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1904 5 . 2 .  1976

727/727 - i 5 . 2 . 1974 
MEHMET KALELİ
6 ncı Ana Jet Üs. K. lığı

(Dilekçi 
tarihinin I 
t.'dit.)

BANDIRMA

: İş riski ve iş güçlüğü zamlarının ödeme 
S . 1971 olarak kahıd edilmesini istemek-

Maüyc Bakanlığının 21 . 5 . 1974 gün ve 117010 21C4 - 15443 sayılı cevabî yazısında : 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun, 1323 sayılı Kanunla eklenen cl; 3 ncü maddesine göre iş güçlüğü, 
iş riski zamlarının kimlere ne miktar verileceği hususur.un bütçe kanunlarında gösterilmesi gerektiğinden, 
1971 - 1972 bütçe kanunlarında zamların azamî ve asgarî miktarları gösterilerek. Bakanlar Kurulunca tespit 
edilen m ktarlar üzerinden öd,;nebileceğininin ifade ed ^miş olduğu, bu nedenle dilekçiye 1 .8 .1 9 7 2  tarihin
den önceki süreler için ödeme yapılmasının kanunen mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık', man dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasma mahal göKilmediğinc oy hirlîğij'le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1905 5 . 2 .  1976

728/728 - 15 .2 .1974  (Dilekçiler : Köylülere yeni yerleşim sahaları ay-
HASAN BARUTÇU ALİ DEDEBAGI ve ar. rılmasını istemektedirler.)
Nasreddin Hoca Köyü

Sivrihisar - ESKİŞEHİR

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığının 9 .6 .1 9 7 4  gün ve Etüd Plan 3807 - 26/1014 .sayılı cevabî yazı
sında : Dilekçilerin isteklerinin bu yönden incelenmesi için Eskişehir Valiliğine gerekli talimatın verilmiş 
olduğu mahallinde yapılacak inceleme sonucunda gereken işlemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık!;man dilekçesinde vaki * isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mcrcice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca f ir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

19% 5 . 2 .  1976
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(Dilekçenin'tarih ve No. sn ile sahihinin adı, adıvsi ve dilcikçe özvtiyire komisyon karan)

(Dilekçi : Borçlanmak suretiyle mesken verilme
sini İKremektedir.)

731/731 - 19 - 2 . 1974 
MFHMET MUSTAFA TU K G U l 
Kapu Cami Kayyumu Tevfik Turgut eliyle

KONYA
İmar vc tskân Bakanlığının 8 Temmuz 1974 tarih vc J.09.3060/09237 sayılı cevabî yazısında ; Konya 

Valiliğinden alınan yazıdan, dilekçinin mesken talebinin 775 sayılı Yasa uyarınca ele alınmış ve sıraya kon
muş olduğu, bu hususta ilgiliye de bilgi verildiğinin anlaşılmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği dii-vüniiMü : Dilekçiııii] yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ügiH ve yetkili idari 
mercice yerine getjrileccgindcn Koınisyorjumu/ca hir işîem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1907 1976

732/732 - 19. 2 . 1974 (Dtlekçi : 21.000 dekar araziye sulama suyu temin
ŞnnÎNKARAHİSAR TOPRAK SU KOOPE- cd'tmesini istemekledir.)
RATiFf BAŞKANLIĞI

ŞEBİNKARAHİSAR
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 6 Mart 1975 tarih ve 112/056.1/180 - 8768 sayılı cevabî yazı

sında ; Konunun. Giresun - Şebinkarahisar ilçe merkezi arazisinin Alucra çayından sulanması ile ilgili ol
duğu, bu çay ürerinde tesisi dü.jünülen regülâtörle yapılacak sulamanın planlanma çalışmalarmm halen 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülmekte olduğu, çalışmaların ikmalini müteakip, projeye ait 
yapılabilirlik durumunun belirlenebileceği ve mevzu ekonomik bulunursa bütçe imkânlarına bağlı olarak 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli işlemlere tevessül edileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercice ele alınacağı cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılma.sına mahal "örülmediğiiîc oy birliğiyle 
karar verildi.

Kaıar No. Karar tarihi

1908 '  5 . 2 .  1976

733/733 - 1 9 .2 . 1974
İBRAHİM BALKANSOY
Fener Yolu Ahmet Eyüppaşa Sok. No. 3/1

Kadıköy - İSTANBUL

(Dilekçi : İntibakınm düzeltilmesini istemektedir.) 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 

29 . 6  . 1974 gün ve 20 - 2./21.165.14 sayılı cevabî 
yazısında ; Dilekçinin 1592 sayılı Kanun hükümlerine 
göre yapılan intibakında bir hata bulunmadığı bildiril
mektedir.

Gereği düv^nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir i l̂om yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1909 5 . 2 .  1976
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(Diiek<îenin tarih ve No. sıı ile sahibinin adı, adresi re diIeVçe özetiyle komiayoaı karan)

735/735 - 19 . 2 . 1974 (Dilekçi: Köylerine hibe edilen minibüse ait i^le-
ŞEVKİ AKKAYA /’i'/j tamamlanarak taşıtm köylerine teslim edilmesini
Küçüktepe Köyü Muhtarı istemektedir.)

Akçaabat - 1 RABZON

İçişleri Bakanlığının 2ü . 2 . 1975 gün ve 531 (74) 842-43/5489 sayılı cevabî yazısında: Bu hususun 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal ettirilmiş oldu ,.u, Gümrük ve Tekel Bakanlığının yazısından, daha 
öncedc hibe suretiyle b r adet minibüs almış bulunan vo 65 nüfuslu olan Küçüktepe köyüne 2 minibüs 
verilmesinin Bakanliicça uygun görülmediğinin anîaşıl.'ıiış olduğu bildirilmekledir.

Gereği düşÜEiüJdü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıU'anan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari 
mercjc ast idlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca )ii- işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1910 5 . 2 .  1976

(Dilekçi: Trabzon İli Akçaabat İlçesi Derecik Bu 
cağı Uçarsu Köyüne bağh Çamlıca Mahallesinin bağım- 
rız bir köy haline getirilmesini istemektedir.)

738/738 - 19 . 2 . 1974 
AYDIN YURDAKUL
Derecik Nahiyesi Uçarsu Köyü Çamhca Mah

Akçaabat - TRABZON

İçişleri Bakanlığının 21 . 5 . 1974 tarih ve 420-103/10-2/4497 sayılı cevabî yazısında: Planlı kalkınma 
döneminde sorunların bütünü ile ele alınmasının kay laklann toplu tutulmasını ve bir elden idare edilme
sinin etkiyi ve verimliliği artıracağı, bu nedenle köyhri parçalara bölmenin, köyün insan ve İktisadî po
tansiyelinin parçalanmasına sebebiyet vermesi bakımdan, kalkınma ilkelerine aykırı düştüğü kabul edilmiş 
olduğundan Bakanlıkça 1972 yılından itibaren yeniden köy kurulması cihetine gidilcmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık;anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1911 5 . 2 .  1976

741/741 - 19 . 2 . 1974 
MUZAFFER ERDOĞAN 
Bayazıt Mah. No. : 90

(D lekç i: İş istcj^hıde bulunmakladır.)

Frç'ş - VAN

(.alışma Bakanlığının 22 . 7 . 197^ 5 ün ve 9-3-18/.'.5-14037 sayılı cevabî yazısında: İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatm verildiği-i bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açık' man dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili İdarî 
mercice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1912 1976

(Sayı : 17)
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, ad/esi ve dilekçe özetiyle ıkonıisy(>n karan)

7 4 3 / 7 4 3  - 19 . 2 . 1974 (Dilekçiler: Kövleri hudutlarında hulunan 10 hin
M EHMEF ŞEN TABANCI dönümlük araziden istifade ettirilmelerini istemektcdir-
Kurt Köyü Muhtarı ve arkada!j!an ler.)

SİLVAN

Gıda - la n m  vc Hayvancılık Bakanlığının 1 8 . 7 .  1974 gün ve V I11-26-43-21-1334 sayılı cevabî yazı
sında; Dilekçinin iddia ettiği gibi sahipsiz arazi olmaiığı. sadece Hâzineye ait bir tajinmazm bulunduğu, 
bununda dilekçinin babasının i.şgali altında olduğu, koıu  ile ilgili olarak tapulama mahkemesinde açılan 
davanın devam ettiği, bu taşınmazdan başka köyde Hazine adına kayıtlı arazi bulunmadığının anla.şılmış 
olduğu bildirilmektedir. ,

Gereği dii:^ünüidii ; Dilekçinin yukarda özeti aç:k anan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir iışlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1913 5 . 2 .  1976

782/782 - 22 2 . 1974 (Dilekçi : Oğlunun faillerinin bugüne kadar yakala
MEHMET UGUZ namadığından şikâyet etmektedir.)
Cebeci Doruk Sok. özden Apt. No. : 15/2 Adalet Bakanlığının 16 . 5 . 1974 gün ve 19016 sa-

ANKARA yılı cevabî yazısmda ; Öldürenin tespiti ve aranması ile 
ilgili işlemlerde usul ve kanun hükümlerine uymayan 
bir cihet bulunmadığı ve failin aranmasına devam edil
diği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıl ianan dilekçe.sinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mcr- 
cice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir 'şlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1914 5 . 2 .  1976

787/787 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçiler : Köylerinde meydana f’elehilccek silâhlı
ALl ŞAHİN ve ark. çatışmaların önlenerek asayişin sağlanmasını istemekte-
Mescit Köyü Muhtarı dirler.)

Almus - TOKA!

Gereği dü^fiinüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari
mercice yerine getirildiği rilıefle Kom isyonum uzca blî Lş’em yapılma.sına mahal göriilm ediğine oy birliğiyle
karar verildi. ^

Karar No. Karar tarihi

1915 5 . 2 1976
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı '•iresi ve dilekçe özetiyle komisycr karan)

788/788 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : Kocası Salih Büyüktürk'ün Tirebolu ce-
HANİFE BÜYÜKTÜRK :rıe\'i Gardiyanı iken vefat etmesi dolayısıyle, perişan
Ortacami Belenköy ( urumda olduklarından, aylık istemektedir.)

lırcboİLi GİRESUN

T. C'. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 3 1 . 1 .  1975 gün ve 20-4/308555-56/28-747-009 sayılı cevabî 
yazısında : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa eklenen 1239 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi «Fiilî hizmet 
süresi 5 yılı doldurduktan sonra ölen iştirakçilerin, ölüm tarihinde bankasının yardımı olmaksızın hayatlarını 
sürdüremeyecek derccede malül ve muhtaç bulunan dul ekleri ile çocuklarına, yazı ile Sandığa müracaatlarını 
takibaden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi ü z e  nden 68 nci maddedeki esaslara göre dul ve yetim 
aylığı bağlanır» hükmünü âmir olup, dilekçiye hastanace verilen raporda, başkasının fiilî yardımına muhtaç 
olmadığı kaydı bulunduğundan 1239 sayılı Kanuna ^.öre dilekçiye aylık bağlanmasına imkân ggrülmediği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/.cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkiii idari 
mercie ait sfjlerden olması Iıascîıiylc Komisy«nuFnu/ca I>ir işîcm yapılmasına mahal "örülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. *

Karar No. Karar tarihi

1916 5 . 2 .  1976

789/789 - 22 . 2 . 1974 Dilekçiler : 1005 sayılı Kanuna ^öre almakta iken
MLISA ÖZKAYA ve ark. i jsilen vr şimdiye kadar ödenmiş bulunan f^azi aylıkla-
Istiklâl Malı. r.nın toptan iadesinin oy kapsamına alınmasını istemek

SENİRKENT iddirler.)

Maliye Bakanlığının 7 Mayıs 1974 tarih ve 4 98 9061 28881 sayılı cevabî yazısında ; Yargıtay 4 ncü Hu
kuk Dairesinin 10 . 6 . 1971 gün ve 5689 sayılı kararına göre, hatalı İdarî işlemlerin kaldırılmasına kadar, ilgi
lilere yapılmış olan ödemelerin geri alınmaması gerek t gi bu konuda 4 ncü Hukuk Dairesi ile Yargıtay Genel 
Kurulu arasındaki görü.ş farkı karşısında İçtihadı Dirlcştirme Büyük Genel Kurulunca verilen 27 . 1 . 1973 
gün, J973 '2 sayılı İçtihadı Birleştirme kararında, «îlgil nin gerçek dışı beyanı sebebiyet vermemiş olmak 
kaydı», nın konulduğu, bu nedenle ilgililerin sicillerinde firar kaydı mevcutken, bu durumu gizleyerek madalya 
ve aylık almış olmaları halinde idarenin kusurluluğu bertaraf edilebileceği, ödenmiş olan aylıkların iadesinin 
istenebileceği, bu bakımdan 10 . 6 . 1971 günlü kararın benzeri bütün olaylara teşmiline Bakanlıkça imkân 
görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ÖT.cti açık İman dilekçesinde vaki isteği ilf'ili ve yetkili idari 
mercie ait i.şlcrden olması hasebiyle Komisyomımıı/ca bir işlem yapılmasına mahal Köriilmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhı

1917 5 . 2 .  1976

790 790 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçi : $eref aylığının artırılmasını istemektedir.)
KERİM ÇELİK

MECİTÖZÜ
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa

rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/. çalışLialannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1918 5 . 2 .  1976
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(Dilekçenin tarih v'i- No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dileflcçe ozötiyie ıkomisyon kara,n)

795/795 - 2 4 .4 .1 9 7 4  (Dilekçi : Almanya'ya işçi olarak gitmek istediği ve
İDRİS ÜNLÜ müracaatta bulunduğu halde sıracının gelnıediğinden ya-
Davutpaşa Tozkoparan Mah. A 5 Filok A kapısı kınmaktadtr.)
No. : 10

Topkapı - İSTANBUL

Çalışma Bakanlığının 1 5 .7 . 1974 tarih ve 9.3.18/12 13214 sayılı cevabî yazısında : İş ve İşçi Bulma Kunı- 
mu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verilmiş olduğu, anılan Kurum tarafından d'ilekçinin durumunun tet
kik edilerek, 3 0 .9 .  1967 tarihinde ateşçi olarak şubeye kayıt edilmiş bulunduğu, sırasının gelmesiyle davet edi
lerek şevkinin yapılacağı bildirrlmektedir.

Cercği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaman dilekçe.<nndc vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercice 
yerine gctirilecegi cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriümediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1919 5 .2 .1 9 7 6

803/803 - 2 2 .2 .  1974 (Dilekçi : Çiftçi harçlarının ertelenmesini istemekle
VELİ NESİPOĞLU dir.)
Bugateme Köyü Muhtarı

Göle - KARS

Ticaret Bakanlığının 1 7 .9 . 1974 gün ve 14 (110.21 36) 19863 sayılı cevabî yazısında : Dilekçenin T. C‘. Zi
raat Bankasına incelettirildiği, ahnan cevabî yazıda; mahsullerinde kuraklık nedeniyle hasar meydana geldiği ile
ri sürülerek borçlarının ertelenmesi talebinde bulunulmadığı, böyle bir müracaat halinde, derhal durumlarının 
incelenerek, alacaklarının tecili için gerekli işlemin yapılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla 1 an dilekçesinde vaki isieği ilgili ve yetkili idari niercic 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1920 5 .2 .1 9 7 6

804/804 - 2 2 .2 .1 9 7 4  (Dilekçiler : Mesken kredilerinin bugünkü hayat
Haşan Çavıışoğlu ve Selâhattin Şafak şartlarına göre kifayetsiz olduğunu, hu kredinin koope-
Incesu Maliyeciler Yapı Kooperatifi yetkilileri ratif üyelerine de tanınmasını istemektedirler.)

KAYSER t

İmar ve İskân Bakanlığının 2 8 .5 .1 9 7 4  gün ve J - 10/02 610 sayılı cevabî yazısında : Konut kooperatifle
rine 1969 - 1970 ve 1972 yıllarında üye başına en çok 25 000 TL. sı 20 yıl vade ve Çf 5 faizli konut krcd^'i 
olarak dağıtılmak üzere Bakanlar Kurulundan alınan Kararnamelere istinaden Bakanlıkça 2 numaralı gecekon
du fonuna Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce bir m iktar para aktarıldığı ve bu para!ların da işlemlerini ta
mamlayan kooperatiflere tahsis edildiği. Maliye Bakanlığı ve 'Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile yapılan ya
zışmalar sonucu en son Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yazısından «Sandığın kaynaklarının söz konusu kre
di dağıtımma olanak vermemesi nedeniyle bu uygulamanın durdurulduğu anlaşılmış olup, henüz (ME - YAK) 
Kanunu çıkmadığından, ayrı bir kredi olanağının mevcı;t olmadığı» bildirilmektedir.

Gereği da^mildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanrn dilekçesinde vaki isteği kanun mevzuu olduğu cihetle 
Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gönüm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1921 5 . 2 . 1 9 7 6



806/806 - 2 1 .1 .  1974 (Dilekçi : Geçen hizmetlerinin nazarı itihare alınarak
NİLÜFER ZEYBEK intibakının yapılmasını istemektedir.)
'N^amık K em âl O rtaoku lu  M atem atik  ve T icaret Ö ğ 

retmeni

SAMSUN

Millî Eğitim Bakanlığının 3 0 .5 .  1974 gün ve 232.056 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin, 30. 11 . 1970 ta
rihinde görevde bulunmadığı bu nedenle 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 41 nci maddesine 
göre ek geçici maddelerden faydalandırılmamış olduğu, ancak 1966 - 1967 ve 1967 - 1968 tarihleri arasında 500 
lira maaşta geçen hizmeti değerlendirilmek suretiyle 30 .5 ,1973  tarihinden geçerli olmak üzere 9 ncu derece
nin 1 nci kademesine yeniden yapılan intibak formunun okul müdürlüğüne "gönderilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği dUşiiniildü : Dilekçinin yukarda özeli açıklansın dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercice 
yerine Retirildiği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapihnasuıa mahal Kürülmediğine oy birliğiyle karar verikii.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekç<*iHn tarih -. e Xo. su il-e sahibuıin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komi.syon k aran )

1922 5 2 1976

807/807 - 2 2 .2 .  1974 (Dilekçiler : Şeref aylıklarının artırılmasını istemek-
Mahir Işık ve arkadaşları ledirler.)
(Muharip Gaziler)

Havza - SAMSUN

Gereği diişUmlMü : Dilekçinin yukarda özeli açıklandın dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı
na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumtızca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

1923 5 .2 .1 9 7 6

810/810 - 22 . 2 . 1974 (Dilekçiler : Borçlarının taksitlendirilmesini ve faiz
MEHMET KABA ve ark. alınmamasını istemektedirler.)
Ziraat Odası Başkanı ve il temsilcileri

DİYARBAKIR

Ticaret Bakanlığının 24 . 5 . 1974 gün ve 14 (110.21 ^21) 11334 sayılı cevabî yazısında : Borçların taksitlen- 
dirme suretiyle tahsil ve tasfiyesi Banka Yönetim Kurul lannca uygun görülerek karar altına alındığı, faiz ta
hakkuk ettirilmemesi hususunun Banka mevzuatına gö re mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açık îanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum uz
ca bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birli ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1924 5 . 2 .  1976
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f)i]ok(’ enin tarih Xo. su ile sahibinin adı. ad rrsı vc dilekçe Özetiyle komisyon k a ra n )

811/811 - 22 2 . I‘)74 (Dilekçi : Pcnjap Üniversitesinden aldığı diplomanın
ALİ ALÇI tasdikini istemektedir.)
Türkay Haberler Ajansı
Anafartalar Cad No. : 143/3 ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığının 21 . 5 . 1974 gün ve 2631 sayılı cevabî yazısında : Yapılan inceleme sonunda di
lekçinin master of arts derecesinden önce almış olması gereken yüksek ve orta öğretim diplomalannın olma
dığı görüldüğünden, öğrenim derecesinin tayin edilemediği, kendisinden istendiği halde sözü edilen öğretim ka
demelerinden geçtiğini gösteren diplomaJarı ibraz edemediği ve Türkiye ile arasında kültür anlaşması mevcut 
olmayan Suriye'deki Mahedî thyail Ulûmus Şeriyye adında bir müesseseden aldığı diplomanın Bakanlıkça tanın
masının mümkün olmadığı, bu nedenle, ilgilinin buradan almış olduğu diplomaya göre orta öğretim görmüş 
sayılmasının imkânsız olduğu ve bu müessesede öğrenim gören hiç kimseye şimdiye kadar muadelet tanınma
dığı bildirilmektedir.

Gereği (lUşUnüidü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birh'ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1925 5 . 2 .  1976

831/831 - 2 6 .2 .1 9 7 4  (Dilekçi : Dondurulmuş olan derecesinin yükseltil-
NİYAZt BULUT meşini ve iş güçlüğü zammı verilmesini istemekledir.)
Maliye Atlı 7'ahsildarı Tuzluca - KARS

Maliye Bakanlığının 15 . 6 . 1974 gün ve 117010-2105 sayılı cevabî yazısında : Mükelleften vergi talısil etme 
durumunda bulunan bu memurların silâh taşımalannın vergi idaresi ile mükellef ilişkilerini olumsuz yönden et
kileyeceği nazara alınarak tahsildarlara tabanca verilmesinin uygun olmayacağının düşünülmekte olciuğu. Dev
let Memurları Kanunu üzerinde 12 sayılı Kanun hükmünde kararname ile değişiklik yapılarak ilkokul mezun
larının ait ve üst derecelerinin son şeklini almış oldu ğu ve iş riski zammın<lan faydalandırılan tahsildarlarm 
işgüçlüğü zammından faydalandtrılmalarının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği dUşünüidü : Dilekçinin yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1926 5 . 2 .  1976

1599/1599 - 3 0 .5 .  1974 (Dilekçi': Toprak İskân Umum Müdürlüğünce veri-
833/833,1844/1844 İcn toprağın hir kısmının alındığından şikâvet etmekte-
2072/2072,3433/3433 dir.)
3159/3159 
TAHiR YILDIZ
Bucak Köyü Çivril - DENİZLİ

Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 24 . 5 . 1974 tarih ve göç iş 1.301-34/1896 sayılı cevabî yazısında: 
Bucak köyüne iskân edilen dilekçiye iyi vasıfta 39.365 m^ lik arazi verildiği, 1961 yılında tarıma elverişli olma
dığını bildirerek, araziyi değiştirmek istediği, isteğinin yerine getirilmesi yoluna gidilirken talebinden vazgeçti
ğini beyan ile eksik olan istihkakının tamamlanmasını istediği, yapılan inceleme sonucunda, mahallî norm ve 
emsallerine göre arazi istihkakının tamam olduğu ve yeniden arazi verilmesine imkân olmadığı ve hakkında Ba
kanlıkça başka bir işlem yapılmayacağı bildirilmektedir.

Gereği dUşünUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1927 5 2 1976
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f I>ilek(jenin tanh ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle koniisyon karan)

840/840 - 26 . 2 . 1974 (Dilekçi ‘ 3 gün 3 geçe dövülerek işkence edildiğin-
NECM ETTİN ÇEMBER den bahisle. Malazgirt Jandarma Karakol Komutam
Merkez Cezaevinde tutuklu hakkmda tahkikat açılmasmı istemektedir.)

MUŞ

Adalet Bakanlığının 1 7 . 6 .  1975 gün ve 22570 sayılı cevabî yazısında : Yapılan inceleme sonucunda. Sa
nık J. K. K. Yaşar Karasaka haikkında o yer Cumhuriyet Savcılığınca 5 . 7 .  1974 tarihinde takipsizlik karan 
verildiğinin anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ü/eti açık îanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapıhnasma mahal görülmediğine oy birli ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1928 5 . 2 .  1976

848,848 - 1 . 3 .  1974 (Dilekçi : İki yıllık meslek kursu gören ilkokul
SAMİ EKiZ mezunlarına da bir üst derece verilmesini istemektedir.)
Çankaya 3 ncü Bölge Tapu Sicil Muhafız muavini

ANKARA

GcrcKİ dü<}üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname 31 . 5 . 1974 tarih ve 14991 sayıh Resmî Gazete ile yürürlüğe girdiği cihetle Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1929 5 . 2 .  1976

849/849 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi : Emeklilik hcıkkmm tanınmasını istemek-
ABDULLAH ŞENEL tedir.)
PTT Acente Memuru Şenlik Pazarı

Devrekâni - KASTAMONU

Ulaştırma Bakanlığının 17 . 7 . 1974 gün ve 12.Ç-6911-11283 sayılı cevabî yazısında; Acentelerin, P l’l 
İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli sayılmayıp kendi işleri meyanında PTT hizmetlerini «PTT Acentelikle
rine mahsus yönetmelik» hükümleri gereğince yapmayı taahhüt eden ve kendilerine yönetmeliğin 1 0  ncu mad
desi gereğince ücret ve aidat ödenmekte olan özel ve tüzelkişiler olduğu, bu itibarla Acentelere yönetmelikte 
tespit edilmiş bulunanlardan başka sosyal haklar tanınmasMin mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesüıde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1930 5 . 2 . 1 9 7 6
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t>ilek(^ımn tarih vp No. su dlo f^ahibiıün iadı. îiiCİııcsA ve dilekçe özetiyk komisyon karan)

851/851 - 2 . 3  1974 (Dilekçi : Madalya talebinde bulunmaktadır.)
BOLt ŞEN
P T T  Cengiz G ültek in  eliyle Dengeli K öyü

Göle - K AR S
Millî Savunma Bakanlığının 28 . 5 . 1974 gün ve 4063.1 - 618 - 74 madalya (İdarî/9'a) 10863 sayılı ce

vabî yazısında: Dilekçinin muvazzaflık kayıtlarının aranması için istiklâl Harbinde hizmet ettiği birliğinin 
ve baba adının bihnmesi gerektiği. Ardahan Askerlik Şubesine müracaatı halinde kendisinden alınacak bil
gilerle arşivlerden sorularak temin edilecek cevaplarn istinaden hakkında işlem yapılmasının mümkün ola 
bileceği bildirilmektedir.

