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daki 3460 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâve
sine dair kanun lâyihasının geri verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/350) 21 

4 — Altı vilâyette ilân ve üç ay müddetle 
temdit edilmiş olan örfî idarenin üç ay daha 
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4 — Müzakere edilen maddeler 21 
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deti hizmetine göre verilmek istenilen paranın 
vizesi hakkında Adliye ve Divanı muhasebat en
cümenleri mazbataları (5/3) 21 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bolu mebusu Fethi Okyarın Adliye vekâletinden 
istifa ettiğine ve yerine Mardin mebusu Hasan Me-
nemencioğlunun tayin edildiğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi okundu. 

Bir temlik meselesi hakkındaki Arzuhal encümeni 
mazbatası kabul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 

(1/567) (Millî müdafaa ve Adliye encümenlerine) 
2 — Askerî muhakeme usulü kanununa ek ka

nun lâyihası (1/568) (Millî müdafaa ve Adliye en
cümenlerine) 

3 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesi
ne dair olan 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/569) (Bütçe encümenine) 

4 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/570) (İktisat, Gümrük ve inhi
sarlar, Nafıa, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Hava taarruzlarına karşı korunma kanunu
nun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası (1/571) 
(Bütçe ve Millî müdafaa encümenlerine) 

6 — Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/572) (Dahiliye en
cümenine) 

Tezkereler 
7 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci madde
si hükmünün 3546 sayılı kanuna göre Devlet şûrası 
azalığma intihap edilenlere şümulü olup olmıyaca-

REİS — Celse açılmıştır. Bazı kanun lâyi
halarının iadesi hakkında Başvekâlet tezkere-

1 — Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin 
kredi, muamelelerini yapmakla mükellef Sü-
merbank kurulması hakkındaki kanun lâyiha-

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Refet Canıtez Kütahya . Bingöl 

Vedit Uzgören Necmeddin Sahir 

ğının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/346) 
(Bütçe encümenine) 

8 — Millî piyango idaresinin 1940 malî yılma ait 
bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/347) (Divanı muhasebat encümenine) 

Takrirler 
9 — Bursa mebusu Dr. Galib Kahramanın, mü

hendislik ve mimarlık hakkındaki 3458 sayılı kanu
nun muvakkat maddesindeki (diplomalar) ve (altı 
ay) tabirlerinin tefsirine dair takriri (4/34) (Adli
ye ve Nafıa encümenlerine) 

Mazbatalar 
10 — Ankara mebusu Aka Gündüzün, Arzuhal en

cümeninin 7 - VII - 1940 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 2031 sayılı kararın Umumî Heyette müzake
resine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/21) (Ruznameye) 

11 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 181 nci mad
desi metninde yazılı madde numarasının tashihi hak
kında kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeni mazbatası (1/565) (Ruznameye) 

12 — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçesind*e değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/566) (Ruz
nameye) 

leri var, sıra ile okutuyorum: 

sının geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kre-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

ıse^ı 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Şamsettin Gfcünaltay 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

— 20 — 
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di muamelelerini yapmakla mükellef Sümer-
bank kurulmasına dair olup 27 - XII -1939 ta
rih ve 6/6486 sayılı tezkere ile sunulmuş olan 
kanun lâyihasının geri alınması, İktisat vekil
liğinin 10-III-1941 tarih ve 128/3 sayılı tez
keresi ile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek emir ve müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Usulen iade ediyoruz. 
2 — Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri 

hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Devlet sanayi ve maadin teşekküllerine dair 

olup 27-XII-1939 tarih ve 6/6487 sayılı tez
kere ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan ka
nun lâyihasının geri alınması İktisat vekilliği
nin 10-III-1941 tarih ve 3/128 sayılı tezkeresi 
ile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek emir ve müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

RElS — İade ediyoruz. 
3 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 

verilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin 
teskilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline 
ve mezkûr kanuna tazı hükümler ilâvesine dav' 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve-

