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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bâğlanık-
lariyle Millî Saraylar, kasırlar ve köşklerdeki 
eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince* soruşturma yapmak üzere görevlendirilen 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo-' 
runa dair Anayasa Komisyonu raporu üzerin
de bir müddet görüşüldükten sonra verilen 15 
imzalı önerge üzerine rapor, açık oya sunuldu. 

Toplanan oyların ayrılanması sonucunda 

çokluk olmadığı anlaşıldığından 
31 . I I I . 1952 Pazartesi günü saat 15 te top 

lanılmak üzere birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Kayseri Milletvekili , Çanakkale Milletvekili 
F. Apaydın Ö. Mart 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

'S. Baran 

Sorular 

Van'ın 
• •• • ,•' • i ; ; ; K ' SÖzlÜ ŞOVU 

Van Milletvekili Ferid Melen'in, 
Başkale İlçesinde son iki ay içinde zuhur eden 
sâri hastalığın mahiyetine, sirayetini önlemek 
için alman tedbirlere ve bu ilçede hükümet ta-. 
bibi ve sağlık memuru plup olmadığına <hıiı< 
sözlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir, (6/616) -

Yazılı sorular . 
Çanakkale Milletvekili Bedi Enüstün'ün; 

İmroz Adasının Tepe Köyünde 'cereyan eddn hâ^ 
diso hakkında ne gibi" idâri tedbirler alındığına 
dair yazılı soru önergesi, • İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/615) 

Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Posof'ta 
meyvacılığm ıslah ve inkişafını temin için fennî 
şekilde istihsal ve ihracın sağlanmasına, hayvan
cılığın ıslahı ilo Uzun vadeli bol kredi teminine 
ve mevcut imkânlardan ; rasyonel şekilde köylü
nün faydalanması için tedbirler alınmasına da
ir yazılı soru Önergesi, j Devlet Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/617) ^ 4 

Kars Milletvekili Fevzi Aktaşhıij Kars İline 
bağlı köylerin içme suyu ve köy "yollariyleilce 
merkezlerinin küçüMv sulama- işleri için 1952 yı
lında kaç lira ayrıldığına ve- aynı maksatları 
sağlamak için ismen her vilâyete' ne miktar tali-, 
sisat ayrıldığına' dair yazılı soru önergesi; Ba-
ytıidırhk Bakanlığına gönderilmiştir. (6/618) » 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Garson ve benzeri işçilerin hizmet kar

şılıkları hakkında kanun tasarısı (1/362) (Çalış
ma komisyonuna) 

2. — Kastamonu İline bağlı Kargı İlçesinin 
Çorum İline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı (1/363) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına; 
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Açılma saati : 15,17 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Önal (Tokad) 

«QOE» 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN— Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/299) 

27. I I I . 1952 
Kamutaya 

Aşağıda, adları yazılı sayın- üyelerin hizala
rında gösterilen sürelerle izinleri Başkanlık Di
vanının 27 Mart 1952 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

Refik Koraltan 

Aydın Milletvekili Nail Geveei, 1,5 ay, hasta 
olduğu için, 27.11.1952 tarihinden itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci, 20 
gün, hasta olduğu için, 2 1 . I I I . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ay, yol
ların kapalı olmasından, 5 . I I I . 1952; tarihinden ' 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Mithat Benker, 2 ay, 
hasta, olduğu için, 26 . I I I .1952 tarihinden iti
baren. 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 20 gün, 
hasta olduğu için, 20 . I I I . 1952 tarihinden iti
baren. ' 

Tokad- Milletvekili Fevzi Çubuk, 2 ay, hasta 
olduğu için, 2 1 . I I I . 1952 tarihinden itiharen. 
.. BAŞKAN -"— Şimdi bunları ayrı ayrı reye 
arzedeeeğiz : 

Aydın Milletvekili Nail Geveci, 1,5 ay, hasta 
olduğu için, 2 7 , I I . 1952 tarihinden itibaren. 

B A Ş K A N — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci, 20 
gün, hasta olduğu için, 2 1 . I I I . 1952 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Selim Seven, 2 ay, yol
ların kapalı olmasından, 5 . I I I . 1952 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili ' Mithat Benker, 2 ay, 
hasta olduğu için, 26 . I I I .1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, , ,-.,>. ., 

Malatya Milletvekili Hüseyin Doğan, 20 gün, 
hasta olduğu için, 20 . I I I . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. > 

.Tokad Milletvekili Fevzi Çubuk, 2 ay, hasta 
olduğu için, '21. I I I .1352 tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.'; 

2.— Bu toplantı yık içinde iki aydan fazla 
izin alan Hakkâri Milletvekili Selim, Seven'in 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/300) 

Kamutaya 
Hastalığı ve mazereti sebebiyle bu toplantı 

yılı içinde kendisine iki aydan fazla İzin veriletl 
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'Hakkâri 'Milletvekili Selim Seven'e ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gere
ğince, Kamutay'm iznine bağlı olduğundan key
fiyet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN — Ödeneğinin verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

çüncü maddeye geçi yoruz. 

3. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla 
izin alan Tokad. Milletvekili .Fevzi Çubuk'un 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/301) 

Kamutaya 
Hasta olduğu için bu toplantı yılı içinde ken

disine iki aydan fazla izin verilen Tokad Millet
vekili Fevzi Çubuk'a ödeneğinin verilebilmesi, 
İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince Kamutay'm 
iznine bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tasvip
lerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
Refik Koraltan 

BAŞKAN— Fevzi Çubuk'a ödeneğinin ve
rilmesini yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul • 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/. — İstanbul Milletvekili Ahmet Bamdi Ba~ 
şar'm, Milletçe Kalkınma Kanunu teklifinin so-
nuçlaıulırılamaması sebebine dair Anayasa Komis
yonu raporu (5/51) 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Milletvekili Ahmet H'amdi Başar tara- \ 

1952 O : 1 
fmdan teklif edilen Mületço Kalkınma Kanunu
nun, mahiyeti itibariyle ehemmiyetli bulunması 
ve kanun maddeleriyle gerekçelerinin uzunca tet-
kikata ihtiyaç göstermesi hasebiyle İçtüzüğün 
36 ncı maddesinin tesbit. ettiği bir buçuk ay müd
det zarfında ikmal edilemediği saygılarla arzo-
lunur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkam Sözcü 
Manisa ' Diyarbakır 

Refik Ş. İnce Ferid Alpiskender 

Ankara 
Ramiz Eren 

Konya 
Rjfat Alabay 
Zonguldak 

Yunus M. Alakant 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Konya 
Tarık Kozbek 

Tokad 
Halûk Ökeren 

BAŞKAN — Ittılaınıza arzediyorum efendim. 
Gündemin IV ve V nci kısımlarındaki madde

lerin sözlü sorulara takdimi hususunda yerilmiş 
bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin IV ncii ve V nci bölümündeki iş

lerin sorulara takdimen müzakereye vazedilme
sini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen takrir mucibince müzakereye 
devam ediyoruz efendim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLÖR 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağla-
nıklarıyle Millî Sarayla.r, kasırlar ve köşklerdeki 
eşya hakkında İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu
na dair Anayasa Komisyonu raporu (5/44) 

BAŞKAN—-;Geçen Birleşimde rapor okun
muş, müzakeresi yapılmış, kifayeti müzakere ka
bul edilmiş ye sonunda da açık oya arzedilmişti. 
Tasnif neticesinde nisap dolmadığı anlaşıldığı 
için bunun şimdi tekrar açık oya arzı icabetmek-
tedir, Tekrar açık oya arzediyorum. 

:MEHMETT>AİM,SÜALP (Siird) — Geçen 

celsenin neticesini açıklamanızı rica ederim. 
BAŞKAN— Geçen celse arzedilmişti, tekrar 

edeyim: Oya 207 milletvekili arkadaş katılmış, 
Anayasa Komisyonu raporuna 145 kabul, 57 ret 
ve 5 de çekinser rey verilmişti. 

Konya seçim bölgesinden oyları toplamaya 
başlıyoruz. Kırmızı oylar Anayasa Komisyonu 
raporunun reddini, beyazlar kabulünü, yeşiller 
çekinser ifade eder. 

1 Müzakereye devam edeceğiz. Reylerini kulla
nan arkadaşlar lütfen yerlerini alsınlar 

(Oylar toplandı):, 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
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\. 2.,-— 1045 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Say\iştay Başkan
lığı tezkeresiyle 1945 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasa,rısı ve Sayıştay Komisyonu rraporu 
(3/156,1/44) [1] " 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen var mı? 

Necip Bilge. 
NECİP, BİLGE (Niğde) — Aziz arkadaşla

rım; 1945 yılı Bütçesine ait Kesinhesap Kanunu 
tla Sayıştayın kadro darlığı yzündlen, diğer yıl
larda olduğu gibi ibu.yıl 'da yine büyük gecik
melerle gelmiş 'bulunmaktadır; Büyük gecikme 
olduğundan bahsediyorum. Çünkü Anayasa ve 
Mühasebei Umumiye kanunlarına göre, 1945 yı
lı Kesinhe'saibınin 1948 takvim yılı içerisinde gö
rüşülmesi gerekirdi. Şimdi 1952 yılı içerisinde 
bulunduğumuza (göre dört senelik bir gecikme 
var demektir. Burada şunu belirteyim ki bu 
gecikme Hükümetin kanun tasarısını Meclise 
geç yermesinden doğmuş değildir. Filhakika 
Hükümet •tasarıyı hattâ zamanından önce ver
miştir. Fakat Sayıştay (genel uygunluk bildiri
mini Anayasanın 101 nci maddesindeki altı ay
lık sürede hazırlayıp. Meclise verememiştir. Ka
nun tasarısı Meclise 2 Temmuz 1947 tarihinde 
tevdi edilmiş Ibulunduğuna göre, Sayıştayın da 
genel uygunluk bildirimini en -geç Ocak 1948 
de Meclise sunması (gerekirdi. Halbuki 'genci 
uygunluk (bildirimi 16 Mart 1961 d© yani kanu
ni 'miadından üç yıl sonra (gelebilmiştir. Tasarı, 
Sayıştay 'Komisyonunda tetkik .için bir müddet 
'bekledikten sonra nihayet Meclisin Mart tati
linden sonra (gündeme almabilmiş'tir. 

Şu izalhlar netice olarak (bir hakikati meyda
na çıkarıyor ki, o da şudur : Kesinhesap ka
nunları Meclise 'geç ıgelmek 'Suretiyle Anayasa 
ihlâl edilmekte ve Ibu kanunların müzakeresi lâ
yık olduğu ilgiyi toplamamaktadır. Çünkü bu 
müzakereler amelî 'faydalar sağlamamaktadır. 
Eğer kanun zamanında Mecliste müzakere edi
lebilmiş olsa, belki Hükümetin siyasi .ve hattâ 
hukuki veya cezai sorumu bahis mevzuu. olabi
lecektir. Fakat gördüğünüz üzere 1945 den bu 
tarafa aradan uzun zaman geçmiş, hükümetler, 
hattâ . iktidar değişmiş, Af Kanunu çıkmış ve 

[1! 128 sayılı basmayazı tutamağın sonunda-
r . Z m ;••;••, : 

t. 1952 0 : 1 
j böylece mesuliyet aramanın amelî faydası kal

mamıştır denilebilir. 
Bununla beraber, 1945 yılı Bütçesini tatbik 

eden Hükümet bakımından amelî bir faydası ol
mamasına rağmen, bu mesele üzerinde durma
mın sebebi, kesinhesap kanunlarının bundan 
sonra alâkabalhş ve faydalı bir hale gelm/elerini 
sağlamak hususunda ilgili makamların faaliye
te geçmelerini tahrik etmek ve Hükümeti açık 
bir maliyenin icaplarını yerime 'getirmeye davet 
eylemektir. Çünkü, eski hesaplar üzerinde olsa 
bile bugünkü Hükümet tarafından yapılacak 
bâzı işler vardır kanaatindeyim. Müsaade ©der
seniz (bu meselelerden birkaçı 'üzerinde durayım : 

1. 1944 .yılı Kesinhesap Kanunu tasarısının 
müzakeresi münasebetiyle yapmış olduğum ma
ruzatta, Kesinhesap kanunlarının Anayasa icabı 

i olarak Bütçe kanunları ile mütenazır, bir halde 
olmasını, ve bu itibarla, Bütçe kanunlarında ol
duğu gibi Kesinhesap kanunlarının metinler in-
de de o yıl bütçesinin açıkla mı veya fazla ile mi 
kapandığının, belirtilmesi gerektiğini ileri sür
müştüm. Sayın Maliye Bakanı bu düşünceme ce
vap olarak, «Kesinhesap Kanununun metni. Ana
yasaya ve Mühasebei Umumiye Kanununa aykı
rı değilse de, Neeip Bilge arkadaşımızın düşün
düğü şekilde, kanun metnine bir 3 ncü madde ilâ
vesiyle kesinhesabı görülen bütçenin açık mı, mü-
tevazin nii, fazla mı olarak kapandığını vazıh şe
kilde göstermekte fayda vardır. Mütaakıp Kesin -

ı hesap kanunlarında böyle bir madde konacaktır» 
demişlerdi. Bendeniz, Kesinhesap Kanununda, 
Bütçe Kanununda olduğu gibi o yıl bütçesinin 
ne şekilde kapandığını gösteren bir madde eklen
mesinin Anayasa ve Mühasebei Umumiye Kanu
nu icaplarından olduğu fikrinde musir olmakla 
beraber, Maliye Bakanının teklif ettiğim şekli 
daha faydalı bularak mütaakıp Kesinhesap ka
nunlarında böyle bir madde konacağını vadetmiş 

I olması dolayısiyle bu fikrimin izahı üzerinde faz
la durmıyacağım. Yalnız şunu belirtmek zorun
dayım ki, Maliye Bakanının geçen yılki müzâke
relerde (mütaakıp kesiıihesaplarda böyle bir mad
de konacaktır) demek suretiyle 1944 yılını takip 
eden 1945, 1946 yılları kesinhesaplarma da şamil 
olacalr şekilde yapmış olduğu bu va'di Hükümet 
değil,' Sayıştay Komisyonu yerine getirmiş bu
lunmaktadır. 

Binaenaleyh temennim, 1947 ve mütaakıp yıl-
] larm Kesinhesap Kanunu tasarıları eski1 iktidar 
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hükümetleri tarafından Meclise verilmiş olsalar 
dahi, Hükümetin bu tasarıları geri alarak Sayın 
Bakanın va'dine uygun bir şekilde düzenlendik
ten sonra getirmesidir. Çünki, ancak bu suretle
dir ki, Hükümet Maliye Bakanının bu sözünü 
sadece Demokrat iktidarı tarafından hazırlan
mış bütçeler için muteber bir vait olarak değil, 
derhal gerçekleştirilmesi gereken bir düşünce, 
bir prensip olarak ele almış olduğunu ifade et
miş olabilir. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra şimdi 
başka bir meseleye geçebiliriz: 

2. Bütçe açık veya 'fazlaları hakkında yapı
lacak muameleye dair kesin hesap kanunlarına 
şimdiye kadar bir hüküm konmaması dolayısiyle 
Hazine ve bütçenin karşılıklı durumlarının ay
dınlatılması ve 1921 den beri tatbik 'edilmiş bu
lunan bütçelerin hakiki açık veya fazlalarının 
tesbit edilmiş olup olmadığı hakkındaki bir suali
me karşı sayın Maliye Bakanı, elde mevcut bir 
cetvel bulunduğunu, mahsup muamelesinin ya
pılması için Meclise bir tasarı getirileceğini ve 
gerekli malûmat ve rakamların o tasarıda verile
ceğini bildirmişlerdi. 

Gerçi Hükümet 1944 yılma kadar olan bütçe 
açık ve fazlalarının mahsubu hakkında Meclise 
bir kanun tasarısı getirmiştir ve bu tasarı halen 
Bütçe Komisyonundadır. Fakat Şunu arzede-
yim ki, işbu kanun tasarısı ve gerekçesi istenilen 
ve Maliye Bakanı tarafından vadolunan malû
matı ihtiva etmemektedir. Halbuki bu malûmata 
ihtiyaç vardır. Belki Maliye Bakanı,, geçen yılki 
izahları sırasında 1921 den 1944 yılma kadar 
açık veya fazla vermiş bütçe yıllarının hangi 
yıllar olduğunu söylemiş bulunduğunu ileri süre
bilir. Filhakika geçen yıl verilen cevapta 1921, 
1922, 1925, 1931, 1933, 1939, 1944 yıllarının açık 
ve diğerlerinin fazla ile kapandığı cevabı veril
miştir. Fakat bir yıl bütçesinin rakam vermeden 
sadece açık veya fazla ile kapandığını söylemek 
kâfi değildir. Açık veya fazla miktarını rakam 
olarak kanununda veya hiç olmazsa gerekçede 
bildirmek ve lüzumu halinde bunu sebeplerini 
açıklamak gerekir. Bilhassa 1921 - 1943 yıllarına 
ait Kesinlıesap kanunlarının ne metinlerinde, ne 
gerekçelerinde fazla veya açık hakkında tek ma
lûmat yoktur. Halbuki rakamlar mevcut olursa 
bunlar üzerinde durmak, lüzum ederse tashih 
yapmak imkânı hasıl olur. Meseleyi mücerret 
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sahadan çıkarıp müşahhas bir hale getirmek 

>] için bir iki misal vermek isterim. 
1944 yılı Kesinlıesap kanunu tasarısı ve Sa

yıştay Komisyonunun hazırladığı ilk metin 6 
[ yılın 58 küsur milyon lira bir açıkla kapan-
j dığı intibaını veriyordu. Bu kürsüden yaptığı-
I mız bir müdahale neticesinde, bütçe açığını 

tesbit etmek üzere, Kesinlıesap Kanunu metnine 
yeni bir madde ilâve, olunmuş ve açığın da, 
istikrazlar hâsılı gelir yekûnuna eklenmek su
retiyle, 4, 6 milyon lira olduğu tesbit edilmiş-

j tir. (Madde 4,) 
1945 yılı .Kesinlıesap kanunu tasarısının 

I metnine göre de, bu yıl bütçesi Kesinhesabı 13,7 
- milyon lirası âdi gelirlerden, 43,9 milyon li

rası istikrazlardan olmak üzere 57,6 milyon li
ralık bir gelir fazlası göstermektedir. Buna 
mukabil malî meseleler hakkında basında çı
kan yazılar, Millî Savunma Bakanlığı hesa
bına Toprak Ofisten 1945 yılında bütçe dışı 
yapılan mubayaat neticesinde Hazinenin bu 
Ofise karşı mevcut 41,7 milyon liralık borcu 
dolayısiyle bütçe fazlasının 57,6 milyon lira 
değil, sadece 15,9 milyon lira olduğunu, hat-

) tâ istikraz hasılatı nazara alınmazsa 1945 yı-
I lı Bütçesinin 28 milyon lira açık verdiğini id-
| dia etmektedirler. Bu iddianın doğru olup ol

madığını kesin olarak bilmiyorsam da İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Genel Kurulunda bu me
seleye de temas edilmiş olması iddianın tama^ 
men yersiz olmadığını göstermektedir. Sayın 
Maliye Bakanımız bu hususta izahat verırler-

I se mesele aydınlanmış olacağı gibi biz de 
millet namına kendisine teşekkür borçlu olu
ruz. Bu münasebetle sunuda arzedeyim ki, 

I Eğer böyle bir mesele, varsa Sayıştayın bu 
L açığı yani 41 milyon liralık bir borç meselesini 

Genel Uygunluk Bildiriminde ileri sürmemiş 
ve bunun ne sebepten meydana geldiğini meydana 

I çıkarmamış olduğunu anlamak pek güçtür. Halbu-
i ki şu Kesinhesabm Genel Uygunluk Bildirimi-
j ne ait kısımları incelenirse Sayıştayın 1610 
• liralık bütçe dışı harcamaları didik didik etti-
• ği halde, 41 milyon liralık bütçe dışı muame-
: le hakkında bir kelime dahi söylemediği görü-
I lür. Sayıştay Komisyonu da bunun üzerinde 
I durmamıştır. Bunların sebeplerini bilmiyoruz. 
I Fakat benim burada istediğim şey, Sayın Ma-
! liye Bakanının bu hususta izahat vermeleridir. 
; 3. Hazine kefaletiyle çıkarılan bonolara 
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ait iade faizlerinin , Hazinenin tavassutu olma- | 
dan doğruca ilgili müesseselere ödenmesi hak-, 
kında yine geçen yıl sormuş olduğum bir suale, 
Maliye Bakanı bu meselenin Merkez Bankasiyle 
temasa geçilerek ele alınacağı cevabını vermiş- ı 
lerdi. Acaba bu mesele ele alınmış yani gerekli 
temaslara geçilmiş midir? Temas sağlanmış ise 
nasıl bir neticeye varılmıştır? Meseleyi tazele
meme bir sebep de genel uygunluk bildiriminde 
Sayıştay tarafından geçen yılki temennilerin iz
harına mukabil, komisyon raporunda bu husus
ta açık bir işaret bulunmamasıdır. 

Netice: Bütün bu maruzatımla tebarüz et
tirmeye çalıştığım iki cihetten birisi Maliyenin 
kendi arşivlerinde mevcut olan malûmatı Mec
lise vermekte imsakli davranması, diğeri de.; 
Kesinhesap kanunlarının Anayasada muayyen 
olan zamanda Mecliste müzakeresini sağlama 
çarelerinin araştırılmasıdır. Bu iki noktanın ger
çekleşmesi bir taraftan demokrasimizin geli
şip kökleşmesine yarıyacağı gibi diğer taraf
tan da memleket maliyesinin sağlamlaşmasına I 
yardim edecektir. Çünkü, her ikisi de sos
yal bünyemizde mevcut olan aksaklıkların 
meydana çıkmasını ve böylece de derdin teşhi
si ve tedavisi imkânını temin edecektir. Tıp sa
hasında olduğu gibi sosyal alanda da açıklanmı- | 
yan dertlere teşhis koymak mümkün olmadığı 
gibi, teşhisi konmıyan hastalığın tedavisi de I 
kolay ye hattâ mümkün gözükmemektedir. 
Takdir buyurulacağı üzere bu temennilerimden 
birincisi Hükümete, ikincisi Meclise teveccüh 
etmektedir. Her ikisine de lâyık olduğu ehem
miyetin verileceğini ümit etmekle beraber Büyük 
Millet Meclisine yani kendimize teveccüh eden 
husus üzerinde bir nebze durmak istiyorum : 

yKeşihhesaplarm, zamanında görüşülememesi 
scbeln Sayıştaym kadro darlığı dolyısiyle Genel 
Uygunluk Bildirimini kanuni miadında Mecli- I 
so verememesidir. , Bütçe görüşmeleri1 münasebe
tiyle de üzerinde durulduğu üzere Sayıştaym 
kadrosu 1934. to yapılmıştır, yani 18 yıllık bir 
mazisi vardır. O zamandan bu yana diğer dev
let dairelerinin kadrolarında bâzı gelişmeler ol- | 
duğu halde Sayıştayda hiçbir genişleme olma- I 
mıştır. Kadro Kanununun yapıldığı sırada mu
hasip sayısı 800, ödenek miktarı 280 milyon li
ra ve kanun numarası 2000 civarında iken, şim
di bunlar sırasiyîe 2331, 2,190 milyar, 5800 dür. 
Bunlardan başka, Emekli Sandığı Kanununun | 
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icabettirdiği devir muamelesi doİ'ayısiyle,, SayıŞ* 
tayda 50 binden fazla evrak birikmiş vaziyette
dir. Sayıştay Temyiz Dairesinde on binden.faz
la dosya mevcuttur. Adlî işlerde olduğunun hi
lâfına temyiz icrayı durdurduğu için bu dosya
ların bir an evvel çıkması zaruridir. Kadronun 
sabit kalmasına rağmen işlerin her gün biraz 
daha çoğalması Sayıştaya kanuni vazifesini yap
mak imkânını bırakmamaktadır. Öğrendiğimize 
göre ikraz, istikraz, hazine bonoları, kefalet, 
kredi muamelelerinde Divan, kanuni mecburi
yete rağmen, kayıt kuramamıştır; ayniyat mu
hasebe kontrolünü yapamamaktadır. 

Devletten alacaklı olanlar, Sayıştaym vizesi 
dolayısiyle alacaklarını zamanında alamamakta
dırlar. Bütün bunlar iş. sahiplerinin Devlete, 
Devlet, muamelelerine karşı güvenlerini artıracak 
unsurlar değildir., 

Bu itibarla,. Sayıştaym, kauımi vazifeleri
ni zamanında ve gereği gibi yapacak bir hale ge
tirilmesi, Devlet işlerinin Sayıştaya taallûku 
nispetinde daha verimli bir hale, gelmesini sağ-
lıyaeak ve neticede halkın Devlete güvenini ar
tıracaktır. • >-•.' 

Sayış taym, b u g ü n k ü kadrosu kendis ine mev-r 
du vazifeleri zamanında •;yerine get i rmeye mü
sait olmadığına göre, Meclise veri lmiş olan kad-; 
ro Kanununun bir an evvel Kamutaya sevkını-
Bütçe Komisyonundan ve Sayıştay çalışmaları
nın daha rasyonel ve verimli bir hale-gelmesi 
için gerekli tedbirlerin alınmasını Sayıştay Baş-' 
kanından rica ederek sözlerime son veririm. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı buyurun. 
'MÂLİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Biliyorsunuz, 1945 ve 1946 Ke
sinhesap kanunları eski iktidar zamanına ait 
ve eski iktidar tarafından sevkedilmiş bulum 
maktadır. 

Muhterem arkadaşımız Necip Bilge 'bütçenin 
fazla mı, noksan mı verdiği noktasından Kesin
hesap kanunlarına 'bir madde ilâvesi h ususunda 
geçen yıl Hükümetin bir vaitte bulunduğunu 
hatırlattı. 1945 - 1946 Kesinhesap kanunları 
daha önce Meclise gelmiş olduğu için kanunlar
da icabeden tadilâtın Sayıştay Komisyonunda, 
komisyonla mutabık kalarak yapılmasını uygun 
gördük ye böylece hareket ettik. 

Arkadaşımız, 1921 senesinden itibaren büt
çelerin fazla mı, noksan mı verdiği hususunda-
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rakama tesadüf edemediklerini söylüyorlar. -19-211 
den 1949 yılına kadar Ibütçe noksan ve fazla- ı 

, larmın listesini çıkarttım, kendilerine takdim 
edeceğim. , 

NECİP BİLGE (Niğde) — "Meclise 'bildir-
m ek lâzım. • 

MALİYE'BAKANI HASAN POLATKAN 
('Devamla) — Meclise de tevdi ederiz, zapta da 
geçer efendim. 

BAŞKAN — O halde ıbunida okunması lâ
zım. 

MALİYE BAKANI HAfSAN POLATKAN 
(Devamla) — Necip Biligıe arkadaşımız, Millî 
Savunmanın 'Toprak Mahsulleri Ofisine 41 mil- ı 
yon liralık.(bir ıborç yapıp yapmadığını sormak
tadırlar. Hakikaten Millî Savunma Bakanlığı, 
tahsisat (harici, (bütçe dışı sarfiyat yapmaik su
retiyle 1941 yılından T945 yılı sonuna kadar 
Toprak Mahsulleri Ofisinle 41,7 milyon liralık 
(borç yapmış bulunmaktadır. '1949 yılından iti-
ıbaren bu Iborç, Ibütçeye konulan tahsisatla öden
meye 'başlanmıştır ve bugüne kadar 11 milyon 
liralık (bir borç ödenmiştir. 

Yine arkadaşım., geçeri yıl, 1944 Kesinhesap 
Kanunu müzakere olunurken işaret olunan bir 
noktaya, yani İktisadi Dövlet 'Teşekküllerinin 
bono yolu ile (borçlanmalarına mütaallik iade 
faizleri mevzuuna temas ettiler. Bu hususta 
Merkez Bankasiyle icahieden mutabakat hâsıl 
olmuştur, iade faizleri halen Merkez Bankası 
tarafından doğrudan•doğruya İktisadi Devlet 
Teşekküllerine iade edilmektedir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Hitahım zati âlinize olacaktır. 1921 
senesinden beri bütçe tahakkukatmın müspet 
neticeler verip vermediği hakkında bir listenin 
mevcut olduğunu ısöylediler, fakat hu listeyi 
okumadılar. İçtüzük, «icalbederse kâtipler dahi 
okur» der. Lütfen okunsun da zapta geçsin. 

BAŞKAN —'Listeyi1 veriyor musunuz?.. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim; 1921 yılından son Ke
sinhesap Kanunu çıkmış' olan 1944 yılı sonuna 
kadarki,. bütçe fazla ve noksanlarını gösteren 
ve bütçe fazlalarını Hazinenin'bütçeden olan ala
cağına mahsup edilmesini temin için hazırlanmış 
olup halen Bütçe Komisyonunda bulunan kanun 
tasarısında; kâfi derecede izahat vardır. Vaktini- j 
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zi almamak için burada cetveli olmmadinv Bu 
tasarı Bütçe Komisyonundan yakında huzurunu
za gelecek ve bu rakamlara muttali olacaksınız, 
Listeyi Başkanlığa sunuyorum. Tensip buyurur
sanız okunüı1. 

BAŞKAN— Cetveli vermişlerdir; okuyalım-
tnı? (Lüzum yok sesleri) 

' Tasarının tümü üzerinde başka söz istiyen ol
madığına göre maddelere, geçilmesini reyinize ar-

.:zediyortım. Kabul edenler.. Etmiyehler.. Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap Kamımı 

MADDE 1. — 1945 Bütçe yılı 7 aylık genel 
giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere ; (411 137 919) lira (49) kuruşu âdi, 
(172079 103) lira (83) kuruşu olağanüstü, 
(17 979 137) lira (22) -kuruşu özel kanunlara 
ve (.3 846 102) lira (06) kuruşu nâzım giderle
re ait olmak üzere (605 042 262) lira (60) 
kuruştur. : ' 
.... .BAŞKAN- — Maddeyi kabul ede/>hT.. Etmi-

yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı yıl genel gelirleri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(603 724 243) lira (49) kuruşu âdi (11 097 339) 
lira1 (68) kuruşu özel kanunlara, (43 938 854) 
lira (74) kuruşu istikrazlar hasılatına ve 
(5 099 Ö35) lira (95) kuruşu da nâzım gelirle
re ait olmak üzere (663 860 373) lira (86) 
kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabu? edenler., tötmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —"Nâzım gelirlerle giderler, ara
sındaki fark olan (1 253 833) lira (89) kuruş 
gelir ve ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim; bu 
maddedo (1 253 833) lira 89 kuruşun devredil
diği bildirilmektedir. Fakat bu paranın nereye 
devredildiği açıklanmamaktadır.' Bu, devredilen 
sone, 1946 Bütçe senesidir. Binaenaleyh buraya;1 

(kaydedilmek üzere), kelimesinden sonra, (1946 
yılma devredilmiştir) diye bir' kaydın ilâvesi lâ
zımdır kanaatindeyim. Esasen 1944 senesinde de 
böyle bir madde vardır, «bu şekilde, 1945 yılma1 

devredilir» denmişti. Bu ilâvenin yapılması hu-
susımda bir önerge veriyorum. , 

BAŞKAN -—'Önergeyi olmtuyorum. ". 

41» -



HADDE 4. — 1, 2 ve 3 ncü maddelerle te-
bcyyün eden vaziyete göre (43 938 854) lira 

, (74) kuruşu istikrazlar hasılatından (13 625 422) 
r.lira (63) kuruşu normal ve özel gelirlerden 

olmak üzere ceman (57 564 277) lira (37);-ku-
,ruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
'"• CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Arkadaş
lar, bu 4 ncü madde hiçbir hüküm ifade etmi-
yeri sâdece rakam bilgisi veren bir maddedir. Ka-
nuntıfı geri kalan yedi maddesinin her birisi te-

"ker teker hüküm ifade etmektedir. Böyle bilgi 
vermeye matuf bir maddenin kanunlarda yer 
alması, bildiğiniz veçhile, mûtat değildir. 

İzah sadedinde şöylece arzedeyim: Bu madde 
diyor ki, «Yukardaln maddelerde zikredilen tah
silat ye giderler arasında fark bulunduğu tak
dirde bu farkın 57 564 277,37 liradan ibaret ol
duğu görülür». Bu madde olmasa dahi herkesin 
yapacak olduğu şey bundan ibarettir., Yukarda-
kimiâddelerdeki rakamlara bakar, birinden di
ğerini ıtarheder ve bu neticeyi bulur. Nitekim 
bu neticeyi şöylece buluyoruz: 

ikinci hıaddedeki gelir
ler; v 663 860 373,86 lira 

Bundan birinci madde
deki gelirleri çıkarıyoruz 605 042 262,60 

• • ' • , • v — , 

• ^5& Öİ8 İll,26 
•;•:.. Üçüncü ınaddede nâ£im gelirler vardır, but- | 
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çeye ait değildir,.., devredilmektedir, onu da-dü
şüyoruz; geriye 57 564 277,37 : lira kalmakta-
dır. işte 4.ncü madde de aynen bunu söylemek
tedir. «57 milyon küsur lira tahsilat, fazlası 
olarak kalmıştır.» diyor ; ; 

Bu, kanun için lüzumlu değildir. Bu r i t i -
barla maddenin topyekûn çıkarılmasını arz ve 
teklif ediyorum. , . •'••.,• - ; 

NEClP BlLGE (Niğde) —.Efendim, Çahid 
. Zaman gil. arkadaşımız yukardalri {birveş ikinci 
maddeden 4 ncü madde muhtevası olan.• raka
mın zaten kendiliğinden meydana çıkacağını 
söylemek suretiyle bu maddenin lüzumsuz oldu
ğunu ve kaldırılmasını söylediler, ki, kanaa
timce doğru değildir. Bu, biraz evvelce de izah 
ettiğim gibi, Anayasanın, ve Muhasebei Umu
miye Kanununun bir neticesidir. Çünkü Ana
yasada ve Muhasebei Umumiye Kanununda, 
Kesinhesap kanunlarının Bütçe kanunlarına 
mütenazır bir şekilde yapılması icabettiği ifa
de edilmiştir. O halde Bütçe Kanununda bi
rinci madde olarak Devletin masrafları, ikin
ci madde olarak Devletin gelirleri gösterildi
ği gibi üçüncü madde olarak da bütçenin açı
ğı gösterilir ve- bu açığın ne şekilde kapanaca
ğı izah edilir. Şimdi burada Kesinhesap Kanu
nunun birinci maddesinde bilfiil Devletin 
yapmış olduğu masraflar, - ikinci maddesinde 
de bilfiil tahsilat ' gösterilir. 4 ncü madde ile 
gelirle- gider arasında, bilfiil yapılmış olan 
masraf ve tahsilat ile, gelir ile gider arasında
ki fark gösterilmelidir. Yalnız şunu tebarüz et
tireyim ki, farkın sadece bu şekilde yazılma-

I sı, Bütçe Kanununda olduğu gibi gelir -fazla
sı veya açığı meydana çıktıktan sonra açığın 
nerelerden kapatılacağı. veya gelir fazlasının 
nereler^ tahsis; edileceği burada : gösterilmek 
lâzımgelir. Meselâ geçen yıl bütçe açığının; 4 
milyon küsur liraya yükselmiş, bunun da Ha
zine mevcudundan kapatılmış olduğu 1944 yılı 
Kesinhesap Kanununda ifade ; edilmiştir.; Bu 
yıl bir bütçe açığı yoktur. Bütçe fazlası,, ge
lir fazlası vardır; bu fazlalık 57 milyon küsur 
tutmaktadır., Fazlalık mevzutıbahistir. Bu ge
lir fazlasının nereye tahsis edileceğinin tâyin 
edilmesi hususunda her hangi bir teklifte bu
lunmadım. Çünkü Meclis heyeti umumiyesi ola
rak burada müzakere ederken acele {bir kara
ra varılması dolayısiyle mahzurlu olabilir. 
Bendeniz bunu 1921 den 1944 yılı sonuna ka-

Yüksek Başkanlığa i 
• 3 ncü maddedeki .'«kaydedilmek üzere» kelime^ 

terinden sonra «1946 yılına» kelimelerinin eklen
mesini arzederim. 
• • •"••'-•'•" Niğdo Milletvekili 

Necip Bilge 
•••; • f y " 

BAŞKAN —- Dikkate alınmasını kabul eden
ler,. Etmiyenlei'.. , Dikkate alınması kabul edil-
mjtir. _. / ... •;; , .] 

Maddeyi bu şekilde tekrar okutarak reyinize 
arzediyorum. 

«MADDE 3. —-Nâzım gelirlerle giderler ara-
smda fark olan-(1253 833) lira,(89) kuruş ge
lir ve ödenek kaydedilmek üzere 1946 yılma dev
redilmiştir. 
- ' BA.ŞKAN — Maddeyi bu suretle oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
• bul edilmiştir. 

_ 113 -
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dar olan gelir fazlalariyle bütçe ; açiklarmm i 
ne şekilde malışup edileceği hakkında Hükü- i 
met tarafından :ı sunulan kanunun müzakeresi 
sırasında mevzuubahs etmek istiyorum.' Orada 
bıı gelir fazlalarının 1921 - 1944 yılları açıkla- ı 

', rina mahsubu hakkında bir hüküm vardır. Ama 
sadece 1944 yılıma kadardır. 1944 den sonrası 
ne olacaktır? Bjinâ ait bir hüküm yoktur. Hal- j 
bitki b&na ait daimî olarak bir hüküm koymak 
lâzımgelir, yahut her yılın Kesinhcsap Kanunu
na bir hüküm koyarak; açıkların ne şekilde 
kapatılacağı, gelir fazlalarının meselâ şurala-, | 
fa şu işkilde tahsis edileceğine dair bir' îıû*' 
kûni koymak lâzımdır. İşte bendeniz bu möse- | 
leyi"-•'ö zamana bahis mevzuu etmek istiyorum. I 

Buradaki dördüncü madde bunun için kon
muştur. Fakat kâfi derecede hazırlıklı olma
dığım için bir teklifle huzurunuza gelemiyo
rum. Mamafih geçen yıl olduğu gibi yine bu 
şekilde kabul edilmesinde bir mahzur olmâdı-

. şı kanaatindeyim. Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Cahid Zamangil, buyurun. 

• CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhterem 
arkadaşım Necip Bilge maddenin muallel olduğu 
yolunda beyanda bulundular, O halde bu madde 
üzerinde durmak için bir kere bendeniz tarafrm-
dan, bir kere de kendileri tarafından, ceman 
yekun iki sebep ileri sürülmüş oluyor. Sayıştay 
Komisyonu Başkan, ve Sözcüsü arkadaşlar, bura
da olmadığına göre, müsaade buyurulursa, komis
yona iadesini arz ve teklif ederim; orada görü
şülmesi daha iyi olur kanaatindeyim. 
,\ BAŞKAN — Sayıştay Komisyonu Başkan ve 
Sözcüsü burada bulunmamaktadır, bu itibarla 
buna ait müzakereyi gelecek birleşime bırakıyo
rum , . . ; . . - •'•<„.. : .. . 

Açık oy neticesini bildiriyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıkla-

riyle Millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya 
,,• hakkında; İçtüzük 'ün ,477, nci maddesi gereğince 
. .soruşturma yapmak üzere gör evlendirilen Meclis 
.Hesaplarını İnceleme .Komisyonu raporuna dair 
...... Anayasa Komisyonu raporu oya arzedilmiş, 324 
, • arkadaş oya katılmıştır, 241 kabul, 77 ret, 6 çe

kinse oyu vardır. Muamele tamamdır, rapor 
tasdik edijmiştir. 