Gereği dü'^inüldü : Dilekçinin yukarda özeti açı'clanan dilekçesinde vaki isteği iİRİIi ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir iışlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verikli.

Karar No. Karra tarihi

1931 5 . 2 .  1976

855/855 - 2 . 3 .  1974 (Dilekçi . Maluliyet derecesinin tesniti ile aylık
İSM ,\İL AK BIYIK bağlanmasını istemektedir.)
Eski Adiliye Caddesinde Kahveci Emrullah eliyle

ZONGULDAK

Çalış'ma Bakanlığının 26 . 6 . 1974 gün ve 9.2.2>;2 - 534/11783 sayılı cevabî yazısında: Dilekçinin du
rumunun Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce incelendiği ve bu hususta gerekli bilginin verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşüntildü : Dilekçinin yukarda özeti açı-ılanan dilekçesinde vaki isteği hakkımla Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine ov birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1932 5 . 2 .  1976

8 6 6 / 8 6 6  - 3 . 3 ,  1974 • (Dilekçi Maluliyet aylığı bağlanmasını istemekte
RECEP ARABACI dır.)
Dedeoğlu Köyü

DEVREK
Çalışma Bakanlığının 9 . 9 ,  1974 gün ve 9.2.3/3-2Gi5/l 8591 sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin başvur

ması ile ilgili gerekli cevabın Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce kendisine gönderilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öxeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer- 
r{ce bir defaya mahsus olmak ü/cre yerine getirildiğinden, Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

1933 5 ^ 2 .  1976
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Dûlek^Uiin tarih Xo. ru ile spabiinniin <adı, adr^^i ve dilekç-e özetûyl-e komisyon kararı)

867/867, 367273672 - 2 3 1974 (Dilekçi : Askerî /gazino bulunan yerin kendisine ait
İBRAHİM BARAN olduğunu iddia ediyor.
Intepe Nahiyesi

ÇANAKKALE

Millî Savunma Bakanlığının 1 1 * 5 .  1974 gün ve 3922-(l701-C4) 74/nş. Emi. D. Emi. Grb. Emi. 14CIS/82C 
saydı cevabî yazısında ; Mahallinde yapılan tetkikte anılan arazinıin dilekçiyle hiç bir ilgisi olmadığının an
laşılmış olduğu ve durumun kendisine iletildiği bildirilmektedir.

Gereği dilşUmiidü : Dilekçinin yukarda özeti açıklaman dilekçesinde vaki istedi hakkında Komisyonumuzca 
l)ir işlem yapılmasına mahal jsörUlmediğine oy birHijiyle karar verikfî.

Karar No. Karar tarihi

1934 5 . 2 .  1976

870/87Q - 2 , 3 1974 (Dilekçiler : Esendurak köyüne sanat okulu yapıl
RECEP DACİK ve arlcadaşları masını istemektedirler.)
Esendurak Köyü Muhtar»

Tortum - ERZURUM ^

Millî Eğitim Bakanlığının 28 . 5 . 1974 gün ve 451.08/2668 sayılı cevabî yazısında : Bugün ıçın Erzu
rum’da iki adet Sanat Enstitüsü, Hınıs ilçesinde bir PraLik Sanat Okulu mevcut olduğu, ayrıca Tortum ve 
Oltu ilçelerinde önümüzdeki ders yılında bitmesi beklenen ik.i adet yapım halinde Pratik Sanat Okulu bulun
duğu bu durumda Tortum ilçesine bağlı Esendurak köyünde şimdilik bir teknik öğretim kurumu yapılması 
imkânı bulunamamakla birlikte köy kentler kuruluşuna geçildiği zaman meslekî öğretim yönü olan okullarm 
yeni düzeni içinde Esendurak ve civarı köylerin bu ihtiyacının gözönünde bulundurulacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal RÖrülmedİKİne oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

1935 5 . 2 .  1976

871/871 - 2 . 3  , 1974 (Dilekçi : Mahkûmiyette f>eçen sürenin fiilî hizmet
SABRl AVCILAR \'c kıdeminden sayılmasını isjemektedir.)
Jandarma Birliği Merkez J.. Karakol Komutanı

KELKİT

T. C. Jandarına Genel Komutanlığının 4 . 6 .  1974 gün ve 4127.1.74< Kd, Sic. Ş. Astb. Ks. (1010) sayılı 
cevabî yazısında ; Dilekçinin, işlemli sicil dosyası ince’endiğinde, ilgilinin aynı konuya ilişikin olarak açmış 
bulunduğu İdarî davayı iki kez kaybetmiş olduğu, bu itiibarla hakkında yapılan işlemlerde bir hata bulunma
dığı, Danıştay 8 . Dairesinin iki kararı ile işlemi kesinlik kazanan bu astsubay hakkında Bakanlıkça yapılacak 
bir işlem bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla- .an dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1936  ̂ . 2 . 1976



— 26 -

>;lekwnıin tarih ve Nı"). su ile sahibıimn larlı, aidresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

874/874 - 5 . S . 1974
REMZ^ ALTIN
Atatürk Mah. Yeşil Küme  No.

(Dilekçi : Düşük ücretle çalıştırıldıklarından şikâyet
etmektedir.)

1C9 A
KARABÜK

('alışma Bakanlığmm 20 . 5 . 1974 gün ve 1025-21-86/6CC2 sayılı cevabî yazısında ; İşçilerin iş yerlerinde 
asgarî ücretten düşük ücretle çalıştırıldıkları tespit edilerek, aradaki farkın ödenmesinin sağlanmış olduğu 
biîdirilmektedir.

Gereği dü^niildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari ıner- 
tice yerfne getirildiğinden. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal g(Mlme<liğine oy birliğiyle karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

m ı 5 , 2 .  1976

875/875 - 5 . 3  1974
HÜSEYİN AKTAŞ
Ankara - Malatya Posta Müteahhidi

KIRŞEHİR

(Dilekçi : Zam nedeniyle doğacak fiyat artışlarına 
ait farkların müteahhide ödenmesi hususunun. Kamu 
İktisadî Devlet Teşekkülleri müteahhitlerine de uyf^ulan 
masını istemektedir.)

Gereği dü.>ünU]dü : Dilekçinin yukarda öz^ti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kararname mevzuu oldu
ğu cihetle. Komisyonumuz çnlışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işkrden olması 
lıasebiyle Komisyonumuzca bir iı̂ Iem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1938 5 . 2 .  1976

876/876 - 5 . 3 . 1974 
İSMAİL KILIÇ 
Bağdaş Köyü Muhtarı

Yüksekova - HAKKÂRİ

(Dilekçi : Köy yollarının ve içme sularının olmadı
ğından şikâyetçidir.)

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 7 . 6 .  1974 
gün ve 1486-30 sayılı cevabî yazısında : Bağdaş köyü
nün 1974 yılı bakım programında bulunan mevcut yolu
nun bakımının ivedilikle yapılması için gerekli çalışma

ların yapılmakta olduğu, içme suyunun ise 1973 yılında ikmâl edilmiş bulunduğu ancak köyün susuz olan 
mahalleleri bulunabileceği gö/önüne alınarak, gerekli etüt çalışmalarına başlanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçiıiin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercice yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1939 5 . 2 .  1976

878/878 - 5 . 3 .  1974 (Dilekçi : Türk vatandaşlığına kabulünü ve yurda
PANDELİ VİNYERİ ^iriş vizesi verilmesini istemektedir.)
Ayiyu Melettiyu No. : 101 T. T. 814 Dışişleri Bakanlığının 1 2 .8 .  1974 gün ve 520025/100

Atina - YUNANİSTAN sayılı cevabî yazısında : Dilekçinin talebine müspet bir
cevap verilebilmesi için durumunun gerekli şartlara uy
madığı. Türk - Yunan ilişkilerinin içinde bulunduğu 

koşullarda nazarı itibare alınarak şimdilik bir cevap verilmemesinin uygun olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında. Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1940 1976
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(Dilekçemin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, a\dresi ve dikkçe özetıiyk komisyon karan)

879/879 - 5 . 3 .  1974 
4393/4393, 949/949 
MEHMET ER 
Kethüda Mah.
İbrahim Abaka eliyle

(Dilekçi : Madalya talebinde bulunuyor.)
Millî Savunma Bakanlığının 21 . 5 . 1974 gün ve 

4063.1-564-74 madalya (idarî/9’a) 108553 sayılı cevabî 
y a ’.ısında ; Kuvayı millîyecilerin 6 6  sayılı Kanuna göre 

AKHİSAR I Kasım 1926 tarihine kadar T. D. M. Meclisine müra 
caatla madalyalarını almaları gerektiğini, 977 sayılı K a
nun gereğince de bu tarihten sonraki müracaatlara ma
dalya verilemediğini bildirmektedir.

(iereği düı^ünülclü : Dilekçinin yukarda <>zcti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında, Komi.syonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal göriilnıediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1941 1076

883/883 - 5 . 3 .  1974 
BEKİR GEZER
Yenice Mah. Gediz Sokak No. : 28

(Dilekçi : 7 yıllık geçmiş hizmetinin borçlanmak 
suretiyle hizmetine eklenmesini istemektedir.)

Mucur - KIRŞEHİR
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 6.6.1974 

"ün ve 20-7/24-526-015 sayılı cevabî yazısında : Dilek
çinin çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen hizmetlerinin, 
5434 sayıh Kanunun geçici 65 nci maddesinin borçlana

bilecek vazife ve hizmetlerle ilgili II . işaretli fıkrasında ve aynı kanunun 12 nci maddesi I. işaretli fıkrasın
da gösterilen kurumlarda g<îçmiş bir hizmet olmadığından borçlandırılmasma imkân olmadığı ve keyfiyetin 
ilgiliye duyurulduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında. Komisyonu- 
mu/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmedİKİnc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1942 5 . 2 .  1976

8 8 8 /8 8 8  - 1 5 .3 .1 9 7 4  (Dilekçiler : Hajik ilçesinde tekrar Askerlik Şu-
M EH MET KAÇAK ve ark. besi açılmasını istemektedirler.)
Hafik Belediye Başkanı

SİVAS
Millî Savunma Bakanlığının 20 Mayıs 1974 tarih ve 2401.634.74 Müf. Ş. sayılı cevabî yazısında : Bazı as

kerlik şubelerinin, personel miktarında ve bütçe harcamalarında tasarruf temini maksadıyle, ulaşım imkânları 
elverişli ve birbirine yakın il ve ilçelerde merkezîleştirm 2 cihetine gidilerek teşkUatlandınldığı, bu meyanda, re- 
organizasyon nedeni ile söndürülen askerlik şubeleri arasında bulunan Hafik Askerlik Şubesinin, vilâyeti Sivas’a 
bağlandığı, vatandaşın sıkıntısı ve teşkilâtın müşkülleri dikkate alınarak imkânlar nispetinde 1974 senesinde 
çok zarurî görülen yerlerdeki 31 adet askerlik şubesinin yeniden açılmasına karar vorildıiği, imkânların gelişti
rilmesi halinde, söndürülmüş şubelerden bir kısmının daha önümüzdeki senelerde açılması için etütler yapıldı
ğı ve bu meyanda. Hafik Askerlik Şubesinin açılmasının da dikkate alınacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklan nn dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idaıî mercie 
ait işlerden olma.sı ha.<«ebiyle Komisyonumuzca bir işi m yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

K arar No; Karar tarihi

1943 5 2.1976
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(Dilekçenin tarih ve Xo, su dle sahibinin adı, adres-i vc dikltç-e özetıiyk komisyon kam n)

900/900 - 1 5 .3 . 1974 (Dilekçiler : 10 yıllık hizmet sürelerinin borçlandırıl-
ALİ DEMfRBAŞ ve SAFA ÜNSAL mak sureliyle emekli hizmetlerine sayılmasını istemekte-
Kırşehir Adliyesi Zabıt Kâtibi clirler.)

KIRŞEHrR
Maliye Bai<anlığının 7 Kasım 1974 tarih ve 115625-627-3/967 sayılı cevabî yazısında . T. C. Emekli Sandı

ğı Genel Mü<iürlüğiinün iş’arından Tarım Kredi Kooperatifleri, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu şumu- 
lüne girmediğinden, buralarda geçen hizmet sürelerinin ne doğrudan doğruya ve ne de borçlanmak suretiyle 
emekliliğe tabi hizmetler meyanından sayılmasına imkân olmadığının ve bu konuda bir kanun çıkarılmasının da 
Sosyal Sigorta prensiplerine uygun düşmediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşi'niildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
hir (ş'em yapılmasına mahal K^riilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1944 5 .2 .1 9 7 6

901/901 - 5 .3 .1 9 7 4  (Dilekçi : Geçirdiği î  kazası sonucu haklarının ve-
İSMAİL DUMAN rihncsini istemektedir.)
Sanayi Mah. İğdeli Sok. No. . 26

ELAZIĞ
Çalışma Bakanlığının 13 .9 .1974  gün ve 9.2.3/2-536,18166 sayılı cevabî yazısında ; İlgilinin durumunun in- 

celen<Jiği, başvurması ile ilgili olarak, Elâzığ Bölge Çalışma Müdürlüğünce kendisine gereken bilginin verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşiimildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bîr işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarifli

1945 5 .2 .1 9 7 6

904/904 - 5 .3 .  1974 (Dilekçi : Ormancılık hizmetlerinden köyleri halkına
RAMAZAN BİJYÜKK'ESKtN yeterli iş verilmediğinden, ücretlerinin kısıtlandığından

Demirköy - KIRKLARE'Lİ şikâyet etmektedir.)

Orman Bakanlığının 9 .5 .1 9 7 4  gün ve 4310-12/4/1245 sayılı cevabî yazısında : Müştekinin dileğinin tetkiki 
maksadıyle yapılan incelemede; Demirköy işletmesinde üretim bakımından önceki yıllara nazaran bir azalma
nın söz konusu obnadığı, köylü haklarının 1744 sayılı Kanunun öngördüğü hiçimde verildiği mağdur edilme
melerine özellikle itina gösterildiği bildirilmektedir.

Gereği diişünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

1946 5 .2 .1 9 7 6

907/907 - 5 .3 .1 9 7 4  (Dilekçi : Elektrik Kurumuna olan borçlarının af-
HAŞAN BtJLlBt)L fedilmesini istemektedir.)
Yeşiilova Köyü Muhtan

Gediz . KÜTAHYA
Türkiye Elektrilt Kurumu Genel Müdürlüğünün 23 . 5 . 1974 gün ve 252/779/8101 sayılı cevabî yazısında : 

Köye katılım ve trafo dcğiş’kliği dolayısıyle borcu kalmadığının iletilmiş okluğu bildirilmiştir.
Gcre^ düşünüldü : Dilekçim’n >ııkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iJgili ve yetkili idari merdcc 

yerînc getirildiği cihetlc. Komisyonumuzca bir işlem yap'imasına mahal KörUlmediğine oy birliğiyle karar verikli.
K arar No. Karar tarihi

1947 5 . 2 . 1 9 7 6



913/913 - 5 .3 .  1974 (Dilekçi : Maaş ve ikramiyesinin verilmesini istemek-
M. NECATİ KÜÇÜKGÜZEL tedir.)
Küplüce Atlasçiçek Sk. G/4 No : 3

Beylerbeyi - İSTANBUL

Millî Eğitim Bakanlığının 10 . 5 . 1974 gün ve 213.827-A/l/084164 sayılı cevabî yazısında : Yeniden tanzim 
edilen hizmet cetvelinin, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne verilmek üzere 1 4 .3 .1 9 7 4  tarihinde di
lekçi tarafından Bakanlıktan alındığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklan.:n dilekçesinde vaki isteği Eıakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar taırihi

— 29 —

(Dilekçıeııım tarih ve Xo. su dle sahibiııîn adı, ve dik'kç^ özetâyk komiisyoiı karan)

1948 5 .2 .1 9 7 6

914,914 - 5 .3 .1 9 7 4  iDilckçi . / j  isteğinde bulunmaktadır.)
AVADİS AKDEMİR 
Arkboyu No : 20

Pütürge - MALATYA^

Çalışma Bakanlığının 8 . 10. 1974 gün ve 9.3.21/24/19845 sayılı cevabî yazısında : İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğüne gereken talimatın verilmiş olduğu, anılan Kurumun da, dilekçiye isteğiyle ilgili bir ce
vap gönderdiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkJan?n dilekçesinde vaki ist^ i ilgili ve yetkili idari mercice 
yerine getirileceğinden Komisyonumuzca bir işlem yap imasına mahal görülmemiştir.

Karar No. Karar tarihi

1949 5 .2 .1 9 7 6

946/946 - 8 .3 .1 9 7 4  (Dilekçi : Borçlusu yabancı ülkede bulunan hir ilâ-
RIZA ERYILMAZ >nnı Türkiye’de infazını istemektedir.)
Hamidiye Mah. Cedidler Sok. No. ; 42

SENtRKENT

Adalet Bakanlığının 6  Mayıs 1974 tarih ve 134-^9 say lı cevabî yazısında : Dilekçinin dileğinin incelendiği; 
evvelce aynı mahiyetteki müracaatı üzerine kendisine 29 Ocak 1973 gün ve 2832 sayılı yazı ile. Federal Almanya 
ve Türkiye arasında henüz bir adlî yardım anlaşması yap İmamış bulunduğundan, ilâmın Tebligat Kanunu ve tü 
züğü gereğince borçluya tebliğ edilmes’inden öteye bir işljmin yapılmasının mümkün olmadığının duyurulmuş ol
duğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüMü : Dildkçinin yukarda özeti açıklan '.n dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

1950 5 . 2 . 1 9 7 6



954/954 - 1 1 .3 . 1974 (Dilekçi : Eşinden aylık bağlanmalını talep etnıekie-
H A Y R İ Y E  O r N N E M E Z  dır.)
Büyük thsaniye Mah. Kunun Sok. No. : 8

K O N T Y A

r. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 11 .5 .  1974 gün ve 20-4/32-451-55 sayılı cevabî yazısında ; Di
lekçinin raporunun Sandık Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucunda «zeyl raporuna göre durumunun 1239 sayılı 
Kanunun geçici maddesine uygun olmadığına» şeklinde tasdik edilmiş olduğu, bu sebepten 1239 sayılı Kanuna 
göre aylık bağlanmasına imkân görülemediğinin Müdürler Kurulunca karara bağlanmış olduğu bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Uiickçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumu/ca 
bir i.>lcm yapılmasına mahal söriilnıcdiğine oy birliğiyle karar verildL

Karar No. Karar tarihi

— 30 —

( Diılekc^eııin t^rlh ve No. su il<i sahibiidn adı, aidneîüi ve diLekg<i üzetiyk komdsyon kanarı)

1951 5 .2 .1 9 7 6

956,956 - 1 1 . 3 .  1974 . (Dilekçi : İntibak işleminde yanlışlık yapıldığı li
TUNC ER ÇELEN.SOY hctle yeniden tetkikini istemektedir.)
Vakıflar Md. Mülhak Vakıflar Memuru Vakıflar Genel Müdürlüğünün 8 Haziran 1974 tarih

İZMİR vc 12-219 sayılı ccvabî yazısında : Dilekçinin Ankara 
Belediyesinde lise mezunu olarak 1968 tarihinde göreve 
haşladığı, 1971 tarihinde İzmir Vakıflar Müdürlüğü em

rine naklen tayin cdilinceye kadar 13 ncü dereceden maaş aldığı, yüksekokulu 10 . 3 . 1971 tarihinde bitir 
diği; yüksekokul mezunu olduğu Mart 1971 yılına kadar geçen süresi tahsilinin giriş derecesinin altında kal
dığından K. H. K. 2 vc 8 ’e göre müktesebine ilâve edilmesinin mümkün olmadığı, mezuniyet tarihinin 
10 . 3 . 1971 olduğu dosyasının tetkikinden anlaşılmış olduğu ve mezuniyetini müteakip 13 ncü dereceden
10 ncu dercceye çekildiğj, ayrıca 30 . 11 . 1970 tarihinden önceki mezunlan ilgilendiren ek geçici maddelerin 
tatbikinin mümkün olmadığı, 1973 tarihinde 10 ncu derecenin 3 ncü kademesine terfii yapılmış olup başkaca 
bir işlem yapılamayacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : l>ilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1952 5 . 2 .  1976

959 959 II .3 .1974 (Dilekçi : Haşhaş alım ve satış fiyatları hakkmda
HÜSAMETTİN EĞRİ şikâyette bulunmaktadır.)
İbik köyü Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1 . 6 . 1974 gün

İSKİLİP vc IV-13, 16-743 sayılı cevabî yazısında ; Üretilen Af
yon sakızının alım işlemlerinin Toprak Mahsûlleri Ofi 
since yapılmakta olduğu ve Bakanlar Kurulunca tespit 

edildiği, nitekim son defa 7 ilde üretilen 1972 T973 ürünü afyonların 5 . 8 .  1972 gün ve 7/4467 sayılı Karar 
name ile tespit edilen fiyatlar üzerinden alındığı bu itibarla dilekçe sahibinin ileri sürdüğü afyon alım ve 
satış fiyatlarının gerçeğe uymadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda K om isyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1953 5 . 2 .  1976



960/960 - 1 1 . 3 .  1974 (Dilekçi : Orman Genel Müdürlüğünün ili>isiz tutu-
HASAN SÜME ı.tundan ve son Jntihak durumunun hildirilmediğinden
259 Sokak Doğuş Apt. No. . 65 12 ıkâycf etmektedir.}

Hatay - İZMİR

Orman Bakanlığının 24 . 5 . 1974 gün ve R-254 sayılı cevabî yazısında ; Dilekçinin intibak çizelgesinin 
bir nüshasının emekli iken ikamet ettiği adrese, diğer nüshasının da T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlü
ğüne gönderildiği, posta zimmet defteri kayıtları ile sabit olduğundan bir zararın bahis mevzuu olmadığı, 
müteakip müracaatlarından sonra Genel Müdürlükçe yeni adresine gönderilen intibak çizelgesinin fotokopisini 
22 . 3 . 1974 günü almış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
ıncrclce yerine getirildiği cüıetle. Komisyonumuzca b!r i l̂em yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 31 —

(Dilekçenin tonih ve Xo. su ik* sahibinin adı. ve clikkçe özetiyle komisyon kararı)

1954 5 . 2 .  1976

970/970 - 13 . 3 . 1974
Av. AVNÎ OLCAY ve Av. FUAT TÜRK ER 
Çarşıkapı Divanı Ali Sokak No. ; 6 Bizim Han 
No. : 4 İSTANBUL

(Dilekçiler . Telefon müracaat sahiplerinden hir 
rnktar ücret alınması ve gerçek ihtiyaç sahihinin arat
tırılarak sayısının kısıtlanmasını istemektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının 1 1 . 7 .  1974 gün ve 12.906-5158/10803 sayılı cevabî yazısında ; Telefon abonele
rinin devir haklarının kaldırılması hususunda kanun t:îklifi hazırlanmış olup. Başbakanlığa sunulmuş olduğu, 
abone olacaklardan bir miktar avans alınmasını temin için 6145 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve gerekçesi ile ilgili çalışma! .rın sürdürüldüğü bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istej^ kanun teklifi veya tasa- 
nsma konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çal «ımalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuza bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1955 5 . 2 .  1976

975,975 - 13 . 3 . 1974
MEHMET VATAN
Ankara Topraik İskân Müdürlüğü

(Dilekçi : Geri alınan arazisine mukabil 
{irazi verilmesini istemektedir.)

yeniden

ANKARA

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1 1 . 7 .  1974 gün ve 16 - 72/14578 04« 12 sayılı cevabî yazı
sında: Dilekçiye elinden çıkan araziye mukabil zeytini k verilmesinin şart olmayıp, mahallî imkân ve şartla
ra göre, muadeleti tespit edilmek suretiyle zeytinlik olmayan yerlerden verilebileceği gibi, kısmen 'aeytin 
lik ve kısmen boş arazi veya tamamen zeytinlik arazisinin de verilmesinin mümkün olduğu, tapusu hükmen 
iptal edilen arazisine karşılık, mukabil arazi miktarının hesaplanarak verilmesi hususunda Bursa Valiliğine 
talimat verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilckçinijı yukarda özeti açıkl ınan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
d e müracaatı gerektiği çihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1956 5 . 2 .  1976



979j979 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi : Malmiidürünün görevini kötüye kullan
MIZHMET A YSE VER ılığından bahisle, hakkında tahkikat açılmasını istemek
Çarşı M ah. Şoför tcdir.)