1 — Kütahya müstantıkı Memet Sait T ürkerin, 
Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin A 
fıkrasına tevfikan tekaüde sevkile müddeti hizme
tine göre verilmek istenilen paranın vizesi hak
kında Adliye ve Divanı muhasebat encümenleri 
mazbataları (5/3) [1] 

[1] 82 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

rilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin 
teskilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki 
3460 numaralı kanunun bazı maddelerinin tadi
line ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair olup 27-XII-1939 tarih ve 6/6488 sayılı 
tezkere ile sunulmuş olan kanun lâyihasının ge
ri alınması İktisat vekilliğinin 10 - III -1941 ta
rih ve 3/128 sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek emir ve müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — İade ediyoruz. 
4 — Altı vilâyette ilân ve üç ay müddetle tem 

dit edilmiş olan örfî idarenin üç ay daha temdidi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/351) 

REİS — Bazı vilâyetlerde tatbik edilmekte 
olan örfî idarenin hitamı tarihinden itibaren üç 
ay daha temdidi hakkında bir tezkere vardır; 
okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
19-XII-1940 tarih ve 6/5559 sayılı tezke

reye ektir : 
Altı vilâyette ilân ve Büyük Millet Meclisi

nin 1199 sayılı kararile üç ay müddetle temdit 
edilmiş olan örfî idarenin, hitamı tarihinden iti
baren, üç ay daha uzatılmasına yüksek müsaade
lerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Malûm vilâyetlerde tatbik edilmek
te olan örfî idarenin hitamı tarihinden itibaren 
üç ay müddetle temdidi hususunu yüksek tasvi
binize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Temdit meselesi Büyük Millet Meclisince 
müttefikan kabul edilmiştir, efendim. 

(Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
okundu). 

REİS — Maztaba hakkında mütalea var mı? 
Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Mazbata kabul edildi. 

Ruznamede başka müzakere edecek bir şey 
yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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S. Sayısı : 82 
Kütahya müstantıkı Memet Saidin, Hâkimler kanununun 
muvakkat maddesinin (A)fıkrasına tevfikan tekaüde sevkile 
müddeti^hizmetine göre verilmek istenilen paranın vizesi 
icap edip etmiyeceğine dair Divanı muhasebat encümeni 

mazbatası] hakkında Adliyece Divanı muhasebat 
encümenleri mazbatalar^(5/3) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
D. M. Encümeni 17 - IV - 1936 
Karar No. 18 
Esas No. 5/3 

Yüksek Reisliğe 

Hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 
(a) fıkrasına müsteniden tekaüde sevkolunan 
ve müddeti hizmeti 15 seneden aşağı bulun
masına binaen 1683 numaralı Tekaüt kanunu
nun 13 ncü maddesine tevfikan Adliye vekâ
letince kendisine müddeti hizmetine göre 729 
lira verilmek istenilen Kütahya müstantıkı Me
met Saidin 15 yaşmı doldurmayan Ayşe adlı 
bir kıza fili şeni yapmaktan suçlu olarak bir 
sene iki ay ağır hapse konulmasına ve suçu iş
lediği tarihe nazaran 2330 sayılı Af kanunu 
mucibince bu cezanm çektirilmemesine 19-VII-
1934 tarihinde kabili temyiz olmak üzere ka
rar verilerek temyiz edilmediğinden ötürü ka
rarın katilçştiği ve suçun işlendiği tarihe naza
ran mahkemenin amme davasının düşmesine 
karar vermesi icap ederken yukarıda yazıldı
ğı şekilde karar vermesi yolsuz görülmüş ise 
de bu cihetten kararın bozulması faydalı gö
rülmediğinden yazılı emir verilmediği sicil hu
lâsasında yazılı olmakla beraber memuriyetten 
infikâki tarihi 1 - XII -1934 gösterilmekte ol
duğundan eli işten çektirildikten sonra hakkın
da sadır olan mahkûmiyet kararma nazaran 
vazifesine iadesi mümkün olmadığı gibi mah
kûmiyet haddine nazaran 2071 numaralı kanu
na göre hakkı tekaüdü de sakıt olduğu halde 
sicillinde kendisinin vazife başmda bir hâkim 

gibi gösterilmekle beraber Hakimler kanununa 
müsteniden tekaüde sevM mümkün olamıyaca-
ğmdan vekâletçe tahakkuk ettirilen paranm 
tescil edilmeyerek dairesine iade kılındığı Di
vanı muhasebatın eylül - ikinci teşrin 1935 ay
larına ait üç aylrk raporunun sureti ilişik 6 
numaralı fıkrasında bertafsil hikâye edilmekte
dir. 