Gündemin bundan sonraki 6 maddesi de aynı 
• komisyonla ilgilidir. -

Sayıştay Komisyonunun Başkan ve Sözcüsü 
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bıüühmadıgi için tkınİari da gelecek; Birleşime 
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3. +~~ Afyon Karahisareski Milletvekili Ha
zım Bozca'nm, Dilekçe Komisyonunun 1 , XI. 
1949 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2426 
sayılı Kararın Kamutayda göörüşülmesine dair 
önergesi vç, Dilekçe Komisyonu raporu (1/8) [1] 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun raporu
nu okutuyoruz. • : ,. 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). ,-
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyeıt var 

• mi l 
r*fv SİNAN TRKKLÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

:arkadaşlar, ileride belki büyük bir kumandan oh 
İMsı muhtemel olan bir zabit, hukukuna vâki 
olan tecavüzü clefi için icabeden makamata baş 
vurduktan sonra, elde mevcut olan kanunların 
kendi hak ve arzularını yerine getirmediğini gö
rerek, B. M. Meclisine müracaat etmiştir. B. M. 
Meclisi Dilekçe Komisyonu, kendisini mağdur 
eden makama keyfiyeti sormuş, o makam da 
kendisine lâzım gelen cevabı vermiş ve o cevabı 
aynen dilekçiye tebliğ etmiştir. 

Arkadaşlar, mesele şudur: Bundan evvelki 
Meclislerde biz Millî Savunmanın bâzı. işlerini 

I tetkik etmek mecburiyetinde kaldık. Hiç şüphe 
yok ki Millî Savunma kendi zat işlerine ait olan 
işlerin Askerî Yargıtayda konuşularak karara 
raptedilmesin! önlemiş yani bunların bir dâva 
mevzuu olmamasını kanun ahkâmına sokmuş ve 
bunun-için hiçbir, zabit zat işlerini alâkadar 
eden bir meseleden dolayı Askerî Yargıtaya mü
racaat etmek lı akkını kazanamamıştır. Bu arka
daşın işine yeni muttali oluyorum, Harb Akade
misi tahsilinde iken ecnebi bir kadınla görüşmüş, 

ı evlenmiş mi bilmiyorum; bunu haber alan ma
fevkleri elerindeki talimata aykırı olarak bu za
bitin. kurmay olamıyaeağma karar vererek dip
lomasının verilmemesini emretmişler. 

Şimdi arkadaşlar, tabiî bunun için müracaat 
edecek' bir makam yok. Askerî Yargıtaya müra
caat ediyor. Askerî yargıtay, «zat işlerini alâ
kadar eden bir meseledir,, mahkememiz bu dâ
vayı Myete kendisini salahiyetli • göremez» diyor 

j ve reddediyor. Mesele buraya geliyor. Buradaki 
heyet de: diyor ki; «evet filvaki askerî yargıtay 
dâvayı göremez aıh'a biz de böyle düşündük» bu 
verilen karar doğrudur». 

| . [1 ] 136 sayılı basmayazı tutanağın son%ndadir. 
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Arkadaşlar;" elde mevcut talimatnameye göre 

kendisine tebligat yapılması lâzımgelirken bu 
tebligat yapılmamış. Tebligat yapıînuyarak, bel
ki ilerde büyük kumandan olması muhtemel olan 
bü zabitin •istikbaline.şet çekijmiş. Bu zat mem
leketin, vetmilletin en son istinatgahı olan Büyük 
Millet Meclisine müracaat ediyor. Alâkalı komis
yon da müracaatin doğru olduğunu kabul edi
yor ve fakat kendisi bâzı. mütalâalar serdederek 
bu zabitin müracaatım reddediyor, onu haksız 
çıkarıyor. . 

Arkadaşlar, kanaatime göre - hiç şüphe yok 
sizlerin kanaatiniz de benini kanaatimi takviye 
edecektir - haksız bir karardır. Kendisine eldeki 
mevcut, talimatnameye göre tebligat' yapılması 
lâzımgelirken tebligat yapılmamış, bu zatın istik
baline doğrudan doğruya set çekilmiştir. Bende
niz Dilekçe Komisyonu raporunun reddi ile bu 
zatın hakkının verilmesinin Büyük Millet Meclisi 
tarafından tahtı karara alınmasının lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Tabiî bu kanaatim şahsi kanaa
tim olduğu için söylüyorum. Sizlerin de bu işi 
didikliyerek, haksız olarak Verilmiş bu kararın 
ref'edilmesini temin buyurmanızı bilhassa rica 
ediyorum. Rey ve karar sizlerindir. 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB
DULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Efendim, bu 

meseleyi iki safha halinde arzetmek istiyorum. 
Evvelâ hâdise ve onu takip eden safhalar: 

Okunan kararda da izah olunduğu veçhile yüz
başı rütbesini îıaiz Fıtrat Akyol isminde bir 
zat Harb Akademisinde tahsil görürken solist 
bir kaçlınla '"'"görüştüğünden dolayı öğretmenler 
Kurulunun karariyle kendisine diploma vcriU 
meftlösi uygun görülmüştür. Bu karar talimatna
menin 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasına isti
naden verilmiştir. Dilekçi, bu maddenin ikinci 
bendine tevfikan •kendisine bir ihbarname 'gön
derilmesi icaibederken İıakkmda ihbarnamesiz 
böyle bir karar verilmiş olmasından dolayı Bü
yük Millet Meclisine şikâyet etmiş ve kanunsuz;: 
olan bu 'karârın da hükümsüz addedilmesini is-
temig. Dilekçe Komisyonu, Askerî Yarigıtayâ-

.ait olması' lâzmngelen bu işten dolayı dilekçinin 
' Askerî Yargıtaya müracaat etmesi iüzumuna';, 

•* katar veıimiş ve .bu sebepten bir işlem, yapılma-. 
kına mahal olmadığı bey aniyle bu dileği reddet-; 
mistir. Bu zat -Askerî Yargıtaya baş' vurmuş,, 
.Yâtfgitây, 8*410" sayılı 'Kânunun ikinci -.maddesi-••: 

* ne istinat ederek .ordunun.. disiplinine:,,, talim ve^ 
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I terbiyesine taallûku hasebiyle bu kabil iddiala

rın ikinci madde hükmüne tevfikan idarî dâva . 
mevzuu olamıyacağindan bahsiie dâvayı reddet
miştir. Bunun üzerine bu zat tekrar komisyonu
muza müracaat etmiş, komisyon da: (Askerî 
Yargıtaym bu kararı muvacehesinde yapılacak 
bir şey olmadığı) beyâniyle ve (mahiyeti itiba
riyle hâdise hakkında bir karar vermeye dmkân 
olmadığı) mütalâasiyle isteği reddetmiştir. îş- • 
te itirazen huzurunuza gelmiş olan karar, bu ka
rardır. Doğru mu, değil mi, isabetli rnı değil 
mi, buraya girişmeden evvel bu meselenin ikin
ci safhasını arzedeyim. İkinci safhanın arzın
dan sonra bu hâdisenin kolayca halline imkân 
hâsıl olacaktır. ; 

Bu işin, tamamen muadili olan bir hâdisede, 
yine subaylardan bir zat, menfi sicilden dolayı, 
tekaüde sevkedilmiş. Bunun üzerine Askerî 
Yargıtaya müracatla dâva açmıştır. Yargıtay, 
mevzuat hükümlerine göre ve mafevkin;,üstle
rin haiz olduğu salâhiyeti kullanarak işledik
leri, verdikleri sicile muvafık olarak hakk|n<îf% 
tekaütlük muamelesi icra edilmiştir. Bitıfe^"% 
aleyh 3410 sayılı Kanunun 2 nei maddesi işara-; | 
hatine göre bu kabîl dâvalar, - iddialat lidârj:; \ 
dâva mevzuu olamıyacağindan dâvanın-reddine yk 
karar vermiştir. Bunun üzerine dilekçi ;Meeli- , ; 
se müracaat etmiş ve bu müracaatı •.kömisygna 
havale edilmiştir. Fakat itiraz edilen'kbûıisyon ;: 
kararı daha evveldir. Yani şimdi arzettiğinı • 
karar daha sonradır. (Burada ÜÇ komisyonun _ 
kararı; mevzuubahistir. Hali hazır rfrppru tan
zim eden komisyon, bundan evyel, >§İmdi ar-
zetmekte olduğum kararı veren!, ikinci komis
yon ve itiraz edilen kararı veren bir evvelki 
komisyon. Dilekçe Komisyonu Yargıtaym red
dettiği bu dâva üzerine kendisine müracaat eden . • 
bu dilekçinin müracaatını kabul £tmiş ye demiş 
ki; «Askerî Yargıtaym bu karan esasa mües
sir bir karar değildir, vazifesizlik mahiyetinde 
verilen bir karardır.» Şu halde bu dâva, bu id
dia Yargıtayda tetkik' edilmemiştir.- Tetkik .-." 
»cdilmiyen her hangi bir husus hakkında B: M. ,: 
»Meclisine müracaat olunabilir. Bundan sonra 
.komisyon işe el koymuş, sicili tetkik ttmiş, ne- j 
nicede; verilen kararın garaza, müstenit oHûğu 

; rneticeşjfrııe varmış ve hakkında verilen?;emekli- .; 
Jj\ık ; muamelesinin kaldırılmasına karar ^vermiş. ' 
.•1950 senesinde verilen:

:bu karara -^.argı-itiraz.. \\ 
,edilmiş, Yüksek Heyetinize intikal etmiş, mü- jf. 
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zakero yapılırken bir de bu iş hakkında Ana
yasa Komisyonunun mütalâasının alınmasına 
lüzum görülmüş vo Anayasa Komisyonuna gön-, 
dcrîlmiştiıv Anayasa Komisyonu bu karardan 
bahsederek demiş ki; «Askerî Yargıtaym reddet
tiği "bu dâvada gösterdiği sebebe göre esası 
halletmiştir. Dilekçe Komisyonu, Anayasanın, 
mahkeme kararlarına müdahale edilemiyeceği' 
hakkındaki 54 ncü maddesine tamamen aykırı 
olarak bu kararı vermiştir. Binaenaleyh Dilek
çe Komisyonunun kararı yanlıştır.» Anayasa 
Komisyonu, şu mucip sebeple, Dilekçe Komis
yonunun vermiş olduğu kararı tahtie etmiştir. 
Fakat şu noktaya bilhassa işaret etmek lâzım
dır' ki, Askerî Temyiz Mahkemesi bu dâvaya 
el koymuş, mevzuat hükümlerine uygun bir su-
retlo âmirlerinin tezkiyesiyle işlenen bir sicile 
dayandığını kabul etmiş. Ondan sonra sicillerin 
taarruzdan masuniyeti esasını nazara almış vo 
hâdiso idari dâva mevzuu olmaz, demiş. Diğer 
taraftan bu sözlerle iktifa etmemiş, verdiği 
kararda, mevzuata muvafık surette salahiyetli 
âmirlerin; salahiyetli dairelerin verdikleri si
cile de işaret etmiştir. Umumi Heyette lehte ve 
aleyhte' çok konuşmalar oldu. Millî Müdafaa 
Vekili iken sayın Refik înce arkadaşımız da bu 
meselo üzerinde bir konuşma yaptı. Yargılayın 
bu karariyle, esas hakkında da karar aldığını 
izah etti vo hattâ şu cümleleri hemen hemen 
aynen söyledi : «Arkadaşlar, 3410 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi veçhile sicile, terfie, nakle 
Yargıtay bakamaz» dedi. 

Sözleri yalnız bundan ibaret değil, başka 
sözleri' de var, o da «mevzu hükümlere muvafık 
olmak, salahiyetli âmirler tarafından yapılmış 
olmak» tır. 

Şu halde doğrudan doğruya menfi bir karar 
değil,' vazifesizlik kararı ile değil, bu dâvayı 
vazifesi dâhilinde görmüş, telkikalmı yapmış,' 
ancak «sicile müdahale, âmirlerin vermiş oldu
ğu karara, izhar etmiş olduğu kanaate tecavüz 
vo taarruz edilemiyeceğini belirtmiştir, zaten si
cillerin mânası da bundan ibarettir, binaenaleyh, 
askerlik camiasında sicilin çok ehemmiyeti var
dır, bu sicilin müdâhaleden ve murakabeden 
âza do ve masun kalması lâzımdır» diye • beya
natta bulunmuştur. 

izahatımın ortasında söylemek daha iyi idi 
ama mümkün olamadı; şimdi 3410 sayılı Kanu
nun* ikinci maddesinin nelerden bahsettiğini, 
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elimizde kitap olmamakla beı'aber bu maddenin 
neden ibaret olduğunu müsaadenizle okuyayım. 
Madde şöyledir : 

(Mevzuat hükümlerine uyularak salahiyet 
daiıesinde yapılan tâyin, tebdil, nakil hakkın
daki muamele ve kararlar ve salahiyetli üstlerin 
sicillerinde yazılı mülâhaza ve mütalâalariyle, 
ordu talim ve terbiyesine mütaallik işler, mua-
melo ve kararlar idari dâva mevzuu olamaz.) 

Öyle tahmin ederim ki, harfiyen okudum. Jtşte 
bu madde, şöyle tahlil edilirse görülür ki, mücerret 
bu maddenin bahsettiği hususlara mütaallik olan 
her hangi bir iddiadan dolayı Askerî Temyiz 
Mahkemesi ceffelkalem ret kararı, vermiş değil
dir. Mevzuat dairesinde, salahiyetli âmirin sa
lâhiyeti içinde muamele yapmış ise ozaman di
siplin. ve sicil işine çok ehemmiyet vererek, as
kerî mahremiyetine dikkat ederek, hürmet ede
rek yalnız o bakımdan müdahale etmez. Eğer 
salahiyetli üstlerin muamelesi mevzuat'hari
cinde ise onun ıslah edileceğine şüphe yoktur. Eğer 
muamele mevzuata muhalif değilse müdahale et
mez. 

Arzettİğim gibi, sayın Refik Şevket înee bu 
mevzu üzerinde hayli konuşmalar' yaptı. Aşağı 
yukarı söylediği sözleri hemen hemen arzettim. 
Ve nihayet son söz olarak diyor ki; «Askerî 
Temyiz Mahkemesi mevzuat dâhilinde yapılan 
bu sicili tetkik etmiş ve nihayet karanın vermiş 
tir. Binaenaleyh bu, vazifesizlik kararı değildir; 
bihakkın kendisini vazifedar görerek vermiş "ol
duğu bir karardan ibarettir. Bu beyanat; gene 
zabıtta görüyorum, alkışlarla tasvibe mazhar ol
muştur. Bu alkışların ifade ettiği mâna da ': Bu 
noktai nazarın kabul edilmiş ve neticede Yüksek 
Meclîs Anayasa Komisyonunun kararının kabu
lüne ve Dilekçe Komisyonunun kararının ref'ine 
karar vermiştir. 

Binaenaleyh daha evvel, yani 27 .1.1949 se
nesinde verilen karardan sonra 1950 senesinde 
sâdır olan Dilekçe Komisyonu kararı Meclisin bu 
kararı ile ortadan kalkmış vo mesele 'tamamen'hal-
ledilmiştir. Binaenaleyh daha evvel itiraz edil
diği halde tetkiki teehhür eden vex en son bizim 
hali hazırdaki komisyonun eline geçeri bu,"işte 
komisyonumuz kendisi için de muta olan, lâzı-
mülimtisal olan Yüksek Meclisin bu kararma 
uyarak bir*evvelki komisyonun yani. 1929/tari
hindeki komisyonun verdiği "kararı kabullenmiş, 
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rapora y>pjmı^^ ; Binae^ • j 
aleyh .takdir sizindir., . •. S 

' :Hulâsa,; son kabullenme, raporunu haliha-; | 
zırdaki; komisyon vermiştir. Çünkü 1950 sene- I 
sıude Yüksek Mecliste bu mesele..halledilmiştir,... j 
daha evvelki kararımız, bir evvelki komisyonun 
karan .Meclisin kararma tamamen. mutabıktır. 
Binaenaleyh kabullenen komisyonumuz bu daire
den bu esbabı mucibe ile raporunu süsliyerek es
babı mucibesini Yüksek Heyetinize sunmuştur, 
takdir Heyetinizindir. , 
l MEHMET DÂİM SÜALP (Siird) — Bir sual 
soracağım : Sayın Başkanım, dâvanın esası bu
radadır : Gerek müştedi, gerekse muteriz millet
vekilleri diyorlar ki, mevzuata göre evvelâ ihtar 
yapılması lâzımdır. '.".., 

Siz rapprunuzda bunun üzerinde durmamış^ 
siniz, şim,diki izahatınızda da buna. temas etme
diniz. Komisyon bu ihtarın lüzumuna, kani mi
dir, evvelâ ihtar yapılması lâzım mıdır, bunun 
üzerinde; duruldu mu? 

Lütfen bu noktadan bizi tenvir buyurun. 
DÎLEİCÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB

DULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Efendim, 
hakikaten kararımızda var, okundu; maalıaza.; 
arzedeyim1. Esasen Fıtrat Akyoi'un yani dilek-
çinin isteğinin mucip sebebi de buna, istinat et
mektedir. Diyor ki, «40 ncı maddenin ikinci fık
rasına tevfikan evvelâ bir ihtarname gönderil
mesi, ondan sonra karar verilmesi icabederken 
bu ihbar yapılmadan karar verilmiştir bu, tali-
matnainenin bu maddesinin ikinci bendinin sara
hatine aylarıdır.» 

GfrzeL.Bû, bir dâvadır, bir taleptir. Böyle bir 
talebin Askerî Yarğıtayca halli lâzımgelirdi, 
Anayasanın 54 ncü maddesi «Mahkeme kararla
rına müdahale edilemez» demektedir. Askerî 
Temyiz Mahkemesi de bir mahkemedir. Bundan 
dolayı1 müdahale caiz olmıyan bir heyetin kara-
riyle halli îâzımgelen bir husustan dolayı ko
misyonunuz bu iddiayı tetkik edemezdi. Tetkik 
etmiş olsaydı kendisini bu işle vazifeli saymak 
lâzmigelirdi. Halbuki komisyon vaktiyle vazi-
fesizlik kararı vermiştir; «Sen bu iddiana, Yar-
gıtayda * dâva açmak suretiyle baktırabilirsın 
bize ait değildir» .-demiştir.;; Askerî Yargıtay fil
hakika, bundan bahsetmemiş.; Niçiıı bahsetme
mişi Çünkü, sicilinin münderecatına taallûk 
edemjMr^mçşele ol^guiçi^ , sicili, müdahaleden 
ınasİT^-4İiîŞ"e^i'^.j.'&QÎ;We n* ^zümişşa : o$ur,. 
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Varitti^ değildw, eğridir doğrudur; W:*tt#tf-
zuubahs :değildir,. •••. • '.,..-._'. ..,;.; ;.>y:.K-,g.v: j;? 

binaenaleyh sicile taallûk eden^ sicilin -ınün-/-: 
.' derecatmdan dolayı Askeri.-ri Yargıtayda Y sicile;,v 

ait olduğu için, bir tetkik yapmamıştır^ Çünkü;, h 
sicile müdahale etmiyor. Şu halde Askerî Yart;: •• • 
gıtay bunda hata etmiş, savap-etmiş, bu, lüg-de: • 
mevzuubahs değildir. Farze delim ki, i;hata yet
miştir, farzedolim,, ki, hatalı bir; karardır j^ama 
bu hatayı düzeltecek Dilekçe Komisyonu mu-,T.;.-.. 
durf. Mahkeme kararları .hatalı olursa :bu,* Bür-
yük Millet Meclisinde tetkik edilirde. doğru-•.;. 
olursa, edilmez. mi?. Böyle bir .tasnif yapmaya-; ; 
hak var mıdır?. Büyük Millet Meçlisi mahkemev: 
kararlarına müdahale etmez. Binaenaleyh, bu . 
komisyonumuzun vazifesinden hariçtir..Orasını 
nazara almış veya almamış, muamelenin sureti • 
taallûku itibariyle tetkiki icabeder vey^ etmez; .; 
Bu, bizimle alâkalı değildir. Komisyonumuz ya--j.,;--. 
zifeli olmadığı için bunu mevzuubahs edemezdi.-.-,••* 
Aksi takdirde askerî temyiz mahkemesi kararı-••• ;. 
m tahlile, doğru giderdi. "Ve dolayısiyle Anaya- •;••;, 
sanın 54 ncü maddesini de ihlâl etmiş olurdu.- ?r 

CEZMl TÜRK ^Seyhan)'"-4-,.,Bu kurmay : n 
namzedi subayın görüştüğü kadın ecnebi teba- >, 
alı mı idi l Bu bir, İkincisi; bu kadın şarkıcı mı r, 
idi, solisten kasdınız bu mudur?.. , • V ,, 

. ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) ^ Tek- ii 
rar arzedeyim, vazife öyle bir .şeydir ki, hudu
dunu kamın tâyin etmiştir. Bıı hudut bir san- , 
tim geçilemez.' Dilekçe Komisyonu bu işte ken
disini vazifeli saymamış, b.uuu Anayasanın sa-
rih hükmüne binaen Askerî Yargıtayda halli 
lâzım bir mevzu addetmiştir,. ; ;• •••,-,•.•• 

CEZMİ TtÎBK (Seyhan) — Arzedememiş%^ ii: 
yalnız şunu soruyorum ; Bu kurmay uam^eâi -
subayın görüştüğü-kadın ecnebi tebealı mıdırt 

DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKAîtt AB, 
DULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Biz bunu',,,, 
tetkik etmedik. Niçin f.' Vazifeli olmadığımız .., 
.bir şeyi .tetkik etmek, esasa girmek, keudişini 
vazifeli saymak demektir. .., ..,;. ,;r,., ,,...,-,,.,.;.. '„: 

HADİ HÜSMAN (İstanbul)''Z, Talinmtna-,.,', 
menin 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasına, göre, ,, 
Harb Akademisi diploması, verilmediği söyleui-. f r 
yor. Verilmemesine mesnet -olarak- gösterilen; bu • ,, 
hııadde haldunda bize, biraz, izahat lütfeder mi .̂̂  . 
,siniz?r .-; ,,..'.., ( .., ,y]:T':-,.../. .. : % ^ , ,.;'••; 
:•• ABDULL4H. :AXpMt^.,,:,.(L)ev^m}ai t4feÂ#..» 'T 

,;zettim, bir .heyete ait plmıyanytetltiki salâhiye-f ; 

• . / . ' • * ' • ' ' • . ir? 
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ti, vazifesi haricinde olan bir meselenin ne saftı- I 
ııa, ne soluna ve maddesine bakmaz; bakarsa 
vazifeli olur. Bir taraftan ben bu işe bakmam • 
diyorsun, diğer taraftan mucip sebeplerin tahli
line kalkıyorsun. Vazifemiz haricinde olduğu 
için hiçbir suretle tetkik etmedik. 

BAŞKAN — Söz Hâmid Şevket ince'nindir. | 
ITÂJVrİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Müh- I 

terem arkadaılarım; Arzuhal Encümeninin bin-
neticc B. M."Meclisinin istika ve ihbarlar önün
deki hukuki durumu, bâzı kararlarla taayyün 
etmiş ve bâzı kararlarla da gayrimüayyeniyetini 
muhafaza etmekte bulunmuştur. Bu vesile' ile 
diğer bir hâdise karşısındayız. 

Muhterem Başkan Abdullah Beyin hafı
zasının hayranı ve izahlarının müteşekkiriyim. 
Methi madde kanun vâzıınm askerî ihtilâf'a¥ için 
müstakil bir Yargıtay müessesesi açtığını soyu
yor. Lâkin «Ama, diyor, şu ve şu hususlara | 
mütaallik mesailde istika olamaz, hâkime' ve I 
hiçbir yere gidilemez.» Bu yüzbaşı olan zatın iş-
t ikası, istisnai fıkraya taallûk etmekte bulu
nuyor. Yani murakabe! kazaiye haricinde bı- | 
rakılıyor, kanun vâzıı buna mütaallik meseleyi 
murakabei kazaiye haricinde bırakınca, şikâ
yet etmek istiyen bir şahıs, «Madem ki, B. M. 
Meclisi vardır, o her şeyin. üstündedir, oraya 
giderim» diyor. Bu meseleyi halledelim arka-
daşlar. Kaza müesseselerinin havzâi tetkikma 
giren mesail, orada tetkik edildiği zaman biz 
artık o işe el koyamayız. Anayasanın 54 ncü 
maddesi ve prensip maddemizi teşkil eden Ana
yasanın sekizinci maddesi kale gibi önümüzde 
duruyor. Kaza mevztıları haricinde kalan bu'gi
bi meseleleler B. M. Meclisine geliyor. 

Arkadaşlar sorarım sizlere; biz bir kaza mü
essesesi miyiz? Filhakika kanun yaparız,' onu 
tadil ederiz, tefsir ederiz ve büyük teşrif bir kuv
vete malikiz; (Bunda iştijbah yok, ihtilâf'mev
cut değil.) Fakat bu sekizinci madde meydanda 
durruken, murakabei kazaiye , tetkikatı kaza-
iyeye tâbi tntulmıyan bu meseleyi biz sinemize 
^kemeyiz. Artık hjmıı halledelim arkadaşlar. 
Biz teşriî nıurakebfeyapai'iz, suiistimalleri l takip 
ederiz, tahkik ederiz, ilâmları infaz etmiyehleri 
mesul'ederiz, gensony altına alırız, şunu yaparız, 
bıinu yaparız; lâkin ihtilaf halledemeyiz. Biz bu 
muamoloyi yapan ınakam; hakkında artıkf kazai 
vtf idari "murakabe mevcut değildir, diyoruz; Ya
ni" kanun vâzıı olarak böyle söylüyoruz. Nitekim ', 

'W,' • . . % ..—= ı: 
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hatırlarsınız, Emekli Kamuiunun 39 ncu madde
sinin (B) fıkrasının müzakeresinde dûrii eliraz 
izahat verildi, bakanlar şu kayıtlar altında iste
diğini tasfiye edebilir, şeklinde burada izharı ka
naat ettik. Bunda da kanunu mahsus diyor ki, 
«bu istisnai meselelere müdahale etmiyeceksiniz.» 
Biz burada sen doğru yapmamışsın diye tetkika 
tâbi tutarsak çok endişenak bir vaziyete gireriz. 
Bir ordu âmirine karşı, verdiği sicilden dolayı 
(biz tetkik ettik, sen doğrul yapmamışsın) dersek 
ordu disiplini bakımından gayet korkunç netice
ler hâsıl olabilir. (Büyük Millet Meclisi kanun 
vâzııdır, onun kazai murakabesi yoktur) dedik
ten sonra arkadaşlar kalkıp bu yola girmek, Ana
yasanın 8 rici maddesini inkâr etmekle müsavi 
olur. Yarın filân yerde bir orman memurunun 
bir muamelesinden dolayı Büyük Millet Meclisi
ne gelecek, ona «buraya niye geldin, git kaza 
mercilerine* dersek, adarçv müddetini geçirdim 
geldim diyecek ve bundan: sonra biz her sicil me
selesini burada tetkika mecbur alacağız. Binaen
aleyh Büyük Millet Meclisi her 'şeyden evvel ken
di yaptığı kanunlara ^İtaatkâr olmalıdır. Aksi 
halde bu kapıyı kendimiz "açarsak yarın, Meclise 
baş vurma sebep ve ıısulleri hakkındaki mevzua
tımız hariç bütün şikâyetleri, dinlenıeye kalkar
sak, emin olun Yargıtaya iki heyet daha ilâve1 

ettik, buraya da 18 daire koymak lâzimgelecektir. 
Biz kazai bir işi ve 'kanunen yerilmiş takdir sa
lâhiyetlerini haiz müesseselerin, Komutanların 
işlerine müdahale edemeyiz. Çünki kanun (bun
lara dokunulmaz, bu iş için müamelfö yapılamaz) 
diyor, isterseniz bu hükmü kaldıralım, ye bu ne
vi şikâyetleri kazai müesseseye yerelim, buna. bir 
şey denemez. '.'.','. x 

. Abdullah. Beyle birleştiğim yer var, ayrıldı
ğım yer de var. Abdullah. Bey. diyor iri, «şayet 
biz bunu kazai.görmeyip de başka.şekilde müta
lâa etseydik, bu şikâyete, ̂ akabilirdik». AMullah 
Beyden burada, ayrılıyorum. Bence bakamaz. Zi
ra, ihtilâf halletmiş, yani mahkeme salâhiyetini 
üzerimizo almış oluruz. , . . , , , 

MEHMET SADIK ETt,(Malatya) —Bakar. 
HİMİD ŞEVKET İNGE (Devamla) - - B a 

kar, bakar; fakat bu iş lâfla olmaz, ilimle olur, 
etüd ile olur!.. : ". : :? ••:>••'.'••••] 

Büyük Millet Meclisi iher şeyin üstünde bir 
kudrettir ama evvelâ ken'disj anayasa ile tahdit 
edilmiş salâhiyetlerle' mücehhez bhv fonksiyon, 
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bir müessesedir. Evvelâ Anayasayı yaralamaya
lım, onu tadil etmeden biz muameleleri iptal yo
luna giremeyiz. Çünkü biz halli iihtilâfa memur 
bir müessesei kazaiye değiliz. 

Binnetice, hukukçu terimiyle arzedeyim: İti
raz gayrivftfittir, encümen kararı doğrudur, ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Yusuf Karslıoğlu buyurun. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Sayın 
arkadaşlar,* bu hâdise dolâyısiyle çok mühim bir 
mesele üzerinde bulunuyoruz. Sayın Abdullah 
Aytemiz ve Hâmit Şevket İnce gibi derin ilme 
ve belagatı lisaniyeye malik arkadaşlarımızdan 
sonra, onların inanç ve kanaatleri hilâfına söy-
liyeceğim sözler pek sönük kalacağı muhakkak
tır; ama inandığımdan da vazgeçmiyorum. Çün
kü malûm, her gönülde bir aslan yatar. (Gülüş
meler «güzel güzel» sesleri). 

Şimdi arkadaşlar;'bir kere Anayasa tadil edil
medikçe bu işe bakarız. Çünkü Anayasanın 82 
hci maddesi, hemen Türkiye'deki bütün mesele
lerin üzerine yetki, • kanatlarını germiştir. Ve 
Meclis her hangi bir yolsuzluğu görünce onu dü
zeltmek salâhiyetini haizdir. Zaten bu rejimin 
esası millî hâkimiyet olduktan sonra bunun iza
hına hacet - bile yoktur. Millî hâkimiyeti temsil 
eden, bu Yüksek Meclisten başka ne vardır! 
Yalnız tek'istisna "vardır arkadaşlar. İstisna, 
mahkemelerdir. Her hangi bir mahkeme
ye ' ait ve onun vereceği karara tâbi olur
sa aıieak ona meclis'bâkamaz, ondan başka hep
sine bakar. Zaten istisna denilince onun mevridi-
ne münhasır olması'lâzımgelir, zerre kadar es-
' ııemez. Şu * halde bu mesele mahkemeye ait bir 
mesele midir? Yani "mahkeme deyince; Dahışta-
ym deavi daireleri, idari kısmı değil, askerî yar-
gıtay buna dâhildir. Bu, iş bunlara yani bu kaza 
mercilerine âit değildir." Askerî yargıtay demiş
tir ki,' bu'benim vazifem değildir. Çünkü esasa 
girerek, bu adain hakkında yapılan muamele 
doğrudur veya eğridir dememiştir; yalnız, benim 
vazifem değildir demiştir/ O halde bu iş mahke
meye ait değildir. Mahkemeye ait olmayınca, her 
hangi bir yolsuzluğu: Meclisin düzeltmesi icabe-
der ve bu, Anayasanın katî bir icabıdır. 

Aziz af'kadaşlarıhı; bu raporda deniliyor ki; 
«mumaileyh 1934 yflînda emsali arasında üstün 
bir başarı' sağlıyarak Harb Akademisine-girme
ye muvaffak olmuştur, Akademi imtihanlarım 
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• basan ile neticelendirdikten sonra $Öyle olmuş...» 

ve devam ediyor; fazlasını ok^mıyacağım. 
Böyle bir adam hakkına eğer "kanunsuz bir 

muamelo yapılmışsa onu düzeltmiyclim mi? Yn-
ni apaçık yolsuzluk olunca bunu düzeltmemek 
mi ieabeder? Ve sonra burada Abdullah Ayte
miz arkadaşımız diyor ki; «eğer biz bunu vazi
femiz dâhilinde görse idik hakikaten adamın 
hakkındaki muamele kanunsuzdur, düzeltirdik. 
Vazife harici gördüğümüz için işin içine.girme-. 
dik.» Halbuki vazife dahilindedir bu. Çünkü ne 
adlî mahkemelere, ne Danıştayın ilgili daireleri
ne ve ne de Askerî Yargıtaya ait degildiiN Ö 
halde Yüksek Meclis adına görevli Dilekçe Ko
misyonunun göreceği işlerdendir.- Raporda apa
çık deniyor ki; (ihtar yapılmak icabederken bu 
da yapılmamıştır.) - • i: 
: Elhâsıl arkadaşlar, bu vazife Dilekçe Komis

yonunun yapacağı vazifelerdendir; Dilekçe hak
kında yapılan muamele de yolsuzdur, kanun
suzdur. Yüksek Meclisin bu yolsuzluğu düzelt
meye her'ah yetkisi mevcuttur. • ,,;;' 

Mâruzâtım bundan ibarettir. ,• 
BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu Başkanı 

Abdullah Aytemiz. ..%• 
D İ L E K Ç E K O M İ S Y O N U B A Ş K A N I ^ A B 

DULLAH AYTEMİZ (Maraş) V" Efendim, ev
velâ Hâmid Şevket Beyefendiye kısaca cevâp ar
zedeyim. Aramızda hiçbir ihtilâf mevcut değil
dir, hattâ kendileri benden biraz daha ileriye 
gidiyorlar. •• 

Yalnız Emeklilik Kanununun 39 ncu madde
sinde kendilerinden ayrıldık. Komisyon bu işi 
kendi vazifesi dâhilinde gördü, kendisi bu nok
taya muarızdır, ona işaret etmek için oraya at
lamıştır. Önu zamanı geldiğinde görüşürüz. 

Yusuf Karslıoğlu arkadaşıma gelince; ona 
da cevap arzetmiştim. Yüksek Meclisin," sicile 
taallûk eden bu gibi meselelerde katî kararı var
dır. Ben yalnız bir misalle bahsettim. Misal 
bir değildir, ikidir": Birisi Lûtfi Can, diğeri de 
Reşit Sümer. Her ikisinin de ayrı ayrı kararları 
Heyeti Umumİyeye intikal etmiştir. Her iki
sinde de Dilekçe Komisyonu işe el koymuş, si
cilin doğru olmadığı, garazkârane bir surette 

"işlendiği neticesine vararak verileri kararı .kal
dırmıştır. Fakat bu karar Yüksek Heyetçe uzun 
uzadıya müzakere edildi. Bilhassa bu ikinci 
maddeye müsteniden Askerî Temyiz Mahkeme
sinin verdiği bü-karar; vazifeli görerek esasa 
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. taatûki eder .;bir karar mıdır, ' ̂ yoksarbirvazife

li ' sizlik; İa^arıçiîifidır;' iki -taraf • kana kana.'bu lıu-
; iustft'söız'' öoyledi. Neticede "Meclis bunun" esaslı 

i! birikarar olduğu- neticesine vardı,-'Anayasa 
- Kidmisyonununı kararından" istiane etti, bundan 
'dolayı da Dilekçe Komisyonunun kararını"' kat 
; dırftı; Anayasa doğrudan doğruya askerî mahj-

keinenin bu maddeye göre verdiği karar bir esas 
karandır-vazifesizlik; kâran değildir neticesine 

•' varmişji. .Bundan dolayı ' komisyonumuz Mec
alisin daha geçen sene 1950 de verdiği bu karara 
tebaiyöt've imtisale kendisini mecbur gördü. 

p •' Aynı* zamanda esas hakkında konuşmayı bu- • 
; radâ nabeıtiahal'görüyorum; -şalisi kanaatim bu- I 
"•"dur; ' Eğer ;e^asa&girmiş olsaydık, sadece menfi j 
bir vazif esizlik !kfirarı olsaydı yine bu ..iğin ko
misyona 'geİinıeınesi lâzınıgelirdi. Niçin? Çünkü 
aâkerî ^amiav itaate vê  inkıyat prensibinin tama
men hâldm'olduğu (bir meicmuadır, bir meslek-

r^tir. Amirle memur arasına vâzıı kanun, mesle
kin mürifcehai meratilbi «olan Askerî Temyiz Mah
kemesini dahi .karıştırmayı muvafık bulmamış
tı r. Bir meslekin mafevk heyetinin dahi müda
halesini istememiş ve ona dahi Ibu hususta bit 
salâhiyet vermemiştir. Askerlik sahasından 
uzak olan bir heyetin, en yüksek olan bir heye
tin de, böyle âmirle memur arasına, askerî bir 
ailenin işine müdahaleyi caiz bulmamıştır. Bu 
'bakımdan komisyonun da ıbu işe bakmaması 
lâzımdır. Bizim raporumuz 'bu işi vazif eten'hal
letmiştir, bunu alkışlarla kabul ettiniz. Ama 
diyeceksiniz ki; heyet karar verdi ama, Meclis 
daima «erlbesttir. Verdiği kararda1 bir şey gö
rürse döner, rücu eder. • Böyle (bir mesele arzu 
ediliyorsa o zaman esas llıakkmda da müzakere 
kapısı açılır. Bu hali ile esas hakkında soz söy
lemeyi zait ıgörüyorum. (Konuşmaya davet; eder
seniz - komisyonun değil - kendi kanaatimi arze-
deyim: ' 

Esasen vaktiyle komisyonun da verdiği ka
rar ıbu merkezdedir. Bu, ilk defa ıgelen" bir şey 
değildir. Esasen itiraz edilen komisyon kararı 
Meclis kararma uymaktadır. Sonra verilen ka
rar ayrıdır. Yoksa itiraz edilen komisyon ka
rarı, 194>9,komisyon kararıdır. Bu iş ,ancak dâ
va'yolu ile halledilir. Bunun da meıveii Askerî 
Temyiz (Mahkemesidir. (Bu, kararımızdan.ha
riçtir; denmiştir, Meclis tasvip etmiştir; ikinei 

.karar kaldırılmıştır. Şimdi komisyonun verdi
ği rûpot,-, Meclisçe tetkika mahal Çırakmama | 
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. yolunda kabul-edilen 'bir husus"»haklanda-oldu

ğundan, evvelce verilen- karar- da• Meclisin son 
kararına uygun olduğu için; komisyon -raporunu 
(böylece tanzim etmiştir. 

Maruzatım bu kadardır. 
BAŞKAN—- Söz almış olan arkadaşların 

isimlerini okuyorum;: ..." h \; • 
ISinan Tekelioğİu, Osman Kavrakoğlu,. Nâtık 

! Poyrazoğlü 5ve Osman @evki Çiçekdâğ^' * 
(Söz, SinanTekelioğİu'nündür. 