BOZDOĞAN
Maliye Bakanlığının 14 . 2 . 1975 gün ve 143465 - 258/5381 sayıcı cevabî yazısında; Aydın Valiliğinden 

alınan yazıdan, ihbar konularının, kanun ve nizamlara göre dairenin görefvi içinde yapılmış muameleler oldu
ğu, dilekçinin bu konularla ilgili olarak şikâyette bulunmayı alışkanlık haline getirdiği ve bu halin Malmüdü- 
rüne karşı şahsi kininden ileri geldiğinin anlaşıldığı ve bu nedenle ilçe Malmüdürü hakkında bir işlem yapıl
masına mahal görülmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili Komisyo- 
mercic ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapüınasına mahal göriümediğbıc oy birli
ğiyle karar verildi. Karar No. Karra tarihi

— 32 —

i Dilekçenin ta.nlh ve No. su ile sahibinin a*dı. aıdıe^i ve diLekçe üzetiyk komisyon kanan)

1957 5 . 2 .  1976

981 981 - 1 3 . 3 .  1974 (Dilekçiler : Yol güzergâhının Gahor kapısından
ÖMER USLU geçmesini istemektedirler.)
Günedoğmuş Köyü Muhtarı ve arkadaşları

■Şırnak - SİİRT
Köy İşlen ve Kooperatifler Bakanlığının 9 . 7 .  1974 gün ve 4235 sayılı cevabî yazısında; Vaki müra

caatın Siirt Valiliğine intikal ettirilmiş olduğu ve vilâyetçe ilgililere bu hususta gerekli bilginin verildiği 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetküi idari mcr- 
cice yerine gethileccği cihetler. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma maha) görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1958 5 . 2 .  1976

983/983 - 1 3 . 3 .  1974 (Dilekçi : Sanığın âdil bir şekilde yargılanarak cc
FEVZİ AKSOY zalun dini masını istemektedir.)
Karain Köyü

Ürgüp - NEVŞEHİR

Gcıeği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı
organlaıına intikal ettiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1959 5 . 2 .  1976

985/955 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi : Eşinden dolayı bağlanan aylığının arttı-
ASİYE AKGÜN , nlmasmı istemektedir.)
Havzan Mah. Buzhane Sokak İlkokul yanı

KONYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya ta.sa- 
nsına konu teşkil eylettiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde> 
.sine ait işlerden olmasa hasebiyle Komi.syonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1960 5 . 2 .  1976



986/986- 13 . 3 . 1974 (Dilekçi : Orman teşkilâtı tarafından müdahale
OSMAN NURİ GİILTEK İN  edilen yerin kendisine verilmesini istemektedir.)
Hilmfye Köyü

tNEGÖL
Orman Bakanlığının 19 . 8 . 1974 gün ve 5058-39 sayılı cevabî yazısında: Dilekçi aleyhine İnegöl Asliye 

Hukuk Mahkemesinde tapu iptali ve men’i müdahale davası açıldığı, ve kararın kesinleştiği, bu defa m ah
kemece menedilen yere, davalının oğlunun tecavüzde bulunduğu, bu suçundan dolayı İnegöl Sulh Ceza 
Mahkemesinde dava açıldığı ve devam etmekte oldu ğu bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği Komisyonumuz çalış
malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca 
l>ir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

— 33 —

(Dilekçenin tn.nlh ve No. su ile sahibimin a<lı, aidresi ve dilekçe özetiyle komdsyon kanan)

1961 5 .2 .1 9 7 6

990 990 - 1 3 .3 .1 9 7 4  (Dilekçiler: Kooperatiften ayrıldıkları halde hisse-
1114/1114 lerini alamadıklarından şikâyet etmektedirler.)
HANİFt DEMİR
Yenimahalle Karanfil Sokak No. : 20

UR FA
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 25 . 5 . 1974 gün ve 11.307/18/10380 sayılı cevabî yazısında: 

Güneydoğu Bakliyat Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden alınan yazıdan, dilekçilerin kooperatife teslim 
ettikleri mercimeklerin bedellerini vaktinde aldıkları, ayrılmaları hususunda ise kapitallerin vadesi için gereken 
işlemin yapılacağı sırada, Kooperatif Genel Kuruluna katılarak oy kullandıklarını, durumlarının yeni kuru
lacak Genel Kurula intikal ettirileceğini ve alınacak neticeye göre işlem yapılacağının anlaşıldığı bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vâkî isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercicc yerine getirileceği cihetle. Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1962 5 .2 .1 9 7 6

991/991 - 13 . 3 . 1974 (Dilekçi : Önceden borçlandığı sürelere ait hizmet-
CAVİT AKGÜL lerinin ihyasını istemektedir.)
Mestanzade Mah. 379 Sokak No. : 5

ADANA
(,'alışma Bakanlığının 13 . 9 . 1974 gün ve 9 . 2 . 3'2-537 ' 18201 sayılı cevabî yazısında: 506 sayılı Sos

yal Sigortalar Kurumu yasasına 1186 sayılı yasanın 21 nci maddesiyle eklenen geçen hizmetlerin borçlan
dırılması ile ilgili geçici 3 ncü maddesi Anayasa Mahkemesinin kararıyla. Sosyal Hukuk devleti ve eşitlik 
ilkelerine aykırı bulunduğu gerekçesiyle esas yönünden iptal edilmiş bulunduğu söz konusu maddenin yerine 
geçerli olacak yeni bir kanun tasarısının hazırlanmak ta olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1963 5 . 2 .  1976 

(Sayı : 17)



1030/1030 - 1 5 .3 .1 9 7 4  (Dilekçi: Ani olarak yağan yağn\ur nedeniyle kö
HÜSEYİN ESER yün sel altında kaldığını, zarar gören ve hayvanları
İşbaşı Köyü ölen 14 aileye gerekli yardımın yapılarak mağdııriyet-

F.rciş - VAN ten kurtarılmasını istemektedir.)
İmar ve İskân Bakanlığınm 3 Temmuz 1974 tarih ve 1.03/65-23/İ239S sayılı cevabi yazısmda; 7269 ve 

1051 sayılı kanun yapıları ve amme tesisleri o yerin genel hayatmı etkiliyecek nitelikte zarar gören veya 
görmesi muhtemel olan afetlerde hak sahibi ailelere yardım yapılmasına amir bulunduğu, yayla da, ça
dırlarda meydana gelen zararlar nedeniyle 7269 ve I05I sayılı kanun hükümlerine göre Bakanlıkça yar
dım yapılamıyacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
nıercic ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(T>ilek(^onin tar.ih vc No. wSU ik  saliibimn adı, nıdri'si ve (lik'koc özetıiylo komisyon kanarı)

1964 5 . 2 .  1976

1053 1053 -1 8 .3 .1 9 7 4  (Dilekçi: Hakkında emeklilik izlemi yapılmasını
( EVDET Ö ZGİRGİN istemektedir.)
Utku M ah. Çarşı Bulvarı No: 80

MANİSA

T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 25 . 7 . 1974 gün ve 20-8/04.281.006 sayılı cevabî yazısında: 
Dilekçinin 1320 doğumlu olduğu, 65 yaşını 1 3 . 7 .  1969 tarihinde, mezkûr kanunların yürürlüğünden ön
ce doldurduğundan, hakkında 1 . 3 .  1974 gün ve 1377 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 
eklenen (n) bendi ve ayni kanunun geçici 1 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince borçlanma işlemi yapılarak 
Sandıkla ilgilendirilmesinin mümkün olmadığı bildirilmektedir

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1965 5 .2 .1 9 7 6

1056 1056 - 1 8 .3 .1 9 7 4  (Dilekçi: Kredi verilmesini istemektedir.)
VEHBÎ YILDIZ 
Uygur Köyü

Kulp - DİYARBAKIR
Ticaret Bakanlığının 15 . 6 . 1974 gün ve 14 (110.21 '21) - 13121 sayılı cevabî yazısında: Dilekçinin kre

di talebinin ziraî maksada matuf bulunmadığı, zrraat la ilgili olmayanlara kredi tevzi edildiği yolundaki id
dianın varit olmadığı, esasen ilgilinin besicilik yapmayıp celepcilikle iştigal ettiği, müşterek mülkiyete 
sahip olduğu ve çiftçrHkle de iştigal etmediğinden dileğinin yerine getirilemediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

• 1966 5 . 2 .  197r)
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( Dilokf'cniıı la-rih ve No. su ile sabibimn adı, aıtlıVsâ ve dilıekçe özê ıiyl-c komisyon kanarı)

1059/1059 - 18 . 3 j 1974 Dilekçi : Okullarda uygulanan çift tedrisattan şi-
FFİRHAT KIRIMŞELİOĞLU kâyct etmekledir.)
'I’uran Ma/h. Tepepınar Soka'k No. : 10

SUNGURLU
Millî Fiğitim Bakanljğının 17 .5 . 1974 gün ve 2535 sayılı cevabî yazısında: Bütçe yetersizliği sebebiyle ye

teri kadar okul binası yaptınlamadığmdan, bir kısım okul larda geçici olaraık ikili öğraöim uygulanmakta olduğu 
bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 
ait liflerden olması hasebiyle Komisyonunıu/.ca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. Karar No. Karar taniJıi

1967 5 . 2 ,  1976

1064/1064 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Piyasa durumu nazarı itibare alınarak fiyat
.ŞEVKt YILDIRIM  listelerinin normal ölçülerde arttırılmasını istemektedir.)
Kuşdili Cad. Efes İş ilan ı No. : 16/3

Kad^köy - İSTANBUL
Bayındırlık Bakanlığının 7 . 5 .  1974 gün ve A-04/2/ 202 sayılı cevabî yazısında : Dileğiyle ilgili olarak, di

lekçiye bilgi venilmi.ş olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz

ca bir işkîîn yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1968 5 . 2 .  1976

1071 10ı71 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Ölen eşinden maaş bağlanmasını istemek-
AYŞE ALTIN tedir.)
Dorehoyu So^kağı No. : 12 
Esnaf Mehmet Ali Güney eliyle

Kozlu - ZONGULDAK
T. C. EmekH Sandığı Genel Müdürlüğünün 31.5.1974 gün ve 20-6;24-797-70 sayıh cevabî yazısında :
1214 sayrh Kanunun 10 ncu maddesin'in <a) fıkrası gereğince bir yıllıik sürenin geçirilmiş olması nedeniyle 

haiklarmda işlem yapılarak ayluk bağlanmasının kanunen mümkün olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıkl ijnan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 

ait işk^rden olması hasebiyle Komsyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gtVrülmediğine oy birliğiyle karar 
verikli. Karar No. Karar tarihi

1969 5 . 2 .  1976

1079/1079 - 20 . 3 . 1974 (Dilekçi : Suçlunun yetkili makamlarca takip edil-
MEHMET AKDAG mediğinden şikâyet etmektedir.)
Reşadiye Mah. 55 Sokak No. : 22

Güney - BALIKESİR
İçişleri Bakanlığının 11 Haziran 1974 tarih ve 127822 sayılı cevabî yazısında; Dilekçinin şikâyetimin Adalete 

intikal ettirildiği, anoak dava hakkında Gönen (ilçesi C. Savcılığınca takipsiziik karan verildıiği bildiriJmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 

bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.
Karar No. K arar tarihi

1970 5 . 2  ,  1976
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( D i l e k ç e n i n  t a r ih  vo, \ o .  s u  ile  t a b ib in in  a d ı,  aıdros-i v e  d ilıo k ç c  ö z e tâ y le  k o m d sy o n  k a n a n )

1082 1082 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : İskân yoluylc tahsis edilen evlerin nnksan-
HASAN BULUT ve Ark. lannm tamamlanmasını istemektedirler.)
Yeai Mah. GiSçmen Evleri 18. Cad. No. ; 50

KAYSERt
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 11 Temmuz 1974 tarih v'e Isk. Ts. 1.3630/4105-6-2622/14616 sayılı 

cevabî yazısında; m-ezkûr evlıeri'n elektrik, su ve kanalizasyon tesisatlarının belediyece tamamen yaptırıldığı, 
hiçbir noksan (kalmaması dolayısıyle evlerin kendilerine verildiği, belediye 'ile aralarında yapılacaik aıbone üc
retlerinin de da'irece ödenımasim talep ettikleri, bu durum karşısında yaptlaca'k her hangıi bir muamele bulun
madığı bildi nilmCk'tedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla nan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1971 5 , 2 .  1976

1086/1086, 1088/1088 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : İskân edilmelerini istemektedirler.)
MEHMET ERZEN VE MİRZA TETİK

SİİRT

Köy işleri ve Kooperatifler Baıkanlığınm 24 Mayıs 1974 tarih ve İç. Isk. III. 3191-83-19-1895 sayılı cevabî 
yazrsında : Ailelerin Siirt il merkezinde isikâna tabi tutulabilmeleri için 2510 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gareğinc2 valiliğin mütalâası almdığı, verilen mütalâada; hayvancılıkla uğraşan bu k'imselerin mer'a olanak
ları yüzünden, >iî merkezinde tarımsal isikânlarmın mümkün olmadığının, şehirsel imkânlarmın ise arsa imkân
sızlıkları şchirciiik ve asayiş seoebiyle, mümkün olamayapacağınm ancak il hudutları dahilinde a'^azi kaynağı 
temin edilecek yerde tarımsal iskânlarının müm^kün olabileceğinin anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapıhnasına mahal görülmediğine oy bir liğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1972 5 . 2 .  1976

1099 1099 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçi : Madalya talebinde bulunuyor.)
İSMAİL MENDERES
Karacaali Mah. Alançeşme Sok. No. ; 11

Tire - İZMİR
Millî Savunma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 tarih ve 4063.1-576-74 madalya (İdarî 9a) 108542 sayılı ceva

bî yazısında; Bu gibi şahısların 66 sayılı Kanuna görel Kasım 1926 tarihine kadar İstiklâl madalyalarını al
mış olmaları gerektiğinden, 977 sayılı Kanun gereğince bu tarihten sonra müracaatı olanlara madalya verile
meyeceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılma.sına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1973 5 . 2 * 1976
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( l>ilek(^eiLİıı laııiJı ve ı\o . su ik* sahibimin aılı, adrosi vo dikkc^o üzetiyk  küiıûsyoıı kararı)

1104/1104 - 23 . 3 . 1974 (Dilekçiler : İşçilere dağıt ılmakta  olan buğday, yağ
HAKKI rURNAGÖL ve ark. v.v. ,"//>/ }^ıda ifiaddelerinin her yıl noksan dağıtıldığın-
Sergen Bv)l. Orman işçileri VİZE dan şikâyet e tmektedirler.)

Orman liakanlığmın 30 Mayıs 1974 tarih ve 32110-1 356 sayılı cevabî yazısında; Dünya Gıda progra
mınca hibe olarak verilen ve orman işçilerine karşıhksız olarak dağıtılan gıda maddelerinin ancak Dünya gı
da pıogr?mından teslim alındıkça dağıtılabildiği, buna göre dilekçilerin iddialarının gerçek olmadığı ve dağı
tımda bir usulsüzlük bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komis>yonu- 
mu7.ca bir i<̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

1974 5 . 2 .  1976

1106, 1106 - 27 . 3 . 1974 (D i lek ç i  : B orç landığ ı  süre lere  ait h izm etler in in  ıh-

S. YILDIRIM AYRAL y a  ed ilm es in i  is tem ek ted ir .)

Hreğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. PTT Gümrükleme 
Md. Tediye Şefi Karadeniz - F R E öl.l

C,'alışma Bakanlığının 29 . 6 . 1974 tarih ve 9.2.3/2-547 12225 sayılı cevabî yazısında; Dilekçinin durumu
nun incelendiği ve iptal edilen 1186 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle eklenen geçici 3 ncü maddenin yerine ge
çerli olacak yeni bir kanun tasarısı hazırlanmakta olduğu bildirilmektedir.

Gereği dü<>ünük1ü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

1975 5 . 2 .  1976

1İÜ9/ 1109 - 2/ . 3 . 1974 (D i lek ç i  : Tarlasının haksız  o larak  e linden a lınma-

AHMET BAYAZİT sm d a n  ş ik â ye tç i . )

I'erzidere Köyü
Kofçaz - KIRKLARELİ

Adalet Bakanlığının 18 Mayıs 1974 tarih ve 66 Mt. 74-3 15205 sayılı cevabî yazısında: Yüksek Hâkimler 
Kurulu Başkanlığınca soruşturma yapılmasına yer olm dığma karar verildiği vc sonuçun dilekçiye iletildiği 
bildirilmektedir.

Gereği dü ^ n ü ld ü  : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonu
muzca bir işlem yapılmasına malıal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1976 5 . 2 .  1976
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(D ilekçen in Uııûlı vc Xo. su ile .sahibinin a<lı, adresi ve dik'kçe ü/-eliylc kanûsyon kanarı)

İ l i l  1111 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçiler : S ürm ene  m erkez  jandarma karakol ko-
HASAN ÇELİKTAŞ ve ark. m uianı taraf unlan dövüldüklerinden  .şikâyet e tmektedir-

Sürmene’de esnaf SÜRMHNE ler.)
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 24 Mayıs 1974 larih ve 4006-9488-74 tyn. Ş. Astsb. Ks. 

sayılı cevabî yazısında: 'Dövme olayının adiiyeye intikal etmiş olduğu ve Sıjrmcne ( umhuriyet savcılığınca 
takibat yapıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü<}iinüldii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına intikal ettiği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasehiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

1977 5 . 2 .  1976

1113 1113 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : 4 yıllık k ıdem  zam m ın ın  verilerek. Binha-
RAF-ET G İRG İN  terjiini is temektedir.)

Bayrak Garnizonu No, ; 15
Bayrak - ANKARA

Millî Savunma Bakanlığının 30 Mayıs 1974 tarih 26104 3/D-1-12-974 sayılı cevabî yazısında: Askerî 
Yüksek İdare Mahkemesince, Danıştay 5 nci Dairesince verilen kararın ortadan kaldırıldığı ve Binbaşılığa 
vükselme işleminin iptal edildiği; bu durum üzerine dibekçi tarafından Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 
Bakanlık aleyhine dava açıldığı ve Bakanlıkça 1 nci Savunmanın yapıldığı, ileri sürülen müktesep hak duru
munun idarece tesis edilen işlemlerle alâkalı olduğu ilgili hakkında idarenin re'sen bir işlem tesis etmeyip, Da
nıştay’ca verilen yargı kararım infaz ettiği. Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kararı ile Danıştay'ın kararı
nın ortadan kalktığı ve yok hükmünde olan bir karara gi^re tesis edilen işlemin, yeni karara uygun şekilde 
değiştirilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinde incelemekte olduğu cihctle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1978 5 . 2 .  1976

1118 1118 - 27 . 3 . 1974 (D ilekçi : İntibakında yanlışlık yapıldığından .şikâyet

VASFİ ER KUT etmektedir. ı
Tekmezar Mah. Taşangil Sok. No. : 9

MALATYA
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 20-5-1974 tarih ve 20,2 324156/25.891.49 sayılı cevabî yazısın

da; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun 1327 sayılı kanunla değişik 2 sayılı kanun hükmün
de kararnamenin ek geçici 2 nci madde E fıkrasının 111 nci bendinde «3656 sayılı kanun ile ek ve değişik
likleri gereğince barem içi memurlar için tespit olunan en düşük derece tutarının altında geçen sürenin (3) yı
lının değerleneceği ve artan sürenin dikkate alınmayacağı» hükmünün amir olduğu vc bu nedenle ilgili hak
kında 8 nci derece 3 ncü kademe üzerinden yapılan işlemde herhangi bir yanlışlık bulunmadığı bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari mer
cie ait işlerden olm ası hasebiyle K om isyonum uzca bir işlem yapılm asına mahal görülm ediğine oy birliğiyle

karar veriMi. ‘ Karar No. Karar tarihi

1979 5 . 2 .  1976
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( l>ik‘k(jeııin tai'ûh ve No. su ile sahibiııiıı adı, adresi ve dilıekçe özetâyk komıisyoıı kanan)

1121, 1121 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçiler : Y e m  kredisinden faydalanainadıkların-
AHME-:r AK(,'ORA ve ark. dan yakmıyorlar.)
Samandöken Köyü Muhlarlığı KARS

Gıda - larım  ve Hayvancılık Bakanlığının 16 . 5 . 1^74 tarih ve VI-21 1092 sayılı cevabî yazısında: Kars 
ili ihtiyaç komisyonunca tanzim edilen hasar tespit raporunda Göle ilçesi gösterilmediğinden yem kredisinden 
yararlanamadığı bildirilmektedir.

Gereci düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie ait i<̂ lerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iü̂ lem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1980 5 . 2 .  1976

1122/1122 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçi : Arazilerinin zorla elinden alındığmdan ^i-
VELİ UZUN ÇAY kâyet e tmektedir.)

Kahramanmaraş Namık Kemal Mah.
KAHRAMANMARAŞ

İçişleri Bakanlığının 3 . 6 .  1974 tarih ve 23364/43-330/4950 sayılı cevabî yazısında; Şikâyetçinin iddia 
ettiği arazi ihtilâfının mahkemeye intikal etmiş olduğu, Kahramanmaraş Asliye Hukuk Hâkimh'ği ve tapulama 
mahkemesinde davalarının derdest bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarınca halledileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1981 5 . 2 .  1976

1127 1127 - 27 . 3 . 1974 (D ilekçi : G örevli  tayin edilmediğinden, camiin iho-
BEKİR ()NC'(I kapalı kaldığından şikâyet e tmektedir.)
Yalvaç Kazlıçay Kasabası İSPARTA

Diyanet İşleri Başkanlığının 4 Temmuz 1974 tarih vc 13646 sayılı cevabî yazısında: Kozluçay kasabası ca
mii imam hatipliğine imam Mustafa Bağcı'nın tayin edildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idarî mer- 
cice yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. K arar No. Karar tarihi

1982 5 . 2 .  1976

1 1 2 8 / 11 2 8  - 27 . 3 . 1974 (D dekç i : E m ek l i  m a o f  farklarının verilmesini iste-
C'EMAL ARAL inektedir .)
Pazar Mah. Karacaoğlan Sok. No. ; 22 '

SAMSUN
Maliye Bakanlığının 28 Mayıs 1974 tarih ve 11562 ^-624 15982 sayılı cevabî yazısında: Maaş farklarının 

Bakanlar Kurulunca belirtilecek zaman, şekil ve usule göre ödendiği, en son 4 aylık maaş farklarının da yi
ne aynı hükümlere göre, 1974 bütçe yılında çıkarılacak bir kararname ile Emekli Sandığınca ödeneceği bildi
rilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

1983 5 . 2 .  1976
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(D ilo kçe ııiıı tarıiJı ve Xo. su i k  siiluibimıı adı, akli'vs.i vo diİK'kf^e özeljiyl'e koDiisyoıı kanan)

1129 1129 - 27 . 3 . 1974 (Dilekçiler : Prim borcuna itiraz etmektedirler.)

OSMAN ÇİLESİZ ve ark.
Kırıkhan 408 Evler Kırıkhan - HATAY

Çalışma Bakanlığının 5 . 6 .  1974 tarih ve 9.2.3/2-5İ8 10429 sayılı cevabî yazısında; Dilekçilerin itirazları
nın incelenerek red edilmiş olduğu, bahis konusu kararın iptali hususunda 506 sayılı Kanunun 79 ncu madde
si hükmü gereğince yetkili iş mahkemesine başvurulm asının icabctmekte olduğu, bu mevzu da Genel M üdür
lükçe herhangi bir işlem yapıirrvasına kanunen imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yuiiarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or- 
ganlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir i l̂em yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

1984 5 . 2 .  1976

1148/1148 - 29 . 3 . 1974 (Dilekçi : İcra dosyasında tahrifat yapıldığından ^i-
MURATBAKAN AR DEŞEN kâyet e tmektedir.)
Dava Takipçisi Ardeşen - RİZE

Adalet Bakanlığının 6 Kasım 1974 tarih ve 41008 sayılı cevabî yazısında; Dilekçinin şikâyeti üzerine ya
pılan incelemede, icra dosyasında tahrifat yapmaktan sanık Sabri Alçın ve sahte evrak tanziminden sanık 
olanlar hakkında takipsizlik karan verildiği, yapılan işlemlerde usul ve kanun hükümlerine uymayan bir cihet 
bulunmadığının anlaşıldığı ve keyfiyetin dilekçiye iletildiği bildirilmektedir.

Gereği dü<^nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istepi hakkında Komisyonu
muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tanhi

1985 5 . 2 .  1976

1217/1217 - 8 .4 .1 9 7 4  (Dilekçi : 9 aylık maa^ farklarının 2 nci ve 3 ncü
KEMAL CİHANOĞLU taksitlerinin ödenm ediğ inden  ş ikâyet e tm ektedir .)

Atatürk Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni
Turhal - TOKAT

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 10 Haziran 1974 tarih ve 3931 - 74 - 270. 3152 'M. I.
D. Ks. sayılı cevabî yazısında : Gaziantep 23 ncü Sy. J. Tuğ. Kumandanlığının telsiz mesajından, dilekçiye 
2 220 Tl. tahaikkuk ettirildiği, bu hakedişinin 1, 8 inin dileçinin adresine gönderildiği, ancak ilk maaş aldığı 
saymanlık olan Kırıkhan Mal Müdürlüğünün 2 nci saymanlık durumundaki Hatay Muhasebe Müdürlüğüne 
ilgilinin alacak durumunu gösterir belgeyi zamanında göndermemesi, keza ilgilinin 124 ncü Sey. J. A. K. 
lığına mutemet dilekçesini göndermekte geciktiği, bu nedenle 9 aylık farkların 2 nci ve 3 ncü taksitlerinin 
ödenemediği, ödenemeyen artık alacağın Maliye Bakanlığının genel tebliği ile emanete alındığı ve noksanlıkla
rın giderilerek, ödemenin yapılabileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari nıer- 
cice yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahnl görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1986 5 . 2 .  1976
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(D ilekçoîiiîi tarllı vc Xo. su i k  salvibimin adı, adresi ve dilokoe özetiyle komıisyon k n m n )

1218/1218 - 8 .4 .1 9 7 4  (Dilekçiler : Hazine arazilerinin, kira ile fakir ve
İSMET ÖZDEM İR ve arkadaşları muhtaç çiftçilere verilmesini istemektedirler.j
Akkuyu köyü muhtarı

Reyhanlı - HA T A Y

Köy fşleri ve Kooperatifler Bakanhğının II . 7 . 1974 tarih ve 31 - 3! 14572 - 04806 sayılı cevabî yazı
sında : Hazine arazisinin kiralanması hakkında yönetmelik ve 448 sayılı tamim esasları dairesinde Hatay ilin
deki arazilerin kiraya verilmesi hususunda ilgili valiliğe gerekli talimatın verilmiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düvüniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer- 
cice yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1987 5 . 2 .  1976

1219/1219 - 8 . 4 .  1974 (Dilekçi : Yanlış kadrodan aylık verildiğinden şikâ-
BE D R E T T İN  DEM İRCİ O Ğ L U  yet etmektedir.)
Garp Linyitleri İşi. Mües. Soma Bölgesi. Muhasebe 
servisleri Grup Şefi

SOMA

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 4 Haziran 1974 tarih ve 112 056.9 949/26440 sayılı cevabî yazı
sında : 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek geçici 52 nci maddesine göre dilekçinin durumunun  
yeniden gözden geçirildiği, bu madde hükmünden yal uzca 4 ncü dereceden kadroya atanma hakkı tanınan
ların yani lise mezunlarının istifadesinin mümkün oLluğu ve dilekçinin konu ile ilgili olarak Danıştayda  
dava açmış bulunduğu bildirilmektedir.

