
S. Sayısı: |53 
Posta Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Va
zifeleri ve Memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı madde
sinin yorumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ulaştırma, Ge

çici ve Bütçe Komisyonları raporları (3 /87 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72 - 142, 6 - 3355 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4454 sayılı P. T. T. Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 36 ncı maddesinde (P. T. T. Umum Mü
dürlüğüne ait menkul mallarla deniz vasıtaları ve istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimenkul 
mallar Devlet malı hükmünde olup sermayesine ithal olunurlar) denilmektedir. 

Bu maddeye göre P. T. T. idaresinin istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimenkuUer, adı 
geçen işletmenin sermayesine ithal olunacaklarından bu gayrimenkuUer üzerinde artık Hazinenin 
gerek temlik ve gerekse başka her çeşit tasarruf hakkı kalmıyacağı ve bu itibarla bu gayrimenkul-
lerin tapu kayıtlarının da mezkûr işletmenin tüzel kişiliği adına çevrilmesi gerektiği düşünülmek
te ise de maddede bu husus açık olarak belirtilmemiş bulunduğundan bu konudaki tereddüdü» 
yorum yoliyle giderilmesine zaruret hâsıl olmuştu*. 

Gereğinin yaplımasına müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 17 . XI . 1950 
Esas N.a. 3/87 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

P. T. T. İaresi İ933 yılma kadar Umumi Mu
vazeneye bağlı bir daire olarak çalışmakta iken 
1 . VI . 1933 tarihinde yürürlüğe giren 2208 
sayılı Kanunla katma bütçeli bir daire haline 
getirilmiştir. 

Bu, Kanunun 2 nei ve 1935 yılında meriyete 
giren 2822 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde ida
reye ait bütün malların Devlet malı olduğu tas
rih edilmekte idi. Ancak « Devlet » tâbirinin 
şümulü hakkındaki Danıştay Genel Kurulunun 
12 . X . 1936 gün ve 171 - 180 sayılı Karariyle 

Devlet tabiriyle yalnız Genel Muvazeneye dâhil 
dairelerin kasdedildiği açıklanmış olduğundan 
P. T. T. İdaresi emrinde bulunan bütün, gayri-
menkullerin bu4dare adına tescili gerekmiştir. 
Nitekim bu idarenin 4454 sayılı yeni Teşkilât 
Kanununun 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında 
P. T. T. Umum Müdürlüğüne ait menkul mal
larla deniz vasıtaları ve istifadesine terkedil
miş Hazineye ait gayrimenkul maüarın (Devlet 
malı hükmünde) olduğu ve bunların sermayesi
ne ithal edileceği kabul edilmekle bu malları 



Danıştay kararına muvazi olarak Devlete ait 
değil idareye ait olduğu tebarüz ettirilmiştir. 

Zira bu mallar Devlet malı olsa idi (Devlet 
malı hükmünde) tâbirine vazıı kanunca lüzum 
görülmiyeeekti. Diğer taraftan idare serma
yesine ilâve olunan malların Hazine ile ilgisi ol
mamak ieabeder. Bu mallar sermayeye ithal 
olunmakla Hazinenin gerek teönlM ve gerek 
başka türlü tasarrufundan çıkmış bulunmakta
dır. Başka tâbirle Hazine bu mallar üzerinde 
malik sıfatiyle bir tasarrufta bulunamaz. Çünkü 
bunların kıymetleri 5069 sayılı Kanun gereğince 
1949 yılından itibaren P. T. T. idaresinin patri-
muvanma girmekte ve sermayesini teşkil etmek
tedir. 

Buna muvazi olarak 4454 sayılı Kanunun 37 
nci maddesi P. T. T. Genel Müdürlüğünün her 
malî yılı sonunda Muhasebe i Umumiye Kanunu
nun 162 ve 103 ncü maddeleri gereğince hazır-
lıyaeağı hesabıkatîye Umum Müdürlüğün o ma
lî yıla ait bilanço kâr ve zarar hesabmın da ey-
lenmesi, 38 nci madde; işletme vasıtalariyle her 
nevi menkul ve gayrimenkul kıymetlerden yıp
ranmaya müsait kısımların yenilenmesi için bir 
yenileme sermayesi tesis olunarak bu sermaye 
her sene ayrılacak paraların işletme masrafı gi
bi kâr ve zarar hesabına geçirilmesini âmir bu
lunmaktadır. 