-•'' •• SİNAN TEKELîbĞBÜ? (Öeyhan) —''Arka
daşlar, komisyon (başkanını 'dinledik, Komiş-
y^huri,'işi 'eline almadığını söylediler. Bir defa 
talimatname" ahkamına göre bu zabite bir'ih
tar yapılması lâzimgeîirken: o ihtar yapılmamış 
ve komisyon*bunu katiyen tetkik etmemiştir. 
'Sonra"iM" zâbiün gayet iyi !bir zabit ve sicilinin 
mükemmel olduğunu' söylediler. Binaenaleyh 
sicili ıbu kadar mükemmel 'olan (oir zabitin, bir 
çalgıcı kadınla birlikte'(bulundun diye' lâzımige-
len ihtar ; yapilmadan, "tekaüde seykedilme'si 
Ibir haksizlik değil mi'acabal; »(Tekaüde seıvke-
dilmemiş sesleri). Kurmay olmasına mâni olun
muş, 'bu,' doğru mudur ? "Bu zabitin kendisirii 
müdafaa 'etmesi için -kanun kendisine bir'merci 
vermemiş. Kaİturi, Askerî Yar'gıfayi bir merci 
olarak tanımamış. Çünkü zâbitarim sicilleri ga
yet mahremmiş, kimse tetkik edemezmiş.1"; Aca
ba Büyük Millet Meclisi de tetkik edemem mi? 
Biz çok tetkik ettik arkadaşlar, bunların ne
lerini gördük! Burada söylesem siz de ' hayret 
edersiniz. Büyük Millet Meclisi her şeyi yapar. 
Ama mahkemelerin vermiş oldukları -'kararları 
bozmaz. Burada bir: mahkeme kararı yoktur. 
Bir def a Askerî Temyiz Mahkemesi M gibi dâ
valara bakmaktan mehedilmiştir/siîlâhiyeti yok
tur. Vatandaş nereye gitsin?; Bu en son merci; 
hak almak için müracaat edeceği tek yer oura-
sıdır. Bizim de bîr Bilekçe Komisyonumuz var, 
hiçbir şeye bakmıyor! Şimdiye kadar böyle 'ba
kılmadan karara bağlanmadan sahibine iade 
edilmiş birçok' istidalar vardır. Komisyon gelen 
istidaların hepsine bakmıyor ve karar vermi
yor. Arkadaşlar; salâhiyetsizlik kararı Büyük 
Millet Meclisine verilmez. Ancak' Bilekçe Komis
yonunun vereceği bir haftalık karar cetveli var
dır; o karar cetveline herkesin müracaatının 
geçmesi lâzımdır; Bundan evvel yapılan, 30 se
neden beri cereyan eden bu muameleyi komis
yon ortadan kaldırarak eshabı ^aesalihin. isti-

— 120 ~-
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dalarını geri verme yolunu tutmuştur. Bunlar 
doğru değildir arkadaşlar. Büyük Millet Mec
lisinin yapamıyacağı işleri Anayasa sarahaten 
zikretmiştir. Bu zatın dâvasını B. M. Meclisi 
görmezse'kim görecek acaba?. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Kimse 
• görmez. •.''"•-' 

SINAN TEICELÎOĞLU Devamla) — Böyle 
şey mi olur?. Biz, «Hâkimiyet bilâkaydüşart mille
tindir» diyoruz, «Türk milletinin hakiki mümes
sili B. Millet Meclisidir» diyoruz, sonra da ben 
bu gibi meselelere bakamam diyoruz, öyle şey 
mi olur?. Büyük Millet Meclisi herşeyi tetkik i 
eder. Salâhiyeti dâhilinde görmediklerini geri 
bırakır; «bu, kanun mevzuudur» der. Biz, mil- ; 
letin müracaat edeceği kapıları kapıyacak mı
yız?- . • . . . . : /•••.;:•-' • ' \ '•• 

Arkadaşlar, bir defa bu işte talimatnameye 
riayetsizlik var; dolayısiyle kanuna riayet
sizlik var. Bu işi halledecek müessesele
rimiz var, Adalet Komisyonu. Dosyayı hem Ada
let Komisyonuna, hem de"Millî Savunma Komis
yonuna havale edelim. Bu iki komisyondan alı
nacak karardan sonra, salâhiyetsizlik iddiasın
da bulunan Dilekçe Komisyonu bu işi bir daha 
tetkik etsin, belki ilerde bu milletin en büyük 
kumandanı olmak ihtimali olan bu subayın is
tikbaline,- bir kadınla görüştü diye, son vermek 
adalete hiç uygun, değildir. Büyük Millet Mec
lisi buna pek âlâ bakar ve bir karar verebilir. 
Bu hususta bir takrir veriyorum; bu meselenin 
bir defa da Millî Savunma Komisyonunda ve 
ondan sonra da Adalet Komisyonunda görüşül
dükten sonra Dilekçe Komisyonunda bir kara
ra bağlanmasını teklif ediyorum. En son karar 
sizlerindir. 

OSMAN KAVRAKOÖLÜ (Rize) —• Muhte
rem arkadaşlar; müzakere etmekte olduğumuz 
Dilekçe Komisyonunun kararı, bundan önce Muh
terem Mecliste arkadaşlarımızın pek veciz bir şe
kilde ifade ettikleri gibi, üzerinde çok uzun 
konuştuğumuz'ye aksi mahiyette olanlarının cüm- -
leşini,reddettiğimiz kararlara örnek ve Muhterem 
Meclisin bundan, evvel izhar etmiş olduğu tema
yül ve içtihada tam riayetle meydana gelmiş bir' 
karardır. ' " . ' • 

Bu mukaddemeden sonra bu karara karşı ser-
dedilen itirazların daha vazıh bir şekilde anlaşıl a-
bilmesini temine çalışacağım. 
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"Şimdi şu hâdiseyi beraberce mütalâa edelim: 

Bir subay askerlik devresi içinde yeni bir talebe
lik devresine giriyor. Bu sıfatı kazanırken bu ta
lebeliğin icaplarını biliyor, buna kendi arzusiyle 
talip olduğu gibi şart ve disiplin usulleri hak
kında da cahil değildir. îşte bu şartları'muhafaza 
ve riayet kaydiyle dir ki, talebeliğe kabul ediliyor. 

Fakat talebe olup bü sıfatı kazandıktan son
ra, o şartlara riayet etmiyor, ismini burada 
açıklamaya lüzum yok, bir kadınla daimî su
rette alâkalanıyor. Bu hal âmirlerine kadar ak
sediyor. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız konuşurken 
«bu genç yarın memleketin mukadderatında bü
yük hizmetler görecek belki de bir kahraman ola
caktır» dediler. Benim de şahsına hürmetim yar
dır, bunu muhafaza ederek diyorum ki, bu şekilde 
talebelik hayatı süren bir adam, yarın memleke
tin basma bir belâ da olabilir. Yani aksi de va
rittir. Demek oluyor ki, ölçülerimizi ihtimaller 
üzerinden almayacağız mevzuat üzerinde konuşa
cağız, . 

. Mevzuat ne diyor? Mevzuat gayet sarih, di
yor ki, «talebe bu gibî hallerden, tevakki-etmeye 
mecburdur, eğer bu gibi hallere tevessül ederse o 
talebe diploma alamaz». , - ,,, •• ; -

•İtiraza uğrıyan. karar tahsil kademelerinde-di
siplin ve otoriteyi-muhafaza kaygısiyle ve memle
ketin gençlerden beklediği hizmetin husulüne im
kân hazırlamak gayreti ile verilmiştir. Kıymetli 
hocaların bu gençten aldığı vasfı bu arkadaş baş
ka bir yoldan tekrar elde etmeye çalışıyor. Eğer 
hakkında verilen bu karar noksan olsaydı;Genel 
Kurmay Başkanlığı tasdik etmezdi. -Öğretmenler 
kurulunun kararı tasdik ile tekemmül eder. Ma
demki tetkik edilmiştir, tasdikten geçmiştir,'bina
enaleyh her hangi bir noksanlık iddiası mesmu 
olamaz. 

Sonra bu arkadaşa sen subay olıırsunv kurmay 
olamazsın demişler, ve kendisini mensup olduğu 
latasına iade etmişlerdir. Nihayet Askerî Yargı
tay da bu talebi reddetmiştir. Bu durum karşı
sında bu zat Meclise baş vuruyor, beni hoca
larım kurmay yapmadılar, siz yapın diyor, ' 

Arkadaşlar dikkat buyurun, Yusuf Kârslı-
oğlu arkadaşımız burada, muhterem Meclise in
tikal etmesi lâzımglen bir noktayı ihmal buyur
muşlardır. Yargıtay «Bu mevzu benim vazi
fem dışındadır» demiyor, dâvayı alıyor tetkik 
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ediyor ve bir karara bağlıyor, kararın mahiye
ti de sudur : 

Bu mevzuda davacının serdettiği iddialar 
3410 sayılı Kanunun 2 nci maddesine istinaden 
bir itiraz mevzuu olamaz, yani vâzıı kanunun 
önceden halletmiş olduğu bu gibi ahvalin iti-' 
razen diğer merciler huzurunda tetkik ve mü
zakeresi mümkün değildir. 

Biz mahkemenin bile yapamıyacağı bu tetki-
kata girersek; yani ihtar verdiniz mi, vermedi
niz mi, o gün kadınla ne kadar kaldı, müna
sebetsizliğinin derecesi nedir yolundan gider
sek mevzu derinleşir. Takdir buyurursunuz ki, 
muhterem heyetiniz bâzı maddeleri gayrika-
bili itiraz olarak peşinen tesbit etmiştir. Mec
lis, bunlar üzerinde mahkemelerin tetkikatmı 
bile kabul etmemişken hayır efendim, bu sa
lâhiyet askerî mahkemeye verilmemiştir. Diye 
bunu görüşmek kendimizin; muhterem Mecli
sin vaz'etmiş olduğu kanunların sarih hükümle
rini zedelemek olur. Bu itibarla Dilekçe Ko
misyonunun kararı yerindedir, itirazlarımız da 
biraz hissî olmaktadır. Arzettiğim gibi bunun 
lehinde, konuşulabildiği gibi aleyhinde de ko
nuşmak mümkündür. Fakat şu noktayı müsaa
denizle yine -tebarüz ettireyim ki, bir subay 
bu liyakati göstermiş, Genelkurmayca beğenil
miş ve mektebe gönderilmiştir, oradaki muallimler 
heyeti, o muallimler heyetinin üstündeki Kurmay 
Başkanlığı ve tahsil şubelerini kontrola memur o-
lariların hepsi bu arkadaşın hakkını yemişlerde 
böyle bir vaziyeti mi meydana getirmişlerdir ki, 
biz de bunun izalesine mi çalışıyoruz? Aceba bütün 
bu kademelerin .• içendi kusurlarını görmeleri 
ve tashih yoluna gitmeleri ihtimali yok mu 

• i d i r ; : ' •_:" ''•:':.' 
•"" Bu arkadaşın bir kurmay olmasının, mühim 
bir mevkie geçmesinin bâzı mahzurlar tevlit 
etmesi de varit değil midir? 

Bunun aksini düşünmek, memlekete kıymet
li elemanlar yetiştiren öğretmenler kurulu
nu-ve onun kararını 'tasdik eden üstündeki 
makamları rencide eder arkadaşlar. Aynı za
manda, demin de arzettiğim gibi, muhterem 
Meclisin en isabetli bir prensip .kararını orta
dan kaldırmak ve kötü'bir çığır açmak gibi bir 
netice de doğurur. 

Bu itibarla yerinde olan komisyon kararı
nın kabulünü ben de rica ederim. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 
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NÂTIK POYRAZÖĞLÜ (Muğla) — Muhte

rem arkadaşlar, sayın arkadaşım Osman Kav-
rakoğlu meseleyi ıbaşka taraftan ele aldılar ve 
hakikaten ıgüzel konuşmak suretiyle (belki de 
Ibüyük bir dâvanın kaybolması için elinden ge
len her.'türlü gayreti gösterdiler, haklıdırlar. 
Çünkü kendi noktai nazarları budur. 

Ben komisyon kararının aleyhiridö konuşa
cağım. Yalnız bir hukukçu olmadığımı beı̂ e'ejhi 
peşin arzetmek isterim. D'emindeh beri konu
şulan şeyler ve konuşan arkadaşlara dikkat edi
yorum; Ibir def a bu subay arkadaş Temyize mü
racaat etmiş ania, nuesele Osman Beyin dedik
leri gibi değildir. Temyiz almış, şöyle, böyle 
demiş, fakat neticede salâhiyetsizlik tararını 
yermiştir., Halbuki kanun vâzıının ilk defa ka
nunu koyarken derpiş ettiği ve o kanundan ;mül-
ih.em olarak yapılan tüzükte Ibir dördüncü mad
de vardır. Bu maddeye göre yetkili âmiri bir 
subaya evvelâ ihtar yapar. Bu ihtar hakkı kul
lanılmadığına 'göre hiçbir zaman Askerî Yargı
tay 'Kanununun esasında Ibu böyledir diye bir 
salâhiyetsizlik 'kararı vereme!z. Fakat vermiş
tir, gelmiştir Meclise. ..Bu arkadaş Meclise 
de müracaat ediyor; (burası da salâhiyetşizim 
diyor. Pekiyi, (bu işe hangi merci bakacaktır! 

Dikkat Ibuyurursa arkadaşlar, bu dilekçi 
ister haklı, ister haksız olsun, orta yerde bir 
mesele vardır: ıBu millete mensup bir fert, bir 
müt'tekâ bulamıyor, derdini bir kimseye anla
tacak halde değildir. Yarigıtay ben karışmam 
diyor, Meclis delben karışmam diyor. O hal
de bu arkadaş nereye gitsin? 

" Disiplin dâvası 'konusuna gelince; disiplin 
Ihiçbir ızaman hukuki mahiyet taşımamaktadır. 
Çünkü zaman zaman hem membamı, hem •ka
rakterini değiştirir, disiplin çok tuhaf bir şey
dir. Bu itibarla onun üzerinde fazla söz söyli-
yecek değilim; 'bu aı*kadaşm o kadınla niçin 
konuşrnuş olduğu veya konuşmalı mıydı, konuş
mamalı mıydı hususunda da bir şey söyliyecek 
değilim. Yalnız istirham ediyorum, bu arkada
şın aleyhinde yapılan şey tekemmül etmemiştir. 
(Bir dördüncü maddesi vardır disiplinin, bu 
arkadaşa bu mad'de uyarınca bir ihtar yapılma
mıştır. İster menfi, ister müspet ne yolda karar 
verilirse verilsin; fakat hakkındaki muamele te
kemmül etsin ve bir adalet haklı olarak teessüs 
etsin. -

BAŞKAN — Altı arkadaş konuşmuştur, dört 
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arkadag söz: almıştır; iki tane de yeterlik öner
gesi vardır, okunacaktır. 

31. I I I . 1952 
Sayın (Başkanlığa : 

Müzakere kâfidir. Reye arzını rica ederim. 
(KocaeliMilletvekili 

Yeredoğ Kişioğlu 

31.111.1952 
T. (B. İM. M. Başkanlığına 

Müzakere kâfidir. Durum anlaşılmıştır. Oya 
arzını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
> ıSuat Başol 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etmi
yenİer... Müzâkerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Sinan Tekelioğlu'nun takririni okutuyorum: 

131. I I I . 1952' 
Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplere binaen Dilekçe 
Komisyonunun kararının reddiyle Millî Savun
ma ve Adalet Komisyonları mütalâaları alındık
tan sonra tekrar bir karara varmak üzere Dilek
çe Komisyonuna iade edilmesini ar& ve teklif 
ederim. 

ıSeyhan 
Sinan Tekelioğlu 

(Ret, ret sesleri). 
[BAŞKAN — Takriri1 okuduk. Millî Savun

ma ve Adalet komisyonlarına gitsin diyorlar; 
reye arzediyorum. Nazarı itibara alanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Etmiyenİer... Takrir 
reddedilmiştir. 

Kifayeti müzakere kabul edildiğine göre ra
poru oyunuza arzediyorumV Kabul edenle*... Et
miyenİer... Dilekçe Komisyonu raporu kabul edil
miştir. . 

4, — Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkan
lığı ve Sayıştay. 1950yılı kesinhesaplarıhak
kında Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 
raporları (5/50) [1] 

MURAD ÂLÎ Ü1.GEN (Konya) — Divanı 
Muhasebat Reisi yok. 

BAŞKAN — Tabı ve tevzi edilmiş ve Yüksek 
Meclisin ıttılaına arzedilmiştir. Hazine Kesinhe-

[1] 135 sayılı basmayazı tutanağın şonundadır. 
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1 sabma katılmak üzere Hükümete tevdi edeceğiz 

efendim. 

I 5. -— Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair ka-

• nun tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu raporu 
I (1/298) [1] 

; BAŞKAN-r Tasarınınikinci müzakeresidir 
efendim. Maddelere geçiyoruz. 

Konya Ovası Sulama İdaresinin Teşkilat ve Va
zifeleri hakkındaki 3538 sayılı Kanunun 1 üci 

maddeninin değiştirilmesine dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE —•• Konya Ovası Sulama 
İdaresinin Teşkilât ve Vazifeleri hakmdaki 3538 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

\ değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Konya Ovası Sulama İdaresi 
Bayındırlık Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğü 
teşkilâtına, bağlı olarak yüksek mühendisler ara
sından seçilecek bir müdürün idaresinde işletilir. 

BAŞKAN— Değiştirge yok. Maddeyi oyunu^ 
za arzediyorum. Kabul edenler..: Etmiyenİer... 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun yayimv tarİ-
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenİer... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE ~ Bu kanunu* Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul, edenler,.. Etmi
yenİer... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza, arzediyorum. Ka
bul edenler.,. Etmiyenİer... Kanunun tümü kabul 
edilmiştir. • 

6. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattİn B'enli'nin, Ğhy-
rimenkule Tecavüzün Define dair kanun tek-

\ lifi ve içişleri ve Adalet komisyonları rapor-
\ lan (2/191) [2]i 

BAŞKAN — Efendim, bu teklif Yüksek Mec
lisinize gelmiş, tümü üzerinde müzakere cereyan 

[1] Birinci görüşülmesi 38 nci Birleşimdedir. 
[2] 36 ya ek. sayılı basmayazıtutanağın şo

nundadır, 
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etmiş; ve görüşmelerin kifayeti kabul edilmişti. 
Sonra birinci madde üzerinde konuşma^ devam 
ederken komisyona iade edilmişti. Birinci madde 
komisyondan. geldi, okutuyorum. 

Gayrimenkule Tecavüzün Def'i hakkında Kanun 

MADDE İ. — Hakiki veya hükmi bir şah
mın elinde bulundurduğu gayrimenkule başkası 
tarafından tecavüz ve müdahale edildiği tak
dirde o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden 
fazla olduğu takdirde içlerinden her hangi biri
nin müracaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı 
bulunduğu idare âmiri tarafından aşağıda yazılı 
hükümler dairesinde bu tecavüz ve müdahale 
defi ve agyrimenkul zilyedine mahallen teslim 

"olunura—;--'- '• 
Zilyedine teslim olunan gayrimenkule başka

ları tarafından vukubulacak tecavüz ve müda
haleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın derhal 
menediliı, , 

BAŞKAN— Söz Sinan Tekelioğlu'nundur. 
• SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka- • 

dâşlar, bu kanun çok. tehlikeli bir kanundur. Bu 
maddeyi okuyacak olursak görürüz M tapudan 
falan bahis yoktur. Tapu olsun, olmasın kim ki
min arazisine • girerse kaymakama, valiye müra
caat edecek, tapulu clahi olsa adamcağızın malını 
zilyede verecek. Medeni Kanuna göre acaba* zil
yedlik nedir? Arkadaşlar, bu kanun ne zaman 
yapılmıştır tabiî biliyorsunuz. Demokrat Parti 
bu gibi kanunları düzeltmek için iktidara geldi 
galiba. Halbuki Demokrat Parti, 2311 numaralı 
Kanunu daha ziyade perçinliyor, hak sahibi^ mülk 

; sahibi adamların ellerinden mallarını almak için 
kanun getiriyor. Bir adam gece tapulu bir arazi
yi ekiyor sonra ben zilyedim diye kaymakama, 
nahiye müdürüne müracaat ediyor. Btı seferki 
zilyede göre orasının tapulu sahibi hapis de edi
lecek. Hiçi böyle zilyedlik olur mu? Anayasadaki 
zilyedlik, tapusuz arazi içindir, tapulu arazi için 
zilyedlik olur mu? O takdirde hakkı mülkiyet 
ne suretle tecelli edecek? Bir adamın elinde nü
fus tezkeresi varken ve kendisinin olduğunu id
dia ederken hayır bu senin değildir, denebilir
ini? Aksi sabit oluncaya kadar o nüfus tezkeresi 
onundur; ve muteberdir. Binaenaleyh tapularda 
daâksi/jsabit oluncaya kadar tapunun muteber 
olması lâzıingelmez mi? Kesin olarak karar veri
yoruz sonra bu demokratik bir kanun oluyor. 
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Sonra mal sahibi olan gadre uğramış, malını ge
ri alacaktır^ biz bunu Devlet olarak, icra kuvve
ti olarak sahibinin elinden alacağız. Böyle kanun 
olur mu? B. M. Meclisinde böyle bir kanun mü
zakere edilebilir mi? Bilhassa Demokrat Parti 
Meclisinde böyle şey olur mu? Kanunda tapulu 
arazi haricinde dese mesele yok. Ama burada böy
le bir şey yok. Bu 2311 numaralı Kanun vaktiy
le millet malını gasbedenlerin hakkını tanımak 
için getirilmiştir. Memlekette bu kanundan şikâ
yet etmiyen bir fert gördünüz mü? Arkadaşlar 
2311 numaralı Kanunu Demokrat Parti Meclisi 
perçinliyerek yeriyor. Adamı hapis de ediyor. 
Tapulu mu, benim malım dedi mi bitti. Biz de 
vaktiyle idare amirliği yaptık; ama biz bunu ta
pusuzlar için tatbik ettik. Şimdi tapu meselesi 
yok. Kim valiyi, kaymakamı, nahiye müdürünü 
ele almışsa arazi onun olur. Arkadaşlar, şimdi, 
yapmış olduğunuz icraatla halkı arazilendirmek, 
topraklandıımak istiyorsunuz. Tevzii arazi komis
yonları faaliyettedir. Dairei intihabiyelerinizde 
gördünüz, bu komisyonlar nasıl çalışıyorlar, na
sıl müşküllerle karşılaşıyorlar; bunları biliyorsu
nuz tabiî. 

Devlet arazisidir, fakat mütegallibeler orasını 
kapatmış, bin dönüm araziyi kendi topraklarına 
katmış. Zilyedlik nerede? Devletin tapusu var 
ama, arazisini geri" alamıyor. Komisyonlar da bti 
araziyi vatandaşlara tevzi edemiyor. Bütün köy
lüler toprak için şehirlere.dolmuş. 

Bu kanun bu şekilde çıkarsa bu topraklandır
ma işini katiyen yapamazsınız. Meclise arzediyo-
rum; böyle kanun olmaz. Hakkı mülkiyeti tanı-
mıyan kanun olur mu, Anayasaya aykırı kanun 
olur mu? Hakkı mülkiyete mugayir bir kanun 
burada nasıl müzakere edilir. Bu maddenin mü
zakeresi Devlet ve millet namü hesabına zararlı 
ve tehlikelidir. Hakkı mülkiyeti ortadan kaldı
ran bir maddedir. Bu maddenin tamamen orta
dan kalkması lâzımgGİir. Maruzatım bu kadardır. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Usul hakkında. 

BAŞKAN —ı Buyurun. : 

FERİDUN FİKRÎ DÜÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Efendim, bu tasarı komisyona gittiği zaman 
iki komisyona havale edilmişti. Zannedersem bi
risi Adalet Komisyonu, diğeri de İçişleri Komis
yonu idi. Şimdi okunan metin hangi komisyo
nundur, İçişleri Komisyonunki mi, Adalet Ko
misyonunla mi? 
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BAŞKAN r— Okunan metin Adalet Kömisyo-

ııunundur. ' 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Bendenizce bu tereddüdün selbedilmesi için 
tensip ederseniz bu madde tabı ve tevzi edilsin. 
önümüzdeki müzakerede ne konuştuğumuzu bi
lerek hareket edelim. (Doğru, doğru sesleri) 

Şimdi ezbere; ancehlin karar vereceğiz. Hâlâ 
ben şu dakikada dahi Adalet Komisyonu metni
nin okunduğuna kaani olamadım, bunu istirham 
ediyorum. ((Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Divan işi inceledi, bu okunan 
Adalet Komisyonu metni tabı ve tevzi edilmiştir. 
Böylece ifade edilmektedir. 

Söz İçişleri Bakanmmdır. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-

OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
lar, Sinan Tekelioğlu arkadaşımız bu bahiste çok 
heyecanlandılar. İşin künhünü bilselerdi bu kadar 
heyecanlanmaya lüzum görmezlerdi. Bu kanun 
haksızı haklıdan, mal sahibiyle olmıyanı yekdiğe-
rinden tefrik edecek bir kanun değildir. Bu ka
nunun künhü idari tasarruftur, bir müdavatı 
evveliye kanunudur, yani bir mülkün başında 
iki üç veya daha fazla vatandaşın başına bir 
kaza gelmiş ise, orada idare âmirinin derhal bu 
kazayı bertaraf etmesi, pansıman yapması, iste
yen adalete gitsin diye bir karar vermesi için 
meydana getirilecektir. 

•Arkadaşımı tapusu olanın tapusuna bakmı-
yacak, vesikaya istinat etmiyecek diye telâşlı gör
düm. Tapu bir vesikadır ama bir müsakkafat 
üzerinde hissei şayıalı vatandaşlar da olabilir. 
Yarısı birisinin, yarısı diğerinin olabilir. İkisine 
birden nasıl hak vereceğizi Kim zilyed ise, kim 

. orada oturuyor, çalışıyor ise ona hak vereceğiz. 
Birisinde tapu "var, diğerinde de tapu var icabın
da birisine hiç vermiyecek diğerine verecek. 

Demokrasiye uygun değildir, Anayasaya mu
haliftir dediler. Hayır arkadaşlar bu, idari ta
sarrufu temin ederek vatandaşın hakkını derhal 
halledecek olan ve memlekette asayişi bu kanun
la temin, edecek olan bir kanunudur. İdare âmir
leri, asgari madde işliyemiyen 2311 numaralı 
Kanuna dayanarak bir karar verdikleri zaman 
ellerinde müeyyide olmadığı için bu karar çok 
def a infaz edilemiyordu. Şimdi tadil edilen şe
kilde onlara bir müeyyide veriyoruz. Bu tadil 
edilen şekil Heyeti aliyeyi tamamiyle tatmin 
edecek şekil, olmamakla beraber asgari nispet-
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ten öteye çok ilerlemiş bir şekildir. Heyeti ali-
yenizden bu kanunun bir an evvel müzakere edi
lerek çıkarılmasını İçişleri Bakam sıfatiyle ri
ca ediyorıim. Bendenize günde 20 müracaat vâ
ki oluyorsa bunların asgari dörtte biri hudut 
kavgalarına, arazi üzerinde ki, münazaalara 
.aittir. Elimizdeki kanun buna cevap vermemek
tedir. Kabul edeceğiniz şekil vatandaşlara bu 
hususta az çok cevap verecek bir hale gelmiş 
olacaktır. Kabulünü arkadaşlarımdan rica edi
yorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Bir sual. 
BAŞKAN —• Sual sormak istiyorlar. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Her 

hangi bir vatandaş arazisini kiraya vermiştir. 
Kiracı bir gün zilyedlik iddia etmiştir. Nahiye 
müdürü gelmiş, zilyedlik kararı vermiştir,; Ka
rarlar kesindir, ne yapacak? /; 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) —Sinan Tekelioğ
lu'ndan soruyorum: Bu kira mukaveleye müste
nit midir1? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Her
hangi bir vesikaya atfü ehemmiyet etmiyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) — Kiraya müstenit 
ise kiraya veren insan malın sahibidir, zilyed-
dir. Kiraya istinat etmiyorsa, 3 - 5 kişinin yanın
da yapılmışsa, onların şahitliği.. üzerine kiraya 
veren kimse zilyeddir. Ortağa veren zilyeddir, 
ortakçı zilyed değildir. . . . 

BAŞKAN —- Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Efendim, bendeniz müsaadenizle iki misaLarze-
deceğim: 

Şimdi yapacağımız şey şudur : Eski kanunda 
idare heyeti karar veriyordu, bu tarla senindir 
diyordu. Fakat tebligat yapılan öteki adam. ta
pusunu çıkarıyor, iş mahkemeye gidiyor ve bu 
suretle iş hallediliyordu. Fakat idare âmiri-ida
re heyetinin verdiği kararı tatbik için jandarma 
terfik ederek ve tarlanın başına göndererek şid
det gösterirse işte o vakit tapulu adam gele 
cek jandarmaya diyecek ki, «benim tapulu ara
zime müdahale edemezsin, ancak beni burada 
öldürdükten sonra edebilirsin» ve bu jandarma 
da adamı öldürecek. Ondan sonra zilyede tarlayı 
verecek. 

Şimdi meseleyi şiddetli bir hale sokacaksınız, 

« 
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Biraz evvel Sayın İçişleri Bakam memleketteki I 
asayişten bahsederken bendeniz derhal bu mi
sale intikal ettim, Bu benim memleketimde, 
Bayburt'un Haiva Köyünde, olmuştur ve bu köy 
muhtarı 'öldürülmüştür. Şimdi siz bu şiddeti 
kullanarak idare heyetleri veya nahiye müdürü
nün verdiği karar üzerine bu kararı tatbik içia 
jandarma gönderdiğiniz vakit hak sahipleri ge
lecek, beni öldürmeden alabilirsen al diyecek. 
Bu asayişi muhafaza mıdır, yoksa asayişi boz
mak mıdır? 

Maruzatım bundan ibarettir. Neticeyi bu 
kanun tatbik edildikten sonra buradan, bu kür
süden tekrar söyliyeceğim. Benden günah git-' 

• s i n i v : 

PBRTJ3V ARAT (İzmir) —Muhterem arka
daşlar: bu kanunun tümü üzerindeki müzakere
ler sona ermiş ve maddelere geçilmişti. Sinan 
Bey arkadaşımız birinci maddeyi mesele ittihaz 
ederek tümü üzerinde tekrar müzakerelere gi
rişti ve bu kanunun antidemokratik olduğu, 
Anayasaya aykırı bulunduğu ve mülkiyet hak
larını |hlâl ettiği hususlarından bahşetti. 

Arkadaşlar; bu kanun mülkiyet hakkını ko
rumak için konmuştur. İçişleri Bakanının da 
bahsettiği gibi, bugün ziraatin makineleşmesi, 
mahsul fiyatlarının artması, arazinin kıymet
lenmesini mucip olmuş ve bu sebeple de araziye 
tecavüzler artmıştır. Meclis -olarak bunun ted
birini bir an evvel almak mecburiyetindeyiz. 

Sinan Tekelioğlu arkadaşımız tapuya sahip 
olanların hukuku-ne olacaktır dediler. Daha ta
pu kadastro işi tamamiyle halledilmemiş olan bu 
memlekette bu kanunu tedvine bir bakımdan da 
zaruret vardır. Sinan Tekelioğlu arkadaşım bu-

' nu bilmiyorlar mı? Bütün arazi maliklerinin he
nüz tapuları tamamiyle ellerinde değildir. Bu 
itibarla gerek zilyed olarak, gerekse ecdadından 
tevarüs ederek veya başka suretle iktisap ederek 
arazisi bulunanların bu tasarruflarını korumak 
üzere kanunlar çıkarmak mecburiyetindeyiz. 
Bir araziye sahip olan fakat elinde tapusu bu-
lunmıyan bir kimsenin karşısına yarın uydurma 
bir tapu ile çıkan olsa oha o araziyi vermeye mu
vafakat gösterecek miyiz? Bunlar görülen hâdi
selerden değil midir? Binaenaleyh endişelerini 
yerinde görmüyorum. Bu kanun zirai asayişi 
bir an evvel temin etmek ve korumak yolunda 
hazırlanan bir kanundur. Esasen tümü üzerin
deki müzakereler bitmiş ve maddelere de geçil- I 
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miş olduğundan maddeler üzerindp bir teklifleri 
varsa bize bildirmelerini ve kanunun bir an 
evvel müzakere ve kabul edilmesini rica ederim, 
Memleket bunu bizden beklemektedir, 

BAŞKAN — Mazhar Özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) —Muhterem ar

kadaşlar, hukukta bir mülkiyet vardır, bir de 
zilyedlik vardır. Mülkiyet, tapu ile intikal eder, 
meselâ bir adam tapulu bir malını, başkasına, 
tapuya gider, takrir verir, ferağ eder, mülki
yeti diğerine intikal eder. ; 

Bir de zilyedlik vardır. Zilyedlik, batapulu 
bir mala sahip olmayıp, tapusuz olarak bir 
gayrimenkulu elinde bulundurmaktır. Gayri
menkulu elin de bulunduran kimse, o gayrimen
kulun. zilyedidir. Zilyedlik ikiye ayrılır : Ha
kiki, fer'î. Hakiki zilyedlik^ tapusu olan kimse
nin aynı zamanda malik olduğu gayrimenkulu 
elinde bulundurmasıdır. O, gayrimenkulun ha
kiki zilyedidir. Fer'î zilyedlik öyle değildir. Ma
lik, gayrimenkulu kiraya verir, icara verir, bu 
durumda bulunan fer'î zilyed olur. Bu şekilde 
fer'î zilyedlik bu suretle tahassül eder. 

Bunları bu şekilde anlattıktan sonra ikinci 
mevzua geçiyorum. 2311 numaralı Kanun, mül
kiyeti ihlâl etmez. Yalnız zilyedin, elinde bulun
durduğu gayrimenkulu, neticei muhakemeye ka
dar elinde muhafaza etmesini gaye edinen, bir 
kanundur. Binaenaleyh bu hususta endişeyema-
hal yoktur. Şimdi bunu böyle tebarüz ettirdik
ten sonra arzedeceğim şudur : 

Bu, hakikaten bir. asayiş kanunudur. Böy
le olmakla beraber bir önleyici tedbir kanunu
dur da. Meselâ iki şahıs arasında farzedelim ki;; 

bir gayrimenkul ' münazaalıdır. Benim öteden 
beri elimde bulundurduğum ve zilyedi olduğum 
bir gayrimenkule birisi müdahale edip, beri 
de onun müdahalesini kabul etmiyerek aramızda 
bir niza çıkmasını mucip olmaması için bu ka
nun vaz 'edilecektir. Bu. kanunun vaz 'mdaki ga
ye; vatandaşlar, arasındaki nifakı, muvakkat: bir 
zaman için dahi olsa, önlemektir. 

Arkadaşlar; biz bunu önliyemezsek veyahut 
önleyici bir tedbir olarak bu kanunu vaz'etmez
sek, vatandaşlar arasında nifaklar ve münazaa> • 
lar olur. Bu kanun esasen vaz'edilmişti. Ama; 
şimdi, içerisinde bulunan noksan taraflarını ta-

v marnlamak istiyoruz. Bunu tamamlamak da şu 
şekilde olur : Evvelce 2311 numaraİı Kanuna? 

— 128 — 
• 
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göre, idari makamlara müracaat edenler.bu- | 
lunduğu takdirde, idari makamlar bunun tahki
kini jandarmaya havale ediyorlardı. Bunu jan
darmadan alıyoruz, ilde, valiye veya valinin tâ
yin edeceği, ilce ve bucaklarda kaymakama ve
ya kaymakamın tâyin edeceği memura veya na
hiye müdürüne bizzat veriyoruz. (O hüküm be
şinci maddede sesleri). 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde konuşu
yorsunuz değil mi? 

iMAZHAR ÖZSOY (Devamla) - -Bunu me
mura veriyoruz. Memura vermekle, işi daha 
müemmen bir hale sokuyoruz. Bu vaziyete sok
tuktan sonra neticede, vatandaşlar arasındaki 
nifakı, muvakkat:bir zaman için halletmiş bu-
lunuyoruz. Bu şekilde o adamın mülkiyeti veya 
zilyedligi elinden alınmıyor. Bir arazi veya her 
hengi bir gayrimenkul bir adamın elindedir, 
onun hakkında tahkikat yaptırıyoruz, bu bunun 
zilyedidir, sizin bunda bir hakkınız varsa mah
kemeye gidin, diyoruz. Bunda ne mahzur olabi
lir? Biz bu kanun teklifinin müzakeresini 3-4 
defadır uzatıp gidiyoruz. Bu uzatmanın sebep 
ve saikı şudur : Bunu bir ilim mevzuu olarak 
ele almıyoruz, sathi olarak düşünüyoruz, köy
lerde günlük hâdise olarak tesadüf edilen, Ali, 
Veli'nin arazisine tesahup etmiş gibi, sathi bir 
malumatla işi mütalâa ediyoruz, bunun üzeri
ne söz uzuyor. Bâzı arkadaşlar, ilme müstenit 
oilmıyan günlük hâdiselerden istidlal ederek or
taya bir şey atmak suretiyle kanunu felce uğ-

r ratmıya çalışıyorlar. Benim kanaatime göre, bir 
parça da ihtisas komisyonu olan komisyonun 
görüşlerinin mahsulü olarak tabı ve tevzi edilen 
tasarı üzerinde durmak ve buna hürmet etmek 
lâzımdır. Eğer Jıer arkadaş bir söz söyler ve 
bu kanun komisyona tekrar sevkedilirse, neti
ce itibariyle bu kanunu sabırsızlıkla bekliyen 
Türk köylüsü mutazarrır olur. Buna meydan 
•yermiyelim, biraz da ihtisas komisyonunun gö
rüşlerine hürmet edelim arkadaşlar. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMt 
ERGİN (Manisa) — Sevgili arkadaşlarım, Sa- | 
yın içişleri Bakanı ve Pertev Arat arkadaşımı
zın dediği gibi, kanun arazi üzerinde nevama 
asayiş ve inzibatı temin eden bir kanundur. 
Eğer bütün bucaklarımızda sulh mahkemesi ve 
mahkemeler teşkilâtı mevcut bulunsaydı böyle
ce idari makamlara nevama kazai salâhiyetler 
veren bir kanunun vücuduna lüzum hissedilmi- | 
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yecekti. Arazide zilyedlikten mütevellit ihtilâf
lar mahkemeler tarafından ele alındığı zaman 
bunun uzun seneler devam etmesi vatandaşlar 
üzerinde kötü tesir yapmaktadır ve onları top
rak üzerinde biribirine düşürmektedir. Bunu 
önlemek bakımından idari mercilere nevama 
kazai bir salâhiyet verilmiş ve bu salâhiyetle 
hüsnüniyet sahibi zilyedin idari merciler tara
fından müdafaa edilmesi temin , olunmuştur. 
Hepimizin ayrı ayrı çıkmasını arzu ettiğimiz 
bu kanun nedense birçok defalar Meclise gelmiş 
olmasına rağmen arkadaşlarımızın bâzı mütalâ
alar serdi yüzünden geriye, komisyonlara git
mekte ve çıkmamaktadır. Kanunun tümü üze-' 
rinde yapılan. müzakeresinde maddelere geçil
mesi kabul edilmiş ve ancak, arkadaşlarımızın 
birinci maddeye mütaallik tadil teklifleri, tak
rirleri komisyonda mütalâa edilerek bir karara, 
varılmak üzere İçişleri, Adalet komisyonlarına, 
havale edilmiş bulunmaktadır. Hazırlanmış olan 
metin, uf ak bir farkla İçişleri ve Adaletkomis
yonlarının metinleri yekdiğerine uygun bıüun-
maktadır. 

Arkadaşlarımızın birinci madde üzerinde ver
miş oldukları takrirlerde fikirler . şu şekilde 
toplanmaktadır. 