Gereği dii^niildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumu/ çahşmala- 
rını düzenleyen 14() .sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait i^rden olması lıasei>iyle Komisyonumuzca bir işlem 
yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1988 5 . 2 .  1976

12201220 - 8 . 4 . 1 9 7 4  (Dilekçi : Kuraklık, yağmur ve selden zarar gören
BİNALİ Ö Z T Ü R K  köy halkına yeteri derecede uzun vadeli kredi verilme-
Börk Köyü Muhtarı sini ve ofis teşkilâtınm ilçelerinden alınmamasını iste-

Hanak - K A R S mektedir.)

Ticaret Bakanlığının 15 Tem m uz 1974 tarih ve 14/110.21/36/15432 sayılı cevabî yazısında ; Kuraklıktan 
% 50 nispetinde zarar görmeyen veya zarar gördükleri halde zamanında hasar tespiti yapılamayan il veya il
çeye bağlı köylerde çiftçilere de ödeme güçleri dahilinde mevzuat esaslarına göre hayvan yemi ve diğer konularda 

kredilerin vadelerinin kredinin güdeceği maksada ve mevzua göre tayin ve tespit edildiği, çiftçinin yıllık istih
sal masraflarını karşılamak, için açılan çevirme kredilerinin krediye konu mahsulün o yılki satış bedelinden 
tahsil edilmek üzere, azamî 1 yıl vade ile açıldığı, donatma kredilerinin jse Bankalar Kanunu gereğince 5 yıl 
vade ile verilmekte olduğu, bu itibarla müstahsillere azamî 5 yıldan fazla vade ile kredi açılmasının mümkün  
olmadığının Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü yazısından anlaşüdığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar vcriMi.

Karar No. Karar tarihi

1989 5 . 2 .  1976
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(I)jlt'k(M‘iıu ı tan'h vc Xo. su ile salıibitıin mlı, unlırsi v(> (fil<'kç(: (izelıLvlo, kuııüsyon k a ra rı)

1221 1221 - 8 . 4 .  1974 (Dilekçi : Yüksekokul mezunu olan ilkokul öğrc(-
VUNUS KURTOĞIAJ menlerinin fiiri!̂  derecesinin vc tavanlarnun yiikseltilmc-
l lacıali F’aşa Ikkokulu öğretmeni sini istemektedir.)

l-yüp - İSTANH Ul.

Millî Eğitim Bakanlığmın 21 Mayıs 1974 tarih ve 209.0 (12) H. - 90441 sayılı cevabî yazısında : 2 ve 8 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelere göre intibakta 30 . 11 . 1970 tarihindeki hukukî durumların esas 
cCİınnıası gerektiğind*;n 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra yüksekokul bitirmiş olması hasebiyle dilekçinin ek ge
çici 36 ncı maddeden faydalanmasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Gereci cUi^ünüklU ; Dilekçinin yukartla ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili İdarî 
mercie ait î l̂ertien olması hasebiyle Komisyonumuzca hir i l̂cm yapılmasma mahal görülmediğine oy birli
siyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1990 5 . 2 .  1976

12291229  - 8 . 4 . 1 9 7 4  (Dilekçi : Muayene ve tedavi masraflarının öden-
İSMAİL C A N B U L A T  SAKLAR meşini istemektedir.)
Ikbaliye Mah. Rasim Paşa Sok. No. : 42 6

Kadıköy - İST A N B U L

T. r .  Lmekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 28 . 6 . 1974 tarih ve 32 (17.726.000.0 - 9377 sayılı cevabî 
yazısında : Muayene ve tedavilerin usul, şekil ve şartlarını saptayan tüzüğün 1 Kasım 1973 tarihinden itiba
ren uygulanmasına başlanıldığı, bu nedenle, 1 Kasım 1973 tarihinden önceki tarihlere ait her türlü muayene 
ve tedavi giderlerinin sandıkça karşılanmasına kanunen imkân bulunmadığı ve bu sebepten dilekçinin dile
ğinin yerine getirilemeyeceği bildirilmektedir.

(•ereği diişüniildU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie ait işiertlen o!ması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılma.s.na mabal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1991 5 . 2 .  1976

1230; 1230 - 8 . 4 .  1974 (Dilekçi : Gezi tazminatının arttırdmasını istemek-
M E H M E T  ALİM ve ar^kadaşlan tedir.)
Millî Eğitim Müd. görevli gezici başöğretmenleri

BİNGÖL

Millî Eğitim Bakanlığının 21 Mayıs 1974 tarih ve 25520 sayılı cevabî yazısında; Beslenme eğitimi Gezi- 
zici Başöğretmenlerine 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre, yolluk karşılığı tazminat ödenmekte 
olduğu, söz konusu tazminatın günün şartlarına göre artırılması, hususunda Bakanhkca yapılan teklifin M a
liye Bakanlığınca uygun görüldüğü ve yolluk karşılığı tazminatın 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
aylık tutarların esas alınarak hesaplanacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesiiHİe vaki isteği ilgili ve yetkili idari mcr- 
cice yerine getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

V
Karar No. Karar tarihi

1992 5 . 2 .  1976
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(J>ilekç(*nin taııih v(‘ Xd. su ile saİLİbiıuiıı adı, niılııc.si ve özetiyle komasyon kanarı)

1233 1233 - 8 . 4 .  l')74 (Dilekçi : Terjiini sağlayarak özel kanun çıkarıl-
3447,3447 - 28 . 5 . 1975 masını islemekledir.)
O S M A N  K A R A T A N  
Yeni Sokak No. : 8

Yeniköy - İSTA NBUL
Ciereği dUı^üniildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa

rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çah^malarını »!ii/enleyen 140 sııyılı Kanunun 5 nci madde
sine ait liflerden olması hase'niySe Komisyonumuzca bir ijjlem yapılmasına mahal göıülmedtğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1993 5 . 2 .  1976

1235 1235 - 8 . 4 .  1974 fDilekçi : Kanım hükmimde kararnamelerle perso-
FİKRET EREN SO Y  lu’le tanınan haklardan faydalandırılmasını istiyor.}
Çiftlik Cad. 5/12

Rahçelievler - A N K A R A

Maliye Bakanlığının 23 . 9 . 1974 tarih ve 1I56C8 397I sayılı cevabî yazısında Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüği-inden alınan 28 . 8 . 1974 tarihli ve 20 - 2 92251 14 - 197 - 51 sayılı yazıda: Dilekçi Toprak  
Mahsulleri Ofisi şefi iken; emekliye sevk edilip. Emekli aylığı bağlandığı. Emekli ikramiyesi ödendiği, san
dık ınüdürJer ıkurulunun 14 . 2 . 1970 gün ve 5591/133 sayılı Karar ile emekli aylığının 1705 liraya yüksel- 
ti’ldiğinin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 13 27 sayılı Kanunla eklenen 2 nci maddesinin (b) fıkra
sının 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmesi nedeniyle, 1 . 3 .  1970 tarihinden önce bağ
lanmış emekli aylıklarının yükseltilmesinde uygulanacak eşitlik esaslarının, 7 . 2 .  1969 tarih ve 1101 sayılı 
Kanunla ek 2 nci maddesi uyarınca kurulan komisyon tarafından hazırlanan raporda belirtildiği şelcilde tes
piti, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış olduğu, bu karara göre ilgilinin durumu incelendiğinde, 1425 sayılı 
Kanun gereğince daha önce tespit edilen 2 nci derece, 1 nci kademesinde bir değişikliık olmadığmın anlaşıl

mış olduğu bildirilmektedir.
Gereği diiı^ünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir i?>Icm yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

1994 5 . 2 .  1976

1236/1236 - 1968/1968 - 20 . 8 . 1974 (D ilekçi: İş isteğinde hulıınuyor.)
M U S A  MALKOÇ  

Sollaklar Köyü
İZMİT

Çalışma Bakanlığının 12 . 7 . 1974 tarih ve 9.3.18/16 13010 sayılı cevabî yazısında: İş ve İşçi Bulma K u
rumu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verild.ği bildirilmektedir..

Gereği dü«;ünüldü i Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idarî mer- 
cice yerine getirileceği cihetle Komisyonı:muzca bir iş’em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1995 5 . 2 . 1976
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(i>iıU“k(M-ııiıı ta r ih  \ c  Xo. su ile sahibittin adı, nıdrctii ve dikîkçe ()/eti\’lo komisyon kîii'in-ı)

1238/1238 - 8 . 4 .  1974 
A B U Z A R  KARATA.^ ve arkadaşları 
Damlacık Bucağı

Kahta - A D IY A M A N

(Dilekçiler : Bucaklarına ait suyun, içme suyu ola 
rak ilçeye getirilmek istenildii’inden şikâyette bulun
maktadırlar.)

İçişleri Bakanlığının 2 . 10 . 1974 gün ve 2. D. R. I. 523.74.503.14 28051 sayılı cevabî yazısında: Damla
cık hudutları içerisindeki 24 litrelik sulama suyundau 17 litrelik kısmının Kâhta ilçesine getirilmesi için 
muhtarlıkla belediye arasında anlaşma yapılarak suyun bu kadar kısmının belediyeye teslimini müteakip 1968 
yıhnda İller Bankasınca müteahhidine ihale edildiği, suyun memba alanı ile depo yerinin istimlâkinin yapı
larak bedelinin sahiplerine ödendiği, tesisin inşasının bitmek üzere olup, çalışmaların devam ettiği bildiril
mektedir.

Gereği (lüşiiniildü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Konıisyonıı- 
mu/ca bir iîjlem yapdınasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1996 5 . 2 .  1976

1239/1239 - 8 . 4 . 1974 
T A H S İN  A Y D IN  ve ark. 
Baykent Köyü Muhtarı

(Dilekçiler : Köy yolunun deği^tirUrncmesim iste
mekledirler.)

A R P A H A N

Bayındırlık Bakanlığının 15 . 5 . 1974 tarih ve D.5017'276-Kars-10-74 sayılı cevabî yazısınJa :Adı geçen  
yol içm çeşitli güzergâh çalışmaları yapılmışsada şimdi kullanılan yoldan daha iyi bir çözüm bulunamadı
ğı ve onarılmak üzere yakın bir gelecekte programa alınmasına çalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin y:ıkai'da özeti açıküanan dilekçesinde vâki isteği ilgili ve .vetl'-ili idari nıer- 
cice yerine getirileceği cihetle Komisyonumuzca bir iş?cm yapılmasma mahal görülmediğine oy birKğlyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1997 5 . 2 .  1976

1241 1241 - 1 . 4 . 1974 
M E R Z U K A  D O Ğ R U E R
Kavaklıdere Paris Cad. Birlik Apt. No. : 31 16

A N K A R A

(Dilekçi : Zati eşyalarının tarafına verilmesine, 
satıcının durdurulmasını ve emniyete alınmasını iste
mektedir.)

Adalet Bakanlığının 11 . 5 . 1974 tarih ve 1974/4-5-2765 sayılı cevabî yazısında; Müştekinin iddiaları
nın varit görülmediği, yapılan işlemlerde usul ve kanuna aykırı bir cihct ve hâkime raci bir k-usurdan doğan 
uzatma bulunmadığı anlaşılmış olduğundan soruşturmaya lüzum görülmediği kararına varılmış olduğu bil
dirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda u/eti açıklanan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu- 
ınu/ca bir işîcm yapılmasına mahal gikülmcdiğ'ne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

1998 5 . 2 .  1976
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(D ilokçoııiu  tnnlh \<? Xo. su ile snhibim n adı. adresii vo dilekçe özetdvle komıisyon k a ra n )

1272 1272 - 12 . 4 . 1974 3317 3317 - 5 . 5 .  1975 (Dilekçi : 6 ayLk açık ücretleri ile 2 aylık ödeneği
H Ü SE Y İN  H Ü S N Ü  ÇELEBÎ (İkramiyesi) ni istemektedir.)
Hocaüveyiz Mah. Hüsrevpaşa Sok. No. : 5 
Apt. D: 6

Fatih - İSTANBUL
Gümrük ve l'ektl Bakanlığının 3 Haziran 1974 ta', İh ve 1699-3370 sayıh cevabî yazısında; Danıştay ka

rarı gereğince hizmet müddeti 22 sene 4 ay 20 gün oLiuğundan, 625 lira eski ücretlerinin nısfı üzerinden 
6435 sayılı Kanun mücibince 1 . 8 .  1958'dcn itibaren 6 aylık açık ücretleri ile, 6211 sayılı Kanunun muci
bince Ekim ve Aralık 1958 aylarına ait iki aylık ödeneğin 1 1 . 5 .  1961 tarih ve 338325 sayılı ödeme fişiyle 
tediye edildiği, diğer nısıf açık maaşiyle ödenmeyen yarım ikramiyesinin verilmesine mezkûr kanunlar 
gcrtğince imkân bulunmadığı bildirilmektedir.

Gereği diişiinüEdü : Ditckçsnin yukarda ö/eti açıklaan dik'kçesinde vâki isteği ilgiti ve yetkili İdarî mer
cie ait işlerden olması lıasebiyk* Komisyonumıı/ca hir işJem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
1999 5 . 2  1976

1273 1273 - 1 6 . 4 .  1974 (Dilekçi : Aylık göstergesinin 4 ncü derecesinin
KE M Â L  KÖSE ıici kademesine yükseltilmesini islemektedir.)
Edremit Vergi Dairesi Müdürü

E D R E M İİ
Maliye Bakanlığının 17 Haziran 1974 tarih ve 1155ÜO-2097-17672 sayılı cevabî yazısında; 657 sayılı D ev 

let Memurları Kanununa 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen ek geçici 43 ncü madde ile 
1-2-3 ve 4 ncü derece görevlerinde geçen sürelerin değerleneceğinin öngörüldüğü, Bakanlsk Tevkiiût Kanu
nunun 42 nd  maddesine göre istihdam da yaptır-lan görevin kadrosunun işgal etmek söz konusu olmadığm- 
dan, ilgilinin vergi dairesi müdürlüğü vapîığı 1969 - 1972 tarihleri arasındaki bu sürelerin, 43 ncü madde 

içerisinde mütalaasının mümkün olmadığı bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Oikkçinin yukarda özeti açıklaan dskkçesinde vâki isteği iSfiili ve yetkili idarü mer- 

cic ait isterden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birhğiyle 
karar verildi» Karar N o. Karar tarihi

2000 5 . 2 .  1976

1277 1277 - 16 . 4 . 1974 (Dilekçi : İhtiyarlık Sigortası Kanununun çıkarıl-
T O S U N  AYDTN masmı istemektedir.)
Mimar Sinan Mah. görenci Sok. (I) nci 
Çıkmaz No. : 1

Ö D E M İŞ

Sağlık ve Sosya! Yardım Bakanlığının 28 Mayıs 19 74 tarih ve 01804 sayılı cevabî yazısında; Sosyal Yar
dım ve hizmetleri programlamak, tesisler kurmak ve işletmeler açmak sosyal yardımlarla ilgili hizmetleri plan
lamak, geliştirmek amaciyle Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun tasarısının Bakanlıkça hazırlandığı ve Millet 
Mcclisi Başkanlığına sunulmuş olduğu bıldirilmcKtcdir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkîcnan dilekçesinde \âki isteği kanun (ekfifi veya tasa
rısına konu teşkil eykdiği cihetle Komisyonumuz ça’ışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden ohnası hasebiyle Komi.syonumuzca bir işlem yapıhnasına mahal görülmediğine oy birJI- 
ğiyle kamr veriMi. Karar N o. Karar tarihi

2001 5 , 2 .  1976



— 4G —

( D ili'ke rn itı ta rilı vc No. sıı ilo sahiljiııin  adı, aKİrosıi vo (li]'Pİ\oo (izetiyle komdsyon kararı)

19741285 1285 - 1 6 . 4  
ZE-Kİ T İM U Ç İN
T C D D  Haydarpaşa Garıntia Gişe Memuru

İST A NB UL

(Dilekçi : Âj riski zcımını verilmediği ve lojman da 
lahsis edilmediğinden şikâyet etmektedir.)

Ulaştırma Bakanlığının 20 Haziran 1974 tarih ve 
17 / 1 5579-9426 sayılı cevabî yazısında : İlgiliye malî 
İŞ riski zammı verilip verilmeyeceği hususunda Maliye 
Bakanlığının mütalaalarının alındığı; tadat heyeti üye

lerine nakit sorumluluğu bulunmadığı nedeniyle malî iş riski zammı vcrilemeyec;.-ğinin anlaşıldığı, bu ne
denle ilgiliye tadat heyetinde çalıştığı süre için herhangi bir ödemede bulunulmasına imkân olmadığı, lojman 
tahsisinde seyrüsefer emniyetiyle iştigal edenlere öncclik tanındığı, bildirilmektedir.

Cılcreği dü*}üniiidii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki istej»i hakkında Komisyonu
muzca bir i.şlom yapılmasuıa mahal goriilnıediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2002 5 . 2 .  1976

1287 1287 - 16 . 4 . 1974 (D ilekç i : Y'evmiyesinin arttırılm asm ı istemektudir.)

VL-YSEL Rf:MZİ ATAÇ hnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 10.16.1974
r. H. K. Anbarlı tlektrik Santrali Pk. 47 ve 27466 sayılı cevabî ya/.ısında : İlgilinin yevmiyesinin

K. Çekmece - İST A N B U L  70 TT,. olarak verilmesinin gerektiğini, ileri sürdüğü bu
dileğin reddi üzerine, dilekçinin iş mahkemesinde alacak 
davası açtığı, mahkemenin yevmiyesini 70 TL. olarak 

kabul etmesi üzerine, kendisine ödendiği, ancak bu karar Yargıtayda iken II nci Toplu İş Sözleşmesinin 
imzalanmış olduğu ve dilekçinin durumunu düzelten ek geçici bir madde hükmü konulduğu, dilekçinin bu 
intibakı da kabul etmeyerek tekrar iş mahkemesine başvurduğu ve mahkemece fazla talebin reddine karar 

verildiği ve bu kararın temyiz edildiği vc halen kesinleşmemiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalış
malarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait idlerden olması hasebiyle K(mıisyonumu/.ca bir 
işlem yapılmasına m;]!ıal jî^nümediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2003 5 . 2 .  1976

1289 1289 . 16 . 4 . 1974 

1764M7 4 - 24 . 10 . 1974 
HA MİT T U N C L L  

Sağlık Grup Hast. Diş T bb.

(Dilekçi : 1134 sayılı Kanundan yararlandırılmasını 
istemektedir.}

Devlet Bakanlığı, Devlet Personel heyetinin 13.2.1975 
gün ve 1975/345 sayılı Kararında ; Dilekçi halen 

SİİRT devlet memuru bulunmakla beraber, memuriyet 
hukukuna müessir olacak yasanın uygulanmasında 
dairece kanunen yetkili olunmadığı, şahısların askerlikle 
ilişkili hukukunun esas itibariyle askerî mercilerce sap

tanmasının öngörülmüş bulunduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vâki isteği hakkında Komisyonu

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2004 5 . 2 .  1976
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( l ) ik “k(20in ıı tarih  vc No. su ile sa]ıil)in;iıı adı, aldr.csi ve diLekec özet.iylf' koıiLİsyoıı k a ra rı)

(Dilekçi : Çıkacak kararnamelerle intibakının cliizel- 
lihnesini istemektedir.)

1291/1291 - 1 6 . 4 .  1974 

N. KF.MAI. YÜKSEL 
S. S. K. Diyarbakır Şb. Md. Personel Şefi

DİYARBAKIR
Cıcrcği (IÜ!>üniildü : l>ilckçinin yııkarHn ö/eti açıklanan dilekçoüindc vııki isteği 12 sayılı Kanun Hükmün

de Kararname ile f^îslanacagı cihedc Komisyonumuzc-ı bir işlem yapıinıasîrîa mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2005 5 . 2 ,  1976

Başkan 
İçel Milletvekili 

Süleyman Şimşek

Başkan V.
Tabiî Üye 

M uzaffer Yı/rdakuler

Sözcü 
İzmir Milletvekili 
Neccar Tiirkcan

Kâtip 
Sivas Senatörü 

Âdil A l tay

Kâtip
Cia/.iantep Milletvekili 

Mehmet Boz^eyik

Karar adedi : 150 

Dilekçe adedi : 162



DÖNEM : 4 TOPLANTI : 3

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

B A Ş K A N L I K  D İ V A N I  

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

Sayı : 23
Tevzi tarihi 

11 . t l l ,  1976 Perşembe

(D ilokçcjıin  ta r ih  ve Xo. su ile  saliibm in adı, ad resi vc dilokec özetiyle koınisyoaı k a r a n )

131 74/13834 - 7 .  7 .  1973 
RAFtT OR
Sakarya Cezaevi mahkûm

(Dilekçi : Genel A f ilânını istemektedir.)

SAKARYA

Gereci dti.'̂ UnüFdü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kj-nun teklifi veya tasansı- 
na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/, çalif^m-itunnı dii/.enleyea 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait r̂ plcnlen olması hasebiyle Koınisyonumu/ca bir i«jlem ynpıhnasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2703 13 . 2 . 1976

13175/13835 - 7 , 7 . 1973 
FAİK BAYRAKTAR 
Trabzon Cezaevinde tutuklu

(Dilekçi : Genel A f ilânını istemektedir.)

TRABZON

Gereği düvUnliklü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasansı> 
na konu tĉ ikil cylcthği cihetle Komisyonumuz çalışmal ınm düzenleyen 140 saj'ih Kanunun 5 nci maddesine 
a:t işlerden olması hasebiyle Komisyontimuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar vcnIdL

Karar No. Karar tarihi

2704 13 . 2 . 1976



13176/13836 - 7 . 7 .  1973 (Dilekçi : Genel A f ilânını istemektedir.)
ASKER EMEKTAR 
Mahkûmlar adma cezaevi

KIRŞEHİR
Gere^ düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkkınan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı* 

na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden ohnnsı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmalına malıal görülmediğine <yy birtfğiyle ka> 
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 2 —

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

2705 13 . 2 . 1976

13177/13837 - 7 . 7 . 1973 (Dilekçi : Yurt dianda çalışmaya gitmek istediğini,
DURSUN ALBAYRAK vaki müracaatının henüz halledilmediğinden şikâyetçi-
1. Garanti Bankası dir.)

Araklı - TRABZON
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla tan dilekçesinde vaki iiiteği ilgili ve yetkili idari mercie 

müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumiiz çahşma'annı düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden obnası hasebiyle Komisyonumuzca bir iş em yapılmasına ınaha] görühnediğine oy birHğiyle ka- 
rcr veriîdi.

Karar No. K arar tarihi

2706 13 . 2 . 1976

13178,13838 - 7 .7 .1 9 7 3  (Dilekçi : İş bulamadığından şikâyetçidir.)
BAYRAM KORKMAZ 
Tut Nahiyesi Çiftlik Köyü

Besni - ADIYAMAN
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin -̂ukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

ete müracaatı geri'ktirüiği cihetle Komisyonumuz çalış’Tiîîlanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesi
ne ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yaptlmastııa mulıal gürUbnediğine oy birliğiyle 
karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

2707 13 . 2 . 1976

13179/13839 - 7 .7 .1 9 7 3  (Dilekçi : Verilen madalyaların iptaline ait karar-
HALİT DEMİRDAG ların kaldınlmastnı istemektedir.)
Çukurluhoca Köyü

ÇAYELİ
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz

ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildu
Karar No. K arar tarihi

2708 13 . 2 . 1976



_  3 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, r.dresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

13180 1 3 8 4 0 -7 .7 .1 9 7 3  (Dilekçi : Yetim aylığı bağlanmasını istemektedir.)
S. NUSRET TİMUÇİN 
Yukarı M ah.

AVANOS
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü cevap yazısında : Defaatle yapılan ijıcelemeler sonucunda sağlık 

komisyonlarınca, dilekçinin durumunun 1239 sayılı Kanun hükümlerine ujanadığının zuhur ettiği bildiril
miştir.

Gcrc^f düşüııUJdU : Dilekçinin yukarda ö^cti açıklanan dilekçesinde vaki işleği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal sörülmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2709 13 . 2 . 1976

130/2310 C. S. 13184/13844 - 7 . 7 . 1973 (Dilekçi : Haksız yere polislik görevinden çıkarıl-
NAZMİ AKYOL dtğından şikâyetçidir.)
Topraksu XII Bölge Müdürlüğünde Muamelât Me.

VAN
İçişleri Bakanlığı cevap yazısında : İl Haysiyet Divanınca verilen meslekten ihraç cezasının Bakanlıkça 

onanmış olduğunu bildirmiştir.
Gereği düşiimildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonumuz

ca bir işlem yapılmasr.na mabal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

2710 1 3 . 2 .  1976

13185/13845 -1 0 .7 .1 9 7 3  (Dilekçi : Kız kardeşinin kaçırdmasından bahisle,
ZEKÎ TAŞÇI iajıdanna ve C. Savcılığının ilgisiz tutumundan yakın-
Gaziler Mah. Küçük Sok. No. ; 62 A maktadır.)

ERZURUM
Adalet Bakanlığının 23 Ocak 1975 tarih ve 2958 sayılı cevabî yazısında ; Konu ile ilgili olarak Hınıs 

C. Savcılığınca 1803 sayılı Af Kanunu nedeniyle 14 . 8 . 1974 tarihinde takipsizlik kararı verildiği ve bu ka- 
raj*ın kesinleştiği bildiriimektedir.

