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Mart - Ağustos 1951 aylarına ait raporun sunulduğuna dair Sayış» 
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3 /263) 

T. G: 
Sayıştay Başkanlığı 19 Aralık 1951 
Sayı: 332812, 3376 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 76 ncı maddesi hükmüne tevfikan Mart ilâ Ağustos 1951 
ayları içindeki işlemlerden Büyük Millet Meclisine arzı uygun görülen hususlarla kanuna aykırı 
sayılarak vize edilmemiş bulunan masraflara mütaallik olmak üzere düzenlenen 3 madde ve on sekiz 
sayfadan ibaret bulunan 1951 Bütçe yılı birinci ve ikinci üç aylık raporunun ilişik olarak sunuldu
ğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı-W j 
"'*''"• " ' J ' F. Eke l 

Sayıştayın mütalâası 

Reddolunan evrakın : 
Tarihi No. Cinsi Muhtevası 

13.X. 1950 519 V. emri 35,10 

Bölüm Dairesi 

477 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

1. — Tapu -ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ne ait olup Adliye Bakanlığı Muhasebe Müdür
lüğünce, tanzim edilerek vize edilmek üzere Sa-
yıştaya gönderilmiş olan yukarda tarih ve numa
rası ile muhtevası yazılı verile emrinin tetkiki 
sonucunda; 

Umum Müdürlükçe (E) cetvelinden (arşiv 
ayıricılığı) unvanı ile merkez için istihsal edi
len kadroya tâyin olunan Servet Çetintaş'm 
taşra teşkilâtına dâhil (Kdastaro teknisiyenli-
ğinde) istihdam edilmek ve kendisine Maliye 
Bakanlığının bu konudaki yazısı hilâfına mu
vazzaf memurlar gibi harcırah verilmek istenil
diği görülerek sebep ve müstenidatmm bildiril
mesi hakkında sepkeden istizaha Zat İşleri ve 
Levazım Müdürlüğü ifadesiyle alman cevapta: 

1 
Sayıştay Komisyonu raporu 

31 . I . 1952 

Yüksek Başkanlığa 
Mart - Ağustos 1951 aylarına ait ,olup Sa

yıştay Başkanlığının 19 Aralık 1951 tarihli 
ve 332812/3376 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
birinci ve ikinci üç aylık rapor, Sayıştay Bi
rinci Daire Başkanı Faik Eke de hazır burun
luğu halde komisyonumuzca tetkik olundu : 

Raporun fıkralarına karşılık olarak ittihaz 
kılman kararlar hizasında gösterilmiştir. 

1. — 3656 sayılı Teadül Kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince her sene Bütçe kanunlariy-
le kabul edilecek (E) cetvellerine dâhil hizmet
ler muvakkat müddetlerle ifası icabeden ve da
imî mahiyet arzetmiyen hizmetler olması iti
bariyle bu hizmetlere tâyin edilecek memurla
rın ancak o hizmetlerde istihdamı lâzımgelece-
ği hakkındaki Sayıştay kararı yerinde görül
müştür. 



' ' — 2 — 
200 lira'ücretli merkez (E) cetveline dâhil, ar- i 
şiv ayırıcısı kadrosunun, Çubuk'a verilerek 
175 lira ücretle Çubuk arazi kadastrosu tek-
nisiyenlik görevinde çalıştırılacak olan Servet 
Çetintaş'm tâyini, tahakkuk evrakı arasında 
mevcut, onayda da belirtildiği üzere, 5602 sa
yılı Kanunun 58 nci maddesine göre yapılmış 
olup bu tâyinde kanuna muhalif bir cihet olma
dı ğ ve mumaileyhin kadrosu E cetveline dâhil 
bulunduğundan bu kabîl memurların yol mas
rafları ile zaruri masraflarının tediyesi mümkün, 
olduğundan ayrılış varış gündeliği olarak 
.13.50 liranın zaruri masraf mukabili tahakkuk 
ettirildiği beyaniyle mezkûr verile emrinin vi
zesi istenilmiş ise de bir sene için muteber olan 
•(E) cetveline istinaden ve merkez için arşiv 
ayırıcısı namiyle alınmış bulunan bir kadronun 
taşraya tahsisi ve unvanının da arazi-teknisiye-
ni olarak değiştirilmesi cihetine gidilmek sure- | 
tiyle yapılan tâyinin 5(502 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesiyle verilen yetki ile telifine imkân gö
rülemediği gibi muvakkaten alınan ve izamı 
sureti de muvakkat olması gereken bir memura 
daimî memuriyet harcırahı misillû ayrılış, ya
rış yevmiyeleri verilmesi de harcırah kararna
mesi ve müzeyyelâtı hükümleri ile telif edile
mediğinden bu baptaki verile emrinin vizesinde 
tereddüt edildiği denetçisi tarafından verilen 
müzekkereden anlaşılması üzerine Birinci 
Daire tarafından bu konuda cereyan eden 
müzakere sonucunda; daimî .mahiyetteki 
Devlet hizmetlerinin gördürülmesi için gerek 
3656 sayılı Kanunla gerek her bakanlık veya dai
renin kendi teşkilât kanunlariyle muhtelif unvan
lar altında kadrolar tesis J edilmiş olduğu gibi: 