Bir, bucak müdürlerinden karar yetkisinin 
kaldırılması. İçişleri ve Adalet Komisyonlar^ da 
aynı neticeye vâsıl olmuş bulunmaktadır. Köy 
adedinin çokluğu ve bucak müdürlerinin vazife 
ve salâhiyetlerinin, kendilerine havale edilen 
birçok işlerde itimat edilerek gördürülmüş olan 
vazifeler karşısında bucak müdürlerine bu ka
nun gereğince yetkinin verilmesi, işin selâme
tinin temini bakımından yerinde bir karardır. 
Bir kazanın 150-170 köyü vardır. Bunun hepsi
ne bir kaymakamın yetişmesi imkânı mevcut 
değildir. Kaymakam ne yapacaktır? Elbette ki, 
gene bucak müdürüne salâhiyet verecektir. 
Ve yahut da bucak müdürünün derecesinde bu
lunan bir tahrirat kâtibine veya tâli derece
de bir memura salâhiyet vermekle işi gördü-
recektir. Ve onun mazbatasını, işinin çoklu
ğundan belki de tetkik etmek imkânını dahi bu-
lamıyacaktır. Komisyon olarak, bucak müdür
lerine bu salâhiyetin verilmesini kabul etmiş 
bulunuyoruz. Bâzı arkadaşlarımızın ve bilhas
sa Ercüment Damalı arkadaşımızın hiç olmaz
sa bucak müdürlerinin kararı kesin olması şek
lindeki mütalâaları 5 nci maddede halledilir. 
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O madde geldiği zaman bu salâhiyetin kesin ol- J 
ması veya olmaması hakkında arkadaşlarımı
zın mütalâalarını serdotmeleri mümkün ola
bilecektir. Müşterek ve iştirak hakkındaki 
mülkiyette hissedarlardan birinin veya bir
kaçının müracaat etmesi hakkının tanınması
na gelince : O gayrimenkul zilyedliğinde, zil
yed birden fazla olduğu takdirde içlerinden 
her hangi birinin müracaatı üzerine o gayri
menkulun bağlı bulunduğu mahallin idare âmi
ri tarafından...» şeklinde bütün hissedarlara da , 
bu nakkı tanımış ve maddeye de bu şekilde 
geçirilmiştir. 

Takririn birisi de icar ve ortaklık suretiyle 
tanınan, hakların zilyedliğe esas olacağı yolun
dadır, - . . . / , ' 

Tarafların bu şekildeki ihtilâflarda verilen 
idari karara rıza göstermedikleri anda mahke
meye; müracaat etmek hakları baki olduğu için, 
bu hukuki- ihtilâfların, idari mercilere tanı
mamak suretiyle. hallini, mahkemeye bırakma
nın daha uygun olacağı kanaatine komisyonu
muz varmış bulunmaktadır. 

Yine arkadaşlarımızın verdiği takrirlere gö
re buradaki tâbirlerin yaşayan lisan ile ol
masını temenni etmişlerdi. Buna mutavaat eden, 
bu temenniyi kabul eden komisyonumuz (ö-
zel) ve (tüzel) kelimeleri yerine (hakikiye 
hükmi şahıslar) tâbirini kullanmış bulunmakta
yız. 

Arkadaşlarım, kanunun. birinci maddesi ko
misyonumuzca bugünkü ihtiyaçlara cevap vere
bilecek bir tarzda hazırlanmış bulunmaktadır. 
Bütün arkadaşlarımızca, intihap dairelerinde 
vatandaşlarla yaptıkları temaslarda, bu kanu
nun bir an evvel çıkarılması ve devam edegel-
mekte olan ihtilâfların bir an evvel halledilme
si arzusu izhar edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın içişleri Bakanının dediği gibi, bu ka
nunun tatbikmda belki ufak tefek arızalar ola
caktır. Bu kânunla kabul edilen metih, ko
misyonca kabul edilen metin, realiteye uygun 
bir metin bulunmakta ve dünkü 2311 sayılı Ka
nuna göre, daha çok arazi üzerinde inzibatidir 
vö asayişi teinin . edecek durumdadır.' Komis
yonca kabul edilen birinci maddenin aynen ka
bulünü yüksek heyetinizden istirham, ederim. 

BAŞKAN ••-!• Mehmet Özdemir. (Reye reye 
sesleri, kâfi sesleri) | 
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MEHMET ÖZDEMİR '(Kayseri) — Arka

daşlar,. arazi üzerinde zilyede 'mütaallik birçok 
hâdiselerle karşılaşıyoruz. 'Zilyed' demek, uzun 
zaman tasarrufla-- mülke sahip olmak demek'de
ğildir. Bu mevzuda töyle haller oluyor ki, bir 
mülk sahibi bâzı esbap doİayisiyle 3 - 5 sene 
bir yere gittiği ve tekrar avdet ettiği zaman 
arazisine zilyed olmuş kimselerle karşilaşiyor 
ve emlâkine derhal tasarruf etmek imkânını 
bulamadığı için mahkemeye gitmesi iktiza edi
yor. Onun için biraz zilyedlik üzerinde durma
mızın icabettiğine kaaniim. Zilyedlik müddeti 
aransın. Evvelce olduğu »gibi, yani 2311 numa
ralı 'Kanunun tatbikmda olduğu ıgibi, tapu yok
sa, zilyedlik müddeti, alım satım vesikaları 
aranması iktiza eder. -Bunlar arandığı takdirde 
ihtilâflar olmaz. Benim şahsi 'gjörüş ve kana
atim bundan .ibarettir. Aksi takdirde bu ka
nundan! mütevellit birçok mağdurlar meydana 
igetirmiş olacağız. Zilyedlik müddetinin aran
ması ; olmadığı takdirde tapu aranması, daha 
olmadığı takdirde hususi alım, satım gibi vesi
ka aranması iktiza eder kanaatindeyim. 

Mâruzâtım.bundan ibarettir: , 
BAŞKAN — Muhit Tümerkan, sual mı sor

mak istiyorsunuz? 
MUHİT TÜME&KAN (iSinob) — Efendim, 

kanunun Anayasaya tam mânasiyİe tevafuk et
tiğini iddia etmek mümkün olmadığı, verilen 
izahattan anlaşılıyor. Fakat Hükümet, asayişin 
temini bakımından şimdilik başka imkânı görü
lemediğini ve bu sebeple kanunun kabul edil-' 
mesi lâzımgeldiğmi ifade etti. Bunu btigüıı için 
kabul etsek bile, yakın bir zaman içiride, cür-
mümeşjhütlarm süratle görülmesi gibi bir yol 
tutulması veya iş ihtilâflarında, i§ı dâvaların
da süratle karara varan son kurulmuş iş mah
kemeleri ıgibi meseleyi daha cezri şekilde ve sü
ratle halledecek ve iki tarafı da tatmin edecek 
kararlar vere'cek mahkemelerin tesisi için bir' 
kanun getirmek kararında mıdırlar T Bu husu
sun tavzih buyurulm âsmı Hükümetten' rica edi
yorum. '.:••••• 

BAŞKAN — Bü-madde dolayisiyle sual so
ruyorlar'efendim. ' rr 

Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÜTFİ KAKA-

0SMANOÖ-LU (Manisa) — Muhterem arkadaş
lar; sanıyorum ki çok vazıh konuktum, Anaya
saya aykırıdır demiş değilim. Bilâkis' Sinan Te1-
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kelioğlu arkadaşımıza cevap olarak: «Anaya
saya muhalif tarafını görmüyorum.» dedim. 
"- 'Sonra, • «vakıa tam tatmin edici bir kanun 

değilse^ d e - çünkü öyle tasavvur edecekler bu
lunabilir - eskisine nispetle çok ileri bir kanun
dur» dedim. Hakikaten eskisine nispetle çok 
ileri bir kanundur ve Anayasaya muhalif taraf
larını da bilmiyorum, ileride araziahtilâflarım 
«saslı olarak halledecek olan İşçi Mahkemeleri 
Kanunu >gıbi bir kanun getirecek miyiz, getir-
nîiyecek iniyiz î sualine şimdi muhatap. oluyo
rum, bunıin için bir şey düşünmüş değiliz. Dü-
ş/iindüğüniüz şey, tadil edilecek olan bu şeklin 
ibir ân evvel elimize verilmesidir. ' 
.ü (BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
di. Sön söz milletvekilinin olduğu için sözü İz
zet Akçal 'a veriyorum. ' ' 

-, İZZET, AKÇAL (Rize) —.Efendim, henüz 
bir meslek haline gelmemiş bulunan nahiye mü
dürlerine böyle mudil bir işte salâhiyet tanıma
nın doğru blmıyacağı kanaatindeyim. Komisyon, 
esbabı mucibesinde bu hususu arizü amik tetkik 
etmiş bulunmaktadır. Fakat ben, komisyonun ser-
dettiği mütalâayı hiç de yerinde ve realiteye uy
gun görmüyorum. Bir kazanın başında bulunan 
idari otoriteyi temsil eden kaymakamın idaresin
de yüzden fazla köy bulunmuş olabilir. Tahki
katı bizzat kaymakam yapmıyacaktır, kaymaka
mın tevkil edeceği bir zat tahkikatı yapacaktır. 
Bu şahıs nahiye müdürü olabilir. Nahiye müdü
rü, idari sahada halkla daha fazla temastadır. 
Bu itibarla-teslim etmek lâzımgelir ki, tesir al
tında daha fazla kalabilir. Kaymakam, oldukça 
bilgili, teması daha az ve tesirden daha ziyade 
uzak bir makam işgal etmektedir. Bu itibarla 
nahiye müdürlerine bu salâhiyeti vermek tehli
keli olur kanaatindeyim. Kaymakam veya valiye 
bu salâhiyeti tanımalıdır. Mudil bir hâdisede kül
türü, hukuki bilgisi müsait olmıyan, o mevkie 
gelmek için kendisinde hukuki bilgi aranmamış 
olan bir şahsa salâhiyet vermek, bizi daha ziya
de ağır hâdiselerle karşı karşıya bırakabilir. 

, Bu kanunu koymaktan kasdımız nedir? ihti
lâfları önlemek imkânını bulmak. 

PERTEV ARAT (İzmir) — Muvakkaten. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Evet muvak

kat zaman için. Bir hayli tatbik ettik, beyefendi. 
GayrimenkuJ muayyen bir şahsın elindedir. 

Tasarruf etmektedir. Hukuki bir sebebe istina
den tasarruf ediyor veya hukuki bir mesnet ve 
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bir vesika yok; fakat uzun zamandan beri tasar
ruf ediyor.! Bir şahıs geliyor. Buna tecavüzde 
bulunuyor. Haliyle gayrimenkul elinde bulunan 
şahıs buna mukavemet gösterecektir. Biz böyle' 
bir otorite yaratmak istiyoruz ki, muvakkat za
man için* kaza merciinden karar sâdır oluncaya 
kadar bu ihtilâfı durdursun. Bununla nahiye mü
dürünü tavzif edersek, iyi bir hukuki bilgiye sa
hip olmıyan nahiye müdürü isabetli bir karar 
veremez. Şahsi tatmin edemez, bunun neticesi 
olarak da, şahıs tatmin edilmediği için karşı koy
makta, tecavüzde ısrar gösterir ve asayişi ihlâl 
edici fiiller de kendiliğinden bu suretle doğar. 
Onun için rica ediyorum, Adalet Komisyonu bu 
işte ısrar göstermesin, nahiye müdürlerinden 
bu yetkiyi alalım, kaza kaymakamına, valiye ta
nıyalım. Çünki kararları .katidir. Nahiye müdü
rü hataya düşerse daha ziyade asayiş bozulmuş 
olur, asavisi, bozacak hâdiseler, çıkar. 

BAŞKAN — E fendim, başka, söz istiyen yok
tur. Başka söz istiyen olmadığına göre kifayeti 
müzakere takririni de reye koymuyorum. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... . . -

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Bir tadil teklifimiz var. 

Yüksek Başkanlığa 
. Birinci maddeye ikinci fıkra olarak aşağıdaki 

metnin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Çorum Milletvekili Mardin Milletvekili 
Hüseyin Ortakçı oğlu Dr. Kemal Türkoğlu 

Fıkra: İhtilaflı yere ait tapu senedi ibraz 
eden kimse zilyed sayılır. 

(Olmaz sesleri). 
BAŞKAN—Komisyonun bir diyeceği var 

mı efendim? 
ADALET Ko. SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN 

(Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, biraz ev
vel birinci maddeyi geniş olarak huzurunuza ar-
zetmiş bulunuyordum. Bu madde, hüsnüniyet 
sahibi ve hakiki zilyedi korumak için konmuş 
bir maddedir. Mülkiyet hakkında karar veren 
bir madde değildir. Bir mahkeme dahi kendisi
ne men'i müdahale dâvası geldiği zaman, elin
de açıkça bir tapu olduğu zaman dahi, birinci 
celsede bir karar verememektedir. Tapularımı
zın bâzan hilafı hakikat, bâzan da mahkemelerde 
hükümsüz kalmış olduğu çok zaman meydana 
çıkmaktadır. Mülkiyet üzerinde bir karar veril-
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menus" olduğuna göre, idari merciler tarafından I 
verilmiş olan bu karardan dolayı: vatandaşları-' 
mızm işi. kökünden halledecek olan mahkemeye 
gitme salâhiyetleri bakidir. Binaenaleyh bu tak
rir bizce yerinde değildir, komisyon kendi met
ninde ısrar etmektedir, takririn reddini talep I 
ederi:?. • ~ 

CAHH) ZAMÂNĞİL (Trabzon) — Bir su
alim var. Birinci maddede hem «elinde bulun
duran» tabiri var hem de «zilyed» tabiri var.' 
Bunlar ayrı mânada mı yoksa aynı mânada mı
dır? Ayın ise ayrı ayrı kelime kullanılmasının 
mânası ne olabilir? 

ADALET Ko. Sö,' SEMİ ERGİN (Devamla) 
— Aynı mânadadır. 

.CAHİD.ZAMANGÎL (Trabzon)'— O halde 
değiştirmeyi, mümkün görür müsünüz? ; 

ADALET Ko. Sö, SEMİ ERGİN (Devamla) 
— Kanun tekniği bakımından değiştirmek müm
kündü:». ^ • . . . . 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Bu maddede «o gayrimenkulun bağlı bulundu
ğu idare âmiri tarafından» deniyor. Bundan 
maksat nedir ve buna Nahiye müdürleri de dâ
hil midir? 

ADALET Ko. Şö. ŞEMÎ ERGİN (Devamla) 
'— Bir ilçede bucak teşkilâtı da mevcuttur.. Bu
caklara bağlı bulunan köylerin mülkiye âmiri, 
en. yakın bucak müdürüdür. Bir de merkez il
cesine bağlı köyler vardır ki hiçbir bucağa bağlı I 
değildir. Bunların en yakın mülkiye âmiri de 
kazanın kaymakamıdır. Diğerlerinde, bağlı bu
lundukları bucak müdürleri en yakın mülkiye 
âmiridir. . ' * 
• FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

—'•••• Sekizinci madde ile iş nahiye müdürüne veril
miş olduğuna'göre,' bu yetki; kaymakam tarafın
dan işin'tetkikine mâni mi, değil mi? 
. BAŞKAN -^ Bu, beşinci maddeye aittir. • j 
•• ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ; SEMİ 

ERGİN (Devamla)— 'Hazırlanmış olan metinde. 
vali, kaymakam, bucak müdürlerinden'bahse-1 

derken verilen karaliarm kesin olduğundan balı 
«edilmektedir. 'Bucak müdürlerine bir tahkikat 
yetkisi'tanınmıştır. " 

Arkadaşlar, bucak müdürlerinin verdikleri 
kararlar kesin olmasın, kabili itiraz olsun der
lerse, bunun müzakeresi, 'diğer maddelerde 
mümkün olabilir şeklinde arzıcevap etmiştim j 
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HÜSEYİN ORTAKCİOĞLU' (Çorum:) :•---

Efendim; müsaade ederseniz, burada bir endi
şem vardır, bil endişemi arzetmek istiyorum, .. 

Takririmizde endişemiz ifade edilmiştir. ,r ' 
Diyoruz ki ; zilyed olduğunu iddia eden kini; 

s.e, ziiyedliğini ispat ederse kendisine bu' gayri
menkul teslim edilir, sair kimselerin, tecavüzü 
def'edilir. Hüküm budur. " ' ...-.•..' 
' Halbuki bizim hukuk sistemimizde ve Mede
ni Kanunumuzda mülkiyetin ispatı tapu ile müm
kündür,- deniyor. Şimdi'tapu ibraz edön kim
seye sen mahkemeye git, tapu ibraz -edemiyen 
kimseye de, sen şerirliğine devam et, mütecaviz 
ligine devam et diyoruz.' Hak sahibi olan adara 
iki sene mahkemede bir sene' de temyizde dâva
sının neticesini bekliyecek." Yani'üç sene sonra 
ancak malına sahip olabilecektir. Metni komis
yonun teklif ettiği sekide kabul-ederseniz' mak
sada tamamen aykırı olur. Sebebi şudur: Mak
sadımız tecavüzü menetmek, ihtilâfı idari olarak 
halletmekten ibaret olduğuna göre, tapu sene-/ 
dini ibraz ettiği zaman onun hakkı 'tanınacak,. 
öteki adamın tecavüzü def'edilecektir. Bu suret
le ihtilâfı daha kolay bir şekilde, hallederiz.' Yok^ 
sa iki tane yalancı şahit sağlanmak suretiyle, 
mal sahibini malından kovmak yetkisini nahiye-

müdürüne veya kaymakama taınmamalıyız.' Mâ-. 
ruzatıra budur arkadaşlar. • : ' . , • • • 

MUHİDDÎN ERENER (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kanunla güttüğümüz gaye; şim
diye kadar birçok arkadaşlarımızın söylediği 
gibi, haklıyı haksızdan - tefrik,' malı ' haksızın 
elinden alıp hakkya vermek 'değildir.' (Ya-ne 
sesleri)) Müsaade buyurun...• Bu meseleyi bura
ya getirirken, mahkemelerin haklı ve . haksızı 
tefrik yetkisini kâmil olarak tanımakla beraber, 
memlekette huzursuzluk, tevlit eden.halin, im
kân' dairesinde hallini temin etmek . gayesini 
gütmekteyiz. . , . . , . , . . , r .-. ... 

Arkadaşlar, mesele şudur; Eğer bu memle
kette kuyudu tasarruf iye mükemmel olsaydı, 
eğer bu memlekette her mal sahibi arazisinin 
sahasının hudutlarını tam- mânasiyle gösteren 
bir tapu senedine sahip bulunsaydı, bu Yüksek 
Meclis bu gibi abes şeylerle iştigale lüzum gör-
miyecekti. Fakat bugün "memlekette 'hâkimlik 
veya avukatlık yapmış olan arkadaşlar ve bu 
işlere' hususi alâka göstermiş olan arkadaşlar 
yakınen bilirler ki, hâlâ ' bir kısım arazi temeş-
sük senetleriyle, bir kısım arazi, sipahi senetle-
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riyle, bir kısım arazi ferman ve iradei seniyeler
le, diğer bir kısrm-.arazi ise-hükümden sakıt ol-, 

•• ttmş tapu senetleriyle tasarruf edilegelmektdir. 
Eldeki muntazam tapu senetlerinin nereden 
başlayıp,-nerede bittiğini tesbit etmeye imkân 
yoktur. Mahkemeler bu gibi hallerde uzun za
man uğraştıktan, keşifler yaptıktan sonra hu
dutların nerelerden ibaret olduğu hakkında, ka r 

rar verebilmektedir. 

; Bu memlekette, elinde 30 dönümlük bir ye-
.rin tapusu bulunan bir kimse, hududun, şura
dan, başlar, burada biter, diye gösterilmesinden 
bilistifade, binlerce dönüm arazyi tapusu içine 
almak ister, uzun seneler böyle geniş araziye 
tasarruf etmek istiyen insanlar vardır. 

Arkadaşlar denemez ki;. bu kanun çıktıktan 
sonra hiçbir. adaletsizlik, hiçbir; haksızlık olmı-
yacaktır, herkes bu kanunun tatbikatından 
memnun ve mesrur olacaktır.. Hayır arkadaşlar. 

Bu kanun, haksızlığı asgari hadde indirip, 
asayişi ihlâl eden, araziye tecavüz edenleri men
etmek' "için • getifilmiştir. Bu zarureti göz önün
de bulundurduktan sonra' artık arzettiğim gibi 
kıymeti hükukiyeleri şüpheli tapu senetlerini 
ve karineleri kanunun tatbikatına mesnet ola
rak kabul etmek imkânı olmamak lâzımgelecek-
tir. Eğer bu şekilde hudut tâyin etmek suretiyle 
mülkü •tesbit edemiyeu tapu senetlerini kabul 
edecek olursak,- bit takdirde kânunun faidei 
ameliyesi kâlmıyacaktır arkadaşlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Kal
masın. • \ 

; M U Ö D B İ N E R E N E R (Devamla) -— Müsa
ade "buyurun arkadaşlar, Sinan Tekelioğlu (kal
masın) buyuruyorlar. Arkadaşlar işin hisse ta-
hammüKTyoktur, Yüksek Meclisin vazifesi, bu 
memleket realitelerinin doğurduğu ıstırapları 
tetkik edip, o ıstırapları en ehven bir şekilde 
izale etmektir. 

.-.7 Arkadaşlar, bu bir zarurettir, memleket ih
tiyâcıdır, bunu yapmaya bu Meclis, vazifelidir. 
Hepimizin dairei intihabiyelerinde herkes ada
letle ye en.ehven birşekilde haksızlığın hail edil
mesini beklemekledir. 

, Mâruzâtım bundan ibarettir. 
.?..,v..,;.BA^ffi^^ (Reye, reye 
.sesleri) Müsaade buyurun efendim, (gürültüler) 
•Arkadaşlar müdahale etmeyin. 
\ : TsUA^f BAŞOL! (Zonguldak) ~ Beye, reye. 
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KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — B u arka-^ 

daşa ceza verin, daima müdahale etmektedir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. . 
Buyurun Emrullah Bey. . 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; ben bilhassa son verilen 'takrir 
üzerine söz aldım. Muhiddin Erener arkadaşımı
zın anlattığı gibi, eğer hakikaten bu memlekette 
tasarruf vesikaları istediğimiz tarzda olsaydı' ve 
bu memleketin her tarafında hâkimlerimizin bir 
ihtilâfı hemen yetişip halletmesi mümkün olsay
dı biz böyle bir kanunun müzakeresiyle meşgul 
olmazdık. Fakat memleketin bünyesine göre hâ
diseleri düşünmek lâzımdır. Bu arazi ihtilâfla
rından dolayı bu memlekette bir çok fena va
ziyetlerin doğduğunu hepimiz biliyoruz.-

Şimdi arkadaşlar, idare âmirlerine verdiği
miz salâhiyet şudur : Bir fiilî vakıa vardır. 
İdare âmiri bir fiilî vakıayı tesbit etmiş, filân 
adamı zilyed olarak görmüştür. Şimdi biz bu, 
zilyedlik vaziyetindeki araziye bir tapu sene
diyle müdahale etmek veya,hakkını aramak is
tiyen adamın tapu senedini bir nahiye- müdü
rüne veya kaymakama tatbik ettirip bu işi mül
kiyet tarzında hallettirmek yoluna gidemeyiz. 
O zaman mahkemelerin vezaifini idare âmirle
rine vermiş oluruz. Binaenaleyh tapıı ibraz et
tirmek ve tatbik ettirmek gibi vazifeyi idare 
âmirlerine vermek tarzındaki bu-takrir yanlış
tır. 

Mesele şundan ibarettir : İdare âmirleri an
cak fiilî vaziyetler üzerinde karar verebilirler. 
Hukuki vaziyetlerin tâyin ve intacı mahkeme
lere aittir. Düşününüz bizim tapularımızda hu
dutlar nasıl yazılmıştır?. Sağma Mehmet'in, 
soluna Ali'nin tarlası, arkasında bir dere, önün
de yol diye gösterilmiştir. Bu hududun hakika
ten zilyedin sahip olduğu yere mutabık olduğu
nu takdir etmek, idare âmirlerinin eline bırakı
labilir mi?. Şu halde bu "verilen takrir yanlıştır. 
Bunun reddini rica ederim. . . " -

Sonra arkadaşlar, ikinci husus da şudur. Ha
kikaten nahiye müdürleri gibi kültürleri az olan 
arkadaşların..; ' , . . • . 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşunuz.. 
HÜSEYİN- ORTAKÇIOĞLU (£orum) — 

Asgari lise mezunu. 
EMRULLAH NUTKU (Devamla) ~~ Madde 

üzerinde konuşuyorum. Birinci maddede değil 
miyiz 1 
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'Nahiye müdürlerini kösin karar vermek gi

bi bir duruma sokmak da doğru değildir. Ö iti
barla ben: de göyle bir teklif yapıyorum. Vali
lerin ve kaymakamların kararları kesin olsun, 
fakat, nahiye müdürlerinin kararma bir itiraz 
•vâki olduğu takdirde, kesin kararı kaymakam
lar versin. Hiç olmazsa maddenin böyle bir fık-* 
ra ihtiva etmesi veya 8 nci maddede bu gayenin is
tihsal edilmesi lâzımdır, 

:: BAŞKAN — Maddesi var. 
Müzakerenin kifayeti hakkında takrir var

dır. Okutuyorum. 

Yüksek-'Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddenin oya arzını arz 

ve teklif ederiz. 
Çankirı Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Celâl Otman Suat Başol 

BAŞKAN —̂  Birinci madde üzerinde,mü
zakerenin kifayetini oyunuza arzediyorum. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Kifaye
tin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞÇAN •— Aleyhinde konuşacaksanız bu-
;yurum ; 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, hakikaten üzerinde konuştuğu
muz madde çiftçinin ekserisinin elinde bulunan 
arazinin belkemiğini teşkil eder, Bunun için bu 
madde üzerinde kifayeti müzakerenin aleyhiri-
deyim. Böyle mühim bir mesele üzerinde kifa
yeti müzâkere takriri doğru değildir. Bir de
fa bir insanın tanınması için elinde nüfus kâğı
dının olması lâzımdır. Bir arazi için de tapu 
senedi olmak lâzımdır. Tapu olmadıkça arazi, 
nüfus olmadıkça şahıs tanınmaz. (Kifayet hak
kında sesleri). 

BAŞKAN — Esasa giriyorsunuz. 
SABRI ERDUMAN (Devamla) — Anlata

cağım, istirhamım şudur : Bu kifayeti müza
kere takririnin reddini teklif ediyorum. 

BAŞKAN—-Müzakerenin kifayetini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Tadil ve ilâve teklifleri var efendim, okutu
yorum/: 

(Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu ve Ço
rum'Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'nun öner
gesi tekrar okUndut) 

|;,-•;. ,•',,,;,.:.vf, •,'•.'.•;: Yükşefc Başkanlığa••v.j* v.;:.:'4-
..... ; Birinci maddenin şu şekilde tadilini tfeMif 

ederim. C 
izzet Akçal 

i Madde 1. — Hakiki veya hükmi bir şahsın 
elinde bulundurduğu gayrimenkule başkası ta
rafından tecavüz ve müdahale edildiği takdirde 
o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden fazla 

] olduğu takdirde içlerinden her hangi birinin 
müracaatı üzerine o gayrimenkulun! bağlı bu
lunduğu mahallin vali veya kaymakamı tarafın
dan aşağıda yazılı hükümler dairesinde bu te
cavüz ve müdahale defi ve gayrimenkul zilyedi
ne mahallen teslim olunur. '-\ 

Zilyedine teslim olunan gayrimenkule ba§-
' kalan tarafından vukubulacak tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın der
hal menedilir. 

BAŞKAN — Efendim, tadil, ilâveye naza
ran daha aykırıdır. Onun evvelâ nazarı, dikka
te .alınması hususunu reyinize arzedeceğijn. 
(Hangisi? sesleri). Efendim, iki tekljii yapılmış
tır. Şimdi okuttum, birisi tadil, diğeri ilâve 
hakkındadır. (Anlaşılmadı sesleri). Tekrar oku
talım efendim. - , 

t FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) ~ 
Bu teklif hakkında söz istiyorum. 
• • '(Rize Milletvekili İzzet Akçal'm tadil tekli
fi tekrar okundu.) 

BAŞKAN.—- Bu önerge ile, (idare âmiri) tâ-
. biri (kaymakam veya vali) olarak.tasrih edili
yor. (Nahiye müdürü) hükümden kaldırılmış bu
lunuyor. 'ıV :; 

;; İZZET AKÇAL (Rize) — izahat verece-
Mğim. (Gürültüler). &*.•...)'•'•'$ 
i BAŞKAN — Takririn dikkata alınmasını ka» 

I h ' • • îbul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Komisyona redaksiyon için verelim mi? 

; ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
, ERĞlN (Manisa) — Metin olarak aynen kabul 
»ediyoruz. 

i BAŞKAN—Şimdi maddeye ilâve yapılması 
hakkındaki takriri tekrar okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu ye 

, Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu 'nun öner
geleri tekrar okundu) ^; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
İlâve yapılması kabul edilmemiştir. Maddeyi ta~ 

I dilli şekli ile okutuyorum. 
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'- MADDE 1.'— Hakîkî' veya hükmi bir şalısın 
elinde bulundurduğu gayrimenkulc başkası tara
fından tecavüz ve müdahale edildiği takdirde o 
gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden fazla ol
duğu takdirde içlerinden her hangi birinin mü
racaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı bulunduğu 
mahallin vali veya kaymakamı tarafından aşa
ğıda yazılı hükümler dairesinde bu tecavüz ve 
müdahale def i ve gayrimenkul zilyedine mahallen 
teslim olunur. 
i-Zilyedine teslim olunan gayrimenkule başka

ları tarafmdan.vukubulacak tecavüz ve müdaha
leler yeni bir tahkikat yapılmaksızın derhal 
menedilir. 
; MTJHÎDD® ERENER (İzmir) — Kanun 
tekniğine, ait; bir nokta var, onu arzetmek istiyo
rum.-,.;..-,...;.,.., ,.':r ,.' .; • .... '...• . 

Arkadaşlar, maddede «bir şahsın elinde bu
lundurduğu»' diye geçiyor, bunun bu şekilde ol-

, mâsında mahzur: vardır «hakikî veya hükmi şa-
'hısjarın ellerinde bulundurdukları» denilme
sinde; yani cemi sıgâsiyle «bulundurdukları» şek
linde yazılmasında fayda vardır. Bunun bu şe
kilde tashih edilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN— Komisyon ne diyor? 
^ADALET; KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Kabul ediyoruz. 
: ,>AVNİ.':BAŞMAN (İzmir) — Kaymakam ve 
vali,, sekimde takdim ve tehir yapılmasını rica 
ediyorum. , 

v\ 'BAŞKAjN— Komisyon bu tebdili de kabul 
ediyor muf ' ; 

''*; AİDALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ER'GİN (Manisa) — Buna da muvafakat edi
yoruz. 

BAŞKAN — Maddenin son şeklini tekrar 
okutuyorum. 

Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hakikî veya hükmi şahısların • 
ellerinde bulundurdukları gayrimenkulc başkası 
tarafından tecavüz ve müdahale edildiği takdirde 
o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed birden fazla 
olduğu: takdirde içlerinden her hangi birinin > 
müracaatı üzerine o gayrimenkulun bağlı bulun- ' 
duğu mahallin kaymakam veya valisi tarafından 
aşağıda yazılı hükümler dâiresinde bu-tecavüz ve 
müdahale def'i ve gayrimenkul zilyedine mahal
len teslim olunur. ; : ! , - : ' : • 
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Zilyedine teslim olunan' gâyrimehküle balta

ları tarafından vukübulacak tecavüz, ve müda
haleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın derhal 
menedilir. '••'• -.-.'• 

BAŞKAN — Bu okunan tâdilli ve ilaveli şek
li reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Tecavüzü menedilen kimse 
bu gayrimenkulde vücuda getirdiği her türlü 
ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak 
umumi hükümler dairesinde mahkemeye müra
caat edebilir. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar; bu kanunla gözetilen gaye, nizaları or
tadan kaldırmaktır. Halbuki bu ikinci madde 
bu haliyle nizaları deyam ettirir durur. Mese
lâ her hangi bir çiftçinin elinde bulunan bir 
tarlaya, sürülmüş, hazırlanmış olan bir'yere 
diğer birisi tecavüz eder ve tohum, serperse, 
gayrimenkul hakkında müdahalenin men 'i te
min edilse bile, o ekilmiş ekin yüzünden on
ların münazaaları kesilmiş olmıyacaktır. . 

Bu madde iki safha arzediyor : Birisi, gay
rimenkulun zilyedliğine tecavüz. Bu tecavüz 
menedilir. Çünkü kanun yoluna müracaat et
memiş, kendi zoru ile müdahale etmiş ve mene-
dilmiş. Diğeri, gayrimenkul üzerinde müteca
viz tarafından husule- getirilen zilyedlikler. 
Bunun için mahkemeye gidilmek meselesi var
dır."-'Esasen bu kanun mahkemelerin uzun müd
det sürüncemede kalmasını ve tarafların bu 
suretle zararlı olmasını önlemek, asayişi sağ
lamak ve zorbalığı kaldırmak gayesine mâtu-
fen yapılmıştır. Bu zilyedlik böyle mahkeme
ce halledilsin denince yine münazaa devam 
edip duracaktır. 

Arkadaşlar madde şöyle tertip edilirse, ben-
denizce çok yerinde bir hareket ihtiyar edil
miş olur : (Tecavüzü menedilen kimsenin bu 
gayrimenkulde vücuda getirdiği ekin, yapı 
ve saire gayrimenkulle beraber zilyedine tes
lim edilir.) Bu sarahat- verilmelidir. Ondan 
sonra da şöyle bir fıkra ilâve, edilmelidir^-.(Ka
nun yoluna baş vurmadan kendi zorunu kulla
nan mütecaviz bu zilyedler üzerine bir hak id
dia edemez, bunlar zilyedin olur.) 

Arkadaşlar, ikinci fıkrada mütecavizin hak
sızlığı sarih ve, katidir. Fakat icabında mahke
meye gittiği vakitlerde o gayrimenkulun belki 
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de kendisinin olduğunu ispat edecektir. Bu 

•4iUs^sta/:m^ ve: hiçbir tet-
•-fâkövıji-alıÖİ''';'';ölıhadîui' haksızlığı mütebariz bulu
nan cihet, kantin yoluna müracaat etmeyip 
de kendi kudretiyle tasarruf etmesidir. Onun 
'î^iıi'bu ziyadelik üzerinde bir hak idçlia etme-
riıeli ve, husule getirdiği fazlalıklar da. zilye
din olmalıdır. Bu hususta bendeniz bir tak
dir takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar
kadaşlar, Yusuf Karslıoğlu arkadaşımızın ikin
ci, madde hakkındaki mütalâaları komisyonda da 
tetkik edilmiştir. Arkadaşımız buyuruyorlar 
ki, bir gayrimenkul üzerinde ihdas edilen ekim 
ve saire hakkında bir karar verilmezse ihti-

. lâf deyam eder gider. Asayiş temin edilemez. 
Halbuki arkadaşlar gayrimenkul sahibine tes
lim edildikten sonra ihtilâf çıkması veya ih
tilâfın devam etmesi, tecavüzün tekerrür etme
si demektir. Çünkü burada her hangi bir şahıs 
mevcut karara rağmen tekrar tecavüz edecek 
olursa bir mütecaviz gibi ceza görecektir. Buna 
dair aşağıda maddeler vardır. Müdahale me-
nedilmiştir, mahkeme kararını vermiştir, teca
vüz şekli ne olursa olsun ağır ceza ile teczi
ye edilecektir. Taraflar aralarında anlaşır, kar
şı taraf gayrimenkulu alırsa bu başka. Teca
vüz lışlind e veya tecavüzün devamı lıalinde 
jnevzuubahis olacak hususat diğer, maddeler
de müeyyide altına alındığından arkadaşımı
zın endişelerine mahal olmadığına işaret etmek 
istiyorum. Bu sebeple yaptıkları teklife de ar-
tık mahal yoktur. 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Hangi 
maddedir onu bertaraf eden? 

KEMAL EREN (Devamla) —... Arzedeyim 
efendim, 7 nei maddedir. 7 hci maddeyi okuyo
rum: ; • % ' 

Madde 7. — Tecavüzü defi edilen kimse malı-
keme ̂ kararı ile kendine teslim edilmeksizin o 
gayrimehkule tecavüz ederse birinci maddeye 
göre tecavüzü defi edilmekle beraber sulh' mahke
melerince iki aydan altı aya kadar hapis cezası
na mahkûm edilir. 

Eğer bu tecavüz içlerinden velev birisi silâhlı 
J1 olan bir kaç kişi yahut silâhlı olmasa'bile öri'ki-
1 şi&eir fazla şahıslar tarafından ika olunursa vâlti 

aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. Bu 
^€â^ar : âee le ' olarak rüyet olunur.'- ....:/. 

•e-:1 "Arkadaşımız^diyor ki, menkul mâllar hakkın- J 
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da "hmkarar"verilmezse ihtilâf devam edecektir. 
Artık ihtilâf demek, ikinci bir-; tecavüz -demektir 
ve- 7 -. nci -madde l ile bu, müeyyide altına alınmış
tır ve hapis cezası ile tecziye hükmü konmuştur. 
Binaenaleyh,' ihtilâf mevzuubahis olamaz. İhtilâf 
olursa ikinci defa tecavüz demektir ki bu suret
le bu iş halledilmiştir. * . 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Arkadaşlar,. kanunda bâzı' kelimeler kullanı
yoruz ki bu kelimelerin mefhumu bizce meçhul
dür. Şimdi mefhumu meçhul/olan kelimeler ya
rın idare âmirleri tarafından tatbik edilince bu 
mefhumun mânasını nereden bulacaklardır? Me
selâ burada iki kelime var (zilyedlik). ve (meni 
müdahale). Zilyedlik kelimesi türlü türlü tefsir 
edilebilir. Zilyed deyince 1 sene, 3 sene, 5 şene. 

BAŞKAN—-Kemal Bey lütfen ikinci madde 
üzerinde konuşun. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Sonra meni müdahale bir tebligatla mı yapıla
cak, yoksa jandarma ile mi olacak? 

Arkadaşlar yapılacak kanun mühim bir ka
nundur. Aşağı yukarı 16 milyonu alâkadar eden 
bir kanundur. Onun için bu kelimden yerli ye
rine koymak ve mânalandırmak lâzımdır.. 