Gereği düşünUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2711 13 . 2 . 1976

13187/13847 ■ 1 0 . 7 .  1973 (Dilekçi : Adalet Mahkemesinin haksız hüküm
MEHMET ÇİMEN verdiğinden şikâyetçidir.)
Çarşı Hamamı Müsteciri Aşağı Pazar No. ; 45

ÇANKIRI

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği K om isyonum uz çalışm ala
rını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci m addesine ait işlerden olm ası hasebiyle K om isyonıunuzca bir iş

lem yapılmasına mahal görülm ediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2712 1 3 . 2 .  1976
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(Diletkçemn tarih ve No. sn ile sahibinin ad;, adresi ve dilekçe özetiyle (komisyon karan)

13188/13848 - 1 0 .7 .1 9 7 3  (Dilekçi : Genel A f ilânını istemektedir.)
MEHMET BEKTAŞ 
Cezaevi

TRABZON
Gercgî düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı

na konu teşkil eykdi^ cihetle Komisyonumuz çabşmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2713 13 . 2 . 1976

13190/13850-10.7 .1973 (Dilekçi : Genel A f ilânını istemektedir.)
MEHMET b a ş b u ğ  
Sivil cezaevi

KEŞAN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı

na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden ohnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işleıu yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildL

Karar No. Karar tarihi

2714 13 . 2 . 1976

13197/13857 -1 0 .7 .1 9 7 3  (Dilekçi : Uzun yıllar harp ettiğini, şimdi ihtiyar
ALl ÇALIŞKAN \e  muhtaç durumda olduğunu bildirerek kendisine va-
Yunus Oğlu Mah. Çakfrbcy Sok. No. : 14 tanı hizmet tertibinden maaş bağlanmalını istemekte-

KONYA dir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı
na konu teşkil eylediği cihctle Komisyonumuz çahşmalanm düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden ohnası hasebiyle Komisyonumuzca bir iş :an yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verikIL

Karar No. K arar tarihi

2715 13 . 2 . 1976

13199/13859 - 1 0 .7 .1 9 7 3  (Dilekçiler : Havaların kurak gitmesi sebebiyle
HAYDAR AYDIN ve arkadaşları hayvanlarını besleyemediklerini ve ziraatten de iyi so~
Mollakulaç Köyü Muhtarı nuç alamayacaklarından Devletin yardımını istemekte-

HINIS dirler.)
Tarım Bakanlığı cevabında : Kuraklığın hüküm sürdüğü bölgelerde gerekli yardımın yapılacağını ve bu 

konuda kararname hazırlanmakta olduğunu bildirmiş ir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer- 

cice ele abııdığından Komisyomımuzca bir işlem yapıl Tiasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarrhi

2716 13 . 2 . 1976
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(Dlieikçeniu tarih ve No, su ile saJıibiııiıı adı, adnesd ve dilekçe özo-tiyk komisyon kararı)

13285/13945 - 25 . 7 . 1973 
M. ALİ HEPANIL 
356 Sok. No. ; 16 10

Î7MÎR

(Dilekçi : Zimmetine mal geçirmekten sanık olarak 
yargılandığını ve mahkemece 566 541,30 liranın öden
mesine mahkûm edildiğinden, bu borcunun af edilmesi
ni istemektedir.)

Maliye Bakanlığının 3 Ekim 1974 tarih ve 4199/7498/57501 sayıh cevabî yazısında : İzmir Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 14 . 6 . 1963 gün ve 961/977 esas 963/438 karar sayılı ilâmı ile hükme bağlanan borcun Ana
yasanın 132 noi maddesi gereğince infazın durdurulmasına imkân olmadığı, dilekçinin borcunun asıkerî bir 
hizmet ifası sırasında ancak malî iışlemler nedeniyle meydana gelmiş olduğu ve bu nedenle 1803 sayılı af 
kapsamına girmediği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin >i]karda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği haidiinda Komisyonıunuz- 
ca bir işlem yapılmasına malıaJ görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2717 13 . 2 . 1976

(Dilekçi : 657 ve 1327 sayılı kanunların tadilini is
temektedir.)

13295/13955 - 25 . 7 . 1973 
ZÜLFÜ AKAYLAN
E. B. İşletmesi Fon Puantörü

ERGANİ
Gereği diL' îniiMii : Dilekçinin yukarda özeti açıkh nan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı

na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmrhrmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden obnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işi.ra yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2718 13 . 2 . 1976

13538/14198 29. 8 . 1973 
SAMİ ENGEÇ 
Gelemiş Köyü

Kalkan - KAŞ

(Dilelkçi : ZiUiyet ve tasarrufu altında bulunan 35 
dönümlük bahçe ve zeytinliğinin bir kısmının hazine 
arazisi olarak gösterildiğini, mağdur durumda kaldık
larını, yapılan haksızlığın giderilmesini istemektedir.)

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 18 . 7 . 1974 gün ve VIII - 26 - 43 - 07 - 1335 sayılı cevabî 
yazısında: Şikâyet dilekçesi mahallen incelettirilmiş olup, Antalya Valiliğinin 29 , 6 . 1974 gün ve 2138 sayıh 
cevabından; 472-473 - 477 - 478 - 479- 480-481 parsel numaraları altında, iddia edilen yerin, tahdit ve 
tespit edildiği, bunlardan 4 7 2 -nolu parselin 19450 dönüm olarak dilekçi 'adına tespit edilmiş olduğunu, 
diğer parsellerin ise tapulama sırasındaki muhtar ve belli kişilerce devletin hüküm ve tasarrufu altında iken 
1962 yılında imar ve ihya edilmek suretiyle tarla haline getirildiği beyanlarına istinaden 766 sayılı tapulama 
Kanununun 33 ve 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön tedbirler Kanununun 20. maddesi gereğince 
Hazine adına tespit edildiği ve 477 nolu parsel hariç diğerlerinin tespitine itiraz edilmiş olduğundan Tapu
lama Komisyonunun tetkik ve tahkikine devredildiğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
bir işk;m yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar taraihi

2719 13 . 2 . 1976



13539 14199 2 9 .8 .1 9 7 3  (Dilekçiler : Ağır teçhizat Saanayi Fahrikasımn,
ZİYA T tR E ve arkadaşları bugüne kadar hiçbir devlet yatırımından istifade etti-
Ankara Cad. No. : 6 rilmemiş olan Polatlı ilçesinde kurulmasını istemektedir-

POLATl.I ler.)
Sanayi ve Teknooji Bakanlığının 4 . 5 .  1974 gün ve 13/MKE - 691 sayılı cevabî yazısmda : Makine ve 

Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünce sözü edilen fabrika için TÜSTAŞ Anon;m Şirketine hazır
lattırılan fizibilite etüdünde kuruluş yeri olarak bazı bölgeler tespit edilmiş olup, halen fabrikanın kuruluşu için 
yer seçimi kesinlik kaznamamış olduğundan, yüksek Planlama Kurulunca görüşülerek bir sonuca bağlana
cağı bildirilmekted'ir.

Gereği dUf^nüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Koınisyonu- 
muzca bir iî Iem yapılmasıına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar vcrikii. /

Karar No. Karar taraihi

^  6 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı,^<dresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

2720 13 . 2 . 1976

13540/14200 - 29 . 8 . 1973 (Dilekçi : Borçludan olan alacaHmı alamadığını, ic-
MUSTAFA YALAZ ra dairelerinin vazifelerini ihmal ettiklerini şikâyet ede-
Büyük Çiğli Yaka Mah. 173 Sok. No. : 4 rek, gereken işlemin yapılmasını ve alacağının verilme-

Karşıyaka - İZMİR sini istemektedir.)

Adalet Bakanlığının, 1 . 7 .  1974 gün ve 58. mt. 74-52/20257 sayılı cevabî yazısında; Dilekçinin kalan ala
cağını almak için 13 Kasım 1973 tarihinde İzmir ikinci icra memurluğuna müracaatı üzerine, borçluya icra 
emri gönderild.iğini, borçlunun gösterilen adreste bulunmaması ve alaca)klınında borçlunun adresini bildirmesi 
gerekirken, bildirmemesi üzerine tebliğ yapılamadığını, borçlunun 13 . II . 1973 tarihinden sonra dosyayı ta 
kip etmediğini; dilekçinin şikâyeti üzerine 2 nci icra memur yardımcısı hakkında yapılan tahkikat sonucun
da, vazifesini ihlâl ettiğine dair hiçbir delil bulunmadığı, yapılan işlemlerde usul ve kanuna aykırı bir husu
sun olmadığının tespit edildiğini, yine aynı Bakanlığın 24 . 7 . 1974 tarih ve 58. mt. 74-52/22541 sayılı ceva
bî yazısında: Akhisar icra Memurluğunun işlemlerinde Kanun ve usule aykın bir cihet bulunmadığı bildiril
miştir.

Gereği dii^nükUi : Dilekçinin >oıkarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komi.syomımu/- 
ca hır işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

2721 13 . 2 . 1976

13542/14202 - 29 . 8 . 1973 (Dilekçi : istiklâl Madalyası verilmesini istemekte-
231/231, 926/926 dir.)
MEHMET SADETTİN ALPU VAN 
Bağdat Cad. Çifte Havuzlar No. : 242/5 
Tutun Apt. Da. 7 Kızıltoprak

Kadiköy - İSTANBUL

Millî Savunma Bakanlığının 21 . 5 . 1974 gün ve 4063.1-559-74 Madalya (!darî/9a) 97126 «;ayılı cevabî 
yazısında: Madalya verilemiyeccği bildirilmiştir.

Gereği düşüinüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyommıu/- 
ca bir yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar Verildi.

Karar No. Karar tarihi

2722 13 . 2 . 1976



— 7 —

(Dilekçeiiân tarih ve No. su ile sahibinin adı adresi ve dilökçe özetiyle komisyon karan)

13543/14203 - 29 . 8 . 1973 
AHMET DEMİRBİLEK ve ark. 
Kara Köyü Muhtarı

(Dilekçiler : Kuraklık dolayısıylc ekinlerinin olma
dığını ve köylerininde kuraklık listesine alınmasını iste
mektedirler.)

Suaıç - URFA

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 27 . 6 . 1974 gün ve VIII-26-36-63-1146 Şb. Md. cevabî yazısın
da: Dikıkçilerin müşterek dilekçelerinin mahallen incelettirilmiş olduğunu, Urfa Valiliğinin 8 . 6 .  1974 gün ve 
772 sayılı cevabî yazısından, bahse konu olan köyün sulak bir köy olduğ;unu, pamuk ve sebze tarımı yapıldı
ğı. bu sebeple 1973 yılı hasar cetveline dahil edilmediğinin, yeni muhtar Mehmet Şimşek’e bildirilmiş olduğu 
belirtilmektedir.

Gereği dUşUıUiJdU ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işk̂ m yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2723 13 . 2 . 1976

13547/14207 - 29 . 8 
LÂTİF YILMAZ 
Karşı Mah.

1973 (D ilekçi: İş isteğinde bulunuyor.)

Pazar - DÖRTYOL

Çalışma Bakanlığının 1 . 8 .  1974 gün ve 9.3.18/18/14782 sayılı cevabî yazısında: İş ve İşçi Bulma Kuru
mu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verilmiş olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer- 
cicc yerine Rctirilecck işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediği
ne oy birliğiyle karar verikIL

K arar No. K arar tarilıi

2724 13 . 2 . 1976

13549/14209 - 29 
ISÂ SUMELİ 
Özpınar - Şirvan

8 . 1973

SİİRT

(Dilekçi : Siirt ili Şirvan ilçesine bağlı Özpınar Na
hiyesine, yol isteğinde bulunmaktadır.)

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığının 3 . 7 .  1974 gün ve H-56-2543 sayılı cevabî yazısında: ilgili 
dolayısıyle Karayolları Genel 'Müdürlüğüne intikal ettirildiği.

Bayındırlık 'Baıkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğünün 8 . 7 .  1974 gün ve D. 7069/276 Siirt 8-74 No.lu 
yazısında: Adı geçen yolun, 1974 yılında bölgesinin etüt ve aplikasyon işlerinin çokluğu nedeniyle bu yola 
etüt ekibi ayırabilme olanağı bulunamadığı, 1975 yılında programa alınıp etüdünün yapılacağı ve 1976 yılında 
da yapımına başlanacağı, ancak isteğin önemi gözönüne alınarak, 1974 yılında Bölge makine parkı olanakla
rı elverdiği takdirde, bu yolda yaz geçidi sağlanmayaçalışılacağı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : DUekçinin j'ukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer- 
cice yerine getirikceğindejı Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

K arar No. Karar tarihi

2725 13 . 2 . 1976



13550 14210 - 29 . 8 . 1973 (Dilekçi : Kendisine f>önderilen, T. C. aleyhinde
AHMET BİLALOĞLU yazılan bir mektup ihharında bulunmaktadır.)
67 Ludvvıgshafen grobvvıessen Str. 1

DEUTSCHLAND

tçişi eri Bakanlığının 4 . 6 .  1974 gün ve Genel Güvenlik A. D. A. C. 2 Şube - 124414 sayılı cevabî yazı
sında: Konu üe ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı kanalı le Dış Temsilciliklerimize gerekli talimatın verildiği 
bildiriİTnelktedir.

Gereği düşünüldü : İhbannız k-.ymetîendiriîdiği cihetîc, Komisy onum uzca bir i l̂cm yapılmasına malıoJ 
olmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarilıi

—  8 —

(D ilokçenin tarih ve No. su ilo sahibiiîin  ndı, adresi ve dilekçe özetiyle komis3ron kararı)

2726 13 . 2 . 1976

13551/1421 1 - 31 . 8 . 1973 Dilekçi : Almanya'ya i^çi olarak gitmek islemck-
DURSUN KARADAO tedir.)
Oylum Köyü

Sürmene - TRABZON

Çalışma Bakanlığının 11 . 1 . 1974 gün ve 9 . 3 . 18 . 20 . 13930 sayıiı cevabî yazısında: İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne gereken talimatın verildiği, adı geçen Kurumun, dilekçiye dileğiyle ilgili 
bir cevap göndermiş olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüklü ; Dilekçinin yulkarda özeli aç»k?anan düekçesînde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer- 
cice yerine getirileceğinden KonıLsyonıunuzca bir i^icm yap îmas-ma mrJıuI görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2727 13 . 2 . 1976

13554/14214 - 31 . 8 . 1973 (Dilekçi : 1974 yılı pancar ekimi için ekim rııhsatı-
AHMET DAGLI nın verilmesini ve üyelik kaydının yapılmasını istiyor.)
Eskil kasabası sağsak yayladan

Aksaray NİĞDE

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığmın; 16 . 5 . 197^ tarih ve IV-13/581 Şb. Md. cevabî yazısında: İlgisi 
dolayısiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına intikal ettirilmiş olduğu bildirilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının 20 . 6 . 1974 tarih ve 13 §eker-4/1015 sayılı cevabî yazısında: Eskil’in 80 yaylası olup bunlardan 
sadece 4 tanesinde eskidenberi pancar ekilmekte olduğu, yani pancar ekme taleplerinin tevsi edTmokte olan 
Konya Şeker Fabrikasının 1976 yılında tevsiatmın tamamlanmasından sonra karşılanabileceği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüklü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari nıer-

cice yerine getırileccğfuden Kom isyonum uzca bir işlem  yapılmasm a mahal görilhnediğm e oy birliğiyle karar
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2728 1 3 . 2 .  1976



13555/14215 - 31 . 8 . 1973 (Dilekçi : Madalya verilmesini istiyör.)
MEHMET KAYHAN
Bolu Se6cn ilçesi Muhtarı Hjdayet Çavuşoğlu eliyle

BOLU

Millî Savunma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 tarih ve 4063.1-568-74 Madalya (İdarî 9a) - 108549 sayth ceva
bî yazısında: M.S.B. Prs. Da. Bşk. lığının 8 Mart 1969 gün ve PER: 4061-12273-62-69 Sosyal iş sayılı yazıla- 
rıylo, kaydında firarının tespit edilmiş olması nedeniyle madalya verilemiyeceğinin dilekçiye iletilmiş olduğu 
bildirilmektedir.

G e r c ^  diişünUidU : D ilck çin tn  yukarda ö zeti a ç ık lan an  dilekçesiiKİc vaki isteği haklcında K o m isy o a ıu n u /-  

ca bil' iştenı yapü m asına  m ahal görü lm ed iğ ine o y  b ir liğ iy le  kurar verildi.

Karar No. Karar tarihi

— 9 —

(Ddlekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, a d r ^  ve dilelrçe özetiyle Somisyon karan)

2729 13 . 2 . 1976

13558/14218 - 31 . 8 . 1973 (Dilekçi : İzmir Göğüs Hastalıkları Ha'itanesinde iyi
RAMA21AN KAHRAMAN tedavi görmedisinden yakınarak şikâyette bulunuyor.)
Yeni Mehmetli nahiyesi

Polath - ANKARA

Sağirk ve Sosyal Yardım Bakanlığının; 1 Temmuz 1974 tarih ve 1-5340-35-Has. 9512 sayılı cevabî yazısın
da: Durumun İzmir Valiliğine inti'kal ettirildiği. Valiliğin, 1 3 . 6 .  1974 gün ve 13877 sayılı yazısında, hasta
nın kendi isteği ile hastaneden taburcu edildiği, hasta hakkında yapılacak bir işlem kalmadığı, tedavisi ve ba
kımı için gereken ihtimamın gösterilmiş olduğunun belirtildiğini bildinmöktedir.

Gereği diL^ııüklU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkmda Komisyonumuz
ca bir L̂ km yapılmasıua mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

2730 13 . 2 . 1976

13562/14222 - 31 . 8 . 1973 (D ilekçi: İş talebinde bulunuyor.)
ABDULKADİR DEMİREL 
Eski Hükümet Cad. Zeyno fırını

ADIYAMAN

Çalışma Bakanlığmın 26 . 8 . 1974 tarih ve 9.3.21/24/16637 sayilı cevabî yazısında; İş ve İşçi Bulma K u
rumu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verilmiş olduğu. Adı geçen kurum tarafından da Abdütkadir De
m ird e  isteği hakkında gereken malumatın verildiği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgîli ve yetkili idari mer-

cice yeline getirileceğinden K om isyonum uzca bir i^ em  yapılmasına mahul görülm ediğine oy U rliğiyle karar
verildi.

Karar N o. Karar tarihi

2731 13 . 2 . 1976



— 10 —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibiıtin adı. adresi ve dilekçe özetiyle koıııis3'on kararı)

13563/14223 - 31 . 8 . 1973 
3982/3982
BEDiR TEKYIl d iz

Birecik Em. Amirliğinde bekçi

(Dilekçi : Askerlik ıjörevini Kore'de yaparken an- 
zaJanülğırıclan bahisle aylık talehinde bulunuyor.)

BİRECİK

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 22 . 5 . 1974 tarih ve 20.3/T.15I6 sayılı cevabî yazısında; Bekir Tek- 
yıldız hakkınd'a gereCili işlemin yapfIabilmesi için 20 . 10 . 1964 gün ve 17.3/T.1616 sayılı yazıları ile Aşkale 
Askerlik Şube Başkanlığından vazife malülIüğü tevsik belgeleri istenildiği, bu şube başkanlığından alınan
1 . 2 .  1965 gün ve 1. Ks. 3050.201.65 sayılı cevabî yazıda ise, evrakın tekammül ettirilemediği cihetle ilgilinin, 
hakkından sarfı nazar eylediğinin anlaşılmış olduğu, vebu nedenle hakkında herhangi bir işlem yapılamayacağı 
bildirilmektedir.

Gereği diişliniüdü : Dtlckçtn.’n yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görUlmcdiginc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2732 13 . 2 . 1976

13566/14226 - 3 . 9 . 1973 
AHMET ALP ve ark.
Akdeniz Cad. Hedef Sek. No. ; 25 Kapıcı

Anıttepe - ANKARA

(Dilekçiler : Meydana gelen yer kaymasından zarar 
gören 94 konutun ha^ka bir yerde yapılarak, ailelerin 
naklinin teminini ve gıda yardımı yapılmasını istemek
tedirler.)

İmar ve İskân Bakanlığının 3 Temmuz 1974 tarih ve L, 0'l-04/36-24/l 2419 sayılı cevabî yazısında: Söz »ko
nusu konutların yapımının 1973 yılı afet uygulama proğramına alındığı ve yer seçimi ve diğer işlerin bu yıl 
içinde tamamlandığı ve konutların valilik, il imar müdürlüğünce mahallen ihale suretiyle yaptırılması hususun
da harcama yetkisi verilmiş olduğu, tatbik edilecek tip, proje de tefrik edilerek yapıma geçilmek üzere 
16 , 3 . 1974 gün ve 4526 sayılı bakanlık yazısıyle Valiliğe talimat verilmiş olduğu. Dünya Gıda Yardım prog
ramından 338/1 sayılı proje 1972 yıhnda sona erdiğinden ve Çalh köyü hudutlarının yapılmasına 1974 yılın
da başlanacağından, gıda yardımı yapılmasının mümkün olamadığı bildirilmektedir.

Gereği düı^niildü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i.s1eği hakkında Komisyonumuz
ca bir İ!>lcm yapılma.sına mahal görülmediğine oy biıliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2733 1 3 . 2 ,  r^76

13567T4227 - 3 . 9 .  1973 (D ilekçi: İş isteğinde bulunuyor.)
MEHMET ERDOGAN 
Yeşiltepe 75,6 Sevk. No. : 28

Zeytinburnu - İSTANBUL

Çalışma Bakanlığının, 22 . 7 . 1974 tarih ve 9.3.18/12/139/28 sayılı cevabî yazısında: İş ve İşçi Bulma Ku
rumu Genel Müdürlüğüne gereken talimatın verildiği ve uygun bir çalışma imkânı sağlanabilmesi için en ya
kın İstanbul şubesine müracaatının gerektiğinin kurum tarafından Mehmet Erdoğan’a iletildiği bildirilmekte
dir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin vukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz* 
ca bir işlem yapılmasına mahal {{örülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2734 13 . 2 . 1976



13568/14238 - 3ı . 9 . 1973 (Dilekçi : 9 ayJık maaş farklarının toptan ödenme-
HAŞAN ÖDER sini istemektedir.)
Bire<;ilc Öğ^retmenler Derneği

Birecik. UR FA

Maliye Bakanlığının 24 Mayıs 1974 tarih ve 117C02-1052-15752 sayılı cevabî yazısında : 30 . 5 . 1973 ta 
rih ve 7/648C sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesinde 9 aylık maaş farklarının yangın, su baskını ve deprem 
gibi afetlere maruz kalan ve zarar gören kamu pyersoneline ödeneceğinin belirtildiği, kuraklığın kararnamede 
yer almamış olduğu ve 'kuraklığın daha çok çiftçileri ilgilendirip, memuru etkilemediği, esasen 23 . 3 . 1973 ta 
rih ve 7/61C7 sayılı, 3ı . 9 . 1973 tarih ve 7/7C78 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarıyle 9 aylık maaş farklarının 
büyük bir kısmının ödenmiş olduğu, kalan miktarın ödenmesi için Bütçe imkânları nispetinde araştırma ya
pıldığı; bu nedenlerle dilekçilerin, 9 aylık maaş farkla mm bu bölgedeki tüm memıu'lara toptan ödenmesinin 
imkân dahilinde olmadığı bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeri açıklanan dilekçesinde vaki isteği yetkili idari mcrcic ait işf- 
Icrden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karan No. Karar tarihi

— II —

(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahil>inin adı, adresi ve dilekçe özet-ij’le komisyon karan)

2735 13 . 2 . 1976

13570/14230 - 3f . 9 . 1973. {Dilekçi : Telgraf havalesi ile ailesine gönderdiği pa-
FAHRETTİN SERÇtN Lt ranm, yerine ulaşmamasından yakmıyor.)
8984 Riezlem 117 Ridman K. L. VValsertal

AVUSTURYA'

Ulaştırma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 tarih ve 10.801-2336-7753 sayılı cevabî yazısında : Adı geçenin
4 . 8ı 1973 tarihinde Avusturya’dan gönderdiği 450 DM'lik havalenin. 2 362.50 TL. üzerinden işlem görüp 
Karabağlar - İzmir şubesince 4 . 9 .  1973 tarihinde ödendiği, ödemedeki gecikmenin ise alıcının adresindeki 
yanlışlıktan ileri geldiğinin anlaşıldığı ve P IT  Genel Müdürlüğünce 1  ̂ 11 . 1973 tarihinde dile-kçiye bildi
rilmiş olduğu belirtilmektedir.

Gereği düşUnüMü : Dik*kçinin yulaırda özcH açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle kıırar verildi.

Karan No. Karar tarihi

2736 13 . 2 . 1976

13582/14242 '  5 . 9 .  1973 (Dilekçi : Ücrette geçen 9 senelik hizmetinin intiha-
ALl AYGEROGLU ^'^da sayılmasını istemektedir.)
PTT. memuru S 15852

Havza - SAMSUN

Maliye Bakanlığının 25 Temmuz 1974 tarih ve 115500 3C09 sayılı cevabî yazısında; P T I İşletmesi Genel 
Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonunda alınan cevaptan, dilekçinin intibak işleminde kanuna aykırı herhan
gi bir hususun bulunmadığının anlaşıldığı, bununla beraber 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki yeni 
esaslara göre intibakların yeniden gözden geçirileceği bildirilmektedir.

Gereği dü.şünüMü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görühiıcdiğine oy birliğiyle' 
karar verikli.

Kararı No. Karar tarihi

2737 13 2 .  1976



— 12 —

(Dilekçenin tarih ve Xo. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

13586/14246 - 5 . 9 .  1973 
RUHÎ YALÇIN 
Bayramiç Belediye Başkanı

Bayramiç - ÇANAKKALE

(Dilekçi : Mahkıtmiycfinin, çıkarılacağı söylenen A f  
Kanununa tabi tutulmasını istemektedir.)

Gereği (lUşünUklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan t!i!ekçer,indc vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı
na konu teşkil eylediği cihctlc Komisyonumuz çalışmalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işîcm yapıimasıi’.a mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

273'8 13 . 2 . 1976

13587/14247 - 5 . 9 .  1973
YAŞAR BALABAN
5 nci Sok. nihayeti 13 ncü Sok. No. ; 12

Arifiye - ADAPAZARI

(Dilekçi : Belden a^ai’isının felçli olduğunu, tedavi
siyle meşgul olacak maddi siicede sahip olmadığmdan 
yakınarak yardım diliyor.)