. muvakkat mahiyetteki bâzı hizmetler için de kad
ro istihsaline bütçe kanunlariyle cevaz verilmiş 
olduğundan bu hizmetlerin mezkûr kadrolarda 
taşıdıkları unvanlara göre tâyin edilecek me
mur ve hizmetlilere gördürülmesi meşrut olup 
bunun dışında hiçbir dairenin, ne kadrosunun 
tezyidinde, ne de tahsis edilmiş hizmetler kanun
la tesbit edilmiş olmak itibariyle, bu kadrolara 
tâyin edilecek memur ve hizmetlilerin dairelerce 
başka bir görevde çalıştırılmalarına imkân olma
mak icabetmek.te ve nitekim alelûmum hizmetle
rin tesbit olunan kadrolarla ifa edilmesini müm
kün addeden vâzıı kanunca, E cetveline bağlı 
masraf tertiplerinden muvakkat mahiyette ol
mak üzere istihsal edilecek [ Jtadroların, eldeki j 
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kadrolara ek mahiyette olmamasının meş- I 
rut olduğu, her yıl Muvazenei Umumiye 
kanunlarına konulan hükümlerle emredil
miş bulunmakta ve 1950 yılı Bütçe 
Kanununun. 5 nci maddesinin son fıkrası da ay
nı hükmü ihtiva etmektedir. - Gerçi; hemen bü
tün dairelerin teşkilât kanunlarında olduğu veç
hile, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 58 nci 
maddesinde de Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün merkez ve iller teşkilâtında aylık veya 
ücretle kullanmakta olduğu her hangi bir me
muru yapılması Genel Müdürlüğe ait bir iş için 
orada Genel Müdürlük teşkilâtı ve açık vazife 
bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın 
kadrosiyle dilediği yerde (dilediği işte değil) 
kullanabileceği tasrih edilmiş ve 3203 sayılı 'Ka
nunun buna müşabih bir hükmü, ihtiva eden 18 
nci maddesinin, bütçelerin E cetveline bağlı • 
masraf tertiplerinden alman kadrolarda istihdam ı 
olunanlar hakkında da uygulanmasının mümkün 
olabileceği genel kurulca müttchaz 22.VI.1950 
tarihli bir kararda belirtilmiş ise de, mezkûr 
18 nci madde ilo Tarım Bakanlığına, hizmet- I 
kileri de dâhil olmak irzere bu şekilde bir istih
dam yetkisi verilmiş olduğu halde 5602 sayılı Ka
nunun sözü edilen .68 nci maddesinde sadece ma
aşlı ve ücretli memurlar zikredilmiş olduğundan 
mezkûr hükmün Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlük teşkilâtına dâhil hizmetliler hakkında 
uygulanması mümkün görülememekle beraber 
hizmetlilere de şâmil olduğu kabul edilse bile 
mezkûr madde, her hangi bir memuru istenilen 
yerde kullanmak yetkisi vermişse de, bu me
mur veya hizmetlinin, tâyin edildiği kadronun | 
muhassas bulunduğu hizmetten gayrı hizmetler
de çalıştırılmasına cevazı tazammun eder bir 
hükmü ihtiva etmemektedir. 

Bahse konu kadro (arşiv ayırıcubğı) uııva-
niyle istihsal edilmiş bulunduğu cihetle bu kad
roya tâyin edilecek hizmetlinin de behemehal 
arşiv ayırıcılığı görevinde çalıştırılması meşrut 
olduğu halde (kadastro teknisiyenliği) görevinde 
istihdam edilmesi caiz görklememiş ve esasen Çu
buk'ta (arşiv ayırıcılığınm) mevzuübahis olamı-
yacağı da tabiî bulunmuştur. 