Divanı muhasebat reisinden encümende alı
nan izahattan 2330 numaralı kanunun 12 nci 
maddesinde zikrolunan ve affin şümulünden 
hariç kalan kanunî tesirler; Memurin ve Hâ
kimler kanunu mucibince dairelerinin ittiha
zına salâhiyettar bulundukları idarî kararlar 
olup kanunun birinci maddesinden istifade 
edenlerin ferî cezalarının da affe uğradığı baş
ka bir mesele dolayısile Divanda tetkik olu
nan Mahkemei temyiz Ceza umumî heyetinin 
13 - XI -1933 tarihli kararı iktizasından bulun
muş olduğu anlaşılmış olmasına göre dairesin
ce işten menedilmekle beraber hizmetine katî 
olarak nihayet verilmemiş bulunan Kütahya 
müstantıkı Memet Saidin Hâkimler kanununun 
muvakkat maddesinin (a) fıkrasına tevfikan te
kaüde şevki ile müddeti hizmetine göre veril
mek istenilen paranın vizesi icap eder gibi gö
rünmekte ise de bir kere de Adliye encümeni-
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nin mütaleası alınmak üzere keyfiyetin mez
kûr encümene havalesi zımnında işbu mazbata 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Di. Mu. E. Eeisi M. M. Kâtip 

Niğde Trabzon Yozgat 
Faik Soylu Mitat Aydın 

Çankırı 
R. Ünür 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Mardin 

Erzurum 
N. Dumlu 
Kayseri 

F. Gübgüb 
Muğla 

İstanbul 
H. Gürsoy 

Konya 
M. Haiti tiner 

Hilmi Çoruk Hüsnü Kitabet 

Eylül : ikinci teşrin 1935 aylarına ait Divanı 
muhasebat raporunun (6) ncı fıkrası 

6 — 2556 sayılı Hâkimler kanununun mu
vakkat maddesinin (A) fıkrasına müsteniden 
tekaüde sevkolunan Kütahya müstantıkı Me-
met Saide verilmek üzere Tekaüt kanununun 
13 ncü maddesi mucibince tahakkuk ettirilen 
729 liraya ait ilişik kâğıtlar gözden geçirildik
te : Saidin 15 yaşını doldurmayan Ayşe adlı 
bir kıza fili şeni yapmaktan suçlu olarak bir se
ne iki ay ağır hapse konulmasına ve suçun iş
lendiği tarihe nazaran 2330 sayılı Af kanunu 
mucibince bu cezanın çektirilmemesine 19 -
VII -1934 tarihinde kabili temyiz olmak üze
re karar verilerek temyiz edilmediğinden ötü
rü kararın katileştiği ve suçun işlendiği tarihe 
nazaran mahkemenin amme davasının düşme
sine karar verilmesi icap ederken maruz şekil
de karar verilmesi yolsuz görülmüş ise de bu 
cihetten kararın bozdurulması faydalı görülme
diğinden yazılı emir verilmediği sicil hulâsasrn-
da yazılı olmakla beraber yine bu hususta me
muriyetten infikâki tarihi 1 - XII -1934 göste
rilmekte olduğundan eli işten çekildikten son
ra hakkında sadır olan mahkûmiyet kararına 
nazaran vazifesine iadesi mümkün olmadığı 
gibi mahkûmiyet haddine nazaran 2071 numa
ralı kanuna göre hakkı tekaüdü de sakıt olduğu 
halde sicil hulâsasında kendisinin vazife başın
da bir hâkim gibi gösterilmekle beraber hâkim
ler kanununa müsteniden tekaüde şevki nasıl 
mümkün görüldüğü dairesinden sorulmuştu: 