Sağlık ve .Sosyal Yardım Bakanlığının 30 Mayıs 19 74 tarih vc 1/5340-54-Has/7815 sayılı cevabî yazısmda; 
Durumunun Sakarya Valiliğine intikâl ettirildiği bu konu ile ilgili olarak valilikten alınan 1 8 . 5 .  1974 gün ve 
21.1.80 «ayılı yazıdan, adı geçî:nin göğüsten aşağ'smın felç olup, tedavisinin imkânsız olduğunun, devamlı yat
maktan meydana gelen yaraların ve verem hastalığının tedavisi için yazılan reçetelerin Kızılay vasıtasıyle sağ
landığının anlaşılmış olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanrn d!.ekçcsinde vaki isteği hakkuıda Komisyonumuzca 
bir iş’cm yapılmasına mahal <;örUlmediğıne oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2739 13 . 2 . 1976

13589/14249 - 15 . 9 
HAYDAR KOVU 
Keban Barajında işçi

1973 (Dilekçi : Hayat Pahalılığının önlenmesini istiyor.)

KEBAN

Başbakanlığın 4 . 6 .  1974 tarih ve 41-4797 sayılı cevabî yazısında; Gayrisâfi millî hâsılanın kalkınma pla
nında öngörülen oranlarda artırılması ve millî gelirin daha âdil bir şekilde dağıtılması amacıyle Hükümet Prog
ramında öngörülen tedbirlerin uygulanmasına geçilerek, üreticilere, ürünlerini değer fiyatlanyle satmak ola
nağı sağlamak ve 1974 malî yılı Bütçemizde öngörüldüğü gibi tarım, sanayi ve maden yatırımları geliştirilmek 
ve haklı bir vergi sisteminin uygulanmasına başlanılmak suretiyle enflâ.syonun vatandaşlar üzerindeki olum
suz etkilerinin azaltılmış olacağı, bu tedbirlerin uygulamaya girebilmesi ve olumlu sonuçla; verebilmesi 
muayyen bir sürenin geçmesini gerektirdiği, bu oranda top.’u sözleşmelerle işçilerimizin gelirlerinin olanaklar 
oranında artınlmasma çalışıldığı bildirilmektedir.

Gen»ğı düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan direkçcsînde vaki isteği hakkında Komisyonumtuca 
bir iş’cm yapılmasına mrJıa  ̂ görülmediğine oy birliğiyle kurar verildi.

Ka.-ar No. Karar tarihi

2740 13 . 2 . 1976



— 13 —

(Dilfkçenin tarih ve No. su ile snliibinın adı, adrasi vt dilekçe özetiyk komisyon ka<pan)

13591 14251 - 5 . 9 .  |Q73 ' (Dilekçi : Almatıyada çalışan işçilerimize Sosyal Si-
ÎSHAK UÇAR portalar Kurumumuzca verilen raporların, F. Almanya-
5000 Sköln 60. El/el Etr. No. ; 220 1 A2 Jaki işyerlerince kabul edilmediği ve işçilerimize çıkış

Almanya - DEUTSCHLAND verildiğinden ftkâyet etmekledir )

Çalışma Bakanlığı (Yurt içi işçi sorunları Genel Müdürlüğü) nün 20 . 5 . 1974 tarih ve 1101-10/03701/3513 
sayılı cevabî ya7ismda:SosyaJ güvenlik sözleşmelerinin ihtiva ettiği hükümlere göre; F. Aimaıyya’da çalışan 
işçilerimiz hakkında kutum hâkimi ve sağlık tesislerince düzenlenen irtirahat raporlarmın yetkili Alman Has- 
t?!ık Yardım Sandıklarına gönderildiği ve anlaşma gercğince. Alman SanJıklannın bu raporlara itibar etmek
te olduğu, ancak kurum harici alman ve kurumca kabul edilmeyen rafX)rîarın, Alman sendikalarınca da kabul 
ediLtıemesinin tabiî olduğu, dilekçinin, nerede ve ne zaman rapor aldığı, hangi hastalık kazasmca kabul edil
mediği ve bir evveliyatı da bulunmadığı cihetle, tahkik edilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Gereği diişiiniildii : Dikkçinin yukarda özeti açıkFanrn dilekçesinde vaki isteği iıakkında Komisyonumuzca 
bir iş!cm yapılmasına mahal görUimcdiğinc oy birfîğiyîc karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

2741 13 . 2 . 1976

13592/14252 - 5 . 9 .  1973 (Dilekçiler : Fazla çalışma ücreti öd<’nmeksizin ta-
HÜSEYİN ELİTAŞ ve arkadaşları til günleri çalıştırıldıklarından ve giyecek yardımından
Tekirdağ Belediyesi Temizlik hizmetlerinden yararlanamadıklarından yakınmakladırlar.)

TEKİRDAĞ

İçişleri Bakanlığının 23 . 5 . 1975 gün ve Şb. Md. 2 .D. Personel 524-603 1,16181 sayılı cevabî yazısında; Cu
martesi ve Pazar günleri yaptırılan 1-2 s.aatlik ücretsiz fazla çalışmaya san verileceği, bundan böyle yaptırılacak 
fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı ve dilekçilerin Devlet Memurları giyecek yardmı yönetmeliğinden ya- 
rarlandırıldığı bildirilmektedir.

Gereği dü.şiiniiklii : Dilekçinin yukarda özet: açıklanan dilekçesinde vaki isfeği ilgili ve yetkili »darî mercice 
yerine getirildiği cihctlc. Komisyonumuzca bir iştem yapılmasına maha! göıülinedlğinc oy birliğiyle karar ve- 
nldi.

Karar No. Karar tarihi

2742 1 3 . 2 .  1976

13594/14254 - 5 . 9 .  1973 (D ilekçi: Emekli Sandığınca borç para verilmesini
.SEVİM CÖM ERI istemektedir.)
Dz. Fab. Loj. Fatih Sultan Mehmet Sokak No. : 18

İSKENDERUN

Maliye Bakanlığının 13 . 2 . 1975 gün ve 115608-4050/4598 sayılı cevabî yazısında; Bu konuda T. C. 
F-mckIi Sandığı Genel Müdürlüğünden alınan yazîdan. dilekçinin halen ev kadını bulunduğu, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesini değiştir n 537 sayılı Kanun gereğince randıkça borç para veril
mesi dileğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığının ve yine aynı kanunun değişik 23 ncü m?.ddesi gereğin
ce verilmekte olan borç paranın, emekliye tabi hizmeti 5 yıldan az olmayan fiilen göreve devam eden kişilere 
inhisar etmekte olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir.

Gereği düvUnü'.dU ; Dilekçinin yukarda özeti açıkla jan dikeUçesinde vrki isteği iKijiK ve yetkili İdarî mercie 
filt iş?erden olnıain hasebiyle Konıi.syonumıızta bir işlem yrpi’masına mahal görü.'mediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2743 13 . 2 1976



13598''14258 - 5 . 9 .  1973 (Dilekçi : htiklâ! Madalyası isteğinde bulunuyor.)
MUSTAFA GEZER
Camiikebir Mah. Hacı Kcçcci Sok. No. ; 13

GELİBOLU

Millî Savunma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 tarih ve 4063.1-578-74 sayılı cevabî yazısında: İstiklâl Madalya
sı istemine havi müracaatların doğrudan doğruya askerlik şubelerine yapılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Gereği dUşünilldii : Dilekçinin :ıskerlik subcsine mü iccı.:ı ucrcktİKİndcn Konds>onunHi/ca bir i^em y» 
p.V.ıasına mahal ^örülıncmiştir.

Karar No. Karar tarihi

— 14 —

(DUökçonin tarih ve Xo. su ale sahibinin aJı, aJ csd ve clik'kçe özetiyle komisyon kararı)

2744 13 . 2 . 1976

13601 1426! - 7 . 9 .  1973 (Dilekçi : Genel A f istemektedir.}
İBRAHİM PERİZAN 
Dcnizh İl Cezaevinde tutuklu

DENİZLİ
Gereği düi^nükiü : Dilekçinin >^arda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun tckh'fi veya tasarısına 

konu te^il eylediği cihetle Komisyonumuz çabşmaJannı dUz>enkycn 140 sryıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
t!̂ I«rdcn oSması hasebiyle Komisyonumuzca bir i !̂em yapılmasına mahaf görüJhıediğine oy birh'ğiylc karar vc- 
rikti.

Karar No. Karar tarihi

2745 13 . 2 . 1976

13602/14362 - 7 . 9 .  1973 (Dilekçi : Ormanların korunmasını istemektedir.)
HALİL İBRAHİM KABASAKAL
Merkez Kızılca Köyü Avcılık ve Atıcılık Spi)r
Derneği

AYDIN
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yelkili İdarî mercie 

müraccatı gerektirdiği ciheüe Komi-sy onumuz çalışmala nnı dü/enkycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
Lyerden olıııası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasana maha! görülmediğine oy biı!iğiy!e karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2746 13 . 2 1976

13603/14263 - 7 . 9 .  1973 (Dilekçi : Türk vatandaşlığına alınmasını istemek-
ŞÜKRÜ DUR tedir.)
IOOO-BerIin-20 Seeburgerstr.35

ALMANYA
Gereği düşünUklu : Dilekçinin yukarda özeti açıkla nrn dilekçesinde vaki isteği ilıjiK ve yetkili idari mercie 

müracaatı gerektirdiği cihetle K<»misyonumuz çalışmaFannı düzenleyen 140 sayıîı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işkrrden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem ya.>ı’nıasına maha' görüîmediğjne oy birliğiyle karar ve- 
riMi.

Karar No. Karar tarihi

2747 13 . 2 1976



(D ilekçenin  ta r ih  ve No. sn ile sah ib in in  adı, adıxîsd ve dilekç-e ö/.etiyle kom isyon k a r a n )
. 1 .  ■ ■ I . 1  ■  ■ ■  ■  . ■ ■ « ■ ■ ■ I  I *

13604/14264 - 7 . 9 .  1P73 (Dilekçi : Türk vatandaşlığından çıkmak istemekte-
SHLÂHATİİN ÇAKMAK d ir.)
Araklı Koaperatifi

Bismil - DİYARBAKIR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yııkarda özeti açıklanrn dilekçesinde vaki isteği iĥ îli ve yetki’î İdarî mercie 
müroccctı gerektirdiği cihette Komisyonumuz çalrşma^ar^nı düzenÜcyen 140 saydı Kanunun 5 ncl maddesine ait 
iş!erdcn o^ıosı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına maha görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

— 15 —

2748 1 3 . 2 .  1976

13606/14266 - 7 . 9 .  1973 (Dilekçi : Boraks madeninin mHlîle)tirilmcsini ixte-
MUSTAFA Çl-LİK mektedir.)
Vriendschapstraat 10 A

Schiedam - HOLAND

Gereği düı^ünüklü : Dilekçinin j'ukarda özeti açıklanan dilekçesinde v?ki isteği kanun teklifi veya ta.sansına 
konu teşkil eylediği cilietle Komisyonumuz çahşmalannı düzenteyen 140 sryıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden oîmasî hasebjyle Komisyonumuzca bir işîem yapılmasına maha! qörii^ediğine ^oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. K arar tarjhfi

2749 13 . 2 . 1976

13618/14278 - 7 . 9 .  1973 (Dilekçi : İmalât bedellerinin birim fivatı üzerinden
SE^FER DEM ÎR EL ödenmesini istemektedir.)
Sefer Demire! ve kardeşi Koli. Şrt.

ERZURUM

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla ran dilekçesinde vaki i.sfeği ilgili ve yetkili İdarî mercie 
müracaatı Rcrektirdiği cihetle Komisyonumuz çabşmala im düzenleyen 140 sr»yıîı Kanunun 5 nci maddesine ait 
iş’erden o2nıasi hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapı!masına maha' görülmediğine oy bitliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2750 13 . 2 . 1976

13619/14279 - 830 830 - 1957/1957 - 7 . 9 ,  1973 (Dilekçi . Bayındırlık Bakanlığından tazminat iste-
ŞÜKRÜ TOKSOY mektedir.)
Ortahopa M ah. ,

HOPA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıkla nrn dilekçesinde vaki isteği i^ ili olarak K om isyonum uz

ca bir işlem yapılmasına mah^l görülm ediğine oy bir. ğlyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

•2751 13 . 2 . 1976



— 10 —

(Dilakçenin tardh ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

13620/14280 * 7 . 9 .  1973 (Dilekçiler : Ziraat Odaları aidailannıu daha âdil
MEHMET ÖZER ve arkadaşları olmasını istemektedirler.)

E/.ine - ÇANAKKALE

Gereği düvünüMü : Dilekçinin yukarda Ö7x;ti açıklanan dikkçcsinde vaki ûtcği ilgili vc yetkili idari mercie 
mUracaoü Kcrektirdiği cihctle Komisyonumuz çahşmalaıim düzenleyen 140 sayılı Kaııuııun 5 nci maddesine ait 
i/ î̂erden olnıası harbiyle Koaıis>omımuzce bir Lşlem yapılmasına mabol götülnıediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

K ırar No. Karar tarihi

2752 13 . 2 1976

13621 14281 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Hâkimlikten evvelki mcmuriy e tininde na-
A. ZİYA SACESEN zan itihare alınarak terfiinin Kanlanmasını istiyor.)
Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

ERZURUM

Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığının 1 7 . 5 .  1974 tarih ve 8445 sayılı cevabî yakısında; Li^3 mezunu ola
rak gorc\'e banlayan ilgilinin. Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra hâkjnlik mesleğine geçtiğini ve ha- 
kn  bu meslekte bulunduğunu. Hâkimler Kanununun 70 nci maddesinden. Hukuk Fakültesi doçent ve profesör
leri ile frilen avukatlık yapan avukat ve müşavir avukatların bu görevlerde ve avukatlıkta geçer* süreleri hâ
kimlikten sayarak girecekleri smıf ve derecelerin tayin ve tespitinin öngörülmüş olduğunu bu madde dışmda 
kalan hizmetlerin, hâkimlikte kıdem sayılmasının mümkün olmadığının anlaşıldığı,

657 sayılı Dt-vlet Memurları Kanununda değişiklik yapan 2-5- ve 8 sayılı Kanun hükmündeki kararname
lerde bu hizmetlerin hâkimlikte kıdem sayılması yönünden hâkimler için özel hükümler vazedilmemiş bulundu
ğundan, intibaklarında lise mezunu olarak geçen istatistik G cnti Müdürlüğündeki hizmetlerinin ilgiliye kıdem 
olarak verilmesinin mümkün obnadığı bildirilmiştir.

Gereği dü.<^nüklü : Dikkçinin yukarda özeti açıklanrn diiekçeitindc vaki isteği hakkmda Komuyonumuzca 
bir iş!em yapılmasına mslıa! eörUîmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2753 13 . 2 . 1976

13622/14282 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi . Orman suçlularının cezalandırılmasını is-
ALİ ÇAKIR temektedir.)
Durak Nahiyesi 1 uzak Köyü

KEPSUT

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı organ- 
Eanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komrsvonumuz ça'ışmaîannı düzen'eyon 140 sayıh Kanunun 5 nci madde
sine ait idlerden ohnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işîtm yapılmasına mahaî görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2754 13 . 2 . 1976



— 17 —

( Dilcik<^eııin tarih vc No. su ile sahibinin adı, adresi ve dile)kçe özetiyle komisyon karan)

13625 14205 - 151 151 - 15 . 9 . 197.1 (Dilekçi : Köylcrinin yaylahınnın İçişleri Bakanlığı
İSMAİL, ÖZKIJRT karcın ile ellerinden alınJığından )ikâyctçİL!ir.)
Saçmalıpınar köyü muhtarı

D ü /ce  - BOLU
Dilekçede konunun Danıştaya dava edildiği bildirilmektedir.
Gcrcr^j tlüşü:ıüî'3ü : Dîîekçinin yukarda ö/ cîî açıkîanan diIcUvcsindc vaki isteği ilgiü vc yetkili yargı organ- 

lanna intikâl ettiği cihetle Komisyonuniîiz çnSfşrîîaîarını dijzcn!cycn 1-40 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
ivîcrden ohnnsı hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yaptf.nasuîa mahal RÖriiîmediğine oy birıiğtyle karar 
ver ildi.

Karar No. Karar tarihi

2755 13 . 2 . 1976

13627, 14287 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Çıkartılması düşünülen Genel A f  Kanu-
F AHSÎN BİLGEN ııuna, memurların 9 aylık nıaa^ farklarından doğan horç-
Osrnaniye Kaymakamı lannın affının ilâvesini istemektedir.)

Üjmaniye - ADANA
(Jcreği düşüniilrlü : Düekçinin yulvarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki istcKİ kanun teklifi veya tas^urısina 

k<mu teşkil eyledif»! cîheî!2 Komisyonumuz çalışmaları nı düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olma.ss hasebiyle Komisyonumuzca bir işU m yapılmasına mahal K»>^hnediğinc oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2756 13 . 2 1976

13628/14288 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Fazla çalınma ücreti ödenmesini istemek-
MASAN KARACA tcdir.)
Yalı Mab. Alayoğlu Sokak No. ; 8

f RABZON
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısına 

konu teş'kil eyîcdiği cihet’e Komisyonumuz çahşma'arinı dü/.enleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işîenlen o!ması hasebiyle K()misyonuınuzca bir işlem yapıSuınsına mahal görürmediğine oy birliğiyle harar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2757 13 . 2 1976

13629 14289 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Devlet Memurları Kanunundan 15 nci de-
YAŞAR YILMAZ recenin kaldırılmasını islemektedir.)
Hükümet Veteriner Hekimliği'

ÜNYF
(İçreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklara^ dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısına 

konu teşkil eylediği cihetîe Komisyonuntuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olma*îi hasebiyle Komisyonumuzca bir işit'm yanılmasına mahal görülmediğine oy birliğivFe karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2758 13 . 2 . 1976 

(Sayı : 23)
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(Dilökçeııün tarih ve No. su 'ile salıibinin adı, adresi vc dilökçfe özetiyle komisyon karaj-ı)

13630/14290 - 1 5 . 9 .  1973 (Dilekçi : İf isteğimle bulunuyor.)
İSMAİL BALC I
M. Ali Paşa Mah. Akarsu Sok. No. ; I

KO( ALLİ
(,'alışma Bakanlığının 5 . 7 .  1974 tarih vc 9.3.18 15 13222 sayılı cevahî ya/ısında; İş ve İşçi Bulma Kuru

mu Genel Müdürlüğüne gereken talimatın venlm/ş olduğu, adı geçen kurumunda 10 . 6 . 1974 tarih ve 11-1 A 
-4598-26436 sayılı yazı ile dilekçiye Kocaeli .şubesi ile ilgisini kesmemesinin ilctilmi:) olduğu bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/:eti açıklaşan dilekçesinde vaki i.stcKİ ilgili ve yetkili idari mercice 
yerine getirileceğinden Komisvonuınıı/ca bir işlem yapılmasına mahal görülmemiştir.

Karar No. Karar tarihi

2759 1 3 . 2 .  1976

13632 14292 - 1 5 . 9 .  1973 (Dilekçi : Verıji dairesince alınan leniinat hedelinin
İBRAHİM F IR A T  iadesini istemekledir.)
Suadiye Şemseddin Günaltay Cad. Kervan Ap.
B Blok Kat 1 Daire 2

Kadıköy - İST A N B i;! .
Gereği düşünüldü : Dilekçî’nfn yukarda özeti açıklanan dilekçesinde \aki isteği ilgili ve yetkili yargı organ

larına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı kanunun 5 nci madde- 
sinc ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2760 13 . 2 1976

13633 14293 - 1 5 . 9 . 1 9 7 3  (Dilekçi : Tarım isçilerinin Kanunu kapsamına
M AHM UT KARAC İ(]t-R alınmasını istemektedir.)
l arım işçileri adına

A D A N A
Cılereği düşüniiklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısına 

konu teşliii ey'ediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci nıaddesrnc ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzta bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2761 1 3 . 2  1976

13634'14293 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Eksik ödenen Sıkıyönetim i>örcv tazmina-
BAY R A M  Y IL M A Z  tun istemektedir.)
252 .Sok I No. : 12

BUC A
(îereği düşünüldü : l>ilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari mercie 

müracaatı gerektirdiği cilietSe Komisyonumuz çalışmalarını düz.enlcyeıı 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden oSması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğîyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2762 13 . 2 . 1976



13635 142̂ 5̂ - 15 . 9 . 1973 {Dilekçi : Cinayet zanlısı olarak Sfutgart mahkeme-
İSMET AKCıÜL sinde yargılanıp suçlu bulunduğunu ve hükmü temyiz
1 Ştutgart Stammheim Asperger Str. 6U ettiğini, ancak kendisinin suçsuz olduğunu mahkemece

R. ALMANYA tayin edilen avukatın kendisini gereği gibi savunamadı- 
ğını bildirerek ilgi gösterilmesini istemektedir.)

Dışişleri Bakanlığı ccvap yazısına ek ^iulgart Başkonsolosluğu yazılarından dilekçinin durumu ile ilgilenip 
görevli savcı ve yargıçla görüşülüp dilekçinin isteklerinin duyurulduğu bildirilmiştir.

Cılcrcği dii<şünüi(lii : Dilekçinin yukarda ü/.eti açtkIanan dilekçesinde vaki isteği hakkında komisyonumu/ca 
bir İ!̂ Icm yapıFınasına mahal görülmediğine oy hirh'ğiyle karar verikli.

Karar N o. Karar tarihî
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(Dilökçejıin tarih ve No. su iie sahibinin adı, adresi ve dilcikçe özentiyle komisyan kararı)

2763 13 . 2 . 1976

13636 14296 - 15 . 9 . 1973 {Dilekçi : Avukatlık Kanununun değiştirilmesini
RECEP TEK D U R U R  istemektedir.)
Kâzım f£ce eliyle

Keşan - E D İR N E

(içreği dUşUnüldii : Dilekçinin yukarda üxeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısına 
konu teşkil eylediği cihctlc Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal görUhncdiğine oy birh'ğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2764 13 . 2 . 1976

13637/14297 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Yolsuzluk yapıldığı iddiasıyle müfettiş
A. KERİM Y IL M A Z  gönderilmesini istemektedir.)
Derik - Derinsu Kooperatif  Başkanı

Derik - D E R İN S U

Cicreği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili vc yetkili idari mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahaS görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar N o. Karar tarihi

2765 13 . 2 1976

13639 14299 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası istemektedir.)
Al i M U SER . RIZA K O I  A N  

Saruhan M ah. Kırkaya Yokuşu No. ; 15
M^KNİSA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda öz-eti açıklanan dilekçesinde vaki İsteğiyle ilgili olarak Danıştayca 
karar verilmiş olduğundan Komisyonumu/ ç a l ı ş m a la r ın ı  düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 ncl maddesine ait 
fşlerdcn o!ması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapı’nıasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar ve
rildi.

Karar No. Karar tan m

2766 .13 . 2 . 1976
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(T>ilek(^enin 1arih vo Xo. su i lr  snlıihinin adı. adresi ve dileıkf^e özetiyle komisyon k a ra rı)

13640 14200 - 15 . . 1^73 (Dilekçi : Türk vatandaşlığına geçmek istemek!c-
ŞF.MSF.DDİN HO( A dir.)
72. Ruh leanne

Oımessonc r R , \ N (  F.
Gcrvği diişünüklü : Dilekçinin yukarda ö/cti artklr.nan dilekçesinde vaki isteği il«in ve yeikiii idari mercie 

lîjliracnatı gerckfirdiği cihcf?e Komisyonunnı?: çal'^maîannı düzcnîcyrn I4f> sayı!ı Kanuının 5 nci maddesine ait 
ijj’erdcn olması hasebiyle Koniisyonümnzcî» bir iş!em yap!^n?asma mn!ıa5 göriıîmediğisıe <>y birliğîyîe karar ve
rildi.

Karar No. Karar tarihi

2767 13 . 2 1976

13648 14308 - 1 5 . 9 .  1973 ( D i l e k ç i  : l . v v c h e  i.}ledii>i b i r  suçtan dolayı  nıeslek-

Y U R D A N U R  SELÇUK ten ih ra ç  e d i ld iğ in i  ve tekrar mesleğe iad ’ e d i lm e sin i  /v-

7301 Zell Hauptstr. 88 tem ektedir .)

D U U T S C H L A N D
Adalet Bakanlığının 20 Aralık 1974 tarih v c4 6 S !7  sayılı cevabî yazısında: I)ilck*,'i i!c ilgili cezai takibatta bu

lunulmadığı ve olayın İdarî nitelikle oldu^ju. Millî l.ğilim disiplin kurulu kararından, dilekçinin öğretmenlik 
mesleğine yaraşmayacak davranışları tespit edildiğinden dolayı 788 sayılı Kanunun 33 ncii ve 4357 sayılı Ka
nunun 7 E maddesine göre meslekten ihraç edildiğinin anlaşılmış olduğu bikiirilmektedir.

Ck'reği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan diIeSıçesfndc vaki isteği i!«j!i ve yetkili idari mercie 
pit işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işkîm yapiîmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar 
veri W i.

Karar No. Karar tarihi

2768 13 . 2 . 1976

13651 14310 - 15 . 9 . 1973 ( D i l e k ç i  : 1 a m ir  t a kım la r ın ı  çalanın  yakalanm asın ı

Al,( GÜNERİ is le m e k le d ir . )

Oto Tamircisi Çiftlik C ad. No. : 55
Kartıl Maltepe kSı ANriUI.