Bu itibarla, gerek 5602 sayılı Kanunun Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verdiği yet
kinin hizmetlilere şâmil olmaması ve gerek tâyin 
edildiği hizmetin gayri bir hizmette istihdam 
edilmek istenilmesi sebepleriyle Servet Çetin- | 
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taş'in harcırahının kabulü mevzuata mugayir | . 
bulunmuş ve buna binaen adı* geçenin yevmiyeye 
müstehak olup olmıyacağı mevzuu üzerinde du
rulmaya da mahal görülmiyerck bu baptaki ve
rile emrinin kabul vizesine imkân olmadığı ka
rarlaştırılmış olduğundan * mezkûr verile emri 
işbu karara istinaden ret takriri ile dairesine 
iade edilmişti. : 

Bu defa Tapu ve Kadastro Umum Müdürlü
ğü ifadesiyle alman 17 . I .1951 tarih ve 10 -
4203/618 numaralı yazıda; Türkiye ölçüsünde 
uygulanacak olan tapulama işlerinin aksatma
dan yürütülmesini temin için her nevi vasıta ve 
imkânlardan faydanılmasmı sağlamak maksa-
diyle kaleme alman ve Yüksek Meclisçe kabul 
edilmiş bulunan 5602 numaralı Kanunun 58 nci 
maddesinde aynen (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü merkez ve iller teşkilâtında aylık. 
veya ücretle kullanmakta olduğu her hangi bir 
memuru, yapılması Genel Müdürlüğe ait bir 15 
için orada Genel Müdürlük teşkilâtı ve açık va
zife bulunup bulunmaması ile kayıtlı olmaksızın 
kadrosu ile birlikte dilediği yerde kullanabilir.) 
denilmek suretiyle Genel Müdürlüğümüze ge
rek merkez ve gerekse iller teşkilâtında aylık 
veya ücretle istihdam etmekte olduğumuz her 
hangi bir memuru Genel Müdürlüğümüz tara
fından ifası gereken her hangi bir iş (Tapu, ta
pulama, şehir kadastrosu ve sair işler) için orada 
teşkilâtımız olsun olmasın, münhal görevimiz 
bulunsun bulunmasın dilediğimiz yerde kullan
mak yetkisi verilmiştir. Madde mutlak ve sa
rih olup memurun tâyin edilmiş olduğu kadro 
nun taşıdığı unvanın dışındaki hizmetlerde me
selâ bir Tapu veya Kadastro memurunun tapu
lama işinde çalıştırılamıyacağma dair bir tak
yidi ihtiva etmemektedir. 

Bu sebepledirki' kendilerinden tapulama sa
hasında istifade memul bulunan Tapu ve Kadas
tro memurları tapulama işlerinde veya tapu ve
yahut şehir kadastrosu işlerinde daha faydalı 
olacağı anlaşılan tapulama memurları da tapu
lamayı şehir arazisi kadastrosu işlerinde memu
riyet unvanları muhafaza edilerek kadrola- v 
riyle (yeni kadroları da istihdamı tensip olunan 
mahalle verilerek) çalıştırılmakta ve bu suretle 
memurlarımızın bilgilerine, ehliyetlerine, başa
rılarına göre kendilerinden âzami randıman alın
ması mümkün olmaktadır. . Tapulama işlerinde . 
üç dört ay gibi kısa bir zamanda çok müspet I 
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neticeler alınmasına bu maddenin tatbik şekli | 
bağlıca âmil olmuş bulunmaktadır. Aksi .mü-
talâa edildiği takdirde maddenin tedvininden 
maksut olan gayenin tamamen fevt edilmiş ola
cağı aşikârdır. 

Şurası da kayda şayandır ki,, gerek daire 
kararında zikredilen 8231 sayılı Kanunun 18 nci 
maddesi ve gerekse 5439 sayılı Kanunun 2 neı 
maddelerinde bu mevzuda verilmiş olan yetki
lerde memurların tayinlerindeki usul esas tutul-, 
duğu halde 5602 sayılı Kanunla bu kayıttan da 
âri olarak (tayinlerindeki usul ne olursa olsun) 
daha.vâsi salâhiyet verilmiş ve madde bu anla
ma göre tatbik edilmekte bulunmuştur. 

Maddede zikrolunan ücretli memurlardan 
maksat da sürekli ve geçici görevlilerdir. Çünkü 
teşkilâtımızda ücretli tek bir memur kadrosu ol
madığı için (Eğer maksat ücretli memurlar olsa 
idi) böyle bir hüküm. sevkına lüzum görülmezdi. 