Alman cevapta; Saidin eli işten çektirilmek-
le memuriyeti uhdesinden tamamen nezedilmiş 
olmadığından eli işten çektirildiği tarihle bilâ
hare memuriyetinden infisal ettiği tarihin ayrı 
ayrı gösterildiği ve infisal tarihi olarak göste

rilen 1 - XI I - 1934 tarihinin hâkimler kanununa 
nazaran hakkında verilen kararın tebellüğ ta
rihi olduğu ve hizmet müddeti o vakte kadar 

dahili hesap edilmeyip işten el çektirildiği ta
rihe kadar hesap edildiği ve mahkûmiyetine ge

lince her ne kadar filin tetabuk ettiği madde
deki cezanın haddi müntehası itibarile mumai
leyh hakkında takibat yapılmış ise de bu hâdi
senin ihtiva edebileceği kanunî sebepler dolayı-
sile af kanununun gösterdiği miktardan fazla 
bir ceza verilmesi icap edebileceği ihtimalinden 
mütevellit olup bu sebeple mahkemece verilen 
hüküm file terettüp edecek cezayi tesbitten 
ibaret ve tayin edilen ceza üç seneden az olma
sı itibarile affe tâbi olduğu ve af mahiyeten 
umumî af olup hukuku amme davasının hük-
molunan cezaları bütün neticeler ile ortadan 
kaldıracağına göre hâdisede 2071 numaralı 
kanundaki mahkûmiyet mevzubahs olmayacağı 
bildirilmiştir. 

Gerçi adı geçen Saidin ağır hapis ile mah
kûmiyet cezası 2330 numaralı af kanununa tâbi 
ise de bu kanunun 12 nci maddesile aften istifa
de ettirilenlerin memuriyetten muvakkaten ve 
müebbeden mahrumiyet veya bir sanat ve mes
lekin icrasından menedilmek gibi kanunî tesir 
ve neticeler ve memurin ve hâkimler kanuni a-
rile bunlara müzeyyel kanunun ve sair hususî 
kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak tasfi
ye ve memuriyetten af ve iskat ve sair umum 
inzibatî ve idarî muameleler istisna edilmiştir. 
Cürmün vukuu ile mahkûmiyetin kesbi katiyet 
eylediği tarihte meri olan eski hâkimler kanu
nunun 22 nci maddesinde de bir cinayet veya 
namus ve haysiyetine dokunur bir cünhadan do
layı hapis cezasına mahkûm olanların hâkimlik
ten çıkarılacağı yazılı bulunmuştur. Her ne ka
dar bu.kanunun 23 ncü maddesinde bu ihraç 
keyfiyetinin intihap encümeni kararile olacağı 
yazılı bulunmuş ve encümence bu yolda bir 
karar ittihaz edilip edilmediği de vazihan an-

( S. Sayısı : 82 ) 
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laşılamamış! ise de encümence ihraç kararı itti
haz edilmemiş olsa bile ihraç mahkûmiyetin ne-
ticei tabiiyetinden bulunduğu cihetle mumaileyh 
hükmen ih4aç edilmiş vaziyette bulunmuştur. 

2556 sayılı hâkimler kanununun muvakkat 
maddesinin? (A) fıkrasında ise sicilleri itibarile 
vazifelerinde bakaları caiz olmayanların hiz
metlerine nihayet verilerek haklarında tekaüt 
kanununun 13 ncü maddesi hükmünün tatbik 
olunacağı yazılı olmasına göre bu madde hük-