P. T. T. İdaresince bu madde hükümlerinin 
rasyonel bir hesap sistemine istinaden yürü
tülmesini sağlamak maksadiyle isviçre'den bir 
mütehassıs celbedilmiş ve yeni bir hesap tali
matnamesi vücuda getirilmiş ve 1949 giriş bilan
çosu hazırlanmıştır. 

Âdı geçen idare hükmi bir şahsiyet haline 
gelmeden evvel kendi istimal ve intifama terk 
edilmiş olan malların envanterine göre serma
yesine ithal edilmesi karşısında bunların Tapu 
kayıtlarının idare adına düzeltilmesi talebi üze
rine Tapu idareleri kanunda mülkiyetin devre
dileceğine dair açık bir kayıt bulunmamasın
dan Kaimenin muvafakatini istemiştir. Halbuki 
4454 »ayılı Kamm P. T. T. idaresini istimal ve 
intifamda bulunan Hazine nvâltarına mâlik va

ziyetine getirdiği kabul edilirse Tapu idareleri
nin bunları P. T. T. idaresi adına tescil için 
Hazinenin beyan ve muvafakatini aramalarına 
Kiztım kalmaz. Çünkü Medeni Kanunun 922 nci 
maddesi gereğince bir gayrimenkulu iktisap 
eden kimsenin kanuna istinat etmesi halindi 
evvelki malikin beyanına hacet'kalmadan tescil 
yapılabilmektedir. Tapu idaresinin kanunda 
açık bir ifade görmemesinden duyduğu bu te
reddüt ve ihtiyatkârlık hissinin Hazine için de 
varit olmasını tabiî görmek lâzımdır. 

Bu itibarla hem katma bütçeli ve hükmi şah
siyeti haiz bu gibi idarelere yapılan devirler ye 
sermayeye ilâve meselelerinin idare hukuku
muzda mahiyetlerinin henüz tamamiyle vuzuh 
kesibetmemiş ve mazileri de eskimemiş olmasın
dan bunların adli ve idari kaza mercilerince de 
muhtelif şekillerde telâkkilerine mahal bırak
mamak hem de yukarda belirtilen sebeplere gö
re kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ida
renin istimal ve intifamda bulunan ve sermaye
sin* ithal edilen gayrim enkullerin bu idare adına 
kayıtlarını sağlamak maksadiyle 4454 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesi hükmünün ayrıca tefsiri
ne lüzum kalmadan tescili de mutazammm bu
lunduğu Komisyonumuzca kabul edilmiş ve ge
reği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa »unul-
masma karar verilmiştir. 

Arzolunur. 
Ulaşştırma Ko. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Samsun Konya Amasya 

İV, Berkman H. ölçmen C. Topçu 
Bolu Çoruh 

Vahit Yöntem Dr. M. Bwmin 
imzada bulunamadı 

Diyarbakır Gir*sun 
Kâmil Tayşı H. Bozdag 

t a sada bulunamadı 
Malatya Muğla 

LÛtâi Sayman Y. Buşer 
Ifı«6^a bulunamadı 

! Ordu iSiv*» Tunesli 
W. Fır&t 1. ®wy§un H. B. Kulu 

( S. Sayısı : İ68 5 



Ctoştö Komi#y«n raporu 

T. B. M. M. 
Keçim Komisyon H . I . 1W61 

Karar No. 3/87 
Karar No. 4 

^ Yüfoask Başkanlığa 

Kamutayın 15 . XI I . 1950 tarihli 19 ncu 
Birleşiminde komisyonumuza havale edilen, Pos
ta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 
Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hakkındaki 
4454 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin yoruırf-
1 anmasına dair Başbakanlık tezkeresi 16 . I . 1951 
Salı günkü oturumunda, Maliye ve Ulaştırma 
Bakanlıkları mümessillerinin huzuriyle adı ge
çen tezkere incelendi. 

Mezkûr Bakanlıklar mümessillerinin verdik
leri izahata gere, Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün istifadesine terkedilmiş, Hazi
neye ait gayrimenkul malların mezkûr Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün namına 
kayıtları yukarda sözü geçen maddede kâfi de
recede sarahat bulunmadığından bahsile salâ-
hiyettar Tapu Sisü memurları tarafından icra 
edilmemektedir. 

Mezkûr 36 ncı maddede Posta Telgraf ve Te
lefon Umum Müdürlüğünün bir sermayesi alaca
ğı ve bu sermayeye; 

1. Umum Müdürlüğe ait menkul mallarla de
niz vasıtalarmın, 

2. Hazineye ait olup Posta, Telgraf ve Tele
fon Umum Müdürlüğünün istifadesine terkedil
miş gayrimenkul malların ithal edileceği tasrih 
edilmiştir. 