E cetveline dâhil oban arşiv ayırıcıları her ne 
kadar Bakanlar Kurulundan alman kadrolara, 
müsteniden .çalıştırılmakta iseler de bunlar, ta
pulamasına başlanacak il, ilçelere bağlı bucak ve 
köylerdeki gayrimenkullerin eski yazılı kayıtla
rını merkezde veya mahallerinde mahalle mahal- • 
le ve köy köy tasnif etmek ve yeni yazıya çevir
mek suretiyle çalıştırılmaktadırlar ki, gördükleri 
görev bakımından birer memur durumda olup 
5602 sayılı Kanunun 10 neu maddesiyle lüzum 
gösterilmiş bulunan hizmetleri görmekte olduk- ;ı 
1 arından bunların da lüzumu halinde 58 nci mad-
deye göre istihdamlarında bir mahzur mütalâa 
edilmemiştir. 

Hulâsa itibariyle 5602 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi Genel Müdürlüğümüze, teşkilâtımıza da
hil maaşlı veya ücretli memurları iş vaziyetinin 
icabına göre dilediğimiz yerde ve, ifası genel mü
dürlüğümüze ait her hangi bir işte istihdama , 
yetki vermiş hakiki* ihtiyaç da bu merkezde bu
lunmuş olduğu beyaniyle keyfiyetin bir kere de 
bu noktai nazardan mütalâa ve tetkik edilmesi 
istenilmiştir. 

Bu hususta Bilinci Dairede tekrar cereyan 
eden müzakere sonucunda; Genel Müdürlükçe bu 
defa serdolunan mütalâa evvelki kararın, ittihazı 
sırasında göz önünde tutulmuş bulunması iti
bariyle o kararı değiştirecek mahiyette olmadığı 
neticesine varılarak keyfiyetin bir kere de Genel 
Kurulca görüşülmesine lüzum gösterilmiş ve bu 
hususta Genel Kurulun 22 \ I I ' , 1951 tarihli 
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toplantısında vâki görüşme sonunda, hâdise de I 
söz gelimi olan 22 . VI . 1950 tarihli Genel Ku
rul kararı, Tarım Bakanlığınca (iller geçici hiz
metliler) tertibinden (E) cetvelıyle istihsal 
olunan kadroya istinaden istihdam olunan ve 
aynı hizmette çalışmak üzere merkeze alınmış 
bulunan bir laborant hakkında ittihaz edildiği
ne ve eldeki hâdisenin,. Tapu've kadostro Genel 
Müdürlüğünce (E) cetveline istinaden istihsal 
olunan kadroda merkezde arşiv ayırıcılığmda. is
tihdam olunan bir zatın Çubuk ilcesine gönderi
lerek arazi kadastrosu teknisiyenliği görevinde 
çalıştırılmak istenilmesinden ibaret bulunarak 
o karar mevzuu ile tam bir mutabakat arzetme- . 
diğine nazaran keyfiyetin mezkûr karar daire
sinde mütalâasına imkân görülememiş olmakla 
beraber bütçelerdeki masraf tertiplerine mevzu I 
ödeneklere istinaden geçici -mahiyetteki hizmet
ler için (E) cetveliyle Bakanlar Kurulundan 
istihsal olunacak kadrolarda gösterilecek gö
revlerde istihdam olunacakların ancak kadroya 
göre merkez veya illerde hangi hizmetler için 
çalıştırılacaklar ise o hizmetlerde istihdam edil
meleri .iktiza edeceğine ve aksi takdirde ihtiya
ca göre alman bu .kadroların hizmet mevzuu 
da kalmıyacağma ve (E) cetveline isti
naden istihsal olunan kadroların elde
ki kadrolara ek olmamasının şart olduğu da 
Bütçe kanunlarnda ayrıca tasrih edilmiş bulun
masına göre E cetveliyle istihsal edilen 
kadroda merkezde arşiv ayırıcılığı olarak istih
dam olunduğu anlaşılan bahis konusu Servet 
Çetintaş'n Çubuk İlçesi Arazi Kadastrosu tek-' 
nisiyenliğinde çalştırlması doğru bulunmamış 
ve bu itibarla namına tahakkuk ettirilen har-
crahı muhtevi verile emrinin bu bakımdan 
vizesine imkân görülemediği karar altına alın
mış olduğundan mezkûr verile emri 1 Mart 
1951 tarihli cevabi yazı ile birlikte Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğüne iade edilmiştir. | 
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Tairihi 

Reddolıınan evrakın 

No,su Cinsi 
Muhtevası 

Lira K. 