Gereği düşünüldü ; D ile k v 'in in  yukarda özeti açıklanan dtlokçesinrie vaki isteği üm ü i ve yetki!; yargı organ- 
Ennna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çaMşmarrnnı düzeıı'eyen 140 sayıh Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisj<»numu;':ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2769 13 . 2 . 1976

13654 14314 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : İntihakının di'nelrlntesini isu inekledir.)
M E H M E T  S İN IK SA R A N  
Bostancı ilkokulu Öğretmeni

Kadıköy - İSTANBUL
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ih;iH ve yetkili idari ıncrcie 

veya müracar.tı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir iş'em yapj’masına mahal »»örühnedîğine oy birhğiyle 
karar vctİMİ.

Karar No. Karar tarihi

2770 13 , 2 1976
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(Dilekçenin tarih ve ı\o, su iJe sulıibinin adı. adresi ve dilekçe özetiyle komivsyon kararı)

13774,14434, 13808,14468, 13801/14461, (Dilekçi : Çalışamaz durumda bulunduğundan ken-
7^ 79, 14316; 13656, 146 146, 164,164, 996/996, dişine yardım yapılmasını istemektedir.)
1048,^1048,1300/1300, 1301 1301, 1320 1320,
1323/1323. 1325/1325, 67/67,
1339/1339 - 19 . 10 . 1973 
BAYRAM ERDOĞAN 
Bölükler Mah. No. ; 16

Çanksaray - Şarkikaraağaç - İSPARTA

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılan tahkikat sonucunda dilek sahibinin birçok sosyal yardım 
müesseselerinden faydalanmış olduğu ve maddî durumunun, bildirdiği gibi çok zayıf olmadığı anlaşılmış
tır.

Gereği (lü!>ünüidü : Dilekçinin yukarda ÖActi açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonunuı;^- 
ca hir inileni yapılmasına mahal göriiırîrediğine oy hirh'ğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2771 13 . 2 . 1976

13657/14317 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi : Madalya isteğinde bulunuyor.)
AHMET KOYUNCU 
Kurancıh Kasabası

KAMAN

Millî Savunma Bakanlığının 21 Mayıs 1974 tarih ve 4063.1-582-74 Madalya (ldarî/9a) 108536 sayılı ce
vabî yazısında : Ahmet Koyuncu'nun kaydına rastlanılmadığı ve askerlik şubesine müracaatla durumunu sor
durmasının gerektiği bildirilmektedir.

Gereği (liİ!|>üniildü : Dilekçinin askerlik şubesine müracaatı gerektiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem ya
pılmasına mahal yoktur.

Karar No. Karar tarihi

2772 13 . 2 . 1976

13660/14320 - 15 . 9 . 1973 (Dilekçi Kendisine ı'i verilmesini istemektedir.)
ZEKERİYA ERCAN 
Devlet Hastanesi

MERSİN

Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Genel Müdürlüğüne gerekli talimatı verdiğini bildirmiştir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie ınüracaatı gerektirdiği cilietle Komisyonumuz çalış nalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonurau/ca bir işlem yapılmasına maluıl görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2773 13 . 2 . 1976



13661/14321, 4039/4039 - 18 . 9 . 1973 (Dilekçi Ağaçlarının kendisine iadesini istemekte-
HÜSNÜ TUNÇ dir.)
Narh Köyü

Çukurca - HAKKÂRt

Gereği düi^niildii : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteğiyle ilgili olarak mahkeme
ce karar verilmiş olduğundan Komisyonumuz çalışmalannı diizenleyen 140 saydı Kanunun S nci maddesine 
ait işlerflen olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal cöriilmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(DiLokçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle Iconıisyon karan)

2774 13 . 2 . 1976

13664/14324 - 20 . 9 . 1973 (Dilekçi : Alınan verginin usulsüzli'ğünden bahisle
RAMAZAN CEN G tZ düzeltilmesini istemektedir.)
Erentepe Köyü

Kumluca - ANTALYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or- 

ganlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
madddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2775 13 . 2 . 1976

13668 14328 - 20 . 9 , 1973 (Dilekçi : Belgeli öğrencilerin, çıkarılmau düşünülen
.SELÇUK DEMİR Genel A f Kanunu kapsamına alınmadım istemektedir.)
Yüksek Tahsil Erkek Talebe Yurdu

Bornova - İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2776 13 . 2 . 1976

13670/14330 - 20 . 9 . 1973 (Dilekçi : 42 sayılı Kanunun geçici maddesine göre
KAYHAN KARTAL emekli olanların 1782 sayılı Kanun kapsamına alınma-
1743 Sok. Demet Apt. No. : 4/3 sını istemektedir.)

Karşıyaka - IZMİR

Gereği düşünüklü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2777 13 , 2 , 1976
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(Dilekçanin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe öze1;iyle komisyon karan)

(Dilekçi : Spor - Toto Kanununda değişiklik istemek
tedir. )

13676/14336 - 20 . 9 . 1973 
R. FİKRET GÜNAY 
7’opraksu Fikip Başmühendisliği

ADANA
Ccroği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa- 

nsjna konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumu/ çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal gömlmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2778 13 . 2 . 1978

13678/14338 - 21 . 9 . 1973 (Dilekçi : Yargıtay kararının uygulanmasını istemek-
KADİR B Ö R K l.n tedir.)
Acıbadem Cad. İsmail Hakkı Sok. No. : 43

Kadıköy - İSTANBUL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma- 
larını düzenleyen 140 saydı Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2779 13 . 2 . 1976

155/2335, C. S., 13680/14340 - 21 . 9 . 1973 
Mobilyacılar ve Lâkeciler Derneği Domır Hendek 
Cad. No. ; 106

Siteler - ANKARA

(Dilekçi : Kereste fiyatlarının yükseltildiğini bu se
beple de mamullerinin de pahalıya mal olduğunu bildire
rek şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahş.’nalarını düzenleyen J40 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2780 13 . 2 . 1976

13683/14343 - 21 . 9 . 1973 
T AHİR İNAL
Dışkapı - Telsizler D l l / l  No. : 367 Olgunlar Apt.

ANKARA

(Dilekçi : Maaş intibakının düzeltilmesi için Devlet 
Memurları Kanununda gerekli değişikliğin yapılmasını 
istemektedir.)

fiereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen J40 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2781 13 . 2 . 1976



13686/14346 - 21 . 9 . 1973 (Dilekçiler : Vatanî hizmet tertibinden bağlanan
ALÎ RIZA ATEŞ ve NAZM t ERTÜRK tnaa)itvn yükseltilmesini istemektedirler.)
Keçi K.öy Hacıyahya Mah. İmirler Cad.

AMASYA
Gereği dii^nüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki i«>tcği kanun teklifi veya tasa

rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunim 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmc'diğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kararı)

2782 13 . 2 . 1976

13687/14347 - 21 . 9 . 1973 (Dilekçi : Arazisinin yanlış ölçümlendiğini ve diizel-
HALİM DEM İR tilmeşini istemektedir.)
Sütlüce Bademlik Talip Paşa Sok. No. : 13

Hamıcıoğlu - HASKÖY
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili olarak mahkeme

ce karar verildiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmassna mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. Karar No. K arar tarihi

2783 13 . 2 . 1976

13688/14348 - 21 . 9 . 1973 (Dilekçiler : Firma olup ekmek fiyatlarmın artml-
MUAMMER NAZLI ve arkadaşları masmı istemektedirler.)
Emekliler Demeği

YALVAÇ
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2784 13 . 2 . 1976

13689/14349 - 21 . 9 . 1973 (Dilekçi : Dış ülkelere işçi olarak gitmek istemekte
HÜSEYtN ERKM EN ve bugüne kadar sırasının gelmediğinden şikâyet etmek-
Keremgeldi eliyle Taşdibek Köyü tedir.)

Varto - MUŞ
Çalışma Bakanlığının 1 5 . 7 .  1974 taıih ve 9.3.18/22/13179 sayılı cevabî yazısında ; İş ve İşçi Bulma Ku

rumu Genel Müdürlüğüne gerekli talimatın verilmiş olduğu, Varto ilinde vukubulan depremden zarar gören
lere öncelik kontenjanı tanınıp, bu öncelikten faydalandırılacak olan felâketzedelerin listeleri valilikçe tan
zim edilerek kuruma intikal ettirildiği, öncelik kaydı olanların sevk işlemlerine başlanıldığı, fakat dilekçinin is
mine rastlanılmadığı, bu listelere ilâveler mümkün olmadığından öncelikle yurt dışına gönderilmelerinin müm
kün olmadığı, ancak 23 . 3 . 1973 yılındaki kaydına istinaden kod numarasının dilekçi tarafından kuruma 
tebliğinden sonra sırası hakkında bilgi verilebileceği bildirilmektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2785 13 . 2 . 1976
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(Dilekçenin taıûh vo Xo. su ile salıibiııin adı, aJncsıi ve dilekçe özetiyık komisyon kanan)

13692/14352 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçiler : Bir firarı mahkûmun yakmlan olması
ENVER TEKİN ve arkadaşları sebebiyle kendilerine jandarma karakolunda eziyet edil-
Hancağız Köyü Jiğinden şikâyetçidirler.)

MALAZGİRT
İçişleri Bakanlığının cevabî yazısında : Dilekçilerin iddilarmm asılsız olduğu ve kanun dışı herhangi bir 

işlemin yapılmamış olduğu bildirilmektedir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumu/* 

ca bir İ!̂ 1em yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2786 13 . 2 . 1976

13698/14358 - 2 5 .9 .  1973 (Dilekçi : Can ve mal fiüvenUğinin korunmasını iste-
BAYRAM KARABÖCE inektedir.)
Tekeler Köyü

Çine - AYDIN
(Jercği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetlc Komisyonumuz çalışnınlannı dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2787 13 . 2 . 1976

1370/14360 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : TCDD dan sicil özetinin alınmasını iste-
HAI.İL FIRAT mektedir.)
Küçükesat Başçavuş Sok. No. 148/9

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Komisyonumuz çalışma
larını düzenleyen 140 sayılı Kanunun ^ nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komısyonumuzx:a bir iş
lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verikli.

Karar No. Karar tarihi

2788 13 . 2 . 1976

13701/14361 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Alamadığı 9 aylık maaş farklarının ilgili
M. HAŞAN ERG ÜN daireden alınarak kendisine gönderilmesini istemektedir.)
Türkiye Halk Bankası Müfettiş Muavini

ANKARA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkîaniuı dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışı :ıalarım düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komi.syonumuzca bir fşlenı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2789 13 . 2 . 1976
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(Dilekçinin tiirih ve No, su ile sahibinin adı, adrosi ve dilok(,’e öeztiylt komisyon karan)

13703/14363 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Türk vatandaşlığına alınmasnn istemektc-
ÜNAL ARİFOĞLU dır.)
Gustavsburgen Bebel Str. No. 68

DF UTSCHl AND

Gereği diİ!;UnUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idaıî mer
cie müracaatı gerektirdiği cihctle Komisyonumuz çalışmalarını dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde* 
sine ait i*>lerden olması hasebiyle Komisyonumıı/ca bir i<̂ lem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2790 13 . 2 . 1976

13705/14365 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Tapulu arazisine vaki müdahalenin önlen-
AHMET ÖZPINAR meşini istemektedir.)
Halk. Eğitim Sok. No. 1/A

Çarşamba - SAMSUN

(«ereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
nıadddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2791 13 . 2 . 1976

13708 14368 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Tapulu araz.i'iine vaki müdahalenin ön-
( AVİT ÇITAK lenmesini istemektedir.)
Agora İki Çeşmelik No. 72

İZMİR " t '

Gereği düşünUklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or
ganlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarım dü/enleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
madddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2792 1 3 . 2 .  1976

13709/14369 - 25 , 9 1973 (Dilekçi : Vatanî hizmet tertibinden maaş hağJan-
ABDULLAH IISI.U masını istemektedir.)
Tırtar köyü

ERDEM Lt

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2/93 13 . 2 . 1976
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(Dilekçenin ıtarih ve Xo. su ile sahihinitn adı, adresi ve dilekçe özıtiyle komisyon kaıran)

137İ2/14372 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Başka hir yere tayinim istemektedir.)
YUSUF ULU
Samanpazan İlkokulu Öğretmeni

Akyazı - SAKARYA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumu/ çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait İ!flerden olması hasebiyle Komisyonumuzca hir i<̂ lenı yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi. Karar No. Karar taribi

2794 13 . 2 . 1976

1 3 7 1 4 ^ 1 4 3 7 4  . 25 . 9 . 1973 (Dilekçiler: Kaldıkları iki dersten yeni hir imtihan
REFİK YÜC'AR ve Ark. hakkı tanınmasını veya I defaya mahsus olmak üzere
Öğretmen Okulu 6 ncı Sınıf öğrencileri borçlu geçmeyi istiyorlar.)

GÜMİJ.^HANF
Millî Fğitim Bakanlığının 6 Mayıs 1974 tarih ve 53İ/25 sayılı cevabî yazısında; başarısızlıkları sebebiyle 

kalan öğrenciler için 1973 - 1974 yılında borçlu geçme sisteminin getirilmesi veya fazladan bir imtihan hakkı 
tanınması hususunun Bakanlıkça düşünülmediği bildirilmektedir.

Gereği dü<;üniildü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklan a dilekçesinde vaki iste«îi hakkında Komisyonumuzca 
hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2795 13 . 2 . 1976

13715 14375 - 2 5 . 9 .  1973 (Dilekçi : Hasta olmasına rağmen hastaneye kal-
M EH M ET TOĞA • dırılmayıp ceza evinde tutulmasından şikâyetçidir.)
Ce/a evi 1 nci kısım 3 ncü koğuş

SİNOP
Adalet Bakanlığı cevap yazısında : Dilekçinin verem'ıastası olduğunun bilindiği ancak Tekirdağ ve Trabzon 

C}öğüs Hastalıkları Hastanesinde yer olmadığından ha>taneyc yatırılamadığı ve 1803 sayılı Af Kanunundan 
yararlanıp tahliye edildiği bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklan m dilekçesinde vaki istedi hakkında Komisyonumuzca 
b’.r işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2796 1 3 . 2 .  1976

13716 14376 - 2 5 .9 .1 9 7 3  (Dilekçiler: Kendilerine Hazine arazisinden ekilecek
AHMET ve Arkadaşları fift^zi verilmesini istemektedirler.)
Samanpazan Kahveci Çekem eliyle

MALATYA
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Toprak ve^^anm Reformu Yasasının 11 nci maddesi uyarınca re

formun bölge bölge uygulanacağını, halen yalnız bu uys^'lamanm Urfa ilinde başladığım; bunun dışında 1757 
sayılı Yaî:a vc ilgili yönetmeliğe göre belli şartlar altm^a Hazine arazisinin icara verilmesinin kabil olduğunu 
bildirmiş, keyfiyeti alâkalıya da duyurmuştur.

Gereği düşünüldü: Dilekçinin yukarda özeti açıklan n diîekçe.s:nde vaki istedi ilgili ve yetkilî İdarî mercie 
müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 14» sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi. Karar No. Karar tarihi

2797 1 3 . 2 .  1976
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(DiİGıkgc'iLİn tanih vc Xo. su ile siibibiniıı adı, adresi vc Jik-k<je özetiyle komisyon kararı;

13718 14378 - 2 5 . 9 .  1973 (D ilekç i:  Türk  vatandafıignuhm ç ıkm ak  istcmekte-
AHMLİT İŞIK d.,-.)

F-tnin Palas Oteli I3;'9 Sokak No: 46
Basmahane - Î/.MİR

Gereği dü<;iinül(lii : Dilekçinin yukarda ö/,eti açıklun^n diiekçosinHe vjki istedi ilsjtli vo yelkil», İdarî mercie 
miiraraatj gtMcKirdif;i cihcılc Koınisyonuniîi/ çaMşmnhınıii dü/eiilcvc;ı I4l> sayjlı Kanunun 5 nti maddesine 
ait işk'rden ohnas; haseJvylc Komiriyonumuzca bir işlem yapîJnıasına nıaiıa] cörüSmedsi^înc «y birhpiyie karar 
veri W i.

Karar No. Karar tarihi

2798 1 3 . 2 .  1976

13719 14379 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Genel A f Kanunu çıkarlılnıasın listemek-
MİTHAT SÖNMEZER tedir.)
Hukmk Faikükesi mezunu
Bölge Kapalı Ceza Evi tvski Bik. No. ; 6'da tutuklu

İZM iR

Gereği dii^niildii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasansuıa 
konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait iş- 
lenlen olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriilnıediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2799 13 . 2 . 1976

1372 0 /143ı80 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi . Fiyatların durmadan yükselmesinden ^ikâ-
ALt OSMAN EFE- yefçidir.)
Bifera Postahan« yanında manav

Araklı - TRABZON

Başbakanlıktan alınan bilgide :
1. Son zamanlarda, birçoik yaıbancı ülkelerde olduğu gibi memleketimizde de meydana gelen fiyat artışla

rının şiıkâyet konu<»u olduğu ve serbest piyasa ökonomi sinde arz ve ta'löbe göre dengesiini bulan fiyatların, bazı 
faktörlerin etkisiyle artış eğilimi gö''îterdiği bHinmektedir.

2. Gayrisafî milli hasılanın kalkınma planında öngörülen oranlarda artırılması ve millî tedbirlerin uygu- 
lıanmasma geçilerek, üreîicilene, tütün, çay ve hububatta olduğu gibi, ürünlreini değer fiyatlanyle satmak 
olanağı sağlanmak, ve 1974 Malî yılı bütçemizde öngörüldüğü gibi tarım, sanayi ve maden yatırım'ları gelıiştiril- 
mjx ve haklı bar vergi sisteminin uygulinmajsına başlanılmak suretiyle enflâsyonun va;tandaşlar ü.'jeriiîdeki 
olumsuz etkiler azaltılmış olacaktır. Bütün bu tedbirlerin uygulamaya girebilmesi ve olumlu sonuçlar verebil
mesi muayyen bir sürenin geçmesini gerektirmektedir. Bu arada toplu sözJeşmelerlı? i.şçiilarimizin gelirlerinin 
olana'klar oraniuda artınlmaısına çalışıldığı bi'Iıdirilimiştir.

Gereği düşünüldü : D ilekçinin yukarda ö /e t i açık «anan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum uzca
bir işlem yapılm asına mahal K<MÜlmediğinc oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2800 0 , 2 .  1976
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(D ilokçenin tarih  vo No. su ile syıhibinin aciı, adresd ve d ikk o e  özetiyle komıisyon k a ra n )

13721/14381' - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Eşi Meryem’e tecavüz edildiği ve patlalı-
MDRAT KAYA lan dinamitle kızı vc kardeşinin gözlerinin kör edildiğin-
53(» No. lu tel sahibi den şikâyetçidir.)
Dııısburg gygtr 165
67 21 0930 DEUTSCHLAND

İçişleri Baikanlığı cevap yazısında : Dilekçinin şikâye‘i iCryat haüne geMrmiş olduğunu ve halen Alman
ya'da eşi ile beraber oturduğunu ve şıiıkâyet Iconusunun asılsız olduğunu bildirmiştir.

G ctcrİ (lU^üniildii ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dik‘kçe.sinclc vaki isteği F;akkında Komisyonumu/ca 
bir işlem yapıhnasına mahal göriiimediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karan tarihi

2801. 1 3 , 2  . 1976

13722/14382 - 25 . 9 . 1973 (Dilekçi : Kendisine iş verilmesini islemekledir.)
MEHMET ÖZİL
Mithatpaşa Mah. Ofis Sok. No. : 53 c

SAKARYA

(.alışma Bakanlığı gerc.kli taiümatın İş ve İşçi Bulma Kurumu Genal Müdiirl.üğüne veril'diği'ni bildirmiştir. 
Gereği düşünüldü : Düekçinin yukarda ö/cti açıkla nrn dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 

müracaatı gerektirdiği cilıetlc Komi.syonumuz çalışmalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine ı>y birliğiyle karar 
verildi.

Karar No, K arar tarihi

2802 1 3 . 2 .  1976

13725 14385 - 27 . 9 . 1973 (Dilekçi Mecburi hizmet tazminatının A f  Kanunu
()MER DÖNMEZ kapsamına alınmasını istemektedir.)
Işıklar Köyü İZMİR

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasa
rısına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahş i'iıalr.rmı dü/enliycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ait işlerden ohnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapdmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2803 13 . 2 . 1976

13727/14387 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Kendisine avukat tutulmasını istemektedir.)
HAŞAN TUNÇ
Dolaboya Taşlıbayır Orta Mah. Zeytin Sok. No. : 5

Kartal - İSTANBUL

Gereği düşünüKlü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili mahallî Baro 
Başkanlığına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahşmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

2804 13 , 2 i 1976



13728 14388 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Vatanî hizmet terfihinden maaş hağlan-
HALİL KANMAZ E F t  masını islemektedir.)
/ekibey Mah. Çeşme Sok. No. : 12

AYVALIK
Ciereği düi^ünüldü : Dilekçinin yukarda ö^eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısına 

konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çahşmalarmı diizenliyen 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlerden ohtiası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
veriMi. Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçeran tarih vc No. sn ile sahibimin adı, aclrefii re dil^lcçe özetiyle komisyon kararı)

2805 13 . 2 . 1976

13730/14390, 13822 14482 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi . İstiklâl Madalyası sahihi edinin ölümün
MEHMETı C'OŞKUN den sonra nıaa.) havlanmasını istemektedir.)
Balıköy İstasyonu Bakkal Resul Sankaya eliyle 
Öksüzler Köyü

lavşanlı - KÜ l AHYA
Gereği düı îiniiklü : Dilekçinin >ukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili 1005 sayılı Kanun, 

bağlanan maaşın eşe intikalini öngörmediğinden Koinisyonunuızca liir işlem yapılmasına mahal görülme
diğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

28C/T> 1 3 . 3 .  1976

13733/14393 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Kohmdaki anzanın tedavisini istemekte-
RASiM MEYDAN dir.)
Meydancık Demirci Köyü

ŞAVŞAT

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda ö/-eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verikli.

Karar No. K arar tarihi

2807 B  . 2 . 1976

13734/14394 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Devlete olan harçlarını ödemek için ko-
KÂZIM ÜNGÖR. layhk saj^lanmasını istemektedir.)
Avut Köyü

C, ARŞAMBA

Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer
cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2808 13' . 2 . 1976



13735 14395 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Hayat pahalılığından şikâyetçidir.)
()MER TAŞKAYA
26 9 . 1973 tarih ve 39019-30 299 30 No. lu 
lel sahibi

ANKARA
Hükümetin verdiği bilgide : Son zamanlarda bir çok yabancı ülkelerde olduğu gibi memleketimjzde de 

meydana gelen fiyat artışları şikâyet konusu olmakla beraber, aşırı fiyat artışlarının önlenmesi hususundaki 
çalışmaların sürdürülmekte vc gerekli tedbirlerin alınması yoluna gidilmekte olduğu bildirilmektedir.

Cîcrcği dÜ!̂ UnUldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
la bir iı̂ lem yapılmasına malıal görülmediğine oy birliğiyle karar verikii.

Karar No. Karar tarihi

— 31 —

(Di]ok<^cııin t-anih ve No. su ilo saliibinin adı, adrosi v-'e dilekçe özetiyle komisyon karan)

2809 13 2 . 1976

13736 14396 - 28 9 . 1973 (Dilekçi : Cami inşaatına yardım yapılmasını iste-
MEİHMET CRCıÜDnR inektedir.)
Pazarcı C'aniıi Dernok Vekili

Pazarcı - KAHR AMANN4 AR AŞ 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla”^» dilekçesinde vaki isteği ilgili olarak Komisyonu

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

Karar No. Karar tarihi

2810 1 3 . 2 .  1976

13737/14397 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Kooperatif kredisinin 600 liraya yiiksel-
SALİH DOĞAN tilmesini istiyor.)
Kaçkar Kooperatifi

Kaman - KIRŞEHİR
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti a ç ı k l a n a n  dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çal»şmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca •’ir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiy
le karar verikii.

K arar No. K arar tarihi

2811 1 3 . 2 .  1976

13739/14399 - 28 . 9 . 1973 (Dilekçi : Kendisine maluliyet aylığı veya horçlan-
MUSTAFA AKGÖZ dınlmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmasını istemiştir.)
Alvanpazarcrk (köyü

ZONGULDAK

Yapılan incelemede dilekçide mevcut arıza iş gücünü 2/3 nrspetinde ortadan kaldırmış olımadığmdan maJûl 
sayılması kabil görülememiş ve borçlanma'k suretiyle geçen hizmetlerin sayulmasına imkân veren 506 sayıh K a
nunda değişjklpk yapan 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi de Anayasa Mahıkemesince iptal edilmiş bulım- 
malctadır.

Gereği düşünüldü : D ikkçin in  yukarda özeti açık lanan dilekçesinde vaki isteği hakkında K om isyonum uzca
bir işlem yapılm asm a mahal görülm ediğine oy birliğiy le karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2812 13 . 2 . 1976



_  32 —

fT)ilekrenİM tarih  ve No. st: ile sahibinin adı, at'irosd ve dilf'kçf' özetiiyle komıisyon k a ra n )

13743 14403 - 1 . 10 . 1973 (Dilekçi : İstiklâl Madalyası verilmesini istemektedir.)
İSMAİL YOZGAT 
Vforalı iköyü Germencik

Ortaklar - YOZGAT
Millî Savunma Bakanlığı cevabında : Dilekçinin firar durumunda olması set>ehiyle İstiklâl Madalyası veri- 

IciTTİyeccği bild-irflmiştir.
G eırp dü^ünüküi : I>ilckçinin yukarda özeri açıklana:ı flHckçcsinde vaki isteği üsili ve yetkili idari nıerci€ 

ait ilklerden ohnası ha.<ıehiyle Komisyonıımu/ca bir işlem yapılmasına maha! görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2813

13745 14405 - 3 . 10 . 1973 (Dilekçi : Televizyon yayımının bütün yurdumuzda
İLHAN GÜÇLÜ seyredilecek hale j^etirilmesini istemektedir.)
6921 Reichartshausen Hintere §. 'F. R. Hayım 8

ALMANYA
Gereği düı^ünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eri açıklanan dilekçesinde vaki İ5<teği ilgili ve yetkili idari mercie 

müracaatı K<̂ rektirdiği cihetle Komisyonumu/ çahşmalarını dü/cnicycn 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine ait 
işlertlen olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapiîmrsîna m̂ '.hal Rörüfmedığine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2814 ■ 1 3 . 2 .  1976

13747/14407 - 3  ̂ 10 . 1973 (Dilekçi ; 7 tane hâkimden şiıkâyetçidir.)
873/873
KEMAL A IE Ş
Gazi - Silâhtar Cad. No. ; 56

ANKARA
(■ereği dü.<$Unüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği Yüksek Hâkimler Kurulunu 

iîntiendirdiği cihetle Komisyonumuz çalıı^malannı düzen lejcn 140 sayıh Kanunun 5 nci maddesine ait işlerden 
olması harbiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görüînıcHİiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2815 13 . 2 . 1976

1973 (Dilekçi : Mücbir sebepler yüzünden bir süre birlik
lerine !?eç iltihak edenlerin firarı sayılarak İstiklâl M a
dalyası verilmemesinden şikâyetçidir.