BAŞKAN — Bu hususta bir teklifiniz var mı? 
YUSUF KARSLIOĞLU; (Yozgad) — Söz 

istiyorum. . ' . . ; • . " : 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Yusuf Bey müsaade buyurun, 

Halil Bey konuşsun. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HALİL 

ÖZYÖRÜK (İzmir) ~ Muhterem arkadaşlar, 
ikinci madde üzerinde Yıısuf' Karslıoğlu arka
daşımızın teklifini dinledik. Bu teklif iri • tama
men' kanuni mevzuata aykırı olduğunu söyleme
me aflarını rica ederim. :^: i :.:-

Bir kere gayrimenkul pizerinde. ekilmiş bu
lunan tanenin, mahsûlün,' tohumun teriebbüt 
edip etmediğine, hasat vaziyetinin gelişip; geliş
mediğine göre verilecek hüküm, hasat .zamanı
na" kalması icabettiği takdirde, tarla; :} teslim 
edilmiş bulunduğudur. Asıl sahibine,bu, takdir
de ecri misil lâzımgelip gelmiyeceği meselesi; 
bu hüsnüniyet ve suiniyet J esasın a^rgöre, < /ecri 

.."onisil mi lâzım, tazminat iriı icabeder? 'Bunlar 
bir kere •mahkemece,, •', b i r Jtâkimih, mevzuatı ka-
nuniyeyi tetkik ederek ona göre . halledeceği ve 
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bîr.hükhıc bağlıyacağı işlerdir. Oiıdaıı,sonra'J;>ir I 
gayrimenkul: üzerinde : bir tesisat vücuda geti
rilmiş, bir apartman yapılmış, olabilir. Meselâ 
bîr araziye ağaç-garsedilmiş, meyva ağaçları, di-
kihniştir,: bunların bedelleri ne olacaktır, nasıl 
tespit'' edilecektir, sökülecek, midir, sökülmiye-
eek midir? O gayrimenkulun ancak .malzeme 
bakımından mı bedeli takdir edilecektir? Bun-
lar bir hukuki ihtilâf, bir dâva mevzuudur ve 
hakikaten mahkemeleri dahi işgal edecek, mahi
yet taşıyan birtakım dâvalardır. Bunları kime. 
veriyoruz, kim halledecektir? .(Kaymakam mı, 
vali mi halledecek bunları ? Burada. asıl gaye ne 
idi? Haksız olarak elinden alınmış olan gayri
menkulu hakiki sahibine, zilyedine teslim et
mekti. Alt tarafı mahkemenin halledeceği iş
lerdir. Bütün bu ihtilâfları bir kaymakama, bir 
idare âmirine nasıl verebiliriz? Zaten bu madde
de bunlar hep zarureten kabul edilmiş işlerdir. 
Yoksa esasen mahkeme dururken idare mercile
rine bu iş verilemez. Niçin bu teklifleri derme-
yan ediyorlar? Bu, bir vaziyetin tespitinden iba
rettir, ihtilâfların hallinden ibarettir. Alt tara
fı mahkemelerin dairei salâhiyetine giren işler
dir. (Ekseriyet yok sesleri). 
- • BAŞKAN 4 KaMıoğlU. * 

YUSUF KABSLIÖĞLU (Yozgad) — Arka
daşlar, esasen ybü fevkalâde bir 'kanundur; ta
biî bir kanun değildir ve (bu zaman için lâzım
dır. Şimdi sayın komisyon başkanı buyuruyor
lar ki; ecrimişil mi •'lâzım/gelir, yahut ibu nasıl 
olur? Zaten iriı iş .mahkemeye intikâl ettikten 
sonra gayrimenkul üzerinde tecavüzün men'i 
neyi ifade eder? Zorbalık ve haksızlık bariz
dir. Gayri menkuller üzerine " apartman yapıl
dıktan sonra tecavüzün men'i nerede fealır? 0-
mııı;i'çin bendenizce fevkalâde kanunlara fev
kalâde ' hükümler koymak bu zaman için caiz
dir. Arzu ederiz ki bu kanunun'ömnü az olsun. 
Mahkemeler Mfi teşkilâtı, kadroya alır ve ı 
Seyyar hâkimler köylere kadar 'giderse, iş
leri' orada hallederse Ibu kanuna (hacet bile kal
maz: 'Madem ki buna (bugün imkân yoktur, ıbu 
kanuna arzettiğim hükümleri koymak zaruri
dir. 
• BAŞKAN —- Başka söz istiyen ? 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Burada dikkat edilecek bir nokta vardır.; Ada
let Komisyonunun metninde ikinci madde şöy
ledir t «Teeavlzü ineııedilen kimse bu .gayrimen- ! 
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külde vücuda getirdiği her türlü ekim, tesis, ve- • 
değişikliklerden .dolayı ancak umumi hükümler; 
dairesinde mahkemeye müracaat edebilir,» 
. ; Maddenin mânasını daha iyi anlamak: için, 

içişleri Komisyonunun tanzim «ttiği maddeyi 
de okumak lâzımdır: 

(Zilyedliği kaibul edilen kimse, mütecavizin 
bu gayrimenkulde vücuda getirdiği her türlü 
ilâve ve değişikliklerin 15 giin müddetle yedi
emini sıfatında olup Ibünlara el süremez. 

Bu müddet sonra tarafların hak ve zarar id
diaları umumi hükümlere tâbidir.) 

'Şimdi dikkat edilsin.-Görülüyor ki, Adalet. 
Komisyonu metninde tesisten deniliyor ve deL 

ğişikliklerden /bahsediliyor. İçişleri Komisyonu, 
hiç değilse mevzuu /bir miktar anlatmıştır. Ya
ni Ibu on beş gün zarfında (bir yediemin vaziye
tinde olmasını beyan etmiştir. Bendenizce bu 
da kâfi değildir. Bunun hakkında ıbiraz hüküm 
işleyip koymak gerektir. Halbuki Adalet Ko
misyonu metnine gidersek orada (hiçlbir şey kon
muş olmuyor. Yani tesis yapmış, şunu yapmış, 
bunu yapmış adam. Bunların vaziyeti, ne: olu
yor? Benim elimden mal alınıyor, orada tesisa
tım var, eserlerim var, sunum var, bunum var. 
Bana mahkemeye git deniliyor, öteki adamın1 

durumu, yediemin midir, nedir hu muğlâk ka
lıyor. Hiç olmazsa zabıtlara geçsin," tatbikata 
medar olmak için. içişleri Komisyonunun koy
muş olduğu yediemin kaydından neden feragat 
edilmiştir? Bunun izahında tatbikat bakımın
dan fayda mülâhaza ederim arkadaşlar. 

ADALET KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Efendim, Adalet Komisyo
nunca kaleme •alınmış Ibulunaıı ikinci madde, 
gayet vazıh bulunmaktadır. 'Tecavüzü menedr-
len kimse (bu gayrimenkulde Vücuda getirdiği 
ıher türlü iş, tesis ve değişikliklerden dolayı an
cak umumi hükümler dairesinde mahkemeye 
.müracaat e'dehilir. Bunun biz yüzde 95 tatbik 
şeklini1 tarlada, (bulacağız. Yani mütecaviz gele
cektir tarlaya, müdahale edecektir, • fuzuli ola
rak tarlayı işgal edecektir, ve tohumunu saça
caktır. Fakat müracaat üzerine idare âmiri mü-
da'haleyi ımenettiği zaman ekilen tohum kimin. 
olacaktır? Elbette ki; ilk (bakıma haklı olan 
zilyde, hüsnüniyet sahibi olan zilyed; bu tarla
nın sahibi bulunacaktır.: 

Diğer taraftan tohum saçan insan bu saçtı
ğı tohumdan dolayı hak iddia ederse, mahkeme-
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ye gitmesini kabul etmek elbetteki gayet tabiîdir. 
Bu made yüzde 95 tatbik şekli tarlada bulacak
tır. fuzuli olarak saçılan buğday, arpa, mısır. 
tohumları bulunacaktır.' Madde gayet vazıhtır. 
Aynen kabıüühü rica ederim. 

FJERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— içişleri Komisyonu 15 günlük bir yediemin 
vaziyeti .Irasule getirmiştir. Adalet Komisyonu 
kaldırmış. Bundaki hikmet nedir? Maksadım işin 
vuzuhuduî. 

ADALET, Ko.Sö. ŞEMl E^GÎN (Manisa) 
~- burada 15 günlük veya muayyen bir.müddet 
yedieminlik kabulü işi kesin.olarak halletmez. 
Mesele zilyedi vikayedir. 

Burada, madem ki idari merciler bu tarlayı 
hüsnüniyet sahibi zilyede teslim etmiştir, suini
yet salıibi zilyedin elinden çıkartmıştır binaen
aleyh ilk bakımda bu gayrimenkul üzerinde 
suiniyet sahibinin hiçbir hak iddia edememesi 
lâzımıdr. Eğer bir hakkı varsa mahkemeye mü
racaat etsin. Komisyonun buradaki müddeti kal-
dırmasmdaki maksadı, her hangi bir tereddüde 
mahal bırakmamak içindir. 

TEVFİK COŞKUN (Seyhan) — Izrar kas-, 
diyle yapmışsa, meselâ pamuk tarlasına darı ek-
mişşe.pamuk ekmek için darının kaldırılmasını 
mı bekliyecek?. 

ADALE Ko, Sö. ŞEMl ERGİN (Devamla) '• 
— Efendim, maddeler üzerinde birçok noktalar 
serdedilebilir. Elbette bir maddenin tatbikattaki 
bin bir çeşit ihtilâfı halletmesine imkân ve ihti
mal yoktur; Tedvin edilen -madde, bugün tatbi
katta, realitede, bize hizmet edebilecek bir mad
dedir ye ihtilâfları önliyebilecek bir maddedir. 
Kesin olarak tarla üzerindeki ihtilâfları ancak 
bu ikinci madde ile halledebileceğiz. 

BAŞKAN — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Sual sormı-

yacağım, konuşacağım. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Ekini 

kim biçecek? ';;.' 
ADALET Ko. Sö. ŞEMÎ ERGİN (Devamla) 

— Tarla olduğu gibi hüsnüniyet sahibi zilyede 
teslim edilecektir. Ekini kim biçecek buyuruyorlar. 
Ekini eken; ekinden dölayi bir hak iddia ederse, 
mahkemeye gidecektir. ' " ' ' ' •• '•? '• ' ' ' 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad)-~ İş mah
kemeye: intikal:edince altı "ay, bfr sene ihtilâf 
devam'edecek demektir.: ' : • ' ' ..-•" •• 
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ERGİN (Manisa) — Sahibine,teslim edilecek, 
Yani tarla, zilyedine teslim r edilecek, elbette 
ekin de ona ait bulunacaktır. Madde gayet v;V 

İ zıhtır. İsterseniz maddeyi bir daha okuyayım; 
«Tecavüzü menedilen kimse bu gayrimenkuldo 
vücuda getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişik
liklerden dolayı ancak umumi hükümler daire
sinde mahkemeye müracaat edebilir». Madde 
gayet açıktır., 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Mahke
meye müracaat etti, o mahsulü kim kaldıracak. 
Sarahat yok. 

. ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 
ERGİN (Devamla) — Komisyonun kanaatine 
göre madde gayet vazıh. Her türlü müşkülleri 
'önliyecek durumdadır, aynen kabulünü rica edi-

, yorum. 
BAŞKAN — Ahmet Gürkan. 
AHMET GÜRKAN (Tokad) — Arkadaşlar, 

bu madde, mütecavizin ihdas ettiği değişiklik-
; ten dolayı mahkemeye gitmesini âmir bir hü

kümdür. Fakat, mütecaviz bir tesis vücuda ge
tirmiştir ve bunu cebren yapmıştır. Zaten bıı-

, güne kad,ar daima ve daima zayıflar tecavüze 
uğramaktadır.'Fakat mahkemeye müracaat et
tikten sonra gayrimenkulun mülkiyeti üzerinde 

I her hangi bir hakkı olmadığı mahkemece öğ
renilen mütecavizin burada ihdas ettiği hakları 
ona vermek doğru değildir. Eğer mütecavizin 
orada hakkı olduğu anlaşılırsa ve bir şey ihdas 
etmişse mahkemede mülkiyet üzerinde hakkı ol
duğu sabit olacak ve ondan sonra yapmış oldu
ğu işler üzerinde bir hak iddia edecektir. 

Şimdi bendeniz bu ikinci maddenin sonuna 
şöyle bir fıkra ilâvesini teklif ediyorum: «Gayri
menkulun mülkiyeti üzerinde hakkı olmadığı 
mahkemece anlaşılan mütecaviz, ihdas ettiği de
ğişiklikler dolay işiyle bir hâk iddia edemez.» 
Tecavüz eden eğer hakkına güveniyorsa mah
kemede hakkını ispat eder alır. Fakat mülkiyet 
üzerinde hakkı olmadığı halde hem tecavüz eder 
hem de orada bir" tesis vücuda getirirse bu. tesis 
üzerinde bir hak iddia edememelidir. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem ar-
| kadaşlar, birçok ! defalar, birçok arkadaşların 
! açıkladığı gibi/zilyed bulunan bir adam, yani 
' mülk sahibi, meselâ bir araziye sahip bulunan 

ldriıse o araziye istediği gibi tasarruf hakkım 
I haizdir. Böyle zilye'd'buluuduğü bir .araziye dir 

— m — 
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ğcr birisi tecavüz ederse, meselâ muvakkat bir 
tecavüz yapmak suretiyle araziye ekin ekerse 
veya bir arsaya bir başka kimse apartman yap
sa, bilâhara idari mercilere sahibinin müracaatı 
ile vâki tecavüz menedilirse ve gayrimenkul 
zilyedine teslim edilirse, muvakkat tecavüzden 
dolayı ekdiği buğday veya arpa veyahut teme
lini attığı apartman ne olacak?. Mesele budur. 

Şimdi arkadaşlar, bunlar umumi hükümle
re göre halledilir. O zaman hâkim, Medeni Ka
nunun umumi hükümlerine bakar, gayrimen
kulun zilyedi midir, maliki midir bunu tetkik. 
ettikten sonra karara bağlar.- Mütecaviz, bolkr 
mal kendisinin olduğu için haklı olabilir. Fakat 
bu hakkını mahkemede keşin karara bağlata
caktır. Binaenaleyh mahkemeye gittiğinde mah-; 
keme umumi hükümleri açacak, Medeni Kanu
nun umumi hükümleri dâiresinde arazinin ma
liki mi, sahibi mi, tetkik edecek bunu hüsnüni
yetle mi yapmış, suiniyetle mi yapmış, araştıra
cak, araştırdıktan sonra arsa, üzerine yaptığı 
apartmanı suiniyet saikiylc mi, yoksa' hüsnü
niyet saikiyle mr yaptığını tesbit edip-umumi 
hükümler dairesinde hükme bağlıyacaktır. 

Tevfik Coşkun arkadaşımız dedi ki; ızrar 
kasdıdır.'Arkadaşlar ızrar, Ceza Kanuna girer. 
Î5aten böyle bir zilyedin zilyedliğine tecavüz, 
Medeni Kanun hükümlerine girer. Şu halele ız
rar, menfaat kasdiyle olmaz. Izrarda bir men
faat edinme kaseli olmaksızın diğerini zarara 
sokmak kasdı aranır. Meselâ, bir adamın ağa
cını kesmek bir ızrardır. Binaenaleyh ızrar, Ce
za Hukukunda aranır. Bu ızrar kasdmda, yapa
nın menfaatinin aranmaması lâzımdır. Şu hal
de, yani burada endişeyi mucip bir cihet gör
müyorum. Madde, komisyon* tarafından pekâlâ 
kaleme alınmıştır. Kabulünü .bendeniz de kendi 
görüşüme göre rica ve arzediyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, iki ta
dil önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek, Başkanlığa 
ikinci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de kabulünü arz ve teklif eylerim, 
Yozgad Milletvekili 
Yusuf Karslıoğlu 

Maddo 2. — Tecavüzü menedilen kimsenin 
bu gayrimenkulde vücuda yetirdiği ekim, yapı 
ve saire de gayrimenkulle beraber zilyede teslim 
edilir. 

Kanun yoluna baş vurmayıp kendi zörünıt 
kullanan mütecaviz bu zilyedler üzerinde bir hak' 
iddia edemez. Bunlar zilyedin olur. 

Yüksek Başkanlığa , • 
İkinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini teklif ederim. 
Gayrimenkulun mülkiyeti üzerinde hakkı ol* 

madiği mahkemece anlaşılan mütecaviz, ihdas et
tiği değişikliklerden dolayı bir hak iddia edemez, 

. Tokad Milletvekili 
.. :;;; Ahmet Gürkah 

BAŞKAN—, Yusuf Karslıoğlu'nun tadil tek
lifi en aykırı teklif olduğu için evvelâ onu reyi
nize arzedeceğim: Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Ahmet-. Gürkan 'm teklifi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu ilâvenin kabul edilmesini 

dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Alınmamıştır. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. İkinci madde kabul edilmiştir. 
Vaktin gecikmesine binaen Çarşamba günü 

saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,05 

«*§•»— 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI som 
1. — Afyon KaraMsar Milletvekili Gazi Yi-

ğithası'nın, Atatürk Anit - Kahri etrafında süs 
için yapılacak insan, arslan ve sair heykellerifi' 
adedlerinc ve hıınlara sarf edilecek para miktarı* 
ncı dair olan yazılı sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu'nun/yazüı "cevabı (6/601) 

8 . I I I .1952 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Atatürk Anıt - Kabri etrafında süs için ya
pılacak insan, arslan ve sair heykellerin adedle-
rinin ve bunlara sarf edilecek para; miktarının 
yazı;ile Bayındırlık Bakanlığından cevaplandı-
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rılmasını saygı ile arzederim. ,, 
"Aiyöh'Itarahisar illetvckifi 

Gazi Yiğitbaşı 

fr '-
T. ü. ' 

Bayındırlık Bakanlığı 
Hususi Kaleni' 
'Sayı : 166 

3l'. İlİ .1952 

B. M. M. Başkanlığına 
J ' ' Ankara 

v\2\ III . J952 tarih ve'6-601/3259/71İ4 «ayılı 
yazıları karşılığıdır : 

Atatürk Anıt - Kabrinde yapılması düşünü
len insan, arşları ve muhtelif yerlerdeki voliyef-
lorin adedleri ve sarf edilecek para miktarına 
dair Afyon Milletvekili' ' Gazi Yiğitbaşı tarafın
dan verilen, vazıh, soruyu hnzırlanan cevabın ili

şik olacak sunulduğunu say&ıj^rıjnla,ar/ed©rijn. , 
/ "i' ,', „' , "l'. Bayındırlık, 3;ıkam . 

• , ," , ,' ,iv. Zeytinoglu r 

• , Atatürk ^Anıi, - Kabrin etrafında süs iyin • 
yapılacak insan, arslan yo sair heykellerin atled-
lerine vo, bunlara sarfeclÜçcek para miktarına 
dair Afyon Milletvekili Gazj Yiğitbaşı tavaf ni
dan f verilen yazdı «orıı önergesi aşağıda cevap-
laııdırılmıstır : 

Atatürk Anıt - Kabrinde yapılmadı düşünül
müş, insan heykeli 2, arslan heykeli 24, muhte
lif yerlerde röliyef-16 adcd olmak üzere topluca 
42 adede baliğ olmaktadır. 

ITenüî; ihale safhasına intikal etmemiş olan 
bu îglcrin model ve1 yontma bedeli olarak da 
850 000 lir» sarfedileceği tahmin edilmektedir. 

DÜZELTÎŞLEK 

Rıı Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basma yazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır . 

S.sayısı, SanıCe Sulun «Satır Yanlış Doğru 
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1945 yılı 
1945 yılı Kesinhcsapdarınn ait 
u ye unluk 
644 150 080 lira 89 kurur, 

•603 375 773,94 
57 664 277,37 

mahzurların 
379"^93,36 
30 037 

Gezici istasyonların onarma 

214 042,42 
Genel sermayesi 

L 303 233* 
165 485 446 
yoklamalarında 
gönderileceklerin 
C^^Kf^^^oTi^n'-^ 

.23 042,09 
3 071; 69 

5 396 231,42 
11 225,84 

ve Harb Akademisi 
/ 

Afyon 
O'nel 'Kurmak " 
dahil 

1945 yılı yedi aylık 
1945 yılı yedi aylık Kesinhesap-

* 1 arın a ait genel uygunluk 
644 195 080 lira 89 kuruş" l 

603 175 778,04' 
57 564 277,37 

mahzurun 
379 393,3b 
30 027 

Gezici istasyonların işletme, 
onarma 
214 142,42 
Döner sermayesi 

1 033 233 
165 485 446,80 
yoklamasında 
götürüleceklerin 
Geçen yıl borçlan 

23 042, 39 
3 071,59 

5 396 331,42 
14 125,84 

ve 1937 yılında da Harb Akade
misi 
Afyon Karahisaf 
Genel Kurmay 
dâhi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bağlanıklariyle millî saraylar, kasırlar ve köşklerdeki eşya hak
kında İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Meclis 
Hesaplarını înceleme Komisyonu raporuna dair Anayasa Komisyonu raporuna ikinci defa 

: verilen oyların sonucu 
(Rapor kabul edilmiştir.) ' 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Avnı Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
îsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadrı Maksudi . Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Cevaî Ülkü 
Lûtfi Ülküm en 

BALIKESİR 
Vacid.Asena 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu ...• 

Üye sayısı : 487 
VOy verenler : 324 
Kabul edenler : 241 

Reddedenler : 77 
Çekinserler 6 

Oya katıbnıyanlar : l-y:) 
Açık MilletvekiUilderî : 4 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kur kut 
Talât Oran 
Yümnti Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut, Güçbilm<v, 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem ' 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazanm ' 
Mehmet özbey 

BURSA 
Mithat, San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmaıılar 
Süreyya Endik . 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat • 
thsan •'•Karasioğlıı 
Ömer Mart ! 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk, . ; ,; • j 

Kenan Çığına n 
ÇORUH 

Meeit Bıımin 
Abbas Giğin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip Özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Ğülcigil 
Fikret Kârabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz •; 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükncddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Dcmirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney j 

• 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabrı Erdümah 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuöğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Âli Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞ ANE; 

Cevdet Baybura 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
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İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal. Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut .-.<,ü ^ l,,, 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdı Başar t 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Seyfi Oran 
Fahrettin Sayım er 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 

••Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver -'•.•••'••••'• 

İZMİR 
Mehmet Aldemir , 
Pertev Arat 
Avni Başman" 
Muhiddin Erener 
Vasfi. Menteç 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantareî 
Fahri Keçecîoğlu 
Ahmet Keskin 

; Muzaffer Âli Mühto 
•Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlıı '.• 
Kâmil Gündeş 

AMASYA 
Kemal Eren 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Bnlfıhaddin Adil 

•j$- : OD ĞI.Ü 

İbrahim Kirazoğlu I 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pckkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Lûtfi TckoŞlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğîu 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Üîgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Al kin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sürırri, Na-
suhoğlu 
thsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker • 
F. Ijûtfi Karaosman-
oğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar Özsoy ! 

Abdullah Gedikoğlu 
Ilâmid Şevket ince 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 

. ±yoz \J ; x 
I MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

I Nâtık Poyra zoğlu 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi TJstaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioğlu 

SÎÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Halil Imre 
Rifat öçten 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Müct eba Iştın 

| Sedat Zeki Örs :' 
Bahattin Taner ; • 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

I Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer önai 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğhı 

TRABZON 
Mustafa Reşit Tarakçı* 
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açan al 
Feındun Ayâlp 
Ömer Cevheri , 
Feridun Ergin ' 
Hasan Oral 

I Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

U .:."- V A * T . 
•İzzet Akın - , 

YOZGAD 
Faik Erbaş 
Yusuf Karsboğlu • ' 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

I Avni Yurdabayrak 

Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLÜ 
Fahri Belen 

[BeâdedenUr] 



BURSA 
Raif Aybar 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nusret Kirişeioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 

.Şemsettin Oünaltay 
GİRESUN 

Mazhar Şener 
GÜMÜŞANE 

Vasfı Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

&••; 55 3 1 . 3 
İSTANBUL 

Fuad; Hulusi Demirelli 
: '•"''' İZMİR"'"'"""'" 

Halide Edip -Arlıvaı.-.,. 
Behzat bi lgin r̂  ' .., • 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsa mettin Tuğaç. 

KASTAMONU 
Hamdi Türe 

KONYA 
Tarık Kozbek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir üzbay 
Lûtfi Sayman 

.1952 O : 1 
MANİSA 

Semi Ergin 
Refik Şevket İnce. 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Kör ez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Muhlis Tümay' 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Aziz Uras • 

MUĞLA, 
Yavuz Başer 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuııcuoğlıı 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Siıvr 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Al tuğ 
Faik Ahmed Baruttu 
M alım at Goloğlu 
Hamdi Orhon 
O ah id Zamangil 

VAN 
Ferİd Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avııi Doğan 

ZONGULDAK f 

Fehmi Açıksöz 

AMASYA 
llâmit Koray 

ANKARA 
Hamdi Bulgurlu 

[Çekİnserler] 
ERZİNCAN 

Nahid Pekcan 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

SÜRD 
Baki Erden 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis (1.) 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât lltekin 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Sarıoğlu 
Iprahim Subaşı 

AYDIN 
Nail Geveci (1.) 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Yahya Pelvan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
İhsan Gül ez . 

BURSA 
Halil Ayan 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey (1.) 

Hulusi Köymen (Bakan) 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUM 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çöbanoğlu 
Ref et Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci (î.) 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani •(!.) 
Galip Kmoğlu 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 



HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) - • 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Ualil Atalay (1. Ü.) 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

ÎSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl1 Bayar (Cumhur
başkanı) • 
Mihad Resad Belger 
(i.) 
Mithat Bonkör (1.) 
Bedri Nedim. Göknil 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) "' 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman ' 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Cihad Baban (t.) 
Sadık Giz ( t ) 
Tarık Gürerk 
Necdet tncekara (1.) 
Osman Kapani ' 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
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KARS 

Lâtif Aküzüm !; 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Tezer Ta§kıran (!.)•• 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 

KAYSERİ 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Aliean (î.) 
3iya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu (1.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
.Yeredoğ Kişioğlu , 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
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Ömer Rıza Doğrul 
Muammer Obuz (!.•)' 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Asım Gündüz (1.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (î.) 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Hamdullah Suphi Tanrı 
över 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk \ 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Yusuf Ziya, Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
îsmail Işın 

Tevi'ik İleri (Bakan) 
Firuz Kesinv 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Cemil Vardım 

SİVAS 
Nâzım. Ağaeıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Şevket Moean (1.) 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (L) 

TRABZON 
Saffet Baştım ar 
Cemal Reşit Eyüboğhı 
Süleyman Fehmi Kalay-
eıoğlu 
Hasan Saka (1.) 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller • 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlıi(t) 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak 

[A çık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya, 1. 
Sivas , 1 . 
Trabzon .. 1 

*4 
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T, B. M. M. Basımevi 



S. S A Y I S I : 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara Milletvekili Salâhat-
tin Benli'nin, Gayrimenkule Tecavüzün Define dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesi hakkında İçişleri ve Adalet komisyonları ra

porları (2 /191) 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No...2/191' 
Karar No. 15 

5 .11 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gayrimenkule tecavüzün def i hakkındaki. 
kanun teklifinin Yüksek Mecliste müzakeresi sı
rasında birinci maddeye dair verilen önergelere 
göre bu maddenin yeniden tanziminin komisyo
numuza havale edilmesi üzerine bu hususta ya
pılan görüşmede sözü geçen önergelerde ileri 
sürülen fikirlerin : 

1. Bucak müdürlerine karar yetkisinin ve
rilmesi, 

2. Müşterek veya iştirak halindeki mülki
yetlerde hissedarlardan birinin veya birkaçının, -
hükmi şahsiyetlerde mümessilinin veya tem
sil ettiği topluluktan birinin veya birkaçının 
müracaatta bulunmaları* 

3. Metruk arazilerde tapu sahiplerinin ve
ya vergisini verenlerin zilyed olarak tanınması. 

4. Maddenin ikinci fıkrasının başına (Be
şinci madde mucibince) cümlesinin ve aynı fık
raya (muvazaa veya her hangi bir şekilde sui
niyetle) cümlelerinin ilâve edilmesini, 

5. İcar ve ortaklık suretiyle tesis edilen 
hallerin zilyedlik' sayılmaması, 

6. Metindeki özel, tüzel, yedinde bulundur
mak, ihdasiyet kelime ve tâbirlerinin Türkçe 
karşılıklarının kullanılması, 

7. Gayrimenkulun zilyede tesliminde (mev
cut haliyle teslim edilmesi) şartının konulması, 

8. Mütecavizlerden gayrimenkul kıymetinin 
yüzde otuzunun para cezası olarak alınması hu
suslarından ibaret olduğu görülmüştür. 

Bu mütalâaların tetkikında : 
1. Bucak müdürlerine karar verme yetkisi

nin verilmemesi teklifi komisyonumuzda uzun 
boylu münakaşalara yol açmış olup neticede : 

a) İller İdaresi Kanunu gereğince bucakta 
Hükümetin en büyük mülkiye memuru ve buca
ğın emniyet ve asayişinden sorumlu bulunan bu
cak müdürlerine itimadm asıl olduğu gibi idari 
kademede en faal bir organ ve bilhassa 
bu kâbîl hâdiselere yakînen vâkıf olan bucak 
müdürlerinin verecekleri kararlarda isabetsizlik 
olacağı iddiasının varit olamıyacağı, 

b) Kaymakamların mevcut vazifelerine ilâ
veten bütün ilce bölgesindeki bu kabîl tecavüz 
hâdiselerine ait dosyaları inceliyerek kısa bir za
manda karar vermelerine imlmn olamıyacağm-
dan beklenilen süratin temin edilemiyeceği, 

c) Bu takdirde dahi kaymakamların bir bu
cak bölgesindeki tahkikatı o bucak müdürüne 
yaptırmak şeklini tercih edecekleri tabiî bulundu • 
ğundan karara esas teşkil edecek olan tahkikatı 
yapan bir memura o tahkikatın neticesini tesbitteıı 
ibaret bulunan karar alma yetkisinin verilmemesi 
hiçbir makûl sebebe dayanmıyacağı düşüncesiy
le bu husustaki fikir ekseriyetle kabule şayan gö
rülmemiştir. 

2. Bu kanunla derpiş edilen husus fiilî zil-
yedliği muhafaza olduğuna göre gerek müşterek 
mülkiyet ve gerekse iştirak halindeki mülki
yette hissedarlardan birinin veya birkaçının 
müracaatte bulunmalarının şart olduğuna dair 
tahdidi bir kayıt mevcut olmadığından böyle 
bir sarahat konulmasına lüzum görülmemiştir. 
Tüzel kişilerde ise esasen o tüzel kişiliği temsil 



eden müdür veya muhtar gibi şahısların bu 
kabil hâdiseler karşısında derhal müracaat et
meleri kanuni vazifeleri olduğundan ve her han
gi bir sebeple bu vazifeyi yerine getirmeyenleri 
sorumlu duruma düşecekleri tabiî bulunduğun
dan kanuni mümessilden başkasına da bu sa
lâhiyetin verilmesi için bir sebep görülmemiştir. 

3. İki tarafın da elinde bulunmıyan metruk 
arazide zilyedliğe karine olarak tapu veya vergi 
kaydının aranması gibi hususların tetkikini; 
kararı verecek olan idari merciin nazarı itiba
ra almaması için teklifte mâni bir hüküm mev
cut olmadığından böyle bir sarahate de lüzum 
görülmemiştir. 

4. Maddenin ikinci fıkrasının başına (Be
şinci madde mucibince zilyedliği sabit olan) 
kaydının konulması hakkındaki teklif faydalı 
görülerek ilâve edilmiş ancak idari kararla 
zilyedliği sabit olan bir gayrimenkule tecavüz
de bulunacakların ayrıca tahkikata lüzum ol
maksızın menedilebilmeleri için (Muvazaa veya 
suiniyetle hareket etmiş olmaları kaydının ilâ
vesine dair bulunan teklif muvazaa veya suini
yet gibi hallerin ancak mahkemede tesbit olna-
bileceği . mütalâasiyle kabule şayan görülme
miştir. 

5. İcar vo ortaklık suretiyle tesis edilen 
durumların ziyedlik sayılmaması hakkındaki 
teklif, bu kanunu derpiş ettiği fiilî zilyedlik 
prensipine uygun düşmediğinden kabul edilme-
memiştir. 

6. Metindeki özel kelimesi yerine bunun 
karşılığı olan gerçek kelimesi alınmış, tüzel ke
limesinin Anayasada da aynen kullanılmış ol
ması ve ihdasiyet tâbirinin de Medeni Kanunda 
mevcut bulunması hasebiyle bunların aynen ip
kası uygun görülmüş yedlerinde bulundurduk
ları tâbiri yerine de teklif veçhile zilyed bulun
durdukları şekli alınmıştır. 

7. Gayrimenkulun mevcut haliyle zilyede 
teslim edilmesi hakkındaki teklif birtakım ihti
lâf ve ihtilâflara sebebiyet vereceğinden ve esa

sen mütecavizin tercihe şayan bir hakkı bulun
duğunu iddia etmesi halinde mahkemeye müra
caatta serbest olduğuna dair kanunda sarahat 
bulunduğundan bu mütalâa da kabul edilme* 
mistir. 

8. Mütecavizlerden gayrimenkul kıymetinin 
% 30 unun para cezası olarak alınmasına dair 
bulunan teklif ise mütecavizin ilk müdahalesi 
menedildikten sonra mahkeme kararı almaksı
zın tekrar tecavüzde bulunması halinin bir SUQ 
telâkki edilerek mahkeme karariyle cezalaştırü-
ması derpiş edildiğinden ilk tecavüzünden dola
yı hakkında para cezası tatbikinin uygun olmı-
yaeağı düşüncesiyle bu mütalâa da kabule şayan 
görülmemiş ve neticede yukarda arz ve izah ol
duğu üzere verilen önergelerden mülhem olarak 
birinci madde ilişik bulunduğu şekilde yeniden 
ve çoğunlukla tanzim olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

ı • • • •. . . ' . ' . , . 

İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V.' • • 
Kırklareli Bursa 
F. Üstün . N, Yümtm 

Sözcü Kâtip 
Zonguldak Amasya Balıkesir 

A. Yurdabanjrak K. Eren 
Balıkesir 

- M. Tuncay 
İstanbul 

C, Tiirkgeldi 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
//. Şarlan 

Sivas 
Muhalifim 
E. Damalı 

Çoruh 
Z. Vral 
İzmir 

P. Arat ı 
Muğla 

Y. Baser 
Samsun 

M. ÖzhefeM 

8. Başkan 
Çorum 

B. Koldaş 
Kastamonu 

P. Keçecioğlv 
Niğde 

F. Ecer 
Sinob 

M. Acar 
İmzada bulunmadı 

Tekirdağ 
1. H. Âkyüz 

İmzada bulunmadı 

Trabzon 
//. Orhon 

Yan Yozgad 
/. Akın A, Doğan 

(S. Sayısı : 36 ya ek) 



Adalet Komisyonu raporu 

T.B.M.M. -
Adalet Komisyonu 15.2.1952 

Esas No. 2/191 
Karar No. 29 

Yüksek Başkanlığa 

Gayrİmenkule tecavüzün defi hakkındaki 
kanun teklifinin Kamutayda birinci maddesi üze
rinde cereyan ederi müzakeresi sırasında birinci 
maddenin tadili tekliflerini hâvi muhtelif arka
daşlarımızın takrirleri ve Meclisteki konuşmaları ' 
komisyonumuzda teklif sahibi ve takrir sahiple
rinden bâzıları hazır olduğu halde birer birer 
tetkik edilerek münakaşa mevzuu oldu. 

Takrirler muhtevası hulâsa edilirse : 
1. Bucak müdürlerinden karar yetkisinin 

kaldırılması, 
2. Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet

lerde hissedarlardan birinin veya birkaçının mü
racaat hakkının tanınması, 

3. Metruk arazilerde tapu sahipleri veya ara
zinin vergisini verenlerin zilyed olarak tanın
ması, 

4. İcar ve ortaklık suretiyle tesis edilen hal
lerin zilyedlik sayılması, 

5. Hukuki tâbirlerin türkçe ifadesi, 
6. Gayrimenkulun mevcut haliyle zilyedine 

teslimi, 
7. Gayrİmenkule tecavüz vukuunda kıymeti 

ile mütenasip bir cezayı nakdi de verilmesi, 
Hususlarından ibaret olduğu görülmüş bulun

maktadır. 
Bucak müdürlerinin İller İdaresi Kanunu ge

reğince kendisine bucağın asayiş ve inzibatı ile 
ilgili bütün salâhiyetler verilmiş bulunmasına 
ve bucak müdüründen bu salâhiyet alınıp da kay
makam veya valiye verildiği takdirde tahkikata 
bizzat gidemiyecek olan bu idari makamların bu
cak müdürü ayarında bir memuru tahkikata sa

lahiyetli kılacağına ve kanunun asıl maksat ve 
gayesi süratle gayrimenkuller üzerindeki ihtilâ
fın idari bir kararla giderilmesi olduğuna göre 
bucaklarda gayrimenkule tecavüz vâki oldukça 
tahkikat ve karar yetkisinin bucak müdüründe 
bulundurulmasının zarureti komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyetlerde 
de kanun tatbikatı bakımından ihtilâfları önle
mek için maddeye zilyedin taaddüdü halinde zil-
yedlerden birisinin müracaatı kabul edilerek 
maddeye bu hüküm ithal edilmiş ve teslimin ma
hallen. vukubulacağı da tasrih edilmiştir. 

Netice itibariyle Meclis konuşmalarından ve 
verilen takrirlerden ilham alan komisyonumuz 
hukuki tâbirlerin yaşayan dille tetabuku üzerin
de do durmuş ve birinci madde metnini ekli kâ
ğıtta yazılı olduğu veçhile ittifakla kabul et
miştir. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Balıkesir 

II. özyörük Ş. Ergin V. Asena 
Ankara Ankara Çoruh 

O. T. ÎUekin O. §. ÇiçeMağ M. Güney 
Erzurum içel Malatya 
E. Karan Ş. T ol M. Kartal 

İstanbul Kars Kütahya 
A. Moshas A. Çetin S. 8. Nasuhoğlu 

Tokad , Sivas 
//. Ökeren N. Ertürk 

( S; Öayışı : 36 ya ek) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DE&İŞTİRİŞİ 

MADDE 1, — Gerçek veya tüzel kişilerin 
zilyed bulundukları gayrimenkullere başkası 
tarafından tecavüz edilerek ihdasiyet edildikte 
ilde vali, ilçede kaymakam, bucakta bucak 
müdürü tarafından aşağıda yazılı hükümler da
iresinde hu tecavüzde ve gayrimenkul mahallen 
zilyedine teslim olunur. 

Beşinci maddeye göre zilyedliği sabit olan 
kimse bu gayrimenkulüne her kim tarafından 
olursa olsun başka bir tecavüz vâki olursa ye
ni bir tahkikata mahal olmadan tecavüz mene-
dilir. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞ1§TİRİŞİ 

Gayrimenkule Tecavüzün Def'.i hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi bir şah
sın elinde bulundurduğu gayrimenkule başkası 
tarafından tecavüz ve müdahale edildiği tak
dirde o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed bir
den fazla olduğu takdirde içlerinden her han
gi birinin müracaatı üzerine o gayrimenkulun 
•bağlı bulunduğu idare âmiri tarafından aşa
ğıda yazılı hükümler dairesinde bu tecavüz ve 
müdahale defi ve gayrimenkul zilyedine mahal
len teslim olunur. 

• " Zilyedine teslim olunan ıgayrimenkule baş
kaları tarafından vukubulacak ' tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın der
hal menedilir. 