7 . XI . 1950 
» 

Bölümü 

2638 
2639 

V. Emri"* 
» 

Dairesi 

300 00 
2 60 

308/6 ' Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

2. — Üniversite Saymanlık Müdürlüğünce 
tanzim olunarak vize edilmek üzere Sayıştaya 
gönderilen ve yukarda tarih ye numaraları 
ile muhteviyatı yazılı bulunan verile emirlerinin 
tetkiki neticesinde; 

Tıp akültesi Üroloji kliniğinden verilen ra
porla Yalova Kaplıcalarında üç haftalık bir 
kür yapmasına lüzum gösterilen Veteriner Fa
kültesi Fizyoloji Tnstitüsü Müdürü Profesör 
Bedii Toktay'ın verile emrine bağlı beyanname
sinde; kaplıca tedavisi görmek için Yalova'ya 
gittiği halde orada kalmayp İstanbul'a döndüğü 
ve İstanbul'daki ikametgâhından muhtelif fâ-
vsılalarla sabah gidip akşam dönmek suretiyle 
otomobil ve vapur ücretleri gibi orada kalması 
halinde azimet ve avdet için birer defa ödenme
si gereken ' ' ücretleri her giliş ve gelişi için 
tesviye etmiş olduğu görülerek sebebi hak
kında sepkeden istizaha, mumaileyhin imzasını 
havi olarak saymanlık müdürlüğünce gönde
rilen cevapta; Termal Otelinde yer bulunama
dığından dönmek mecburiyeti hâsıl olduğu ve 
banyo almak zaruretiyle de her gün gidip 
gelindiği ve bu sebeple de ihtiyar olunan yol 
masrafının istenildiği beyan edilmiş ise de müs-
temirren devam etmesi gereken banyo tedavisi 
için 6, 7, 30 ve 31 Ağustos 1950 ile 1, 2, 3, 4, 
10 ve 11 Eylül 1950 tarihlerinde fasıla ile muh
telif günlerde İstanbul'dan gidip gelinmesi ve 
Termal Otelde yer bulunmadığının tevsik olun
ması ve mahallî diğer otellerde de kalınmaksı
zın İstanbul'da ikamet edilmesi sebepleriyle işbu 
yol masrafının, ayakta tedavi mahiyetinde telâk
ki edilerek olduğu gibi kabul ve vizesinde tered
düt edildiği denetçisi tarafından verilen müzek
kereden anlaşılması üzerine 4- ncü Dairece cere
yan eden müzakere neticesinde; 4598 sayılı Ka
nuna ve tedavi yönetmeliğine göre hastalığının 

2. — 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine 
istinaden Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş 
olan esaslar hilâfına olarak kaplıca, tedavile
rinin devamlı surette yapılmamış bulunması 
ve birtakım fuzuli masrafı ihtiva eden sarfiya
tın kabulüne imkân olmadığına dair verilmiş 
olan karar muvafık bulunmuştur. 
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tedavisi için başka bir mahalle gönderileceklerin 
gittikleri mahaldeki sağlık müessesesinde yer ol-