2556 sayılı hâkimler kanununun muvakkat 
maddesinin (A) fıkrası hükümleri dairesinde 
tekaüde sevkolunan ve hizmet müddeti 15 sene
den aşağı bulunmasına binaen 1683 numaralı 
tekaüt kanununun 13 ncü maddesine tevfikan 
Adliye vekâletince kendisine 729 liranın tediye
si muvafık görülen eski Kütahya mustantıkı Sa-
idin evvelce mevcut olan mahkûmiyeti 2071 sa
yılı kanun (muvacehesinde tekaüt hakkını selbe-
der mahiyette olmasına rağmen bu hüküm na
zara alınmayarak hakkında hâkimler kanunu
nun muvakkat maddesinin tatbiki Divanca doğ
ru görülmeyerek tescil muamelesinin yapılma
dığı halbuki Divanı muhasebat encümeni maz
batasında tafsilen beyan ve izah olunan sebep
lere binaen mumaileyh Saide hizmet müddetine 
göre verihjıek istenilen paranın vizesi icap ey
lediği ve aincak keyfiyetin bir kerede Encüme
nimiz taralından tetkikinin muvafık olacağı zik
ri geçen mazbatada yazılı bulunmaktadır. 

Divanı muhasebat tarafından yapılan tetki-
kat sırasında : Saidin fili şeniden suçlu olarak 
bir sene iki ay ağır hapse mahkûmiyetine ve su
çun işlendiği tarihe nazaran 2330 sayılı af ka
nunu mucibince bu cezanın çektirilmemesine 
19 - VII -(1934 tarihinde temyizi kabil olmak 
üzere veriden kararm temyiz müddetinin müru
ru ile katüeştiği ve eli işten çektirilmiş olan 
mumaileyh hakkında sonradan sadır olan mah
kûmiyet kararına nazaran vazifesine iadesi 

müne tevfikan tekaüde sevkedileceklerin filen 
vazife başında bulunmuş veya vazifeye tayini 
caiz hâkimlerden bulunması iktiza edip halbuki 
mumaileyh yukarıda yazılı sebepler dolayısile ca-
izülistihdam hâkimlerden bulunmamasına binaen 
hakkında 2556 sayılı hâkimler kanununun muvak
kat maddesinin (A) fıkrasının tatbikinin muva
fık olmayacağı üçüncü dairece karar verilmekle 
tescil muamelesinin ifasına imkân olmadığından 
evrak Adliye vekilliğine iade kılınmıştır. 

mümkün olmamakla beraber mahkûmiyet had
dine nazaran 2071 numaralı kanuna göre hakkı 
tekaüdü de sakit olduğu halde kendisinin vazi
fe başında bir hâkim gibi gösterilerek 2556 sa
yılı kanuna müsteniden yapılan muamelede isa
bet olmadığı ve her ne kadar Saidin mahkûmi
yeti 2330 sayılı af kanununa tâbi ise de bu hük
mün aftan istifade ettirilenlerin memuriyetten 
muvakkaten ve müebbeden mahrumiyet veya 
bir sanat ve meslekin icrasmdan menedilmek gibi 
kanunî tesir ve neticelere ve Memurin ve hâ
kimler kanununa tevfikan yapılmış ve yapı
lacak tasfiye, memuriyetten af ve ıskat ve sa
ir inzibatî ve idarî cezalara tesiri olmadığı ve 
mumaileyh hakkmda bu yolda bir karar itti
haz edilmemiş olsa dahi ihraç, mahkûmiyetin 
neticei tabüyesinden olmak itibarile kendisinin 
hükmen ihraç edilmiş vaziyette telâkki edil
mesinin zarurî bulunmasına binaen tescil mu
amelesinin ifasma kanunî imkân görülmediği 
neticesine varılmıştır. 