(S. Sayısı : 36 ya ek) 



S. S A Y I S I : 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara Milletvekili Salâhat-
tin Benli'nin, Gayrimenkule Tecavüzün Define dair kanun teklifi
nin 1 nci maddesi hakkında İçişleri ve Adalet komisyonları ra-

îçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/191 
Karar No. 15 

5 .11 . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Gayrimenkule tecavüzün defi hakkındaki 
kanun teklifinin Yüksek Mecliste müzakeresi sı
rasında birinci maddeye dair verilen önergelere 
göre bu maddenin yeniden tanziminin komisyo
numuza havale edilmesi üzerine bu hususta ya
pılan görüşmede sözü geçen önergelerde ileri 
sürülen fikirlerin : 

1. Bucak müdürlerine karar yetkisinin ve
rilmesi, 

2. Müşterek veya iştirak halindeki mülki-. 
yetlerde hissedarlardan birinin veya birkaçının, 
hükmi şahsiyetlerde mümessilinin veya tem-s 

sil ettiği topluluktan, birinin veya birkaçının 
müracaatta bulunmaları, 

3. Metruk arazilerde tapu sahiplerinin ve
ya vergisini verenlerin zilyed olarak tanınması. 

4. Maddenin ikinci fıkrasının başına (Be
şinci madde mucibince) cümlesinin ve aynı fık
raya (muvazaa veya her hangi bir şekilde sui
niyetle) cümlelerinin ilâve edilmesini, 

5. îcar ve ortaklık suretiyle tesis edilen 
hallerin zilyedlik sayılmaması, 

6. Metindeki özel; tüzel, yedinde bulundur
mak, ihdasiyet kelime ve tâbirlerinin Türkçe 
karşılıklarının kullanılması, 

7. Gayrimenkulun zilyede tesliminde (mev
cut haliyle teslim edilmesi) şartının konulması, 

8. Mütecavizlerden gayrimenkul kıymetinin 
yüzde otuzunun para cezası olarak alınması hu
suslarından ibaret olduğu görülmüştür. 

Bu mütalâaların tetkikmda : . . 
1. Bucak müdürlerine karar verme yetkisi

nin verilmemesi teklifi komisyonumuzda uzun 
boylu münakaşalara yol açmış,olup neticede : 

a) İller İdaresi Kanunu gereğince bucakta 
Hükümetin en büyük mülkiye memuru ve buca
ğın emniyet ve asayişinden sorumlu bulunan bu
cak müdürlerine itimadın asıl olduğu gibi idari 
kademede en faal bir organ ve bilhassa 
bu kâbîl hâdiselere yakînen vâkıf olan bucak 
müdürlerinin verecekleri kararlarda isabetsizlik 
olacağı iddiasının varit olamıyacağı, 

b) Kaymakamların mevcut vazifelerine ilâ
veten''bütün ilce bölgesindeki bu kâbîl tecavüz 
hâdiselerine ait dosyaları inceliyerek kısa bir za
manda karar vermelerine imkân olamıyacağm-
dan beklenilen süratin temin edilemiyeceği, 

c) Bu takdirde dahi kaymakamların bir bu
cak bölgesindeki tahkikatı o bucak müdürüne 
yaptırmak şeklini tercih edecekleri tabiî bulundu • 
ğundan karara esas teşkil edecek olan tahkikatı 
yapan bir memura o tahkikatın neticesini tesbitten 
ibaret bulunan karar alma yetkisinin verilmemesi 
hiçbir makûl sebebe dayanmıyacağı düşüncesiy
le bu husustaki fikir ekseriyetle kabule şayan gö
rülmemiştir. 

2. Bu kanunla derpiş edilen husus fiilî zil-
yedliği muhafaza olduğuna göre gerek müşterek 
mülkiyet ve gerekse iştirak halindeki mülki
yette hissedarlardan birinin veya birkaçının 
nıüracaatte bulunmalarının şart olduğuna dair 
tahdidi bir kayıt mevcut olmadığından böyle 
bir sarahat konulmasına lüzum görülmemiştir. 
Tüzel kişilerde ise esasen o tüzel kişiliği temsil 

/ 



eden müdür veya muhtar gibi şahısların bu 
kabil hâdiseler karşısında derhal müracaat et
meleri kanuni vazifeleri olduğundan ve her han
gi bir sebeple bu vazifeyi yerine getirmeyenleri 
sorumlu duruma düşecekleri tabiî bulunduğun
dan kanuni mümessilden başkasına da bu sa
lâhiyetin verilmesi için bir sebep görülmemiştir. 

3. İki tarafın da elinde bulunmıyan metruk 
arazide zilyedliğe karine olarak tapu veya vergi 
kaydının aranması gibi hususların tetkikini; 
kararı verecek olan idari merciin nazarı itiba
ra almaması için teklifte mâni bir hüküm mev
cut olmadığından böyle bir sarahate de lüzum 
görülmemiştir. 

4., Maddenin ikinci fıkrasının başına (Be
şinci madde mucibince zilyedliği sabit olan) 
kaydının konulması hakkındaki teklif faydalı 
görülerek ilâve edilmiş ancak idari kararla 
zilyedliği sabit olan bir gayrimenkule tecavüz
de bulunacakların ayrıca tahkikata lüzum ol
maksızın menedilebilmeleri için (Muvazaa veya 
suiniyetle hareket etmiş olmaları kaydının ilâ
vesine dair bulunan teklif muvazaa veya suini
yet gibi hallerin ancak mahkemede tesbit olna-
bileceği mütalâasiyle kabule şayan görülme
miştir. 

5. icar ve ortaklık suretiyle tesis edilen 
durumların ziyedlik sayılmaması hakkındaki 
teklif, bu kanunu derpiş ettiği fiilî zilyedlik 
prensipine uygun düşmediğinden kabul edilme-
memiştir. , 

6. Metindeki özel kelimesi yerine bunun 
karşılığı olan gerçek kelimesi alınmış, tüzel ke
limesinin Anayasada da aynen kullanılmış ol
ması ve ihdasiyet tâbirinin de Medeni Kanunda 
mevcut bulunması hasebiyle bunların aynen ip
kası uygun görülmüş yedlerinde bulundurduk
ları tâbiri yerine de teklif veçhile zilyed bulun- < 
durdukları şekli alınmıştır. 

7. Gayrimenkulun mevcut haliyle bilyede 
teslim edilmesi hakkındaki teklif birtakım ihti
lâf ve ihtilâtlara sebebiyet vereceğinden ve esa

sen mütecavizin tercihe şayan bir hakkı bulun
duğunu iddia etmesi halinde mahkemeye müra
caatta serbest olduğuna dair kanunda sarahat 
bulunduğundan bu mütalâa da kabul edilme
miştir. 

8. Mütecavizlerden gayrimenkul kıymetinin 
% 30 unun para cezası olarak alınmasına dair 
bulunan teklif ise mütecavizin ilk müdahalesi 
menedildikten sonra mahkeme kararı almaksı
zın tekrar tecavüzde bulunması halinin bir suç 
telâkki edilerek mahkeme karariyle cezalaştırıl-
ması derpiş edildiğinden ilk tecavüzünden dola
yı hakkında para cezası tatbikinin uygun olmı-
yacağı düşüncesiyle bu mütalâa da kabule şayan 
görülmemiş ve neticede yukarda arz ve izah ol
duğu üzere verilen önergelerden mülhem olarak 
birinci madde ilişik bulunduğu şekilde yeniden 
ve çoğunlukla tanzim olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzerce Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Başkan V. 
Kırklareli Bursa 
F. Üstün N. Yılmaz 

Zonguldak Amasya Balıkesir 
A, Ynrdabayrak K. Eren 8. Başkan 

Balıkesir 
M. Tuncay 
İstanbul 

G. Türlcpeldi 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
//. Şarlan 

Sivas 
Muhalifim 
F. Damalı 

Çoruh Çorum 
Z.JJral B. Koldaş. 
İzmir Kastamonu 

P, Arat F. Keçecioglu 
Muğla Niğde 

Y. Başer F. Ecer 
Samsun Sinob 

M. ÖzkefeM M. Acar 
İmzada bulunmadı 

Tekirdağ Trabzon 
1. H. Akyüz //. Orhan 

İmzada bulunmadı 
Van Yozgad 

/. Alan A. Boğan 
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Adalet Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 2/191 
Karar No. 29 

15 . 2 . 1952 

Yüksek Ba§kanlığa 

Gayri menkul e tecavüzün defi hakkındaki 
kanun teklifinin Kamutayda birinci maddesi üze
rinde cereyan eden müzakeresi sırasında birinci 
maddenin tadili tekliflerini hâvi muhtelif arka
daşlarımızın takrirleri ve Meclisteki konuşmaları 
komisyonumuzda .teklif sahibi ve takrir sahiple
rinden bâzıları hazır olduğu halele birer birer 
tetkik edilerek münakaşa mevzuu oldu. 

Takrirler muhtevası hulâsa edilirse : 
1. Bucak müdürlerinden karar yetkisinin 

kaldırılması, 
2. Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet

lerde hissedarlardan birinin veya birkaçının mü
racaat hakkının tanınması, 

3. Metruk arazilerde tapu sahipleri veya ara
zinin verdisini verenlerin zilyed olarak fanm-
masi, 

4. İcar ve ortaklık suretiyle tesis edilen hal
lerin zilyedlik sayılması, 

5. Hukuki tâbirlerin türkçe ifadesi, 
6. Gayrimenkulun mevcut haliyle zilyedine 

teslimi, 
7. Gayrimenkule tecavüz,vukuunda kıymeti 

ile mütenasip bir eczayı nakdi de verilmesi, 
Hususlarından ibaret olduğu görülmüş bulun

maktadır. 
Bucak müdürlerinin İller İdaresi -Kanunu ge

reğince kendisine bucağın asayiş ve inzibatı ile 
ilgili bütün salâhiyetler verilmiş bulunmasına 
ve bucak müdüründen bu salâhiyet alınıp da kay
makam veya, valiye verildiği takdirde tahkikata 
bizzat gidemiyecek olan bu idâri makamların bu
cak müdürü ayarında bir memuru tahkikata'sa

lahiyetli kılacağına ve kanunun asıl maksat: -ve 
gayesi süratle gayrimenkuller üzerindeki ihtilâ
fın idari bir kararla giderilmesi olduğuna göre 
bucaklarda gayrimenkule tecavüz vâki oldukça 
tahkikat ve karar yetkisinin bucak müdüründe 
bulundurulmasının zarureti komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. • • © 

Müşterek ve iştirak halindeki mülkiyetlerde 
de kamın tatbikatı bakımından ihtilâfları önle
mek için maddeye zilyedin taaddüdü halinde zil-
yedlerden birisinin "müracaatı kabul edilerek 
maddeye bu hüküm ithal edilmiş ve teslimin ma
hallen vııkubulacağı da tasrih edilmiştir. 

Netice itibariyle Meclis konuşmalarından ve 
verilen takrirlerden ilham alan komisyonumu/ 
hukuki tâbirlerin yaşayan dille tetabuku üzerin
de de durmuş ve birinci madde metnini ekli kâ
ğıtta yazılı olduğu veçhile ittifakla kabul et
mişi iı*. 

Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmck üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Balıkesir 

/ / . özyörük •§. Ergin V. Asena 
Ankara Ankara Çoruh 

O. T. îltckin O. S. Çiçekdağ M. OAiney 
Erzurum İçel Malatya 
E. Karan Ş. Tol M. Kartal 

İstanbul Kars Kütahya, 
A. MosJıos A. Çetin S. 8. Nasuhoğlu 

Tokad. Sivas 
TL Ölceren N. Ertürk 

( S. Sayısı : 36 ya ek) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DE&tŞTİRİŞÎ 

MADDE 1. — Gerçek veya tüzel kişilerin 
zilyed bulundukları gayrimenkullere başkası 
tarafından tecavüz edilerek" ihdasiyet edildikte 
ilde vali, ilçede kaymakam, bucakta bucak 
müdürü tarafından aşağıda yazılı hükümler I da
iresinde !bu tecavüzde ve gayrimenkul mahallen 
zilyedine teslim olunur. 

Beşinci maddeye göre zilyedliği sabit olan. 
kimse bu gayrimenkulun e her kim tarafından 
olursa olsun başka bir tecavüz vâki olursa ye
ni bir tahkikata mahal olmadan tecavüz mene-
dilir. 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

'Gayrimenkulu Tecavüzün Defi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hakiki veya hükmi bir şalı
nsın elinde bulundurduğu gayrinıenkule başkası 
tarafından tecavüz • ve müdahale edildiği tak
dirde o gayrimenkul zilyedinin ve zilyed bir
den fazla olduğu takdirde içlerinden her han
gi birinin müracaatı üzerine o gayrimenkulun 
bağlı bulunduğu idare âmiri tarafından aşa
ğıda yazılı hükümler dairesinde bu tecavüz ve 
müdahale defi ve gayrimenkul zilyedine mahal
len teslim olunur. 

Zilyedine teslim olunan ıgayrimenkule baş-
'kaları tarafından vukubulacak tecavüz ve mü
dahaleler yeni bir tahkikat yapılmaksızın der
hal menedilir. 

}>&<( 

o 
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S. SAYISI : 128 
1945 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle 1945 yılı Kesinhesabı hakkında 

kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu ( 3 / 1 5 6 , 1 / 4 4 ) 

1945 yılı kesinhesabma ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/156) 

TC. 
Sayıştay Başkanlığı 16 . III . 1951 

Sayı: 322782 
584 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Genel muvazeneye dâhil dairelerin 1945 Bütçe yılı Kesinhesaplarma ait Uygunluk Bildiriminin 
ilişil?: olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
S. Oran 

Genel Uygunluk Bildirimi 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine uyularak ilgili Bakanlıklarca tanzim 
edilip birer nüshası Sayıştaya gönderilen 1945 malî yılı Kesinhesapları Sayıştayca incelenip yargı
lanmış olan muhasip hesapları ve Hazine Genel hesabiyle karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve 
ayrılık sebepleri bunlara ilişkin cetvellerde gösterilmiş ve işbu Genel Uygunluk Bildirimine esas 
teşkil eden muhasip hesaplarının yargılanması neticelendirilerek ödetilmesi gereken paralar ayrıca 
hükme bağlanmıştır. 

2. Hazine Genel hesabında 1 610 lira 59 kuruş ödenek dışı harcama gösterilerek bunun için 
Kesinhesap Kanun tasarısiyle mütemmim ödenek istenilmekte ise de, bu harcamadan; 55 lira 49 
kuruşun Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin 305 nci posta, ve telgraf ücret ve giderleri bölümü
ne ve Ankara defterdarlığı Muhasebe müdürlüğüne ve 1 250 lirasının Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
433 ncü bölümüne ve Malatya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ve 201 lira 34 kuruşunun Ta
rım Bakanlığı Bütçesinin 721 nci taşıt giderleri bölümüne ve işbu 201 lira 34 kuruştan 29 lira 
09 kuruşun Eskişehir, 172 lira 25 kuruşunun, da Manisa- defterdarlıkları muhasebe müdürlüklerine 
taallûk ettiği ve ödenek üstünde harcanmış bulunmaları hasebiyle Sayıştayca ilgililer namına taz
min hükmolunduğu ve geri kalan ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 780 nci bölümünden harcan
mış bulunan 103 lira 76 kuruşun da İstanbul Yüksek Okullar Saymanlığınca idare hesabının Sayış
tayca yargılanmasından önce tamamen tahsil kılınmış olduğu anlaşılmıştır. 

3. Aynı konu münasebetiyle ve aynı mahiyetteki bir muamele dolayısiyle 1944 malî yılı Genel 
Uygunluk Bildiriminin 3 ncü fıkrasiyle de arzedilmiş bulunduğu üzere 3492 sayılı Kanunun 38 
nci maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasiyle Hazine arasında yapılan anlaşma esaslarına 
göre Hazinece çıkarılacak bonoların iskontosu halinde resmî iskonto haddi nispetinde faiz tatbiki 
ve ancak bu faiz nispetinin resmî inkonto haddi ne olursa olsun % 1,25 ten aşağı olmaması ve 
işbu % 1,25 faiz ile Muamele Vergisinin Banka lehine meksup kalması ve bu miktarın üstünde ka
lan faizlerin ise Hazinenin banka nczdindeki alacak hesabına geçirilmesi icabetmektedir. 

Hazine Muhasipliğinin 1945 yılı hesabının tetkikmda; Etibank, Sümerbank ile Toprak Mahsul-



leri Ofisi tarafından Hazine kef aletilye çıkarılmış :olan bonoların Cumhuriyet Merkez Bankasına yap
tırılan Iskonto muamelesinden sözü geçen anlaşmaya dayanılarak Merkez Bankasınca Resmî Iskon
to haddi olan % 4 nispetinde tahakkuk ettirilen faizden % 1,25 ile Muamele Vergisi çıkarıl
dıktan sonra geri kalan ve ceman 3 865 236 lira 03 kuruştan ibaret bulunan kısmının Hazine he
sabına alacak kaydedildiği ve Hazine Muhasipliğince bu paraların emanet hesabına alınarak son
radan o hesaba reddiyat kaydı suretiyle muhtelif tarihlerde bu paradan, 492 061 lira 62 kuruşun 
Etibanka, 999 736 lira 08 kuruşunun Sümerbanka ve 2 373 438 lira 33 kuruşunun Toprak Mahsul
leri Ofisine iadesi cihetine gidildiği görülmüş ve sebebi hakkında yapılan istizaha dairesinden ve
rilen cevapta; bu defa da; sermayesi Devlet tarafından temin edilen müesseselerin para ihtiyaçla
rı Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ucuz bir faiz ile temin edilmesi gayesiyle Hazineye 
iade olunan faizin bu müesseselere verilmekte olduğu bildirilmiştir. 

4. Hesapların taallûk ettiği cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak şartiyle Hazine 
Genel hesabiyle Kesinhesap Kanunu tasarısında gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş 
olduğunu arzeylcriz. 16 . III . 1951 

Sayıştay Başkanı 
8 ey fi Oran 

D. 4. Başkam 
M. Ali. Apak 

•Üye 
Fahri özbudun 

Üye 
Fikret Aktulga 

D. 1. Başkanı 
Faik Eke 

îmzada bulunamadı 

Üye 
M. Menemencioğlu 

Üye 
A. Âli Hemen 

Üye 
A. Talât Dengel 

Üye 
A. Rakım Savcı 

D. 2. Başkanı 
Y, Ziya Aslan 

Üye 
M. îhsan Erenli 

Üye 
Ali Ragtp öğel 

Üye 
Faruk Işık 

Savcı 
Enver Arkun 

D, 3. Başkanı 
Refik Bakuy 

Üye 
Nazmi Başak 

Üye 
A. K. Arıçay 

Üye 
Fuat Beşkardeş 

1945 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 11/44) 

T. C. 
0 Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/810, 6/1892 

2 . VII. 1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1945 yılı kesinhesabı hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5.5.1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle bir
likte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

(S . Sayısı: 128) 



GEREKÇE 

Genel Muhasebe Kanununun 101 nci maddesine göre hazırlanan 1945 Bütçe yılı Hazine genel he
sabı Anayasa ve Genel Muhasebe kanunlariyle belli edilen sürenin bitiminden önce Büyük Millet 
Meclisine ve Sayıştay Başkanlığına sunulmuş bulunmaktadır. 

1945 yılı Bütçesinin geçirdiği safhaları gösteren Kesin Hesap Kanunu tasarısı ile buna bağlı 
olan cetvellerde görüleceği üzere 1945 yılı Bütçesinden 600 676 043 lira 59 kuruş ödenmiştir. Ola
ğanüstü giderler ile özel kanunlar gereğince yapılan ödemelerde bunun içindedir. 

Geçen yıllardan devrolunan artıklar ile birlikte bu yıl içinde 752 566 136 lira 60 kuruş tahakkuk 
ettirilmiş ve bunun 658 759 213 lira 91 kuruşu tahsil olunmuştur. 

Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 1945 yılı so
nunda ödenek toplamı 643 404 983 lira 2 kuruşa yükselmiştir. 

Bu yıl içinde Maliye, Tarım ve Ulaştırma bakanlıklariyle Emniyet Genel Müdürlüğünce 1610 
lira 59 kuruş miktarında ödenek üstü harcama yapılmış ve bu giderlerin mahiyetine binaen karşılığı
nın tmamlayıeı ödenek olarak kabulü Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmuştur. 

643 404 983 lira 2 kuruş miktarındakiN ödeneğe, ödenek üstü harcanan 1610 lira 59 kuruşun 
katılmasından ve bir yıl içinde yapılan bütçe harcamlarımn düşülmesinden sonra ödenek artığı 
olarak kalmış olan 40 750 931 lira 82 kuruşun yokedilmesi gerekmektedir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1945 Bütçe yılı kesinhesabı kanunu tasarısı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 
Esas No. î/44, 3/156 

Karar No. 14 
Yüksek Başkanlığa 

31 .1 . 1952 

. 1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesabı hakkında Başbakanlığın 2 . VII.. 1947 gün ve 71/810, 6/1892 
sayılı tezkeresiyle teklif alunan kanun tasarısı ve Sayıştaydan gönderilen Genel Uygunluk Bildi
rimi Komisyonumuza havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde düzenlenmiş bulunduğu an
laşılan Hazine genel hesabı ve Uygunluk Bildirimi Sayıştay Başmürakıbı Talât Akgün ve Mu
hasebat Genel Müdür V. Hikmet Sağcı hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Genel Uygunluk Bildirimi 

1. Sayıştay tarafından düzenlenmiş olan Genel Uygunluk Bildiriminin 1 nci fıkrasında, 
1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesaplarının Sayıştayca incelenmiş ve yargılanmış olan sayman ida
re hesaplariyle ve Hazine genel hesabiyle karşılaştırılarak uygunluk derecesi ve ayrılık sebep
leri ilişkin cetvellerde gösterilmiş olduğu beyan edilmiştir. Buna nazaran yapılan incelemede : 

A) ödenekler : 
1945 yılı Bütçesiyle kabul edilen 603 404 824 liranın Uygunluk Bildiriminde yazılı rakamlara 

uygun olduğu görülmüştür. 

Munzam ve fevkalâde ödenekler : 
Genel Uygunluk Bildiriminde munzam ve fevkalâde ödenekler, özel fcanunları gereğince 1944 

yılından devredileni 5 624 052 lira 33 kuruş dâhil Ve 1946 yılına devredilen 4 498 785 lira 52 ku
ruş hariç olmak üzere 41 216 251 lira 89 kuruş olarak yazılı bulunduğu halde Hazine genel he
sabında 873 466 lira 87 kuruş noksaniyle 40 342 785 lira 02 kuruş gösterildiği anlaşılmıştır. 
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Yapılan incelemede Hazine genel hesabının; 

Fazlası Noksanı 

786 142 95 B. M. M. 

90 — Maliye 

1 954 44 D. Borçları 

1 910 48 Bayındırlık 

83 369 — Çalışma 

873 466 87 

(3010 sayılı Kanım gereğince geçmiş yıllar mah-
subatı) adiyle açılan özel bölüme <ait ödenek 
olup Hazine genel hesabına ithal edilmediğin
den; 
öz: Toprak Mahsulleri Vergisi (bölümüne ait 
olup yanlış mahsup, neticesi yapılan 90 lira 
ödenek dışı 'gider olup 1945 yılı Bütçe Kanu
nunun 23. maddesiyle sözü edilen bölümdeki 
ödeneğin yetmemesi halinde gerekli ödeneğin 
eklenmesine Maliye Bakanlığına yetki verilmiş 
(bulunmasına.'göre 90 lira ödenek dışı sarfiyatı
nın Sayıştayca ödeneğe ilâvesinden ileri geldiği; 
483. Mütekait, dul ve yetim aylık ve ödenekleri 
bölümünden yapılan 1 954 lira 44 kuruş ödenek 
dışı gider Muhasebei Umumiye Kanununun 48. 
'maddesi gereğince kesinhesapta ödeneğe ilâve
mi 'gerekirken gösterilmediğinden. 
1944 ten devir ve 1945 te ödenek ve imhaya 
ayrılan miktar olup kesinhesapta gösterilmeme-
sinden. 
4763 sayılı Kanunla Ibu 'miktar munzam ödenek 
verilmiş ve kesinhesapta munzam ödenekler sü
tununda gösterilmesi icabederken sehven aktar
malar sütununda gösterilmiş olmasından. 

Anlaşılmış ve buna göre uygunluk bildiriminde gösterilen 644 150 080 lira 89 kuruş ödenek 
olarak kabul edilmiştir. 

B) Kesinhesaplarda fevkalâde ödeneklerin devirleriyle birlikte gösterilmemesi noktasından ya
pılan incelemede : ' 

Genel olarak bakanlıklardan Sayıştaya gönderilen kesinhesaplarda, çeşitli kanunlarla kabul 
edilen fevkalâde ödenekler ayrı ve özel bölümlerde ve ancak harcanan miktarda gösterilmkte ol
duğu ve buna karşılık Sayıştayca uygunluk bildirimine bağlanan cetvellerde, kanunları gere
ğince yıldan yıla devri iktiza eden ödeneklerin devirlerine mahsus sütunlar bulunduğu cihetle 
kesinhesaplarda devirlere mahsus sütunlar açılması ve bu suretle fevkalâde ödeneklerin tamamı
nın (gösterilmesi temenniye şayan görülmüştür. 
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,-• Fevkalâde ödenek cetvelinin 
Fazlası Noksanı 

335 484 
14 955 

171 733 
2 378 227 
2 721479 

2 171 

-

5 624 052 

98 
53 
55 
30 
92 
05 

33 

Adalet 
Maliye 
D. Borçları 
Millî Eğitim 
Bayındırlık 
Sağlık ve 
Sosyal 

1944 yılından devredildiği halde bakanlık ke-
sinhesaplannda harcanan miktar kadar ödenek 
gösterildiği ve ödeneğin tamamının fevkalâde 
ödenek cetveline alınmadığı; 

C) Ödenek dışı gider : o . 
1945 yılı Hazine Genel Hesabında yazıli ödenek miktarına nazaran 1 610 lira 59 kuruş öde

nek dışı gösterilerek Kesinhesap Kanunu tasarısiyle tamamlayıcı ödenek istenilmekte olup han
gi dairelere ait olduğu aşağıda gösterilmiştir : 

Fazlası Noksanı 

55 49 Emniyet 

1 250 — Maliye • 

201 34 Tarım 

103 76 Ulaştırma 

305. (Posta ve telgraf ücret ve giderleri) bö
lümüne. 
433. (Hastanelerin yiyeceklerine yardım) bö
lümüne. 
721. (Taşıt giderleri) bölümüne ait olup Sa-
yıştayca ilgililer namına tazmin hükmolunduğu. 
780. (Yüksek Deniz Ticaret Okulu giderleri) 
bölümüne ait olduğu ve bu paranın tahsil kı
lınmış bulunduğu. 

1 610 59 

Yukarda yazılı sebeplerle ödenek üstü harcanan 1 610 lira 59 kiu-uşun başka muhasiplikler
den tenkis suretiyle tahsisat temin edileceği düşüncesiyle yapılan bu ödenek dışı giderlerin ka
bulü ile tamamlayıcı ödenek verilmesi^tensip edilmiştir. ;,,;j 

D) Giderler : 
Âdi bütçe gideri 
Olağanüstü 
özel kanunlara ait 

411 137 919 
172 079 103 
17 979 137 

49 
83 
22 

Toplam 601 196 160 54 
3010 sayılı Kanunla verilen avans 1 979 618 40 

Nazım gider 
Toplam 603 175 773 94 

3 846 102 06 

Genel toplam 607 021 881 00 

Uygunluk Bildiriminde gider toplamı 605 042 262 lira 60 kuruş olduğu halde Hazine genel hesa
bında 604 522 145 lira 65 kuruş gösterilmiştir. 

Uygunluk Bildiriminde yazılı tediye miktarları sayman idare hesapları üzerinde Sayiştayca bel-
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geİere dayanarak yapılan incelemeler ve yargılamalar sonucunda tesbit edilmiş olduğu cihetle ko
misyonumuzca Uygunluk Bildiriminde yazılı miktar gider olarak kabul edilmiş ve bağlı cetveller 
ona göre düzenlenmiştir. 

E) ödenek bakiyesi : " 
Komisyonumuzca kabul edilen ödenek ve giderlere göre ödenek bakiyesi 47 499 316 lira 46 ku

ruştan ibaret olup bundan 4 498 785 lira 52 kuruşu gelecek yıla devri, 1 979 618 lira 40 kuruşu 
da, 3010 sayılı Kanun gereğince ^deneğinden mevkuf tutulması lâzımgeldiği anlaşıldığından bu 
miktarlar çıkarıldıktan sonra kalan 41 020 912 lira 54 kuruşun yokedilmesi gerekmiş ve bağlı cet
veller bu esasa göre düzenlenmiştir. 

P) Gelirler : 
Âdi bütçe gelir tahakkukatı : 697529 942.18 
özel kanunlarla yapılan tahakku
katı 11 097 339.68 

• istikrazlara ait tahakkukat 43 938 854 74 

Toplam 752 566 136.60 
Nâzım gelirlere ait tahakkukat 5 222 765.26 

Genel toplam 757 788 901.86 

Uygunluk Bildiriminde tahakkukat miktarı 757 788 901 lira 86 kuruş gösterildiği halde Hazine 
genel hesabında 2 124 lira 95 kuruş noksaniyle 757 786 776 lira 91 kuruş olarak yazılıdır. 

Bu noksanlık nâzım bölümün belediye hissesine ait olup Hazine genel hesabında bu miktar noksan 
gösterilmesinden ileri geldiği anlaşılmakla Sayıştay Başkanlığınca gelir tahakkukatı olarak tesbit 
olunan 757 788 901 lira 86 kuruş esas ittihaz edilmiştir. 

Tahsilat : 
Âdi bütçe gelir tahsilatı: 603 724 243.49 
özel kanunlara ait «» 11097 339.68 
İstikrazlara » » 43 938 854.74 

Toplam 658 760 437.91 
Nâzım gelirlere ait tahsilat 5 099 935.95 

Genel toplam 663 860 373.86 

Uygunluk bildiriminde gelir tahsilatı 663 860 373 lira 86 kuruş gösterildiği halde Hazine Genel 
hesabında 1 224 lira noksaniyle 663 859 149 lira 86 kuruş olarak yazılıdır. 

Bu noksanlık Sarıyer Saymanlığınca kanuna muhalif gider yapılmış ve bilâhara tahsil edilerek 
gelirlere irat kaydedilmiş olduğu halde Hazine Genel Hesabına ithal edilmemiş olmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. 

Sayıştayea tesbit olunan 663 860 373 lira 86 kuruş gelir tahsilatı esas ittihaz edilmiştir. Bağlı 
cetvellerde ona1 göre düzenlenmiştir. 

Nâzım gelirden senesi içinde sarfolunmıyarak ertesi seneye devri icabeden 1 253 833 lira 89 kuruş 
hariç olmak üzere özel kanunlarla 1945 senesinde yapılan tahsilatın tutarı 618 667 675 lira 23 kuruş
tan ibarettir. îşbu gelire karşılık olarak yapılan gider miktarı da 605 042 262 lira 60 kuruş olduğu
na göre 13 625 412 lira 63 kuruşu âdi ve özel kanunlara ait ve 43 938 854 lira 74 kuruşu istikraz
lar hâsılatına ait olmak üzere ceman 57 664 277 lira 37 kuruş gelir fazlası hâsıl olmuştur. 

2. Genel uygunluk bildiriminin 3. fıkrasında : 
Ayni konu münasebetiyle ve ayni mahiyetteki bir muamele dolayısiyle 1944 Malî yılı Genel Uygun-

( S. Sayısı: 128 ) 



luk Bildiriminin 3 neü fıkrasiyle de arzedilmiş. olduğu üzere 3492 sayılı Kanunun 38 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Merkez Bankasiyle Hazine arasında yapılan Anlaşma esaslarına göre Hazinece çi-
katılacak bonoların iskontosu halinde resmî iskonto haddi nispetinde faiz tatbiki ve ancak bu fa
iz nispetinin resmî iskonto haddi ne olursa olsun % 1,25 ten aşağı olmaması ve işbu % 1,25 fa
iz ile Muamele Vergisinin banka, lehine mcksup kalması ve bu miktarın üstünde kalan faizlerin 
ise Hazinenin banka nezdindeki alacaklı hesabına geçirilmesi icabetmektedir. 

Hazine .muhasipliğinin 1945 yılı Hesabının tetkikmda, Etibank, Sümcrbank ile Toprak Mah
sûlleri Ofisi tarafından Hazine kefaletiyle çıkarılmış olan bonoların Cumhuriyet Merkez Ban
kasına yaptırılan iskonto muamelesinden sözü geçen anlaşmaya dayanılarak Merkez Bankasınca 
resmî iskonto haddi olan % 4 nispetinde tahakkuk ettirilen faizden % 1,25 ile Muamele Ver
gisi çıkarıldıktan sonra geri kalan ve ceman 3 865 236 lira 03 kuruştan ibaret bulunan kısmının 
Hazine hesabına alacak kaydedildiği ve Hazine Muhasipliğince bu paraların emanet hesabına 
alınarak sonradan o hesaba reddiyat kaydı suretiyle muhtelif tarihlerde bu paradan 492 061 li
ra 62 kuruşun Etibanka 999 736 lira 08 kuruşunun Sümerbanka ve 2 373 438 lira 33 kuruşu
nun Toprak Mahsûlleri Ofisine iadesi cihetine gidildiği görülmüş ve sebebi hakkında yapılan 
istizaha, dairesinden verilen cevapta : Bu defa sermayesi Devlet tarafından temin edilen mües
seselerin para ihtiyaçları Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ucuz bir faiz ile temin edil
mesi gayesiyle Hazinece iade olunan faizin bu .müesseselere verilmekte olduğu bildirilmiştir. 

1944 Yılı Bütçesi Kesnhesap Kanununa ait Sayıştay Komisyonu ek mazbatasında bu hususta 
muktaza tâyin edilmiş ve Kamutayca da tasvip edilmiş olduğuna göre yeniden bir mütalâa serdi-
ne mahal kalmamıştır. 

3. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 105 nci maddesinde, Vekillerden her biri kendi 
bütçesine ait masraf hesabıkatî cetvelini senei maliye gayesinden itibaren 9 ay zarfında iki nüsha 
olarak tanzim ile bir nüshasını Maliye Vekâletine ve diğer nüshasını Divanı Muhasebata gönderir. 
Maliye Vekili kendi vekâletine ait masraf cetvelini bu müddet zarfında Divanı Muhasebata gön
dermekle beraber Devletin umumi varidat ve masarifatını muhtevi Hazine hesabı umumisini, se
nei maliyenin sonundan itibaren nihayet 17 ay zarfında ihzar ederek Divanı Muhasebata irsal 
ve Hesabıkatî Kanunu lâyihasiyle birlikte Büyük Millet Meclisine takdim eder. 

Vo aynı kanunun 107 nci maddesinde de Divanı Muhasebat Hazine hesabı umumisini bir mu
hasiplerin tetkik edilen hesabatı ile bir kere de vekillerden her birinin verdikleri hesabı katilerle 
mukabele ve tetkik ederek Hesabı Katî Kanununun Maliyece Büyük Millet Meclisine takdimi ta
rihinden itibaren nihayet 6 ay zarfında tetkikatı neticesini vereceği beyannamelerle Meclise arze-
der, diye yazılıdır. 

Maliye Bakanlığı 1945 senesi 7 aylık Hazine Hesabı umumisiyle Hesabıkatî Kanununu 21 Ni
san 1947 tarihinde ve mütaakıp senelere ait olanların da Genel Muhasebe Kanununun tâyin eyle
diği müddetten evvel Büyük Millet Meclisine takdim etmiştir. 

Sayıştay Başkanlığı da Hazine hesabı umumisiyle Hesabı Katî Kanununa mütaallik beyanna
meleri 21 Ekim 1947 tarihinde Büyük Millet Meclisine bildirmesi iktiza ettiği halde Devlet teşkilâ
tının genişletilmiş olması sayman adedinin artırılmasını intaç ettiği gibi gelir ve gider nispeti de 
geçmiş senelere kıyas kabul etmiyecek bir derecede çoğalmış bulunduğu cihetle işbu beyanname
leri aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra ancak 16 . I I I . 1951 tarihinde verebilmiştir. Esas 
itibariyle Sayıştayın kadrosunun bugünkü ihtiyaçlara nazaran kifayetsizlikten tevellüt eden bu ka
bil gecikmeleri izale için lüzumlu tedbirlerin aranılması komisyonumuzca ehemmiyetle temenniye 
lâyık bulunmuştur. 

Hesabı katilerle beyannameler muayyen müddet zarfında gönderilmiş olup da heyetimiz tara
fından da tetkikına başlandığı anda, hesabı katilere imza etmiş bulunan mesul bakanların görev
leri başında bulunacağı, indelhace- kendilerinden istizahı mucip olacak hususat hakkında da etraflı 
bir surette malûmat alınabileceği gibi öteden beri tahmine müstenit olarak bütçelere konulmakta 
bulunan gelirlerle ödenekler miktarının tesbit ve tâyininde de işbu hesabı katilerle beyannameler 
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daima göz önünde tutularak katiyete yaİun olmasa bile bütçe tahminlerinde daima isabet gösteri
leceği aşikârdır. 

Netice itibariyle mutabakat' beyannamelerinin jvakit ye zamanında Büyük Millet Meclisine arz-
edilerek tetkiki; kabulü ve hesabı katı kanunlarının,bir an evvel neşir ve ilân olunamaması yüzünden 
halen hiçbir, istifade temin edilememektedir. Eehemmiyeti derkâr bulunan bu mahzurların bir an ev
vel bertaraf edilmesi temenniye şayan görülmüştür. • , • 

4. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 8 nei maddesinde, kavanin ve nizamatma tevfikan 
Devlet varidatını tahakkuk ettirip kabili tahsil bir hale getirmekle görevli bulunana varidat 
tahakkuk memuru denilmekte ve yine ayuı kanunun 20 nei maddesinde de; her muhasip Divanı Mu
hasebata hesap itasında bakayanın müfredatını ve tahsil edilmemesi esbabını iraeye mecburdur. 
Takip edilmemek yüzünden tahsili mümini bir hale gelen veya müruruzamana uğnyan mcbaliğin, 
sun'u taksiri görülen muhasipten tazminine Divnı Muhasebatça hükmolunur. Diye yazılı bulun
makla işbu maddeler hükümlerine göre Devlet varidatını vaktinde tahakkuk ettirmiyen, tahakkuk 
ettirdiği varidatı kanuna nazaran noksan hesap eyliyen vridat tahakkuk memurlarının hiç tahak
kuk ettirmediği veya noksan hesap eylediği varidat miktarını tetkik edip meydana çıkarmak sure
tiyle tahakkuk memuruna, takip edilmemek yüzünden tahsiline imkân kalmıyan veya müruruza
mana uğnyan mebaliği sun'u taksiri görülen muhasiplere tazmin hükmü vermekle mükellef tutu
lan Sayıştay Başkanlığının sırf kadrosunun darlığı yüzünden Genel Muhasebe Kanununun kendi
sine tahmil ettiği bu vazifeleri ifaya vakit ve imkân bulamadığı heyetimiz tarafından hesabı katiler 
ve beyannameler üzerinde yapılan tetkikattan anlatılmıştır.. -

Bir sene içerisinde tahakkuk ettirilen Devlet varidatından mühim bir kısmı senesi içinde tahsil 
edilemiyerek ertesi seneye devrolunmakta, bu devirler neticesinde tahsil edilemiyen varidat baka
yası da mühim bir miktara baliğ olmaktadır. 1945 senesinden 1946 senesine devrolunan bakaya mik
tarı da 93 805 698 liradan ibarettir. Âti senelerde işbu bakayadan bir çoğunun müruruzamana 
uğrıyarak terkine tâbi tutulması da bir emri zaruridir. Kasten veya unutulmak yüzünden hiç ta
hakkuk ettirilmiyen veya kanunlarına nazaran noksan tahakkuk ettirilen varidatın tetkik edilerek 
meydana çıkarılması, tahsili mümteni bir hale getirilen veyahut müruruzamana uğratılan varidat 
bakayasmdaki mesulleri tâyin edilerek kaza hakkının kullanılması hususunda Sayıştay Başkanlı
ğına verilen salâhiyetin kullanılmaması nazardan dur tutulacak bir keyfiyet olmamakla adı geçen 
başkanlığın, varidat, tahakkukatını tetkik ve müruruzamana uğratılanların da mesullerinin tayi
niyle Devlet varidatının her cihetten daima murakabeye tâbi tutulması, Devletin bu yüzden uğra
dığı zararların bir an evvel önüne geçilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Yukarda arzolunan sebepler ve kabul edilen gider, gelir ve ödenek miktarlarına göre değişik 
olarak düzenlenen kanun tasarısı Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere sunuldu. 