- maması dolayısiyle ayaktan tedaviye devam et
meleri lüzum ve zarureti hâsıl olanlara vesait pa
ralarının ödenebilmesi mümkün bulunmakta ise 
de; Yalova'da kaplıca tedavisi Termal, Büyük 
Otel, Taş Otel ve Çınar Oteli gibi muhtelif otel
lerde kalmak suretiyle mümkin bulunduğuna 
göre Profesör Bedii Toktay'ın zaruri giderleri
nin kabulü için evvelemirde bu otellerin hiçbi
rinde o tarihte boş yer bulunmadığının kaplıca 
idaresinden alınacak bir belge ile tevsiki icap et
mekte olmasına, diğer taraftan, tedavi için gön
derilmiş bulunsa dahi sağlık bakımından bir 
mecburiyet olmadıkça tedaviye gidilen şehrin 
mûtat vesaitinden faydalanılması zaruri olup 
istanbul'da mûtat vesait tramvay, Yalova'da 
ise muntazam otobüs servisi mevcut bulunduğu 
malûm olmasına binaen hem İstanbul'da hem de 
Yalova'daki otomabil ücretlerinin kabulüne ce
vazı kanuni görülmemekle beraber adı geçenin 
verile emrine bağlı beyannamesine göre de 6, 7 
ve 8 Ağustos'ta İstanbul'dan Yalova'ya gidip 
geldikten sonra tedaviye 22 gün fasıla verdiği ve 
30 Ağustos'tan itibaren 4 Eylül'e kadar aynı şe
kilde İstanbul'dan 6 gün daha gidip geldiği, 
5 - 8 Eylül günlerinde Termal Otel'de ikamet 
ettiği ve bu tarihten sonra 10 ve 11 Eylül tarih
lerinde tekrar İstanbul'dan Yalova'ya gidip gel
diği anlaşılmakta olup tedavi lüzumunu gösterir 
raporda yazılı olduğu şekilde su tedavi yapılıp 
yapılmadığının kaplıca doktorundan alınacak 
bir raporla tevsiki muktazi iken böyle bir rapor 
ibraz edilmediği gibi tedavi maksadiyle kaplı
calara izam olunan hastaların devamlı şekilde 
kür yapmaları icabeyjcdiği şimdiye kadar gö
rülen emsali sıhhi raporlardan anlaşılmakta ol
masına ve verile emrine merbut Üroloji Klini
ğinin 3 Haziran 1950 günlü raporunun son fık
rasında (Yalova kaplıcalarında 3 haftalık bir 
kür yapması) ifade edilmiş ve bu fıkrada yazılı 
kür'ün devamlı olmasının maksut bulunduğu 
izahtan vareste bulunmasına ve kanunun kas-
teylediği tedavi masrafının yukarda vukuu izah 
olunan şekilde yapılan seyahatlere teşmil ve tat-
bikma da imkân görülememesine binaen bahse 
konu verile emrinin bu bakımdan kabul ve vize
si caiz olamıyacağı kararlaştırılmış ve bu itibar
la mezkûr verile emirleri ret takriri ile dairesi-
no iado edilmişti. • 
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Bu defa Veteriner Fakültesi Dekanlığından I 

alınan bilâ tarih ve 705 numaralı yazıda; 
1. Profesör Bedii Toktay'm Tıp Fakültesi 

Üroloji Kliniğinin 3 . VI . 1950 tarihli raporu
na istinaden 5 . VIII . 1950 tarihinde İstanbul'a 
hareket ederek bu tarihte mevsim itibariyle 
Yalova'da Termal Otelinde yer bulamadığından 
dolayı mecburiyet tahtında İstanbul'daki ika
metgâhından her gün Yalova'ya gidip gelmek 
mecburiyetinde kaldığı ve tedavi talimatname
sinin 4 ncü maddesinde resmî sıhhat müessese
lerinde yer bulunmadığı takdirde hususi mües
seselerde veya ayakta yapılan tedavi giderleri
nin ödeneceği ve Yalova'da yapılan tedavi gi
derlerinin de kabul edileceği tasrih edilmiş bu
lunduğundan 4 ncü Daire tarafından Baremin 
ikinci derecesinde bulunduğu nazarı itibara 
alınmadan daha dun mevzu otellerde ikamet 
etmesi lâzımgeleceği hakkında dermeyan edilen 
mütalâanın »tedavi talimatnamesinin 6 ncı mad
desi karşısında yersiz bulunduğu; 

2. Mumaileyhin Termal Otelinde yer bulun
madığından dolayı ikametgâhında oturmak su
retiyle her gün Yalova'ya gidip gelmek için ih
tiyar ettiği oto ve vapur ücretlerinin, resmî 
sıhhat müesseselerinde yer olmadığından dolayı 
ayakta tedavi göreceklerin ihtiyar edecekleri -
otel ve lokanta yemek bedellerinin dununda bir 
meblâğı ihtiva ettiği ve esasen bu gibi giderleri 
de talep etmediği ve 4 ncü dairenin ret kara
rında kabul edilmesine imkân görülmediği bildi
rilen 163 lira 80 kuruş vapur ve otomobil ücret
leri on bir güne ait olup Termal Otelde yer bu
labildiği 5 - 8 . I X . 1950 günlerinde 4 günlük 
otel masrafının yekûnu, verileemrine bağlı 
9 . I X . 1950 tarih ve 1952 sayılı Termal Oteline 
ait faturada 86,50 lira ki, yevmiye 21,60 lira 
isabet etmekte ve 11 gün için 237,60 Jira tutmak
tadır ki, bunun on bir gün için ihtiyar ettiği 
163,80 liranın 73,80 lira farkla dununda bulun
duğu; 