Sermayenin Posta, Telgraf ve Telefon umum 
Müdürlüğü namına teşkil edilmesi matlup bu

lunduğu ve bir müessesenin sermayesi, müesse
senin malı bulunduğu cihetle bu Umum Müdür
lüğün sermayesine dâhil olacağı beyan edilem 
Hazineye ait gayrimenkullerin Posta, Telgraf 
ve Telefon Umum Müdürlüğünün namma tapu 
sicilinde kaydını mantıki ve hukuki bir zaruret 
olarak kabul etmek icabeder. 

Aynı 36 ncı maddenin (Hazineye ait bina, 
arazi ve arsalardan Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünce lüzum gösterilecek olanlar 
bu Umum Müdürlüğe karşılık aranmaksızın tah
sis edilir) ibaresi de yukarda arzedilen noktai 
nazarı teyit eder mahiyettedir. 

Komisyonumuzun yaptığı inceleme ve müza
kere neticesinde yukarda arz ve izah edilen ne
ticeye varılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Bu R. Sözcüsü 
Samsun istanbul 

F. Kesim S. Adat o 
Kâtip 

Balıkesir Denizli Gaaianteb 
A. Koeabıytkoğlu H. Akşit G. Kmoğlu 

istanbul ' Kasiameaıu Niğde 
A.VakramBaym H.Toemoğlu H.N ^Yurdakul 

Sivas Trabzon 
R. Öçten M. R. Tarakçıoğlu 

( S . Smm: 1Â$) 



Bütçe Komisyonu i raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/87 
Karar No. 74 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Memurları hak
kındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
yorumlanmasına dair olan Başbakanlığın 6/3355 
sayılı tezkeresi Ulaştırma ve Geçici Komisyon ra-
porlariyle birlikte Komisyonumuza havale olun
makla Maliye Bakanlığı ve Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır 
olduğu halde incelendi. 

Hükümet, 4454 sayılı Posta, Telgraf ve Tele
fon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 36 ncı maddesindeki (P. T. T„ Umum Müdür
lüğüne ait menkul mallarla deniz vasıtaları ve 
istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimenkul 
mallar Devlet malı hükmünde olup sermayesine 
ithal olunurlar) kayda göre P. T. T. İdaresinin 
istifadesine terkedilmiş Hazineye ait gayrimen-
kuller adı geçen İşletmenin sermayesine ithal 
olunacaklarından bu gibi gayrimenkuller üzerinde 
artık Hazinenin gerek temliki ve gerekse başka 
her çeşit tasarruf hakkı kalmıyacağı ve bu itibarla 
bu gâyrimenkullerin tapu kayıtlarının da mezkûr 
İşletmenin tüzel kişiliği adına çevrilmesi gerekti
ğine göre maddede bu husus vazıh olarak belirtil
memiş olduğundan bu konudaki tereddüdün yo
rum yoliyle giderilmesini istemktedir. 

Bir Devlet müessesesi olan P. T. T. Umum 
Müdürlüğünün istifadesine kanunen terkedilmiş 
bulunan Hazineye ait gâyrimenkullerin 4454 sa
yılı Kanunun 34 ncü maddesi gereğince Devlet 
malı hükmünde olup sermayesine ithal olunabi
leceği vazıhan ifade olunduğuna göre bütün hu
kuk ve veeaibi ile ve her türlü tasarruf haklariyle 
intikali icabedeceğîhden mezkûr müessese adına 

28. IY. 1951 

bu j gâyrimenkullerin tapuya tescili hakkındaki 
Ulaştırma ve Geçici Komisyon raporlarında ser-
dojunan mütalâalar varit ve yerinde görülerek 
mezkûr kanunun 36 ncı maddesinin yorumlan
masına mahal olmadığına Komisyonumuzca oy 
bîrjjiği ile karar verilmiştir. 

j Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük-
sek| Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Sözcü 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğlu 

Aydın 
E. Menderes 

Giresun 
M. Şener 
İstanbul 

F. Sayvmer 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. A. Ülgen 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Seyhan 
Dr. S. Barı 

Trabzon 
jSf. F. Kalaycıoğlu 

Başkanvekili 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sanoğlu 
Erzincan 

N. Pekcan 
İstanbul 

A. H. Başar 
İstanbul 

C. Türkgeldi 
Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
R. Birand 

Malatya 
M. 8. Eti 

Rize 
O. Kavrakoğiu 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Urfa 
Dr. F. Ergin 
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