13748/14408 - 3 10 
154/154 - 154/2334 
ABDULLAH AVCI 
KaranTür»el Mücahitleri adma Kara Ahmetli köyün
den Türkiye Kuvayi Millfye Mücahit ve Gazileri 
Cem. Şb KARAMÜRSEL

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iİRİIi ve yetkili idari mercie 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal ^[öriilmediğinc oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2816 13 , 2 I 1976
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(ÇDihkçerıin tarih ve No. su ile Mihibinio sdı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon karan)

13749/14409 - 3 . 10 . 1973 (Dilekçi : Gezi tazminatının artırılmasını istemekte-
K â n !  AKKOÇ (lir.)
Millî Eğkim Md.
Beslenme Geziici Başöğretmeni

ANKARA

Maliye Bakanlığı cevabında, 1747 sayılı Kamunun 2 nci maddesi ile 2 . 7 . 1973 gününden itibaren aylık 
tutarların esas alınmak sureliyle Haifcıraih Kanununun 49 ncu maddesiine giren personelin tazminatlarının 
bir mIsiH artınlıdığmı ıbüdirmiştir.

Gereği dUşünüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuzca 
l>ir işlem yapıimasma maiıal görülmediğine oy birliğiy le karar verildi.

Karar No, Karar tarihi

2817 1 3 . 2 .  1976

13750/14410 - 3 . 10 . 1973 (Dilekçi: Lozan Andla.ptıasının yürürlüğe girdiği ta-
SEYHAN HASONGAN Rodos’ta mütemekkim olan ve Türk vatandaşlığını
379 ncu Sokak No: 7 2 kabullenen ve Rodos Şehremini 3.1/88 kütük 197 sayı-

E<jrefpa^a - tZM iR da kaydı yapılan 1319 Rodos doğumlu Mustafa Zola 
tanın, aynı Andlaşma j^creğince kocasına bağlı o l a r a k  I  ürk vatandaşlığını kazanan Hüsnü ve İsmet kızı, Sakız 
1327 doğumlu eşi Hatice ile hu evlilikten doğan kızları 1932 Rodos doğumlu Miijgân da aynı yerde kayıtlı 
iken; 1930 doğumlu oğullan şikâyetçi Şabanın nüfus kaydı bulunmadığı ve yabancı muamelesi gördüğü bildi
rilerek şikâyet konusu edilmiştir.)

İçişleri Bakanlığının cevap yazısında : Şaban Zolata'nm babası Mustafa yanına kaydının yapılması ve Şa
ban kızı Seyhan’ın da aynı haneye kaydedilmesi için İstanbul Valiliğine yazıldığı bildirilmiştir.

Gereği dU'̂ iiniiUlU : Dilekçinin yukarda özeti açıkln '̂ m dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari merci- 
ce yerfıjc getirildiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapıimasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2818 13 . 2 . 1976

13751/14411 - 3 . 10 . 1973 (Dilekçi: Dı^ ülkelerde işçi olarak çalışmak istediği-
HAMZA TURAN ancak kendisine 35 yaşını doldurduğu bildirilerek, is-
Aslanca Cad. No; 54 tcğinin verine getirilemeyeceği bildirilmiş olduğundan şi-

ÇANAKKALE kiyetçidir.)

Çalışma Bakanlığı cevabında yaş şartının yabancı ülkelerce tespit edildiğini bu sebeple yapılacak işlem 
olmadığını bildirmiştir.

Gereği diişiiniildii ; Dilekçinin yukarda özeti açıkla'-^* dilekçes.'nde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapıimasma mahal görülmediğine oy birli^'iyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2819 13 . 2 . 1976 

(Sayı : 23)
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(Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibinin adı, aidreei ve düeıkçe ozetiyk karnisyon kdran)

13752/14412 - 3 . 10 . 1972 (Dilekçi: Orta öğrenimini bitirenlere ilkokul öğreti
HALİL KARABUDAK menliği verilmesini istemektedir.)
Yardibi Köyü 

Saimbeyli - ADANA
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla'^an dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarısı

na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş^em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar veriMi.

Karar No. Karar tarihi

2820 13 . 2 . 1976

13753/ 14413 - 3 . 10 . 1973 (Dilekçi: Camilerine yakın yerde bulunan meyhane-
İBRAHİM ÇIVGIN "in kapatılmasmı istemektedir.)
Kilitbayır Köyü ' 

ECEABAT
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mercie 

müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz ç a l ı ş m a l a  rmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasma mahal görülmediğine oy birliğiyle karar 
verildi.

Karar No. Karar tarihi

2821 13 . 2 . 1976

13755/14415 - 3 . 10 . 1973 (D ilekçi: Barem dışı (E) cetvelinde geçen hizmet sü-
FAHRl GÜLER resinin sayılması f>erektiğine dair mer’i Personel Kanu-
Karayolları Merkez Atelyesi Muhasip Vez. nunda hüküm bulunmadığından mağdur olduğunu bil

Akköprü - ANKARA dirmektedir.)
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıkla’̂ an dilekçesinde vaki isteğS kanun teklifi veya tasansı- 

na konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesine 
ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iş-em yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle ka
rar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2822 13 . 2 . 1976

13756/14416 - 8 . 10 . 1973 (Dilekçi : Kayıp kızını aramaktadır.)
O m  ER TOSUN 
Hilâl Atnbalaj Halkalı Cad, No. : 246 

Şoira Köyü - İSTANBUL
Gereği düşünüldü ; Dikkçinin yukarda öz,cti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer- 

clc müracaatı gerektirdiği cihetlc Komi.syonumuz çaliymalarmı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verifdl.

^Karar No. Karar tarihi

2823 13 . 2 1976



13757/14417 - 8 10 . 1973> (Dilekçiler : Ziraat Odaları aidatlarmın kaldınlrr^a-
HASA<N İŞNEL sıtu istemektedir.)
KâzLmıiye Köyü

Hendek  ̂ KOCAELİ
Gereği dUşünUldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dikkçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışınalarmı dUzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işkrdcn olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekç'eimn tarih ve No. sn ile sahibinin adı, adresi ve dil«kçe öaetiyk komisyon kamrı)

2824 13 . 2 . 1976

13758/14418 - 8 10 , 1973 (Dilekçi : Tapu kayıtlarının çıkartılmasını istemek-
HALİL İBRAHİM ORHAN redir.)
Mahramh Köyü

TEKİRDAO
Gereği dU<^nUldU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dikkçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışnıalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir fşlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar veriMi. Karar No. K arar tarihi

2825 1 3 2 1976

] 3766/14426, 4O06/4C96 - 9 . 10 . 1973 (Dilekçi : İntibakının 1 . 3 .  1970 tarihinden geçerli
M. ŞERAFETTİN ŞENLİ olmak üzere tashih edilmesini istemektedir.)
Güventepe Mah. 548

Yenimahalle - ANKARA
T. C. Emeldi Sandığı Genel Müdürlüğünün 1 2 . 6 /  1975 tarih ve 20.2/44424/09.311.18 sayıh cevahî ya

zısında : Dilekçi 2. emekliliğinden soîira 10 2 1968 tarihinde göreve başlayıp aynı ay içinde 20 2 . 1968 
tarihinde görevine dönmediğinden müstafi addedilerek herhangi bir ödeme yapılmadığı cihetle emeklilik sta
tüsünde geçen süresinin bir terfie yetecek kısmının terfiinde sayılmamasına Müdürler Kurulunca 'karar veril
miş ise, de;

Danıştay kararlan muvacehesinde ilgilinin emeklilik statüsünde geçen sürelerinden 3 yılı emeklilik kesene- 
ğiTie esas aylıklarının tespitinde sayılmış olduğu ancak kurumca terfi farkı ile kesenek ve kurum karşılıkları 
Sandığa gönderilmediğinden hakkında gerekli işlem yapılamadığı biJdiri'lmektodir.

Gereği düşünüldü : Dik^kçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verUdi.

K arar No. ' K arar tarihi

2826 13 2 . 1976

13767/14427 - 9 . 10 . 1973 (Dilekçi : Geçim sıkıntısı içinde olduğunu bildirerek
İSMAİL ŞAHİNTÜRK kendisine verilmesini istemektedir.)
Gençler Ticarethanesi

Araklı - TRABZON
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî mer

cie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar veriMi. Karaf No< Karair tarihî

2827 ,11 2 . 1976
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(l'HÎokçeiLİıı tarih ve Xo. su ile sahibimin adı, adresi ve dilcikçe üzottıiyle komisyon kara.r;'

(Dilekçi : Müstahak olduğu madalyanın ^erpf aylı
ğının verilmediğinden şikâyetçidir.)

13775/14435 - 10 . 10 . 1973 
NAZIM AYDIN 
(,'amiıbel Köyü fKevken)

Alaplı - K. EREĞLİSİ 
Denizcilik Bar>k. Liman Işt. Ralat Tamir Atölye
sinde Muharrem Aydın eliyle

Balat - İSTANBUL
Millî Savunma Bakanlığı cevap yazısında : dilekçinin askerlik şubesinde ve Tire Askerî Anjivinde kaydı 

bulunmadığından yapılacak işlem bulunmadığı bildiri/miştir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda ö/eti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz

ca bir iîjlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2828 13 . 2 . 1976

13777 14437 - 160/2340 C. S. - 10 . 10 . 1973 (Dilekçi : Dı^ ülkede ticaretle iştigal ettiğini, hazı
Mühendis İLHAN İĈ ^TEN sorunlarının o yer ticaret ateşemizce halledilmesinden
Boutique Madeleine İçten A. B. Grev Turegaten kaçmddığmdan, ateşenin vazifesini yanmadığmdan .}7- 
20 S - 114 46 Stockholm kâyetçidir.)

SWEDEN
Ticaret Bakanlığı cevap yazısında : Şikâyet edilen Stockholm Ticaret Ateşemizin şikâyet konusu ile ge

reği kadar ilgilendiğini, ilâveten o ateşenin istifa ettiğini bildirmiştir.
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık!r)nan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz

ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2829 13 . 2 . 1976

13780 14440 - 10 . 10 . 1973 
ALİ YILIŞAN 
Gümüşkova Köyü

(Dilekçi : Ecdadından intiha! eden tapulu gayrimen- 
kulünün hile ile başkaları elinde bulunduğundan şikâ
yetçidir. )

Sorgun - YOZGAT
Gereği dü^inüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki ist< î iİRÜı ve yetkili idari mercie 

veya yargı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çahşmalarMM düzenleyen 140 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komiı^yonumuzca bir işlem yapılmasına mahal göriiiınc'di- 
ğine oy birliğiyle karar verildi. Karar No, Karar tarihi

2830 13 . 2 . 1976

(Dilekçi : Teknisyen Fen memuru olduğunu, evvel
ce bütün teknik personele uygulanan serbest çalıştığı 
sürenin 314 ünün memuriyete sayümasıntn yalnız yü k
sekokul mezunlarına verilmesine dair eşit.nzliği yaratan 
kanun hükmünden şikâyetçidir.)

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açık^ruıan dilekçesinde vaki isteği kanun teklifi veya tasarı
sına konu teşkil eylediği cihetle Komisyonumuz çalımalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi. Karar No. K arar tarihi

13782/14442 - 10. 10, 1973 
CEVAT YESARÎ
Tapu ve Kadastro Gn Md. Fen Müşavirliğinde 
Teknisyen

ANKARA

2831 13 . 2 . 1976
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adresi ve dilekçe Özetiyle 'komisyon karan) (Dilekçenin tarih ve No. su ile sahibâııiıı adı,

13783/14443 - 10 . 10 . 1973 (Dilekçi: Bir dersten baharı soğlayamadığmdcm an-
SEVAL TUĞCU cuk I yjl sonra tekrar imtihana girebileceğini hildire-
Mersin Bahçelievler Ortaokulu MERSİN rrk, hu dersinin kurtarılmasını istemektedir.)

Gereği (Uiışüniildii : Dilekçinin yukarda özeti açıkhtnan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie ait işlerden olması hasebiyle Konıisyonumıızcanercic ait işlerden oimnsı hasebiyle Komisyonumuzca 

bir işlem yapıimnsmn mahal görülmediğine oy birH|»iyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2832 1 3 . 2 .  1976

13785/14445 - 16 . 10 . 1973 
OSMAN KAYA
Şevketiye Mah. Selâmoğlu Çıkmaz Sokağı No. ; 31

MİIâs - MUĞLA

(Dilekçi Muğla Lisesinden tasdiknamesini alıp Ya
tağan Lisesinde okumak istediğini ancak, Yatağan Li 
se müdürünün kendisini okula kabul ve kayıt etmedi
ğinden şikâyetçidir.)

Millî Eğitim Bakanlığı cevap yazısında, dilekçinin Muğla Lisesinde okuduğunu ve başka liseye gitmesi 
için ciddî bir gerekçesinin bulunmadığını ve bu gibi hallerde okul değiştirme işinin bakanlıklarınca yasak
landığını bildirmiştir.

Gereği dUşiinüldii : Dilekçinin yukarda özeti açıkîanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu- 
nuı/ca bir işlem yapılmasma mahal «öriilmcdiğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2833 13 . 2 . 1976

13787/14447 - 16 . 10 . 1973 
MUSTAFA ÖZBALCI ve ark. 
Gülistan İlkokulu hizmetlisi

(Dilekçiler : fsparta Merkez İlkokulunun hizmet
lileri olduklarını okulun çift tedrisat yanmmı sebebiy
le fazla mesai yapmakta olduklarını bildirerek, fazla 

İSPART A mesai ücreti verilmesini istemektedirler.)
Millî Eğitim Bakanlığmın cevap yazısında, İsparta Valiliğince ilgili okul müdürlüklerinin hizmetlilerin 

günde 8 saatten fazla çalıştınimamalan* için gerekli uyarmanın yapıldığını; ayrıca fazla mesai verilmesi
nin Bakanlar Kurulu kararına bağlı bulunduğu, keza işgüçlüğü ödenmesinin de Bakanlar Kurulunca tes
pit edilecek bir keyfiyet olduğu bildirilmiştir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili İdarî 
mercie ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzcabir işlem yapılmasına mahal sörülmediğine oy birli
ğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2834 13 . 2 . 1976

13789/14449 -1 6 .1 0 .1 9 7 3  (Dilekçi: Babasını öldürenlerin tahliye edilmemele-
MUSTTAFA TÜLÜ rini istemektedir.)
6843 Bibiis. K. K. W.

Hochtief - BATI ALMANYA 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin jukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkiK yargı or> 

sanlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. K arar tarihi

2835 L3 . 2 . 1976
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(D ilokç^ııin  tarûh ve No, su ile sahibinin aciı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon İcaran)

13790/14450 - 16. 10. 1973 (Dilekçiler: Bir üst sınıfa devam ettirilmelerini iste-
MESUT ALt ÇiM EN mektedirler.)
ve arkadaştan fsparta Eğitim
Ensithüsü beklemeli öğrenciler ÎSPARTA

I Millî Eğitim Bakanhğı cevap yazrsmda;
Eğitim Enstitüleri yönetmeliğinm 59 ncu maddesine göre birden fazla dersten başarısız duruma düşen öğ

rencilerin bLr üst stnıfa devam etmelerine imkân vermediği'ni bildıımıııştir.
Gereği dUşünüklU : Dilekçinin yukarda özeti a ç ık la n a n  dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz

ca bir iı̂ lem yapılmasına mahal göKilmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarihi

2836 1 3 . 2 .  1976

13791/14451 - 1 6 .1 0 .1 9 7 3  (Dilekçi: Ormanların korunması için Meclisin ka-
HÜSEYÎN UZEL rar almasını istemektedir.)
Tlwrezen Str. 34 Ecke Bismarkck

Vest - DEUTSCHLAND
Gereği dUşUnUMU : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir iŞİem yapıbnasına mahal «örülmediğinc oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2837 13 , 2 . 1976

13792/14452-16 .10 .1973 (Dilekçi: Tapulama Komisyonunca gayrimenkulu-
1714/1714 nün mağduriyetine sebep olacak şekilde kesinleştiğinden
MEHMET ALİ NEFİ TAVMAN ve keyfiyetten zamanında kendisine bilgi verilmediğin-
Yrfdttkahve, Hasta Yurdu Cad. No. : 39 den şikâyetçidir.)

BURSA
Gereği dUşUnUMU ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iİRİli ve yetkili idari mer

cie veya yan;ı organlarına müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesine ait ilerden olması h a seb iy le  Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal 
görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2838 13 . 2 . 1976

13796/14456- 1 9 .1 0 .1 9 7 3  (Dilekçi: Federal Almanyada polis teşkilâtı ve po-
HAK.KI KAPLAN Hsin görevleri konusunda ihtisas yaptığını bildirerek
Emniyet Amiri Polis Eğitim Merkezi Ko-nur kendisine 657 sayılı kanunun 36jc maddesinin tatbiki
Sok. No. ; 42 gerekli iken, hakkının verilmediğinden şikâyetçidir.)

Bakanlıklar - ANKARA
îçişleri Bakanlığı konunun Danıştayda dava konusu edüdiğini ve tashihi karar talebinin henüz neticelen

mediğini bildirmiştir.
G kreği dUşünUMü : Dilekçinin yukarda özeti a ç ık la n a n  dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetküi yargı or

ganlarına intikal ettiği cihetle Komisyonumuz ça lışm aların ı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
ne ait işlerden olması hasebiyk Komisyonumuzca bir karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2839 13 . 2 . 1976



13802/14462- 19 . 10. 1973 (Dilekçi: Başka yere nakil edildiğini, kendisinin hiç-
ŞAHSET CERAN hir kusuru yokken kusurlu gösterildiğini ve bu işin va-
Viranşehir Lisesi Öğretmeni linin garazi ile yapılmış olduğunu bildirip şikâyet et-

VİRANŞEHİR mektedir.))
Millî Eğitim Bakanlığı mahallî Miillî Eğitim Müdürlüğünce yapılan tahkikat dosyasını aynen yollamıştrr. 

Dosyanın tetkikinde nalkil . işleminrn Mrllî Eğrtim Müdüriüğünce vilâyetten istendiği ve bu isteğin gerekçeli 
olduğu görülmüştür.

Gereği dü.vünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuz çalışmalannı düzenleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden obnası hasebiyle Komisyonumuzca hir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi
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(Dilekçemn tarih ve No. sn dlc sahibiıtıin a4ı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyon kaparı)

284Q 13 . 2 . 1976

13810/14470 - 1 9 .1 0 .1 9 7 3  (Dilekçi: Şeref aylığının ödenmesini istemektedir.)
MEHMET TERZÎ 
Kale Köyü

Gölköy - ORDU
Millî Savunma Bakanlığı cevabımda: Dilekçinin kü tük  kaydında firarının tespit edildiğimi bildirmektedir. 
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari mer

cie ait işlerden obnası hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle 
karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2841 13 i 2 , 1976

13812/14472 - 24 . 10 . 1973 (Dilekçi: Ali Doğan adındaki şahsın kendisine karşı
AYŞE DOĞAN işlediği suçtan mahkum olduğu halde cezaevine kon-
Tepebaşı Çatma Mescit Çeşme Sok. No. : 10 mamış olmasından şikâyetçidir.)

Tozkoparan - İSTANBUL

Adalet Bakanlığı Ali Doğanın mahkum olduğunu ancak hükmün yargıtayca bozulduğundan infaz kabi
liyeti bulunmadığını bildiırmiştir.

Gereği düşünüklü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonumuz' 
ca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. Karar tarihi

2842 1 3 . 2 .  1976

13813/14473-24. 10. 1973 (Dilekçi: Evinin yıkılmış olmalından şikâyetçidir.)
MUSTAFA MERT 
R. Beybağı Mah.

rOKAT
Gereği düşünüldü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or

ganlarına müracaatı gerektirdiği cHıetle Komisyonumuz çalışmalarını düzenleyen 140 sayıh Kanunun 5 nci 
maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar N o , Karar tarihi

2843 13 . 2 . 1976
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(Dilekçenin ta r ih  ve i\<>. su ilo sahi))inin ad ',  adresi ve dilerkçe özetiyle komisyon k a ra n )

13815 14475 - 24 . 10 . 1973 (Dilekçi: Maa^ infihakmın yaptimasmt istemektc-
FEVZİ BOZKIR d ir.)
Orman Mühendis Muavini Orman Bakanlığı

ANKARA
Gereci dü^üntiklü : I>iickçinin yukarda özeti açıkJanan dilekçesinde vaki isteği iİKİli ve yetkili idari 

ınercfc nıüracrmtı gerektirtliği cihetle Komisyonumuz çalınmaların] düz':nleyen 140 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine ait î l̂erden olması hasıbtyle Komisyonumuzca bir işlem ynpılmas:na mahal görülmedikine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2844 13 . 2 . 1976

13816 14476 - 24 . 10. 1973 (Dilekçi: Sınıfta kalanların affını talep etmektedir.)
NE-VET ERKİN 
Cerrahoğlu Ap. Kat 2

Ünye - ORDU
Gereği dii^ünüMü ; Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği olarak Komisyonumuz

ca bir işlem yapılmasına mahal göriilmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. Karar tarilıi

2845 13 . 2 . 1976

13817/14477 - 24 . 10 . 1973 (Dilekçi : Yan ödemelerin ödenmesini istemek
AY DOK KIZILDACLI tedir.)
Kadastro Fen Memuru tl İmar Müdürlüğü

Antakya - HATAY
Gereği dü*}1iniiklü : Dilckçinûı yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği iİRİli ve yetkili idari 

mercic müracaatı K^rektirdiği cihctle Komisyonumu.^ çahşmalannı düzenleyen 140 sayıhı Kanunun 5 nci 
madde«'Me ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Karar No. Karar tarihi

2846 13 . 2 . 1976

13818/14478 - 24 . 10 . 1973 (Dilekçi : Köyüne oku!. \u ve yol istemektedir.)
MEHMET RAMAZAN İÇEN
Kayı Köy Dicle - DİYARBAKIR

Gcrcfî'ı düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti nçıUîan^n dilekçesinde 'u k i isteği ilgili ve yetkili idari 
rncrcrc müracaatı gerektird iğ i c ih e t i  Komisyonumuz çaiı^mjlannı dii/cnicycn 140 .sî yslıı Kanunun 5 nci 
madd‘-‘sine ait i>»lertlcn olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal {>ÖKilmediğine oy 
birliğiyle karar verildi.

Kaıar No. Karar tarihi

2847 13 . 2 . 1976
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(Dilekçenin tarih ye No. su ile saHbindn adı, adresi ve dilekçe özetiyle komisyoaı karan)

13823/14483 - 24 . 10 . 1973 (Dilekçi : Sıkıyönetim hizmet zammı istemektedir.)
EKREM DENİZ
Kom. Muavini Rize Emniyet Müdürlüğü

RİZE
Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği hakkında Komisyonu» 

muzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy birliğiyle karar verildi.
Karar No. K arar tarihi

2848 13 . 2 . 1976

13825/14485 - 24 . 10 . 1973 
BAHATTİN TUNÇ 
Amasya Ceza ve Tevkif Evi

(Dilekçi : Hükmedilen cezasının haksızlığını ifade 
ile düzeltilmesini istemektedir.)

AMASYA

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili yargı or- 
Kanlanna müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzun çalışmalarım düzenleyen 140 sayıh Kanunun S 
nci maddesine ait işlerden olması hasebiyle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine 
oy birliğiyle karar verildi.

K arar No. K arar tarihi

2849 13 . 2 . 1976

(Dilekçi : Hâzineye ait yerlerden satış suretiyle 
konut yeri verilmesini istemektedir.)

3894/3894 - 15 . 8 . 1975 
A Lt İHSAN BERİK 
Çanakçı Köyü POLATLI

Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Topraklandırma Dairesi Başkanlığının 
9 Ekim 1975 tarih ve 06/09809/023446 sayılı cevabî yazısında: 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu K a
nununa istinaden hazırlanan konut yeri satış yönetmeliği esaslarına göre konut yeri isteklerinin karşılan
dığı, ve dilekçinin vaki müracaatının Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına intikal ettirildiği bildiril
mektedir.

Gereği düşünüldü : Dilekçinin yukarda özeti açıklanan dilekçesinde vaki isteği ilgili ve yetkili idari 
mercie müracaatı gerektirdiği cihetle Komisyonumuzca bir işlem yapılmasına mahal görülmediğine oy bir
liğiyle karar verildi. Karar No. Karar tarihi

2850 13 . 2 . 1976

Başkan 
Süleyman Şimşek 
İçel Milletvekili

Başkan V. 
M uzaffer Yurdakuler 

Tabiî Üye

Sözcü 
Neccar Türkcan 
İzmir Milletvekili

Kâtip 
Âdil A l tay 

Sivas Senatörü

Kâtip 
M ehmet Bozgeyik 

Gaziantep Milletvekili

D ilekçe adedi : 148
Karar adedi : 179

~..y.

(Sayı ; 23)