Adliye vekâletinin salahiyetli memuru ta
rafından encümenimize verilen izahata naza
ran adı geçen Sait Kütahya müstantıklığmda 
bulunduğu sırada fili şeniden dolayı muhake
me altma alınmakla beraber elinin işten çekti-
rildiği, ve hakkmda 2556 sayılı Hâkimler ka-
n.munun muvakkat maddesinin (A) bendi hü
kümlerinin tatbik edildiği tarihte takip mev
zuu olan suç, Af kanununun şümulüne dahil 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 
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olmasma binaen memuriyetle olan irtibatmm 
daha önce kesilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Fi
lin ikaı ve hükmolunan cezanın miktarı itiba-
rile Saidin 2330 sayılı Af kanunundan müste
fit olması bu kanunun hükümlerine uygundur. 
Diğer taraftan umumî af Ceza kanununun 97 
nci maddesinde de zikredildiği veçhile huku
ku amme davası ve hükmolunan cezaları bü
tün neticelerile birlikte ortadan kaldıracağına 
göre hâdisede 2071 numaralı kanunun birinci 
maddesinin tatbikini icap ettiren bir vaziyet 
te mevcut değildir. 2330 sayılı kanunun af
tan istifade edenlerin memuriyetten muvakka
ten ve müebbeden mahrumiyet veya bir sanat 
ve meslekin icrasından menedilmek gibi ka
nunî tesir ve neticelere ve Memurin ve Hâkim
ler kanunlarile sair hususî kanunlara tevfikan 
yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuri
yetten af ve ıskat ve sair inzibatî ve idarî mu
amelelere tesiri olmıyacağı hakkmda ihtiva 
eylediği 12 nci madde hükmü, Sait hakkında 
yukarıda zikredilen şartlar dahilinde her han-

Divanı muhasebat 

T. B. M. M. 
D. M. Encümeni 

Esas No. 5/3 
Karar No. 11 

Yüksek 

Divanı muhasebat reisliğinin eylül - ikincı-
teşrin 1935 aylarına ait olup mukaddema En
cümenimize havale buyurulmuş olan üç aylık 
raporun altıncı fıkrasında Kütahya müstan-
tıkı Memet Saidin, Hâkimler kanununun mu
vakkat maddesinin (A) fıkrasına tevfikan teka
üde sevküe müddeti hizmetine göre tahakkuk 
ettirilmiş odan 729 lira ikramiyesinin, mumailey
hin evvelce mevcut olan mahkûmiyeti 2071 sa
yılı kanun muvacehesinde tekaüt hakkını selbe-
der mahiyette olmasına rağmen bu hüküm na
zara almmıyarak hakkında Hâkimler kanunu
nun muvakkat maddesinin tatbiki Divanca doğ
ru görülmiyerek tescili cihetine gidilmemesi üze
rine Encümence cereyan eden müzakere netice
sinde mevzubahs ikramiyenin tediyesi muvafıkı 
kanun görülmekle beraber keyfiyetin bir kere 

gi bir muamelenin tatbik edilmemiş olmasma 
göre, tescil muamelesinin yapılmamasına bir 
mesnet teşkil edemez. Bu sebeplere binaen 
Saide hizmet müddetine göre verilmek isteni
len paranm vizesinin icap edeceği hakkındaki 
Divanı muhasebat encümeni mütaleasma encü
menimiz de İM muhalif reye karşı ekseriyetle 
iştirak etmektedir. 

Divanı muhasebat encümenine tevdi buyu-
rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Namına 

Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Kastamonu 

A. Binkaya 
Mardin 

H. Menemencioğlu 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Kayseri 
R. özsoy 

Rize 
S. A. Dilemre 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Gaziantep 