3. Baremin ikinci derecesinde hasta bir 
memurun istanbul'un malûm olan Tramvay ve 
otobüsleriyle seyahat etmesine manen ve madde- ı 
ten imkân olamıyacağı izahtan vareste bulun
duğu ve tedavinin de fasılasız olarak yapılacağı 
hakkında raporda bir kayıt mevcut bulunmadığı 
cihetle tedavi talimatnamesinin derpiş ettiği ve
cibelerin tamamen yerine getirilmek ve daha 
ucuz bir masrafla yaptırılmış olduğu bu suretle » 
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açıkça anlaşılmış bulunan tedavi giderlerinin bir I 
kere de Yüksek Genel Kurulca tetkik buyurula-
rak kabulü ile bağlı verile emirlerinin vizesinin 
sağlanması istenilmesi üzerine bahse konu olan 
Üroloji Kliniğinin raporu hakkında Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından yapılan istilâma 
alman öevapla birlikte keyfiyet Genel Kurulun 
22 . IV. 1950 tarihli toplantısında bahis konusu 
edilerek cereyan eden müzakere sonucunda;. 
böbreklerindeki rahatsızlığına binaen Ankara 
Üniversitesi Üroloji Kliniğinin rapora ile (Ya
lova kaplıcalarında 3 haftalık kür) yapmasına 
lüzum gösterilen ve verileemrine bağlı tahakkuk 
belgelerine nazaran, işbu küre; 6, 7, 8 Ağustos 
1950 günlerinde istanbul'daki ikametgâhından 
her gün Yalova'ya gidip gelmek ve 22 gün fasıla 
verdikten sonra tekrar 30 Ağustos 1950 - 4 Ey
lül 1950 tarihine kadar 6 gün daha aynı suretle 
her gün İstanbul'dan Yalova'ya gidip gelmek 
ve 5 Eylül 1950 - 8 Eylül 1950 günlerinde de 
4 gün Termal Otelde ikamet etmek ve 10, 11 
Eylül 1950 günlerinde ise, yine istanbul'dan Ya
lova'ya gidip gelmek suretiyle fasılalarla de
vam ettiği anlaşılan bahis konusu Veteriner Fa
kültesi Enstitü Müdürü Bedii Toktay'm fasıla
larla küre devam etmesinin tedavi bakımından 
doğru olup olmadığının ve bu suretle yapılan 
kürün tedavi maksadiyle telifinin mümkün bu
lunup bulunmadığının bildirilmesi hakkında sep-
keden işara cevaben Sağlık ve Sosyal.Yardım 
Bakanlığından alman 20 Nisan 1951 tarih ve 
105/4791 sayılı yazıda (Tıp Fakültesi Üroloji 
Kliniğinin raporunda - Yalova kaplıcalarında 3 
hafta kür yapılması - gerektiği zikredildiğine 
göre bu tedavinin devamlı olarak yapılması ica-
betmekte olduğu) bildirilmiş ve işbu işara naza
ran tıbbi lüzuma müsteniden tedavi maksadiyle 
Yalova kaplıcalarına gönderilecek hasta memur
ların, her halükârda orada müesses otellerden 
birinde ikamet etmek suretiyle bu kaplıcalarda 
yapılması gereken kürlerini devamlı olarak yap
maları iktiza/etmekte bulunmuş olup halbuki 
adı geçenin, tedavide fennen maksut olan gayeyi, 
yukarda izah olunduğu üzere - istanbul'da 
oturmak ve bu yüzden tedaviye muhtelif zaman
larda fasıla vermek suretiyle - heder eylemiş ve 
böylelikle hasta memurlara tedavi masrafı veril-

, meşini âmir bulunan kanunla buna müsteniden 
tanzim kılman yönetmelikle tesbit edilen esas
larla kabili telif olmıyan bir durum ihdas etmiş I 
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bulunduğu anlaşılmasına binaen tedavi mak
sadından tamamen aykırı bir mahiyet almış bu
lunan işbu seyahatten mütevellit masrafların 
kül halinde tamamının Devlet bütçesinden tes
viye ve mahsubu doğru görülemediğine karar 
verildiğinden mezkûr verileemirleri cevabi ya
zıya eklenerek Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
ne iade edilmiştir. 

Tarihi No. Cinsi 
Muhtevası 
Lira K. 