Sayıştay Ko. Başkanı 
Bursa 

//. Ayan 
Kayseri 

M. özdemir 
Niğde 

8. Dellaloğlu 

Sözcü 
Erzurum 

M. Yazıcı 
Samsun 

//. Alişan 
Siird 

Cavit Yardım 

Kâtip 
İstanbul 

F. Sayımer 
Tokad 

H. ıKoyutürk 

Çorum 
Ş. Gürses 

Malatya 
M. Kulu 
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HtÎKtîlIEl!İH TEKLÎFt 

1945 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu tasarısı 

MADDE İ. — 1945 Bütçe yılının genel gi
derleri ilişik «A» işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 410 617 802 lira 54 kuruşu âdi, 172 079 103 
lira 83 kuruşu olağanüstü ve 17 979 137 lira 22 
kuruşu özel kanunlara ait olmak üzere 
600 676 043 lira 59 kuruştur. 

MADDİ3 2. — Aynı yıim genel gelirleri ili-
§ik «B» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
6Û3:723: W lira 49 kuruşu /bütçe tahminlerine 
dâhil olan ve 11 097 339 lira 68 kuruşu özel 
kanunlarda-gösterilen gelirlerden ve 43 938 854 
lira 74 kuruşu da Bütçe Kanunu ile mezuniyet 
verilen istikrazlardan olmak üzere 658 759 213 
lira 91 kuruştur. 

MADDE 3. — Bu yıl içinde Maliye, Tarım, 
Ulaştırma bakanlıklariyle Emniyet Genel Mü
dürlüğünce bölüm 'bakımından ödenek üstü har
canan 1610 lira 59 kuruş tamamlayıcı ödenek 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddedeki tamamla
yıcı ödeneğin genel ödeneğe katılmasından ve 
Ibu yıl içindeki bütçe harcamalarının düşülme
sinden sonra ödenek artığı olarak kalan 
40 750 931 lira 82 kuruş'yok edilmiştir. 

MADDE 5. •-
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

SAYIŞTAY KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1945 Bütçe yılı 7 aylık Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1945 Bütçe yılı 7 aylık genel 
giderleri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzero (411 137 919) lira (49) kuruşu âdi 
(172 079 103) lira (83) kuruşu olağanüstü, 
(17 979 137) lira (22) kuruşu özel kanunlara 
ve (3 846 102) lira (06) kuruşu nâzım gider
lere ait olmak üzere (605 042 262) lira (60) 
kuruştur. 

MADDE 2. — Aynı yıl Genel gelirleri Uir 
şik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(603 724 243) lira (49) kuruşu âdi (11097 339) 
lira (68) kuruşu özel kanunlara, (43 938 854) 
lira (74) kuruşu•; istikrazlar hasılatına ve 
(5 099'935) lira (95) kuruşu da nâzım gelir
lere ait olmak üzere (663 860 373) lira (86) 
kuruştur. 

MADDE 3. —-:: Nâzımgelirlerle giderler a-
rasmdaki fark olan (1253 833) lira (89) ku
ruş gelir ve ödenek kaydedilmek üzere devre
dilmiştir. 

MADDE 4. -^ 1; 2 ̂ e 3 ricü maddelerle te-
beyyün eden vaziyete göre (43 938 854) lira 
(74) kuruşu istikrazlar hasılatından (13 625 422) 
lira (63) kuruşu normal ve özel gelirlerden 
olmak üzere ceman (57 564 277) lira (37) ku
ruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 5. — 1945 Bütçe yılı içinde ödenek 
dışında harcanan ve (Â) işaretli cetvelin ay* 
rı bir sütununda gösterilen (1 610) lira (59) 
kuruş tamamlayıcı ödenek olarak kabul edilmiş
tir. • 

MADDE 6. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince a-
vans olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir 
.sütununda gösterilen (1 979 618) lira (40) 
kuruş ödenekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 7. — Ödenekten 1945 Bütçe yılı 
içinde sarfolumıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (41 020 912) li
ra (54) kuruş yokedilmiştir, 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tahinde yü
rürlüğe girer. 
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MADDE 6. — Bu 'kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
R.' Peker 

Devlet Bakam 
A, Eenda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 
Dışişleri Bakanı • 

H, Baka -
Millî Eğitim Bakam 

••••'m. Ş. Birer 
Ekonomi Bakanı 

2*. B. Balta 
& ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakam 

• $. . Koçak 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

M. Ökmen 
Adalet Bakam 

§. Devrin 
İçişleri Bkkam 
§. Sökmensiler 
Maliye Bakanı 
; E. N. Keşmir -

Bayındırlık Bakam 
C. K^încedayi 

Sa. ve Sö. Y, Bakanı 
•" ' :Dr,;B:m •'•• 

Tarım Bakam 
F. Rurdöğlu 

Ticaret Bakam 
, A. İnan 

Çalışma Bakanı 
Dr, S. Irmak 

3ayiQ. K. 

MADDE 1). — Bu kanun 
yo Bakam yürütür. 

lıükümlerini Mali* 
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D a i r e l e r 

Öüyük Millet Meclisi 
Oümhurbajîkanhğı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık >:,:;'.,,l 
Danıştay Başkanlığı 
'Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü. 
istatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji^şkrîv^nel Müd. 
Diyanet. İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapıı ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî -Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Mâliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı ? 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ye Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Tiearet Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

ödenek 
toplamı 
Lira 

6 919 374 
630 251 
737 773 

1 617 761 
284 810 

2 917 479 
'836 440 

i 706 944 
753 907 

11 693 023 
1 696 961 

264 990 168 
6 6S0 594 

10 222 107 
17 709 402 
3 245 483 

74 198 954 
89 982 251 
52821 524 
50 391 388 

4 807 577 
19 488 256 
7 724 781 

15 197 775 
1 681 977 
1 238 297 

169 156 

Genel toplası 6İ9 295 016 

A - cw&mtt 

Giderler 
Lira K. 

6 540 581 09 
612 000 64 
684^640 74 

1 577=004 39 
245 734 07 

1 703 957 08 
767 869. 10 
511 264 24 
678 744 09 

10 915 218 39 
1 517 384 20 

247 945 300 48 
6 087 387 36 
9 828 704 5£ 

15 024 508 18 
2 647 498 21 

70 423 679 58 
89 134 974 40 
48 282 292 09 
45*385 085^85 
4 578 473 02 

16 940 069 64 
6 947 895 85 

13 619 062 10 
1425 577 41 

598 193 47 
119 162 37 

605 042 262 60 

1946 yüına 
devredilen 
ödenekler 
Lira K. 

• • -

688 855 84 

505 380 92 

59 597 13 

1 253 833 89 

3010 sayMı 
nun gereği 
alınan ava 

'-' Lira 

1 979 018 

1979 618 



« i . 
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ödeneğin çeşidi 

1 1 - r : 
ödenek 
toplamı 
Lira K. 

Büyük Millet Meclisi 
Ödenekler 
Geçici tazminat ve denetçi ücreti 
Yolluklar 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere* 
ğince yapılacak zamlar ye yardımlar 
Büro giderleri 
Basılı kâğıt ye defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret, ve gider-. 
leri 
Taşıt giderleri 
(Millî Saraylar giderleri 
Yolluklar . . " " ^ 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Basımevi işletme giderleri 
Kitaplık giderleri 
Uluslararası Parlâmentolar Grupu gider
l e r i ,.•••• 

Bahçe giderleri 
Tören ve ağırlama giderleri 
Koruyucu asker müfrezesi giderleri 
4367 sayılı Kanun gereğince kolluk me
murlarına verilecek er tayını kargılığı 
Yapı ve onarma işleri 
3090 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
Meclis binası yapı giderleri ye kamu
laştırma karşılığı 
Tesisler ve demirbaş 
4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Yabaaeı bahçe uzmanı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 885 787 
546 568 
693 001 
163 641 
153 132 

17 990 

101 353 
78 830 

1480 
•;. y 

9 261 "t: 

22 268 
182 870 

1 463 
18 000 y 

' • , • •» s , • • . • • ' ' • . ' • ' . 

.•':•' -,1 46İ&-
15 169 
3 500 

2 698 
38 760 

1 460 
43 061 

4 900 
31 670 

2 100 000 
2 340 

6 429 
3 000 

500 
501 

Giderler 
' Lira 

1 885 271 
546 567 
693 000 
147 740 
137 281 

15 911 

94 072 
76 454 

.•— • 
:'-

l 7 658: 
21 963: 

170 953 
782 

-17,666 

'•'•"% i4İ6; 
- 13 733 

3 234 

2 028 
1 31 301 

387 
7 038 

4 775 
26 035 

, 
1 837 594 

1 811 

4 991 
3 000 

28 
—. 

K. 

30 
18 

01 
75 
08 

85 
39 

66 
' 41 ' 
65 
17 
09 

«0 
84' 

39 
50 
17' 

' Î 

16 
I 

50 
29 

1 

95 ' 

Tokedilon 
ödenekler 

Lira 

51Ej 
0 
1 

15 900 
15 850 

2 078 

7 280! 

2 375 
1 4S° 

• , ' . ' • 

1 6 0 2 . 
304 

11 916 
680 

, 333 ' 

'•• t 1 0İ3:^ 
1 435:j 

266 

670 
7 458 
1 072 

36 022 

125* 
5 634 

» 

262 405 
528 

• 
- 1437 

— 
472 
501 

* 
',>• 

'&*. 

70 
S2* 

99 
25 
92 

15 ' 
61 

34 
59 
35 
83 
91 

20 
16 

61 
eö 
63 

t 

84 

-' 
•50 
71 

-
05 

'," t<' 

B. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 
A 
29 1941, 1942, 1943 ve 1944 yıllarına ilişkin * 

telefon konuşmaları karşılıksız borçları 2 740 2 740 
H. 3010 sayılı Kanuna göre geçen ve eski 

seneler mahsubatı 786 142 95 786 142 95 

Toplam 6 919 974 95 6 540 581 09 379 393 36 
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: Ödenek ^fokediîeit 
•;-:r. ^ :..'. i :: toplamı Öiderler ödenekler 

,B> ödeneğin çeşidi îjira K.' Lira E. Lira K. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

A 
37 

Cumhurbaşkanlığı 

Cumhurba§kanı ödenek ve tazminatı 108 832 
Aylıklar,, , ;. • • ' 4 2 1 2 G 

Yaverler ve başdoktor ödeneği ' 8 941 
Hizmetlider ücreti 85 361 
Geçici tazminat 3 031 
4178, 459,8, 4599 sayılı kanunlar gereğin
ce verilecek zamlar ve yardımlar 19 960 
Genel giderler, memur ve hizmetliler bes
leme giderleri 350 000 

Eski yıllara ilişkin telefon konuşmaları 
karşılığı, ., 12 000 

108 831 
33 946 
8 327 

80 278 
1 917 

• 1 

16 799 

350 000 

11 899 

38 
47 
90 
62 
32 

.;.: 

95 

0 
8 179 

613 
5 082 
1 113 

3 161 

• _ _ • 

100 

f2 
53 
10 
38 
68 

05 

Toplam 630 251 612 000 64 18 250 36 

1 

39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 

53 
54 

55 
56 

:.*"; Sayıştay Başkanlığı 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zamlar ve yardımlar 
Büro giderleri ; 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider- , 
l e r i ?••• 
Başkanlık otomobili giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Kitap ve dergiler giderleri 
Onarma 
Sayıştay mahzeninde yapılacak yerli do
laplar g?deri 
Kurs giderleri 
4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 
1940-1943 borçlan r 

Toplam 

428 656 
21 870 
50 783 

54 300 
27 791 
8 750 

4.258 
2 480 
2 340 
8 500 

.4 5P0 
1 175 
5 250 

109 937 
1 925 

1 500 
2 190 
1 568 

737 773 

407 025 
19 319 
44 917 

49 870 
25 744 
8 711 

4 257 
2 471 
1 969 
8 489 

2 054 
1128 
5 215 

100 821 
1 501 

' • • • 

630 
442 
70 

684 640 

30 
62 
36 

86 
14 

46 
25 
33 
79 

36 
47 
60 

62 
20 

82 
08 
48 

74 

21 630 
2 550 
5 865 

4 429 
2 046 

39 

— 
8 

370 
10 

2 445 
46 
34 

9 115 
423 

869 
1 747 
1 497 

53 132 

70 
38 
64 

14 
86 

54 
75 
67 
21 

64 
53 
40 

38 
80 

18 
92 
52 

26 
'«S 
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57 
58 
59 
60 

k 
62 
<& 
k 
k ,, 
6fl 
67 
68 
69 

70 
71 
72 

73 

74 

75 
76 

' : ' " r ' : : : ' " - . , - ' ^ • ' • ' • • • - • u - 1 M - : '•*•• . 

! t . ü J ..-, , -•• -. ; ,.i?v- . .a 

Ödeneğin çegidi 

Ödenek 
toplamı 
Lira , K> 

Başbakanlık 

Başbakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler: ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basıl; kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Taşıt giderleri 
Yolluklar '.'.• 
Giyecekler •• , 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ye yollukları 
Basımevi giderleri 
örtülü ödenek 
Türlü belge şakraklarının ayırma ve bir
leştirilmesi genel giderleri 
3558 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
(Devlet Basımevi proje giderleri 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

îfopîam 

5 411 
117 076 
28 834 
9 919 

27 214 
6 712 
1 069 
1 000 

15 985 
12 500 
'I-475j . 
4 500 

2 088 
106 474 

1 250 000 

26 250 

1 
1 250 

1 
2 

1 617 761 
'" ı " ' i • • — i — • • x = e . 

Giderler 
Lira 

5 408 
97 603 
27 420, 
7 697: 

17 542 
6 180 
1 067 

791. 

15 041 
11 882 
1 247 
4 333 

1 011 
104 415 

1 250 000 

24 390 

_ 
970 

. . — 
~-~ 

1 577 004 

IC. 

41 
20 
56 
15 

39 
78 • 
97 

99 
23 
73 
42 

30 
OS 

68 

50 

39 

Yokcdiîen 
ödenekler 
Mm 

, . * • • • 

2'.; 
19,472 
1 413 
2 221 

9 672 
531 

1 
208; 

943 
617 
227 
166 

1 076 
2 058 

1 859 

1 
279; 

i; 
2 

40 756 

K. 

59 
80 
•14 
85 

61 
22 
03 

01 
77 
27 
58 

70 
92 

32 

;;0 

61 
-ar 

.**%'r$*v*y'v*%*f;: ©femstay Baştauriığ* 

77 Aylıklar 207 008 18&032 41 21 975; 59 
78 Hizmetliler ücreti 
79 Geçici tazminat 
80 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zamlar ve yardimlar 
81 (Merkez büro giderleri 
82 Basılı kâğıt ve defterler 
83 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
84 Başkanlık otomobili giderleri 

{% SifîSî: 128) 

11 060 
23 275 

26 053 
T 346 

©00 

1 176 
3 033 

10 754 
21 305 

14 968 
6 005 

494 

1 068 
3 014 

95 
•m-\ 

50 
81 

51 
o? 

305 
1 969; 

1İ 084 
1 340 

106 

107 
18 

05 
5,7 

50 
19 

49 
91 
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B. ödeneğin çegidi 

85 Yolluklar 
86 Giyecekler 
87 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te

davi giderleri ve yollukları 
88 Kitap ye dergi giderleri 
89 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek 

«mekli keseneği kargılığı 
90 Geçen yıl borçlan 
91 Eski-yıllar borçlan 

Toplam 

ödenek 
toplamı 
Lira K 

729 
2 220 

1117 
740 

450 
1 

' 2 

284 810 

Giderler 
Lira 

!' 376 
2 166 

68 
120 

358 
— 
— 

245 734 

K. 

45 
•24 

38 
80 

50 

07 

Yökedileıa 
ödenekler 
Lira K. 

352 55 
53 76 

1 048 62 
619 20 

91 50 
1 
2 

39 075 93 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

w * „ . •*•..;. -*• -"• •'.'. 'j © " 

92 Aylıklar 
93 Hizmetliler ücreti 
94 Geçici tazminat 
95 Zamlar ye yardınilarJ 

96 Büro giderleri 
97 Basılı kâğıt ve defterler 
9$ Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri h 
99 Kira karşılığı 

100 Taşıt giderleri • 
101 'Yolluklar 
102 Giyecekler 
103 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te* 

davi giderleri ve yollukları 
104 Yayın, turizm ve propaganda giderleri 
105 Ajans ödeneği 
106 Ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve 

giderleri -
107 Badyo istasyonları ile stüdyoları yönetim 

ve işletme giderleri 
108 Basın ataşelikleri giderleri 
109 Sözleşmeli, yerli ve yabancı hizmetliler 
110 Staj için yabancı memleketlere gönderi

leceklerin yollukları 
111 Milletlerarası Radypdifüzyon ve Turizm 

birliklerine verilecek katılma payı 
112 Kongre ve konferanslar 
113 46>44 sayılı Kanun gereğince verilecek 

«mekli keseneği karşılığı 
114 G«çen yıl bonçlan 

281 137 
340 535 
26 117 
71 318 
20 300 
1 000 

30 037 
19 090 
18 500 
3 600 

11 000 

1 792 
143 452 
264 165 

28 760 

213 747 
320 038 
17 754 
50 731 
19 131 

845 

26 922 
19 080 
17 860 
1 784 
10 979 

63 
107 402 
264 165 

29. 
64 
18 
96 
16 
50 

47 
60 
87 
52 
74 

35 
81 

67 389 
20 496 
8 362 
20 586 
1 168 
154 

3 104 
9 

639 
1 815 

20 

1 728 
36 049 

— 

71 
36 
87 
04 
Si 
50 

53 
40 
13 
43 
26 

65 
19 

28 760 

412 319 
25 000 

2 • 

358 037 90 
19 864 76 

• 

54 281 
5 135 

2 

10 
24 

1 181 
1 

18 905 
300 

1 180 
—. 

7 500 
244 

98 

25 
79 

— 
1 

11 404 
55 

02 

75 
21 
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ödeneğin çeşidi 

115 Eski yıllar borçları 
116 Çeşitli yardımlar 
A '!. 

116 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve 
sideki istasyonun esaslı genişletme, değiş
tirme ve düzeltme her türlü giderleri 

B 
116 Ajansa yardım 

ödenek 
toplamı 
Lira K. 

101 
14 876 

Giderler 
Lira K. 

Toplam 2 917 479 

38 31 
14 750 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira K. 

62 69 
126 

984 000 

200 000 

3 072 05 

200 000 

980 927 95 

-.-' *' 

1 703 957 08 1 213 521 92 

İstatistik Genel Müdürlüp 

117 
118 
119 
120 

121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 
128 

129 
130 
131 
132 

133 

134 
135 

136 
137 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
Nüfus sayımı giderleri 
Yayın giderleri 
Makine yo makine fişi satmalma karşılığı 
Kitap ve dergi satmalma ve abone karşı
lıkları 
Milletlerarası İstatistik Bnstitüsüne katıl
ma hissesi 
Milletlerarası kongrelere katılma giderleri 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

114 443 
12 052 
13 195 

29 280 
5 993 
1 631 

231 

4 316 
1 

, 1 077 
2 566 

2 792 
617 650 
29 514 

1 

, 29£ 

700 
•' ı 

700 
;.,:.;..'• - 4 

, .,2 

Toplam 836 440 
?=», 

102 072 
12 013 
12 .883 

20 977 
5 372 
1 169 

230 

3 594 
""-»11 

365 
2 552 

2 108 
$73 746:-
29 399 

• • : •• • > ; ; . — v . 

••••; " 2 6 2 " 

,. 700 

72 
34 
41 

29 ' • 
05 
44 

77 
• . ' • . 

71 
96 

15 
5 3 > 
m ı 

'.".İ /: '.'-

10 

12-370 
38: 

311 

8.302 
620 
461 

. ı 
721 
. -1, 
711 
13 

683 
43 903 

114 
i . . - . - . 1 

31 

**<—* 

28 
66 
59 

71 
95 
5,6 

23 

29 
04 

85 
47 
10 

90 

~ 4 2 Q < ; 7 3 2 7 9 2 7 
1 

t .2 

767 869 i a 68 570 90 

.M, 
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•B. ödeneğin çeşidi 

• — 1 7 — 

Ödenek 
toplamı 
Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü 

138 Aylıklar 
139 Hizmetliler ücreti 
140 Geçici tazminat • 
141 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere

ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
142 Merkez büro giderleri 
143 İller büro giderleri 
144 Basılı kâğıt ve defterler 
146 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 
146 Kira karşılığı 
147 Taşıt giderleri 
148 Yolluklar 
149 Giyecekler 
150 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
151 Meteoroloji istasyonları kurma ve onar

ma giderleri 
152 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme, 

dinleme alet ve cihazları gereçleri satın-
alma, kurma, denetleme, onarma ve iş
letme giderleri, gezici istasyonların onar
ma ve karoseri yapma giderleri 

153 Meteoroloji, meslek okulu kurs ve staj 
giderleri ' 

154 Yayım, baskı, kitap, dergi ve abone kar
şılıkları giderleri 

155 Milletlerarası meteoroloji hizmetleri 
156 Staj ve meslek incelemeleri için yabancı 

memleketlere gönderileceklerin yollukla
rı ile staj, inceleme ve başka giderleri 

157 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

158 Geçen yıl borçları 
159 Eski yıllar borçları 

Toplam 

3.16 317 
84 620 
11 084 

92 735 
10 317 
16 583 
1 600 

78 967 
14 350 
2 188 
9 355 
2 683 

2 292 

4 303 

193 117 
75 489 
8 547 

59 147 
7 649 
12 140 
1 538 

• 77 695 
14 013 
1 854 

; 6 448 
2 433 

327 

2 665 

78 
04 
32 

32 . 
48 
99 

60 
98 
90 
08 
40 

20 

56 

123 199 
9 130 
2 536 

33 587 
2 667 
4 442 

62 

1 271 
336 
333 

2 906 
249 

1 964 

1 637 

22 
96 
68 

68 
52 
01 

40 
02 
10 
9? 
60 

80 

44 

39 483 

.7 643 

2 335 
1 001 

1 

7 583 
584 
920 

706 944 

35 914 

5 652 

2 320 
828 

. — 

2440' 
463 
575 

511 264 
1XJİ i ' . 1 ' ''' ••', 

83 

67 

5,6 
22 

03 
32 
96 

24 

3 568 

1 990 

14 
172 

1 

5 142 
120 
344 

195 679 

17 

33 

44 
78 

97 
68 
04 

76 
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ödenek Yokedilen 
toplamı Giderler ödenekler 

B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

160 
161 
162 
163 

164 
165 
166 
167 

168 
169 
170 
171 

172 

173 

174 
A 

174 

175 
176 
177 
178 
179 

180 
181 
182 
183 

184 
185 
186 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, .telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira kargılığı. 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Din eserlerini satmalma, yazdırma, ter
cüme, bastırma ücret ve. giderleri 
4644 sayılı Kanun gereğince verilecek 
emekli keseneği karşılığı 
Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 

Toplam 

518 825 61 
27 766 
5 607 

164 235 
1 920 
7 643 
1459 

2 463 
7 875 
2 252 
1459 

2 898 23 

5 833 ,' 

1 770 
1 317 16 

. ' • ' , •584' \ 

753 907 

Adalet Bakanlığı 

Bakan ödeneği 
A y l ı k l a r •••••-• ....... 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak gamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve def terler 
Posta,, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 

3 104 
5 959 461 

816 163 
127 672 

1 591 217 
59 522 

25.7 581 
39 917 

465 m 
40 833 
14 000 

193 25,0 

(S. Saym: 128) 

482 789 
24 284 

. 5 128 

136 112 
1 777 
6 728 
1 458 

1650 
6 522 
1 921 
1 458 

882 

5 740 

. 889 
964 

432 

678 744 

3 103 
5 678 313 

763 522 
116 668 

1 377 074 
51 358 

247 689 
39 860 

451 549 
39 053 
12 498 

155 328 

85 
84 
27 

06 
89 
81 
10 

83 
52 
66 
73 

62 

58 

72 
95 

66 

09 

10 
57 
5,9 
72 

58 
14 
73 
30 

03 
33 
30 
31 

36 035 
3 481 

478 

28 122 
142 
914 

• ~ \ ~ 

• . 

812 
1 352 

330 
• ! / • • : — 

2 015 

92 

880 
352 

151 

75 162 

— 
281 147 
52 640 
11 003 

214 042 
8 163 
9.891 

56 

14 070 
1 779 
1501 

37 921 

76 
16 
73 

94 
31 
19 
90 

17 
48 
34 
27 

61 

42 

28 
21 

34 

91 

> 

90 
43 
41 
28 

42 
.% 
27 
.70 

99 
67 
70 
69 



B. ödeneğin çeşidi 

187 Giyecekler 
188 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
189 Güdüm giderleri 
190 Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma 

saatleri dışında nöbet beklemeye ödevli 
olan yargıç, savcı ve kâtipler ücreti 

191 Adlî Tıp Kurulu 
192 Ceza ve tevkif evleri 

' 193 Ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı 
onarma işleri 

194 Hükümlü ,çocuk ıslah evleri giderleri 
195 Adalet Dergisi ve Yargıtay Kararları 

Dergisi, yazı, tercüme ve baskı giderle
riyle hukuk eserleri satınalma karşılığı 

196 Pasif korunma ve tahliye ve tahrip tali
matnamesine göre yapılacak hizmetler 
giderleri 1 

197 Staj için yabancı memleketlere gönderi
leceklerin aylıkları tutarı, öğrenci ödene
ğinden az alanlara 4489 sayılı Kanun ge
reğince verilecek fark ile başka giderler 3 992 

198 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 40 834 

199 Geçen yıl borçları .: 13 883 
200 Eski yıllar borçları 6 521 
201 Ceza ve tevkif evleri ve hükümlü çocuk 

ıslah evleri genel sermayesi 1 000 
H. 2548 ve 3892 sayılı kanunlarla toplanan 

paralar 121 483 64 

1 9 -
ödenek 
toplamı 
Lira K. 

89 167 

26 667 
324 592 

1 
22 750 

1 372,792 

13 500 
58 333 

29 167 

Giderler 
Lira 

86 561 

23 752 
277 531 

17 847 
1.310 940 

12 729 
53 439 

29 016 

K . • 

70 

53 
75 

21 
70 

.53 
39 

84 

Yokectilen 
ödenekler 

Lira K. 

2 605 30 

2 914 47 
47 060 25 

1 
4 902 . 79 

61851 20 

770 47 
4 893 61 

150 16 

Toplam 11 693 023 64 

922 

25163 
12 839 
5 969 

1 000 

121 483 

10 915 218 

97 

42 
84 
18 

64 

39 

3 069 

15 670 
1 043 

551 

— 

— 

777 805 

03 

58 
16 
82 

25 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

202 
203 
204 
205 

206 
207 
208 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 

1 303 233 
71 856 
17 999 

324 125 
3 437 

26 515 
22 167 

966 298 
69 784 
16 462 

261 587 
2 722 

24 229 
21 598 

43 
02 
05 

76 
95 
12 
32 

66 934 
2 071 
1 536 

62 537 
714 

2 285 
568 

57 
93 
95 

24 
05 
8« 
68 
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B. Ödeneğin çeşidi 

209 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 

210 Kira karşılığı 
211 Yolluklar 
212 Giyecekler 
213 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 
214 Kadastro, tapu yazma heyetleri giderleri 
215 Kurs giderleri 
216 Staj, eğitim, kongre giderleri 
217 a Hukuk ve meslek eserleri satmalma, ter

cüme, baskı ve başka giderleri 
218 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

emekli keseneği karşılığı 
219 Geçen yıl borçları 
220 Eski yıllar borçlan 

Toplam 

ödenek 
toplamı 
Lira K. 

16 187 
9 042 

44 916 
1 750 

i 

6 395 
73 719 
36 289, 

2 

Giderler 
Lira 

15 678 
8 367 

35, 864 
1719 

2 663 
59 378 
24 480 

K. 

88 
25 
12 
76 

35 
38 
04 

Yokedilen, 
ödenekler 

Lira K. 

508 32 
674 75 

9 051 33 
30 24 

3 731 65 
14 340 62 
11 808 96 

. , ,. , 2 ^ 

1 458 580 878 

4 592 
1 820 
1 459 

1 696 961 

3 231 
1 634 
1 103 

1517384 

75 
31 
71 

20 

1 360 
185 
355 

179 576 

25 
69 
29 

80 

Millî Savunma Bakanlığı 

221 
222 
223 
224 
225 
226 

A 
226 

B 
226 

227 
228 

A 
228 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler 
Geçici tazminat 
4598 sayılı Kanun gereğince verilecek ço
cuk zammı 

2 800 
22 996 838 
1 339 784 

. 8 184 
230 969 

880 445 

2 323 
21 882 492 

1 1 314 719 
—, 

228 638 

701 788 

79 
92 
19 

65 

81 

476 
1 114 345 

25 064 
8184 
2 330 

178 656 

?1 
08 
81 

35 

19 

4598 sayılı Kanun 
doğum yardımı 

gereğince verilecek 

4598 sayılı Kanun gereğince verilecek 
ölüm yardımı 
Temsil ödeneği 
3779 sayılı Kanunun 10, 11 ve 1059 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ge
dikli erbaşlara verilecek ikramiye ve mü
kâfat 

657, 3485 ve 4334 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zamlar ve tazminatlar, ... 

242 332 

94 166 
101 65,3 

10 450 

430 300 

199 341 31 

3 651 05 

42 990 69 

34 553 07 
42 429 65 

59 612 93 
59 223 35 

410 886 17 

6 798 95 

19 413 83 
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B. 

B 
228 

C 
228 

229 
230 
231 
232 
233 
A 

233 
B 

233 

C 
233 
234 
235 
236 
237 
A 

237 

238 
239 

240 
241 
242 
243 
244 

245 
246 

247 
248 
A 

248 
B 

248 

249 
250 

_ . • 

Ödeneğin çeşidi 

4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek uzmanlık ücreti ve gündelikleri 

1144 ve 4145 sayılı kanunlar gereğince 
denizaltı ve dalgıç ödeneği 
Kırtasiye 
Tersim gereçleri 
Döşeme ve demirbaş 
Basılı kâğıt ve defterler 
öteberi giderleri 

Posta ve telgraf ücretleri 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve gi
derleri 

Kira karşılığı 
Bakanlk otomobili giderleri 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluğu 
Tayinat 
2582 sayılı Kanun gereğince verilecek 
yemek karşılığı 
Yem 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
Giyecekler 
Teçhizat 
Harb gereçleri ve teçhizat ve tahkimat 
karşılık ve giderleri 
Uçak fabrikaları işçi ücretleri 
Denize ait harb gereçleri teçhizat ve çe
şitli gereçler ve devri çark 
Askerî fabrikalar genel giderleri 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 

Tedavi giderleri... 

4598 sayılı Kanun gereğince tedavi gider
leri ve yollukları 
Veteriner, ecza ve gereçleri giderleri 
Hayvan satmalara ve tazmini 

2 1 -
Ödenek 
toplamı 
Lira K. 

49 020 

j 
115 000 
51 210 
6 883 

68 458 
73 930 
93 265 

879 890 

61 488 

172 327 
1 130 

265 333 
213 683 
39 833 

57 400 
28 337 840 

58 300 
2 713 100 
2 837 150 
9 332 765 
2 213 543 

3 413 675 
525 000 

1 278 780 
2 197 980 

181 195 

- 14 681 

11 500 
38050 
38 325 

Giderler 
Lira 

45 669 

105 174 
48 556 
5 018 

66 710 
68 950 
83 472 

879 890 

47 037 

162 051 
1 129 

232 913 
205 613 
35 612 

54 048 
27 439 2Q6 

54 871 
2 665 399 
2 828 933 
9 106 506 
2 185 955 

3 007 176 
525 000 

-
1 170 016 
1 756 412 

163 296 

6337 

.948 
36 632 
35 379 

K. 

25 

70 
35 
76 
24 
06 
77 

28 

64 
86 
22 
92 
82 

43 
18 

07 
42 
37 
58 
61 

\ 
59 

29 
70 
28 

71 

08 
50 
87 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira 

3 350 

9 825 
2 653 
1 864 
1 747 
4 979 
9 792 

— 
1 

14.450 

10 275 
— • 

32 419 
8 069 
4 220 

3 35,1 
898 633 

3 428 
47 700 
8 216 

226 258 
27 587 

406 498 
— 

108 763 
441 567 
17 898 

8 343 

10 551 
1 417 
2 945 

K. 

75 

30 
65 
24 
76 
94 
23 

72 

36 
14 
78 
08 
18 

57 
82 

33 
58 
03 
42 
39 

41 

71 
30 
72 

29 

92 
50 
13 

(S. Sayısı: 128) 



22 

B. 

251 
252 
A 

252 
253 
254 
A 

254 

255 
256 
257 
A 

257 

258 
259 
260 

261 

262 

263 
A 

263 

B 
263 
264 

265 

A 
265 

266 

A 
266 
B 

266 
267 

ödeneğin çeşidi 

Gaz ve gazden korunma giderleri 
Taşıma giderleri 

Taşıtlar satınalma karşılığı 
Motorlu vasıtalar giderleri 
Yapı ve onarma işleri 

Hava meydanlariyle yolları ve depoları 
yapımı 
Okullar genel giderleri 
Basımevi genel giderleri 
Pasif korunma giderleri 

2441 sayılı Kanun gereğince Tekel Genel 
Müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzeme 
t a k s i t i , .-. • -.t •' 

Manevra giderleri 
Staj ve tahsil giderleri 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü
manların ücretleri 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüman
ların yolluk ve başka gerekli giderleri 
Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü deneme 
ve muayene giderleri 
Askerlik Müzesi giderleri 

Yazı, tercüme ve yayım kitap, dergi ve 
abone karşılıkları 

Sınırlama komisyonları giderleri 
Sanık olarak askerî mahkemelere gide
ceklerle şahit ve vukuf ehli olarak gönde
rileceklerin giderleri 
4511 sayılı Kanun gereğince verilecek ik
ramiyeler 

3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Fab
rikalar Emekli ve Yardım Sandığı kese
neği karşılığı 
4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
ıemekİi keseneği karşılığı 

Tersaneler giderleri 

Spor giderleri 
Geçen yıl borçları 

ödenek 
toplamı 
Lira K. 

47 207 
1 080 775, 

1 167 
2 162 258 
1015'402 

266 500 
40 750 , 
3 666 
14 852 

300 
166 250 
228 167 

125 858 

58 133 

10 000 
1 176 

7 490 

2 917 

10 332 

15 450 

Giderler 
Lira 

21 973 
950 088 

__ 
1 897 157 

. 811 996 

266 500 
40 090 
3 568 
2 779 

300 
113 346 
185 242 

81 077 

13 700 

8 595 
. . — 

3 405 

: — 

5 737 

15 209 

K. 

40 
09 

55 
96 

09 
60 
67 

80 
84 • 

67 

65 

13 

05 

5,9 

65 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira 

25 233 
130 686 

1 167 
265 100 
203 405 

659 
97 

12 072 

52 903 
42 924 

44 780 

44 432 

1 404 
1176 

4 084 

2 917 

4 594 

240 

K. 

60 
91 

45 
04 

91 
40 
33 

20 
16 

33 

35 

87 

95 

41 

35 

96 165 

100 800 

500 

6 
9 776 

92 606 

59 738 

465 

2 
5 706 

88 

51 

75 

06 

3 558 

41061 

34 

4 
4 069 

.12 

49 

25 

94 
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B. 

268 
A 

268 
H. 
H. 

H. 

269 
270 
271 
272 
273 

274 
275 
276 
277 

278 
279 
280 
281 
282 
283 

284 

285 

286 
287 

288 

ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 

3395 sayılı Kanun karşılığı 

ödenek 
toplamı 
Lira K 

5 927 

1 
'Kırıkkale'de yaptırılacak hastane masrafı 49 850 
3010 sayılı Kanun gereğince eski yıllar 
mahsubatı 
Olağanüstü (çeşitli savunma hizmetleri) 

Toplam 

33 000 
177 756 838 

264 990168 

îçişlsri Bakanlığı 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598, 4599 sayılı kanunlar gereğin
ce verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
•Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Genel müfettişlikler yönetim giderleri 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak te
davi giderleri ve yollukları 
2850 sayılı Kanun gereğince köy ve ma
hallelerde yapılacak askerlik yoklamala
rında bulunacak nüfus memurları yol

cukları • „ • 
2510 ve 2848 sayılı kanunlar gereğince 

kültür, idare ve emniyet bakımından 
başka yerlere gönderileceklerin her tür
lü giderleri ve bu iş için kullanılacak ge
çici memurların ücret ve yollukları 
Nüfus işleri 
özel idareler bütçelerini inceliye!! tem
silciler ücreti 
Devir yollukları 

3 104 
3 760 520 

218 085 
47 000 

1 075 710 
59 814 

210 100 
56 000 

' 498 029 
35 000 
15 5,00 
14 580 

227 000 
5 800 

25 000 

1 

1 
50 000 

1 080 
213 700 

Giderler 
Lira 

2 818. 

• — 

— 

33 000 
165 48^446 

247 945 300 

_ .. 

3 103 
3 456 587 

212 029 
41 613 

997 920 
56 928 

185 406 
55 980 

490 940 
28 854 
15 393 
İ4 444 

182 366 
5 684 

11 140 

— 
45 843 

1 080 
183 401 

K. 

58 

48 

10 
85 
61 
60 

65 
53 
15 
35 

29 
95 
31 
18 
34 
44 

88 

27 

41 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira 

3 108 

1 
49 850 

• . — 

12 271 391 

17 044 867 

—. 
303 932 

6 055 
5 386 

77 789 
2 885 

24 693 
19 

7 088 
6 145 

106 
135 

44 633 
115 

13 859 

1 

1 
4 156 

30 298 

K. 

42 

20 

52 

90 
15 
39 
40 

35 
47 
S5 
65 

71 
05 
69 
P2 
66 
56 

12 

73 

59 
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Bî ödeneğin çeşidi 

24 — 
Ödenek 
toplamı 
Lira 

56 000 

11 667 

K 
Giderler 
Lira K. 

50 687 35 

6 804 30 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

5 312 65 

4 862 70 

289 Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kurs
ları ve içişleri meslek kursu 

290 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

291 Tercüme ve yazı ücretleri, kitap ve dergi 
karşılığı, yönetim dergisi giderleri, ka
nun, tüzük ve yönetmelikleri tertip ve 
telif giderleri 

292 Kongre, staj, öğretim giderleri 
293 Yabancı uzmanlar 
294 OeÇen yıllar borçları 
295 Eski yıllarborçları 
296 1437 sayılı Kanun gereğince verilecek 

avans 3 000 1415 1585) 

19 000 
2 001 

2 
17 000 
5 900 

18 631 
— 
— 

15 921 
5 208 

84 

86 
10 

368 
2 001 

2 
1 078 
691 

16 

14 
90 

Toplam 6 630 594 6 087 387 36 543 206 64 

( & Sayısı: 1280 



B. Ödeneğin çeşidi 

Emniyet Grene! 