ö. A. Aksoy 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Sinop 

C. Atay 
Tokat Trabzon 

8. Atanc F. A. Barutçu 

encümeni mazbatası 

14 - III - 1941 

Reisliğe 
de Adliye encümenince tetkik edilmesi lüzumu
na dair takdim kılınmış olan mazbatamız üze
rine mezkûr encümen tarafından yazılıp bu 
kere havale buyurulmuş olan 13 - I - 1941 ta
rih ve 10 numaralı kararda: Divanı muhasebat 
tarafmdan yapılan tetkikat sırasında Saidin 
fili şeniden suçlu olup 1 sene iki ay ağır hapse 
mahkûmiyetine ve suçun işlendiği tarihe naza
ran 2330 sayılı Af kanunu mucibince bu cezanın 
çektirilmesine 19 - VII - 1934 tarihinde temyizi 
kabil olmak üzere verilen kararın temyiz müd
detinin mürurile katileştiği ve eli işten çektiril
miş olan mumaileyh hakkında sonradan sadır 
olan mahkûmiyet kararına nazaran vazifesine 
iadesi mümkün olmamakla beraber mahkûmiyet 
haddine nazaran 2071 numaralı kanuna göre 
hakkı tekaüdü de sakıt olduğu halde kendisinin 
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Vazife başında bir hakim gibi gösterilerek 2556 
sayılı kanuna müsteniden yapılan muamelede 
isabet olmadığı ve her ne kadar Saidin mahkû
miyeti 2330 sayılı af kanununa tâbi ise de bu 
hükmün atfen istifade ettirilenlerin memuriyet
ten muvakkaten ve müebbeden mahrumiyet 
veya bir sanat ve meslekin icrasından menedil-
mek gibi kanunî tesir ve neticelere ve memurin 
ve hâkimler kanununa tevfikan yapılmış ve ya
pılacak tasfiye, memuriyetten af ve ıskat ve 
sair inzibatî ve idarî cezalara tesiri olmadığı ve 
mumaileyhi hakkında bir karar ittihaz edilme
miş olsa dahi ihraç, mahkûmiyetin neticei ta

hliyesinden jolmak itibarile kendisinin hükmen 
ihraç edilmiş vaziyette telâkki edilmesinin za
rurî bulunmasına binaen tescil muamelesinin 
ifasına kanunî imkân görülmediği neticesine va
rılmıştır. 

Adliye vekâletinin salahiyetli memuru tara
fından verilen izahata nazaran adı geçen Sait 
Kütahya mustantıklığında bulunduğu sırada fi
li şeniden dolayı muhakeme altına alınmakla 
beraber elinin işten çektirildiği ve hakkında 
2556 sayılı (hâkimler kanununun muvakkat mad
desinin (A) bendi hükümlerinin tatbik edildi
ği tarihte takip mevzuu olan suç, af kanunu şü
mulüne dahil olmasına binaen memuriyetle olan 
irtibatının daha önce kesilmemiş olduğu anla
şılmıştır. Filin ikaı hükmolunan cezanın mik
tarı itibarile Saidin 2330 saydı af kanunundan 
müstefit olması bu kanunun hükümlerine uy
gundur. Diğer taraftan umumî af ceza kanu
nunun 97 nci maddesinde de zikredildiği veçhi
le hukuku amme davası ve hükmolunan cezaları 

bütün neticelerile birlikte ortadan kaldıracağı
na göre hâdisede 2071 numaralı kanunun birin
ci maddesinin tatbikini icap ettiren bir vaziyet 
te mevcut değildir. 

2330 sayılı kanunun (aftan istifade edenle
rin memuriyetten muvakkaten ve müebbeden 
mahrumiyet veya bir sanat ve meslekin icrasın
dan menedilmek gibi kanunî tesir ve neticelere 
ve memurin ve hâkimler kanunlarile sair husu
sî kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak 
olan tasfiye ve memuriyetten af ve iskat ve sa
ir inzibatî ve idarî muamelelere tesiri olmaya
cağı hakkında ihtiva eylediği on ikinci madde 
hükmü, Sait hakkında yukarıda zikredilen 
şartlar dahilinde her hangi bir muamelenin tat
bik edilmemiş olmasına göre, tescil muamelesi
nin yapılmamasına bir mesnet teşkil edemez. Bu 
sebeplere binaen Saide hizmet müddetine göre 
verilmek istenilen paranın vizesinin icapedeceği 
hakkındaki Divanı muhasebat encümeni mütale-
asına İM muhalif reye karşı ekseriyetle iştirak 
edildiği gösterilmiş olduğundan keyfiyet Umu
mî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere işbu 
mazbatamız Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Di. Mu. E. Reisi 
Na. Çanakkale 

R. Bulayırlı 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Bolu 

E. Yerlikaya 
Malatya 

Mihri Pektaş 

M. M. 
Çanakkale 

R. Bulayırlı 
Bitlis 

T. Temelli 
Burdur 
M. Sanlı 

Sivas 
M. Gürleyük 

Kâtip 
Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Bolu 
Cemil Özçağlar 

Kırşehir 
H. Börekçi 
Tunceli 

H. R. Öktem 
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