7 . V . 1951 560 V. Emri 1 224 41 

(Bölümü Dairesi 

308/1 Dışişleri Bakanlığı 

3. — Dışişleri Bakanlığı Saymanlık Müdür
lüğünce tanzim edilip vize edilmek üzere Sayışta-' 
ya gönderilmiş olan yukarda tarih ve numarası 
ile muhtevası yazılı verile emrinin tetkiki netice
sinde; 

İşbu verile emri muhtevasının, ikamet ettiği 
Yüksel Palas'ta 7 . I V . 1951 akşamı ani olarak 
hastalanması münasebetiyle davet edilen Tıp 
Fakültesi Profesörlerinden Doktor Kâmil So-
kullu'nun derhal ameliyat yapılması lüzumunu 
mutazammın olarak verdiği rapor üzerine Ye
nişehir Hususi Hastanesine kaldırılan Dışişleri 
Bakanlığı Muhtelif Hukuk Dairesi Birinci Şube 
Müdürü Kemal Koç'un, ameliyat ve tedavi üc
retine ait olduğu anlaşılmış olup mumaileyhin 
resmî sıhhat müesseseleri mevcut olan bir ma
halde ve' o sıhhat müesseselermce de yapılması 
kabil olan ameliyat ve tedavisi için hususi sıh
hat müessesesine yatırılması ve orada,'gereğinin 
yerine getirilmesi, tedavi yönetmeliği hükmü 
ile'telif edilemiyerek dairesince, sebep ve müs-
tenidatmın bildirilmesi hakkında sebkeden isti
zaha. zatişleri ifadesiyle yazılan ve saymanlık
ça aynen gönderilen cevapta; (Mumaileyhi 
ameliyat eden Ankara Tıp Akademisi Dış Has
talıkları Profesörü Operotör Kâmil İSokullu'nun 
merbut raporunda izah edildiği üzere, hasta
nın en yakın hastaneye nakledilerek en kısa za
manda ameliyatının yapılması gerektiğinden he
kimin gösterdiği lüzum üzerine ve hayat tehli
kesine binaen ikamet etmekte olduğu Yüksel 
Palas Oteline en yakın mesafede bulunan Ye-

3. — Hastalanan memurların Bakanlar Ku
rulunca kabul edilmiş olan esaslara tevfikan 
resmî sıhhat müesseselerinde yer olmadığı tes-
bit edilemiyen ahvalde hususi müesseselerde 
yapılan tedavi masraflarının kabulüne imkân 
olmadığına dair verilen karar yerinde görülmüş
tür. • ' • 
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nişehir'deki hususi hastaneye kaldırılarak derhal 
ameliyatın yapılmış olduğu) beyaniyle mezkûr 
verile emrinin vizesinde ısrar edilmiş ise do teda
vi yönetmeliğinin; bu husustaki sarih hükmü mu
vacehesinde mezkûr verile emrinin olduğu gibi ka
bul ve vizesinde tereddüt edilmiş olduğu denetçisi 
tarafından verilen müzekkereden anlaşılması üze
rine bu konuda 3 ncü dairece çoğunlukla ittihaz 
olunan kararla birlikte keyfiyet Genel Kurulun 
24. V. 1951 tarihli toplantısında bahis konusu 
edilerek yapılan görüşme sonucunda; 4598 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince düzenlenen te
davi ve Yol Parası hakkındaki Tönetmeliğin 4 
ncü İnaddesine göre hasta memurların özel sağ
lık .kurumlarında tedavi edilebilmeleri, resmî sağ
lık kurumlarında yer olmadığının ve tedavisine 
fennî sebeplerle imkân bulunmadığının bu ku
rumların baş hekimlerinin, mütaaddit sağlık ku
rumları olan yerlerde vilâyet sağlık ve sosyal 
yardım müdürlerinin tasdikiyle mümkün olabile
ceği ve bahis konusu Kemal Koç hakkında bu yol
da müârriele yapılmamış ve-bu jtibarlâ durumu
nun bu yönetmelikle tesbit edilen esaslara uyma
makta bulunmuş olduğu ve bu gibi âni ve kritik 
haller için yönetmeliğe ayrı hükümler konulma
dıkça ihtiyar olunacak bu kabilden tedavi mas
raflarının kabulü doğru olanııyacağı karar altına 
alınmış olduğundan işbu karar gereğince bahis 
konuşu verile emri vize edilmiyerek dairesine ia
de edilmiştir. . 

Kamutayın yüce tasvibine 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sayıştay Komisyonu 
Başkam 

; Bursa 
H. Ayan 

Kâtip 
İstanbul 

F. Saytmer 
Malatya 
M. Kulu 

Antalya 
N.Ş:Naböl 

Mardin 
A. Bayar 

arzedilmek üzere 

Sözcü 
Erzurum 
M. Yazıcı 

Çorum; 
•§;•• G ü r s e s 

•;:•:'••• N i ğ d e , 

S. Dellâloğhı 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
< H. Alışan 

Tokad 
JT. Eoyutürk 
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