297 Aylıklar 
298 Hizmetliler üereti 
299 Geçici tazminat 
300 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek 

zamlar ve yardımlar 
301 1475 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
302 Merkez büro giderleri 
303 İller büro giderleri . ' 
304 Basılı kâğıt ve defterler 
305 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
306 Kira karşılığı 
307 Taşıt giderleri « 
308 Yolluklar " • • 
309 Giyecekler . 
310 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 

yollukları 
311 Teknik giderler 
312 Giyecek ve teçhizat 
313 Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan.memurlarla ka

zaya uğrayanların ve yaralıların tedavi giderleri 
314 Gözetim altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacak

ların gönderme, iaşe masrafları, iskân mmtakasını terk 
edenlerden geldikleri yerlere geıti gönderileceklerin ve bun
lara memur edilenlerin gerekli giderleri 

315 Orman işleri 
316 Süvari polis hayvanları ve polis köpekleri 
317 4367- sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını karşılığı 

' A • , ' . , . : - - - ; • : . . . : " / 

317 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek emeldi keseneği 
karşılığı 

ödenek 
toplamı 
Lira K 

Müdürlüğü 

5 353 006 
126 919 o 
166 362 

1 465 562 
1 500 
18 000 
128 500 
15 000 
312 961 
55 400 
48 000 
138 500 
3 500 

.7 000 
33 000 
365 000 

16 500 . 

Gide 
Lira 

• 5 177 
' 100 

157 
• o 

1 415 

17 
122 
13 
313 
49 
45 
115 
3-

1 
26 
364 

14 

20: 000 
50 000 
42 464 

1480 775 ' 

15 
48 

: 41 
1 444 

7 000 3 



B. ödeneğin çeşidi 

318 Haber alma. 
319 Polis dergisi 
320 Yabancı uzmanlar 
321 Milletlerarası kurumlara katılma giderleri 
322 Kongre, staj ve tahsil giderleri 
323 Polis okulları rgiderleri 
324 Pravantoryom ve sanatoryom giderleri 
325 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince Gerilecek 

para mükâfatı 
326 Geçen yıl borçları 
327 Eski yıllar borçları 

OQ Top lam 
es 

• ödenek 
toplamı 
Lira-

118-'708 
4:000 
3^000 

450 
15 000 

181 500 
30-000 

m ooo 
51000 
4 500 

10 222 107 

K. 
Gider 
Lira 

1187 
2 1 

• 
* 7 3 
170 2 
28:6 

#"7 
3 7 
2t9 

9 828 7 



B. 

m 

Öderieğm çeşidi 

ödenek 
toplamı 
Lira K. 

Giderler 
Lira K. 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira K. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

328 
329 
330 
331 

332 
333 
334 
335 

336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 

343 
344 
345 
34T5 
347 
348 
349 
350 

351 
352 
353 
354 
355 
356 

Aylıklar 
Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 45Ö9 sayılı kanunla*- gere
ğince verilecek' zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira kargılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
Muayyenat 
Askerî gerekler 
Harb gereçleri ve teçhizatı karşılik ve gi
derleri , 
'Sıhhi gereçler ve tedavi giderleri 
Veteriner ecza ve gereçleri giderleri. 
Hayvan satmalma ve tavizi 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 
Onarma işleri 
Okullar genel giderleri 
4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Basımevi giderleri 
İkramiye ve tazminat 
Spor giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar Borçları 

3 531 420 
129 794 
34 670 

384 042 
3 420 

40 0â0 
14 590 

216 008 
50 000 
6 130 

2119 180 
11 670 

9 667 563 
2 635i 601 

168-725 
36 250 
2 500 

31 500 
İ84-444 
35 000 

İİ6 Ö7Ö 
97 650 

5 833 
10 225 
1 985 

İî) 505 
2 040 

37 "W 
J.4 821 

3 119 276 
69 124 
33 796 

. 
208 738 

3 366 
39 536 

: İ l 5İÖ 

2İ5 35İ 
46 873 
4 685 

199 837 
11 071 

7 946 348 
2 571 681 

64 m 
22 124 

7531 

26 323 
136 657 
29 042 

İ İ 3 439 
80 720 

İ 78İ 
7 742 
1102 
8 165 
1 773 

36 090 
12 866 

08 
71 
69 

'%1 
52 
İS 
41 

41 
M 
İ4 
98 
65 

10. 
v 

m 40 
33 
25 
İ6 
57 
95 
54 

4 4 ' ••• 

33 
45 
60 
07 
İÖ 
53 

412 143 
M 669 

873 

İ75 303: 
53 

483 
3 071 

656 
.3 126 
1444 

19 342 
598 

1 721 215 
63 919 

104 008 
14 125 
2 746 

* 5 176 
47 786 
5 957 
3 230 

16 929 

4Q4Ö 
2; 482 

882 
İ İ 339 

266 
1 055 
1 954 

92 
29 
31 

73 
4S 
87 
09 

59 
18 
$6 
02 
35 

90 

45 
60 
67 
75 
84 
43 
05 
46 

(56 
67 
55 
40 
!>3 
90 
47 

Toplam 17 VÖÖ 402 15 024 508 18 2 684 §93 82 

( Ş. Sayısı; 128) 



B. 

28 
M V 

Ödeneğin çeşidi 

ödenek 
toplamı 
Lira K: 

Giderler 
Lira K. 

Yokedilen 
. ödenekler 

Liriı K. 

Dışişleri Bakanhğı 

357 Bakan ödeneği 
358 Aylıklar ' 
359 Ücretler 
360 Geçici tazminat 
363 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere

ğince verilecek zamlar ve yardımlar, 
362 Merkez büro giderleri , — 
363 Elçilik ve konsolosluklar giderleri 
364. Basılı kâğıt ve defterler 
365 .Para taşıtma giderleri"' 
366', Kira karşılığı . ; "• 
367 Posta, telgraf ve telefon, ücret ve gider-. 

leri 
368 Taşıt giderleri 
369 Yolluklar 
370 Giyecekler 
371 4598 sayılı Kanun,gereğince yapılacak te

davi giderleri' ve yolluğu 
372 Kongre, konferans ve komisyonlar genel 

giderleri 
373 Hakem mahkeme ve heyetleriyle Uzlaşma 

komisyonları giderleri 
374 Yabancı elçileriyle komisyonları ağırlama 

giderleri 
375 Fahrî konsolosluklar keseneği 
376 Pasif korunma giderleri 
31 f Bombardımanlar yüzünden binaları ya

nan, yıkılan ve zarar gören veya bom
bardımana açık bulunan elçilik ve konso
loslukların her türlü giderleri 

378 Telif, tercüme, yazı, yayım ve abone üc
ret ve giderleri ' 

379 Basımevi giderleri. 
380 Milletlerarası müesseselere ve Milletler 

Derneğine,katılma payı 
381 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

emekli keseneği karşılığı 
382 Geçen yıl borçları 
383 Eski yıllar borçları 

3 104 
543 546 
282 896 
27 905 

45 350 
17 000 
340 335 
3 500 
10 000 

700 

187 310 
10 500 
187 700 
7 000 

' 5 585 

177 000 

3 103 
* 1 285 045 

268 5,46 
•27 876 

30 927 
12 722 
290 133 
3 500 
10 000 

560 

161 140 
10 111 
80 831 
6 828 

1 793 

117 428 

10 
89 
41 
88 ' 

50 
60 
3S; 

.75 
19 
37 
98 

30 " 

75 

. -,— 
258 500 
14 349 

,28 

8 422 
- . 4 277 

50 201 
— 

• — 

140 

26 169 
388 

106 868 
,„:'••::; 1 7 1 

.' 3:79! 

59 571 

90 
n 59 
12 

50 
40 
*>2, 

25 
91 
63 
02 

70 

•İ5 

174 900 
2 000 
1000 

171 666 62 
— . • • • ' . ; . ' : . • • ' : ; L 

—, ' 

3 233 38 
2 000 ' 
1 000ti 

250 

5 800 • 
500 

4 930 61 
0 

4 312 43 
386 75 

6 319 39 

1487 57 
113 25 

4 000 
85 100 
111 500 

245 483 

. .2 199 
80 836 
66 616 

2 647 498 

50 

20 

21 

1 800 
4 264 
44 883 

597 984 

50 

80 

79 

* * ' • ! 

( S. Sayısı •: 128 ) 



B. ödeneğin çeşidi. 

Maliye B; 

384 Bakan ödeneği 
385 Aylıklar 
386 Ücretler . 
387 Geçici tazminat < , 
388 4178, 4598 vev 4599 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 

zamlar ve yardımlar 
389 Merkez büro giderleri 
390 İller büro giderleri „° 
391 Basılı kâğıt ve defterler 
392 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
393 Kira karşılığı -
394 Taşıt giderleri • 
395 Yolluklar • -
396 Giyecekler > ^ v - ; ^ 
397 4598 sayılı Kanım gereğince yapılacak tedavi giderleri ve 

yollukları . 
398 Vergi komisyonlarında aylıklı olmıyanlarm huzur ücret

leriyle vukuf ehli ücretleri " 
399 Malî müşavere komisyonu ücretleri ; 
400 Vergi tahsil giderleri 
401 Hazine işleri 
402 Millî mülkler işleri 
403 Onarma giderleri : ' 
404 Devir ve teftiş yollukları 
405 Genel Muhasebe Kanununun 48 nei maddesini ilgilendiren 

giderler 
406 4353 sayılı Kanunun 36 ncı- maddesinin gerektirdiği gi

derler ' * - . 
407 3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar kafr 

şihkları giderleri 

ödenek f 
toplamı 
Lira 

anlığı 

3 ,104 
6 260 983 
1 897 211 
184;177; 

1 809 385 
"65 914 
349 066 
200 000-
923 641 
46 650 
8:458, 

353 853 
12 250 

'38 752, 

42 083 
11 500 
307 415 
89 433, 
401 871 
921 216 
385 977 

6 484 455 

37 788 

484 291 

K 

46 
23 

50 

29 

50 

68 

03 

83 

Giderler 
Lira 

3 103 
5 384 398 
1.691 177 
158 757 

1 638 136 
60 638 

:287 439 
181 935 
807 362 
37 366 
7 519 

261 862 
11 220 

31 425 

15 135 
11 500 
186 527 
7 701 

296 75,1 
802 93 
212 35 

6 330 35 

30 37 

426 08 
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B. ödeneğin çeşidi 

432 4178 sayılı Kamın gereğince özel idare ve belediyelere 
yardım 

433 Hastaneler yiyecek giderlerine yardım 
434 435/7 sayılı Kamın gereğince ilk öğretim öğretmenlerinin' 

birikmiş harcırahları 
435 Mezarlık için Ankara Belediyecine 
436 gelıir yolları için AnkâTtı Belediyesinle 
437 4599 sayılı Karnın gereğince özel idare ve belediyelere ̂  

yardım • • ' " - . 
438 Irardmı Sevenler ;Derneğine 
439 Darülaczeye 
440 Kızılay Kurumuna 
441 Çocuk Esirgeme Kurumuna 
442 Darülşaf akaya 
443 Türk Eğitim tDerneğine 
444 Yeşilay Derneğine * 
445 Balıklı Kum Hastanesine 
446 Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine 
447 Halkevlerine ,; . - - ^ 
448 Türk Tarih Kurumuna . 
449 Türk Dil Kurumuna 
450 Türk Hukuk Kurumuna < 
451 Türk Coğrafya Kurumuna 
452 Tiftik Derneğine 
453 Ağaç Koruma Demeğine 
454 Yanş ve. Islah Komisyonuna 
455 Millî Ekonomi ve Tasarruf Derneğine 
456 Kambiyo Borsasına : 
457 Balkan Birliği Derneğine . 
458 3678 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 
459 4126 sayılı Kanun gereğince Erzurum ve Erzincan bele

diyelerine yapılacak ikraz 

Ödenek 
toplamı 

* Lira K. 

3 -208 -333 
375 000/ 

291 800 
145 833 
' 145 833 

4 754 640 
5 833 . 
55 833 
810 416 
17 500 
70 000 
58 333 
5 833 

20 416 
8 750 

2 047 362 
68 833 
67 083 
7 583 
2 916 
14 583 
11 666 
19 250 
Ş 250 
Ş 166 
3 500 

* 1 254 462 

Gider 
Lira 

-3 205 7 
376 2 

291 8 
145 8 
145 8 

4 724 4 
5 8 
55'8 
810 4 
17 5 
70 0 
58 3 
5 8 
20 4 
8 7 

2 047 3 
68 
«7 0 
7 
2 
14 
11 
19 2 
5 
8 
3 

938 1 

243 000 242 



B. ; ödeneğin çeşidi 

460 Sermayesine mahsuben Devlet-Ziraat îşletmeleri Kurumuna 
461 Sermayesine mahsuben Etibanka . 
462 Sermayesine mahsuben Zirai Donatım Kurumuna 
463 3827 sayılı Kanun gereğince teslim olunacak taşıtlar atel-
. -,.; yesîne verilecek belirli vo döner sermaye 

' U A' ' ... . . . • . -
463 Ereğli Kömür Şirketinin satınalma taksitlerine karşılık 

olmak üzere Etibanka 
• B • ' • ' • ' . 

463 Tarım Bankasına ödenecek sermaye karşjlığı 
^ ' " C ;.; . " • .; : * . . K . • • • - . • 

3s 463 Sümerbanka ödenecek sermayeye-mahsuben 
s • . - * • ' . . - - • - • : . # ' - . . . 

S 446 Türk, Ermeni Hast'anesine yardım 
f : • A 

£*'• 412 4306 sayılı Kanun gereğince parasız yiyecek ve giyecek 
â°- '• . • . karşılığı 

öz. Toprak Mahsulleri Vergisi tahsil giderleri 
» 2102 sayılı Kanun gereğince yapılacak, ödemeler 
» 2894 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığı serma

yesine eklenen ; -
» 2894 sayılı Kanun gereğince Amortisman Sandığı giderleri 
» Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermayesine eklenen 

Toplam 
Nâzım hisseler 

GENEL TOPLASI 

* 

ödenek 
toplamı Gider 
Lira K. Lira 

58§ 333 583 3 
8 135 279 8 135 2 
876 000 876 0 

90 309 90 3 

2 900 000 2 864 2 

; 500 000 : 500 

2 000 000 2 000 

15 000 15 0 

V.%000 3 
7 952 042 49 .7'952 

196 
\ 372 374 01 • 372 

219 439 58 219 
S 345 506 71 3 345 

71 238 732 79 68 152 
2 960 22İ' 67. 2 271 

74 198 954 48 70 423 
1946 yılm 



B. ödeneğin çeşidi 

Devlet 

464 2094 sayılı Kanun gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle ko-. 
müsyon, sigorta ve başka her türlü gider
leri 

465 2468 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılıkla
riyle komüsyon, sigorta ve başka her 
türlü giderleri 

466 3322 sayılı Kanun gereğince çıkarılan 
tahvillerin faiz ve itfa bedelleriyle ko
müsyon, sigorta ve sair her türlü gider-
•leri ; 

467 4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince 
yapılan istikrazın faiz ve itfa karşılığı, 
komüsyon, sigorta ve başka her türlü 
giderleri • « : 

468 4275 sayılı Kanun gereğince yapılan is
tikrazın faiz ve itfa karşılıklariyle ko
müsyon, sigorta ve başka, her türlü gi
derleri 

469 Genel Mahsup Kanunu gereğince verile
cek tahvillerin 1932 - 1945 seneleri faiz 
ve itfa karşılıklariyle nakden verilecek 
tahvil kesirleri, komüsyon, sigorta ve • 
başka her türlü giderleri 

470 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı 
kanunlar gereğince nakden ödenecek 
'borçlarla kaldırılmış Hatay Devletin
den devredilen borçlar 

471 Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 
1715 sayılı Kanun ve eklerine diğer ka
nunların belirttiği kerteler içinde çıka
rılan Hazine bonolarından doğan borala
rın faiz ve itfa karşılıkları 

472 2425, 2980 ve 3395 sayılı kanunlar gere
ğince çıkarılan bonolar ve bu mahiyette
k i borçlar 

473 4649 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
büyük su işleri bonolarının faiz ve amor
tismanları 

474 4604 sayılı Kanunun 1 nci geçici mad
desi gereğince yapılacak ödemeler kar
şılığı 

ödenek Yokedilen 
toplamı Giderler ödenekler 
Lira K. Lira K Lira K. 

Borçları 

90 000 88 510 76 1 489 24 

2 845 000 2 843 871 05 1 128 95 

72 000 70 481 07 1 518 «8 

1 985 000 1 975 671 32 9 328 W 

3 706 000 3 699 664 82 6 335 18 

12 000 678 63 11 321 37 

30 000 19 827 34 10 172 66 

25 923 137 25 543 139 16 379 997 84 

2 487 582 ' 2 460 328 55 27 253 45, 

3 666 667 3 666 667 

595 000 595 000 
(S:'Sayısı : 128 ) 



;B. ödeneğin çeşidi 

34 — 
ödenek 
toplamı 
Lira K. 

5 4121295 

5 063 727 
.350,000 

Giderler 
Lira 

5 396 233 

5 063 727 
337 504 

K. 

42 

42 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira 

15 963 

— 
12 495 

K. 

58 

58 

2 500 

780 000 

15 936 947 

36 600 

2 419 

768 053 

15 936 944 

32 099 

14 

34 

91 

58 

80 

11 946 

2 

4 500 

86 

66 

09 

42 

475 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
yapılan ödemeler 

476 Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bankasına 
yapılan ödemeler 

477 Hükme bağlı borçlar 
478 1943 yılı Bütçe Kanununun 25 nci madde

ci gereğince çıkarılan bonoların itfa ;kar-
şılıklariyle faizleri 

479 3022 sayılı Kanun gereğince Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümetine verilecek 
taksit 

480 2434 sayılı Kanun gereğince temin olu
nan kredi taksiti 

481 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gere
ğince temin iolunan :kredi ve istikrazlar 

482 Vatani hizmet kargılığı bağlanan aylık ve 
ödenekler 

483 Mütekait, dul ve yetim aylık ve ödenek
leri 16 491 311 39 16 491 311 39 

484 4178 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 

485 551 sayılı Kanun gereğince harb malûl
lerine verilecek;arazi karşılığı 

486 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi ge
reğince verilecek emekli ikramiyesi 

öz. 4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince 
1941 demiryolları istikrazı dördüncü ter
tip 

öz. 4275 sayılı Kanun gereğince Millî Savun
ma istikrazı ikinci tertip 

öz. 4275 sayılı Kanun gereğince Millî Savun
ma istikrazı üçüncü itertip 

öz. 4275 sayılı Kanun gereğince Millî Savun
ma istikrazı dördüncü tertip 

öz. 4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince 
demiryolları istikrazı beşinci tertip 

öz.. 4057^sayılı iKanun gereğince ihraç edile
cek 1941 demiryolu istikrazı üçüncü ter
tip tahvillerinin bilûmum masrafları kar-

3 246 800 

47 000 

898 770 

16 842 

261 

12 825 

186 600 

69167 

5,1 

65 

96 

60 

'82 

2 935 562 

11 400 

.; 893 100 

16 842 

261 

12 825 

186 600 

•: 69:167 

21 

51 

65 

96 

;60 

82 

311237 79 

35 600 

5670 

• ; • — 

• : — . ' 

• — 

— 

/ , „ . " 

öz. 4796 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gere
ğince mübadil işleri giderleri 18 215 08 16-982 75 1;232 33 

Toplam 89 982 251 01 89 134 974 ,40 8471276 61 

(S.?Sayısı:128) 
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ödenek Yokedüen 
toplamı Giderler - ödenekler 

B. ödeneğin çeşidi Lira K Lira K. Lira K. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

487 Bakan ödeneği 3 104 2 323 79 780 21 
488 Aylıklar 10 274 137 08- 8,590 912 42 1683 224, 66 
489 Ücretler 2 604 213 35 2 213 463 03 390 750 32 
490 Kanunları gereğince verilecek ücretler 

ve tazminatlar 2 199 574 93 1732 195 82 467 379 11 
491 Geçici tazminat ' s 193 645 165 660 05 27 984 95 
492; 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere

ğince verilecek zamlar ve yardımlar 2 362 728 60 1 974 892 87. 387 835, 73 
493 Merkez büro giderleri 28 365 26 272 44 2 092 56 
494r iller büro giderleri . 37 85,4 32.-970.. 23,, , 4 883 77 
495 Basılı kâğıt ve defterler 6 158 5 723 84 434 16 
496 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider

leri 159 383 . 157 819 07 1563 93 
497 Kira karşılığı 72 952 '54 247 94 ' 18704 06 
498 Bakanlık otomobil giderleri 4 083 3 634, 14 448, 86 
499, Yolluklar 183 314 170 582 41 12 731 59 
500 Giyecekler 4 083, 4076 90 6- 10 
501ı 4598 sayılı Kanun, gereğince yapılaeak 

tedavi giderleri ve yollukları 17 303 13 563 25 3 739 75 
502 İnceleme, kitaplıklar, derleme yayım gi

derleri 528 424 503 112 20 25 311 80 
503r özel idare bütçelerini inceliyecekt eğitim 

temsilcisi ücreti 540 440 100"-
504 İstanbul Üniversitesi' ve buna bağlı. fa- î? 

külte ve kurumların: genel giderleri-
505 Ankara fakülteleri genel giderleri 
506.: Yüksek okullar: genel giderleri 
507 Lise, ortaokullar ile öğretmen okulları 

genel giderleri, 740 055 719 493,79, 20 561 21 
508 Yatılı, yarim yatılı ve gündüzlü meslek 

okullariyle,' akşam okulları ve kursları 
genel giderleri " 3 404,744, 88 3:320 398 32, 84,346, 56 

509, 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 4459 sayılı , * . . 
kanunlar gereğince ödenecek köy okulla-
riyle enstitüleri ve köy eğitmenleri;ücret 
ve:giderlerl \ 9 910 950 05 9 809 597 73 101 352r 32 

510r Güzel Sanatlar Akademisi genel gederleri 35 482 35 002 45 479: 55 
511 Cumhurbaşkanlığı Eilârmonik Orkestra

sı genel giderleri 9,342 8615 30 726:70 
512 İstanbul Kandilli Rasathanesi genel gi

derleri 14 700;,.;,..-... 14 698.94 X 06 
513 Prevantoryum ve< sanatoryum genel gi

derleri 103 5,79 103 566 82" , 12 18 
(S , Sayısı: 128). ; 

742 318 
609 927 
627 375 

724 087 
590 310 
621 266 

71 
ıo: 
21 

18 230. 
19-616: 
6108 

29 
90 
79 
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B;i ödeneğin çeşidi 

ödenek 
toplamı 
Lira il 

26 163 ; 
121 166 

171 882 

27 193 

23 336 

1 • 

4 042 

Giderler 
•' Lira 

19 145 
119 733 

99 785 

.6 717 

1.9 097 

- . . ; . • . — 

•3 291 

K. 

57 
56 

76 

56 

24 

m 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

' 7 017 43 
1 432 44 

72 096 24 

20 475 44 

4 238 C6 

:
: . ' . ' ı - • 

750 39 

514 Kitaplıklar genel giderleri 
'515 Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
516 Yabancı memleketlere gönderilecek öğ

rencilerin tahsil ve yol giderleri 
517 Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfet

tişliği giderleri 
518 Orta öğretim öğretmenleri kursları ücret 

ve genel giderleri. 
519 Gezici sinema satınalma karşılığı ile baş

ka giderleri 
520 Resim ve heykel sergilerinin açılış gi

derlerine yardım ile mükâfat ve satınalı-
nacak eserler karşılığı 

521 Milletlerarası kongre, sergi ve müsabaka
lara katılma ve ilim. incelemeleri için 
gönderileceklerin yolluklariyle yol gider
leri 

522 Milletlerarası Meslekî öğretim Derneği 
ne katılma payı 

523 Devletler Hukuku Türk Enstitüsü gider
leri 

524 Okul kitaplıklarına alınacak kitap ve 
dergi karşılıkları ve bunlara ilişkin gi
derleri 

525 Okul müzesi giderleri 
526 Yabancı uzmanlar ücret ve giderleri. 
527 Kamp gfderleri 
528 Devletin üzerine aldığı giderler 
529 Liseler, orta ve öğretmen okulları tesisat 

' giderleri 
530 İzmir Fuarında açılacak Eğitim Paviyo-

nıınun bütün giderleri * 
531 Kamulaştırma ve satınalma karşılık ve 

giderleri 
532 Staj için yabancı memleketlere gönde

rileceklerin ödenek- ve yollukları 
533 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

emekli keseneği karşılığı 
534 Geçeıi yıl borçları 
535 Eski yıllar borçları 
536 İllere yardım 
537 Makina ve kurma gereçleriyle yapı, geniş

letme ve yeniden kurma işlerinde kulla-
• nılmak üzere Eğitim Basımevi döner ser

mayesine yardım . 43 75,1 43 751 

1 

220 

1 169 

4 579 
916 

768 457 
225 042 
516 529 

91643 

5 833 

176 466 

. 1 

77 934 
47 457 37 
32 167 
184 490 80 

—• 

__ 

500 

3 744 
— 

562 592 
76 139 

505 055 

84 903 

5 765 

161 375 

' • • — 

53 594 
43 559 
27 111 

2 128 954 

51 

05 
40 
75 

26 

31 

49 

08 
45 
73 
85 

-. 1-

220 

669-' 

834 
916 

205 864 
148 902 
11 473 

6 739 

67 

14 090 

1 

24 339 
3 897 
5 055 
55 535 

49 

95 
60 
25 

74 

69 

51 

92 
92 
27 
95 

(S . Sayısı: 128) 
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••<•-%•'•"•'"'"•'"""';.''" ^ " ödenek Yokedilen 

toplamı Giderler ödenekler 
B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

529 066 

15 000 

5 000 

524 834 23 

15 000 

4 231 V7 

— 

5 000 

538 2133 sayılı Kanun gereğince Devlet ki
taplıkları döner sermayesine yardım 145 834 145 834 

539 öğretimi ilgilendiren giderlerle yemelc , 
karşılığı için İstanbul Üniversitesince has
tanelere yapılacak yardım :î 

540 Prevantoryum ve sanatoryum pansiyo
nuna yardım 

541 Yabancı memleketlerdeki Türk özel okul
larına yardım 

542 3803, 4274 ve 4357 sayılı kanunlara göre 
kurulan sandıklara yardım 227 500 227 500 ;> —. 

543 Çeşitli hizmetler 10 078 010 42 9 946 756 79 131253 63 ; 
544 Ankaı*a Tıp Fakültesinin yapılması ve 

kuruluşu ile ilgili her türlü giderler — . —. • — 
A . 

539 4761 sayılı Kanun gereğince Tıp Fakül
tesince hastanelere yardım 30 000 ;. - 662 49 29 337 51 ; 

Öz. 3010 sayılı Kanun gereğince mahsubat ~— ~~ — 
» Yoksul üniversite Öğrencilerine yardım 1686 20 1 686 20 — U 
» 200SJ sayılı Kanun gereğince pansiyonlar 

% 12 «i 309 343 16 309 343 16 — 

Toplam 50 769 213 84 46 735 362 82 4 033 851 02 
Nâzım Pansiyonlar % 88 ler 2 052 310 19 1546 929 27 505 380 92 

GENEL TOPLAM 52 821524 03 48 282 292 09 4 539 231 94 
1946 yılma devir 505 380 92 

4 033 851 02 

I'S. Sayışı- 128) 



B. ödeneğin çeşidi 

Bayındırlık 

545 Bakan ödeneği 
546 Aylıklar 
547 Ücretler • 
54S Geçici âtazminat 
549 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek 

zamlar ve yardımlar 
550 Merkez büro giderleri 
551 İller büro giderleri 
552 Basılı kâğıt ve defterler • 
553 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
554 Kira karşılığı 
555 Bakanlık-otomobili giderleri -
556 Yolluklar : 

557 Giyecekler 
558 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 

ve yollukları 
559 Ankara Gençlik Parkı giderleri 
560 Zelzele bölgelerinde yapılacak işler ve yardımlar (sarf 

şekli Bakanlar Kurulunca belirtilir). 
561 Fen aletleri ve gereçleri karşılıkları 
562 Telif, tercüme, baskı, yayım giderleri, kitap, dergi kar

şılıkları ve bayındırlık sergisi ve filim giderleri 
563 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
564 Yabancı uzman mühendis ve tercümanları 

ödenek 
, toplamı 
Lira K. 

Bakanlığı 

3 104 
1 803 091 
121 532 
62 025 

304 660 
27 000 
16 260 
5 850 
45,464 
3 500: 
3 400 

.,. 72 120 
10 085 

9 700 
41 864 51 

2 411 660 
.3 1Q0 

25 OOP 
58 

30 600 

Giderler 
Lira 

. " V • " 

3 103 
1 424 316 
109 255 
47 131 

236 928 
22 310 
13 713 
4 573 
43 017 
2 881 
3 088 
42 348. 
9 774 

• 5 Ş35 
39 961 

2 411 660 
1 Q74 

23 085 
' • " ' • " " - — ' 

28 300 



B. ödeneğin çeşidi 

565 Staj için yabancı memleketlere gönderilecek memurlarla 
yolluk ve başka giderleri 

566 Kazı giderleri 
567 , Özel idareler bütçelerini inceliyecek Bayındırlık temsil

cisi ücreti 
568 Kurs giderleri 
569 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek emekli ödeneği 

karşılığı 
570 Geçen yıl borçları 
571 Eski yıllar borçları 
572 2819 sayılı Kanuna göre elektrik işleri etüd idaresine 

yardım 
573 Mühendisler ve mimarlar birlikleriyle teknik okullarını 

bitirenler birliğine yardım 
574 Halkin yapacağı su işlerine yardım 
575 Demiryollâr ve Hmanlâr 
576 Yâpi ve imâr işleri yapma ve kamulaştırma ve esaslı 

onarma giderleri 
577 Yollar v'eköpirüler. : 

578 Sii işleri 
579 Ankara lâğımlârirlİ yapma: giderleri 
580 Atatürk Âmtr yapma; bet türlü giderleri 
581 fiifincij ügünen vf dördüncü genel müfettişlikler bölge-

İe'rin'cle yaptırılacak yollar ve: meinür evleri imar işleri 
ber türlü giderleri (sarf şeklî ve g^nel müfettişliklefe dağı
tılacak miktarı Bakanla^ Kurulu belirtir). 

ÖZ. 4670 sayılı Kanunuri 2 lici maddesi gereğince Basın ve 
Yayın Genel Müdürlüğü Bütçesinin 116/A bölümünden 
aktarma 

Ödenek 
toplamı Giderler 

Lira K. Lira 

12 100 - 9 569 
8 750 8 658 

540 5.40 

7 000 
59 480 
161 189 

70 
71 

3 «88 
55 596 
160 000 

±İV ÖÖÖ 

3 000 
20 000 

10 647 934 

12 471 898 
5 505 605 
6 918 260 
632 340 
901 659 

90 

72 
50 

53 

U U ÖÖÖ 

3 000 
20 000 

. 8 836 399 

11 741 641 
5 425 154 
6 772 071 
548 722 
583 030 

2 258 330 2 258 324 

1336 000 178 004 



B. ödeneğin çeşidi 

* 3849/12 sayılı Kanuna göre yol ve köprülerin inşaatında 
çalıştırılacak Nafıa takımlarının maaş,: mahrukat,; iaşe ve 
sair. bilcümle giderleri 

•-•» Zeytinbumu ve Maltepe iskeleleri inşaatı giderleri 
•'» İzmit - Kocadere mmtakasmda yapılacak blok iskele inşaatı 

giderleri 
» 3132, 4100 sayılı kanunlar gereğince büyük su işleri 
> 3010 sayılı Kanun gereğince geçen ve eski seneler mahsu-

batı inşâatına 
» 1525. sayılı Kanun gereğince "şose ve köprüler inşaatına 

yardım 
» Çobanlar bucağı hükümet konağı' inşaatı 
>v Şuhut bucağı hükümet konağı.inşaatı 

Toplanı 

Ödenek 
toplamı 'Giderler 

Lira K. Lira 

556 500 
750 000 

270 000 
421 462 

52 434 

2 224 585 
384 

1 525 

't 

40-

54 

61 
51 
97 

*5İ2 982 
729 648 

215 797 
402.340 

52 434 

2 224 585 
— 
— 

50 391 388 60 45 385 085 



B. 

41 

ödeneğin çeşidi 

ödenek 
toplamı 
Lira K 

Giderler 
Lira K. 

Yokedilen 
ödenekler 

Lira K. 

Ekonomi Bakanlığı 

585 
586 
587 
588 
589 

590 
591 
592 
593 

594 
595 
596 
597 
598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 
607 

608 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro masraf lan 
İller büro giderleri < • , 
Basılı kâğıt ve defterleri 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yolluklar 

•Kömür havzasına ve başka madenlerle 
ilgili giderler 
Teşviki Sanayi Kanunu gereğince verile
cek prim karşılığı 
Sanat modelleri satmalmması,- dağıtılma
sı giderleri 
Kongrelere ve milletlerarası müessesele
re katılma giderleri 
Krom madenleri ve Ereğli Havzası ocak
ları ve başka madenlerin ruhsat tezkere
si ve imtiyaz sahibine 2818 sayılı Kanu
nun 6 ricı maddesinin A, B, C, bentleri 
gereğince verilecek tazminat ile ayni ma
denlerdeki tesisat karşılığı olarak ruhsat 
tezkeresi veya imtiyaz sahiplerine verile
cek tazminat 
îşçi Sigorta İdaresi giderleri ile 3008 sa
yılı kanunun 89 ncu maddesinin uygulan
ma giderleri 
El ve ev sanatları kooperatif, kursları
nın her türlü kurma, idare etme ve okut: 
ma giderleri ve öğretmen ücretleri 
Yazı, yayım ve propaganda giderleri 
Yabancı uzmanlar, tercümanlar ve me
murlar ücreti • 
Ziyafet giderleri 

3 104 
451 316 
81 318 
26 977 

84 916 
23 000 
12 050 
6 000 

32 976 
5 500 
3 750 
55 001 
9 000 

6 457 

6 876 

1 . 

149 237 

3 

70 
92 

-

73 

50 

3 103 
339 262 
.69 428 
19 '844 

51 616 
16 609 
6 563 
4 844 

31 089 
5 048 
3 196 

. 40 960 
7 145 

473 

4.220 

— . 

147 760 
\ 

10 
55 
77 
26 

30 
38 
32 
03 

85 
52 
35 
85 
30 

55 

16 

97 

— 
112 054 
11 890 
7 132 

33 299 
6 390 
5 486 
1 155 

1 886 
451 
553 

14 040 
1 854 

5> 983 

2 655 

1 

1 476 

3 

90 
15 
15 
74 

70 
62 
G8 
97 

88 
48 
.65 
15 
70 

45 

*4 

53 

1 000 

1 000 934 91 

1 000 

65 09 

5 000 
6 000 

12 000 
600 

— 
4 375 

659 
371 

31 

98 
15 

5 000 
1 624 

11 340 
228 

69 

02 
85 

(S : Sayısı: 128) 



B. i ödeneğin çeşidi 

609 Onarma giderleri 
610 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

emekli keseneği karşılığı 
611 Geçen yıl borçları 
612 Eski yıllar borçları 
613 2804 sayılı Kanun gereğince Maden ^Tet-

; kik ve Arama.Enstitüsüne yardım ' 3 814 433 3 814 433 

45 -,, 
Ödenek 
toplamı 
Lira K> 

2 250 

4 033 
2 526 İS 
1 250 

Giderler 
t Lira . r 

2 015 

2 179 
2 267) 

70 

K. 

39 

01 
01 

Yokediİen 
ödenekler 

Lira K. 

234 61 

1 853 99 
. 259 14 

vıso . 

Toplam 4 807 577 4 578 473 02 229 103 93 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

614 
615 
616 
617 
618 

619 
620 
621 
622 

623 
624 
625 
626 
627 

628 
629 
630* 
631 
632 

633 
634 

635 
636 
637 
638 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek- zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
Trahomla savaş -
Zührevi hastalıklarla savaş 
Sıtma ile savaş 
Hastaneler, sağlık ve sosyal yârdım ku
rumları 
Okullar, kurumlar, yurtlar 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Kuru
lu ve Hıfzıssıhha Okulu 
İskân işleri 
Yapı kurma ve onarma işleri 
•Millî Türk Tıp Kongresi 
Zehirli ve boğucu gazlerden korunma ge
reçleri satmalma karşılığı 

3 104 
3 814 604 
İ 447 273 

64 150 

1 135 989 
-21425 

63 865 
i 10*000 

; :96 9Ş£ 
14 210 
2<300 

in 721 
•:.::•: 4.500 

10 944 
232 166 
148 250 
^7660 ; 

1 357 525 

., 3^318 858ı 
1026:770 

234 300 
;668 000 

35 000 
• r'; 1 

300 « 

35 
29 

95 

71 
78 

07 
65 

31 

3 103v 

2 772 998 
1 210 745 

45 907 

848 419 
18 363 
57 118 

9 998 

95 520 
12 611 

1996 
85 358 

4 453 

1 954 
162 026 
.118 411 

' ; 72 485 
1 215554 

3 286 213 
966 635j 

212 200 
N550753 

•29-372 
. ...;;_' 

, , MJ 

10 
23 
36 
42 
* 

:28 
85 
79 

56 
81 
80 
51 
50 

69 
72 
47 
13 
96 

53 
79 

29 • 
20 
23 

-. :' 
1 041 606 

236 527 
; 18 242 

287 570 
3 061 

(6;746 
1 

1 431 
1 598 

303 
49 362 

46 

8 990 
70 140 
29^38 
25 174 

141 970 

32 604 
' 60 134 

; 22 ^099 
117 246 
: 5 627 

1 

300 

P0 
12 
93 

-:58 

95 
72 
15 
21 

M 
19 
20 
49 
50 
'' 
02 
06 
•53 
94 
69 

-•••78 

21 

71 
80 
77 

639 Sağlık propagandası ve yayım işleri 29 125 28 027 22 1 0 9 7 ; 78 

( S; Sayısı : 128 ) 
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Ödımek Yokedilen 
toplamı Giderler ödenekler 

B. Ödeneğin çeşidi Lira K., Lira. K. Lira K. 

640 Sağlık memurları ve sağlık koruyucula
rının hayvan yemi karşılığı 112 532 50 .72 739 46 39 793 04 

641 Staj için yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yollukları, tahsil ve tedavi gi
derleri 2 800 — 2 800 

642 Yabancı uzmanlar ve tercümanlar 63 253 • 39 797 52 23 455 48 
643 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur üc

reti 2 000 1 953, 50 46 50 
644 özel idare bütçelerini inceliyecek temsil

ci ücreti 540 540 — 
645 Hükümet tabipleri için alınacak tıp alet

leri ve gereç karşılığı : 1000 962. ,55 , 37 45 
646 4644 sayılı I^anun gereğince ödenecek 

emekli keseneği karşılığı 57 770 79 40 751 87 17.018 92 
A *• . • • . . . 

646 Olağanüstü sıtma-savaşı genel giderleri 3 298 006 09 3 035 .486 ? 14. 262. 519 95 
647 Geçen yıl borçları 26.386, Ç2 19 751 80, "6 635 02 
648 Eski yıllar borçları 11618 63 7 507 67 4110 96 
649 özel kurumlara ve derneklerle kişilere 

yardım 17500, 17 263., 237 
650 ; Çok çocuklu analara yardım 363 220 345.930 69 17.289 31 
651 Yalova kaplıcalarına yardım 46 660 46 660., — 
652 , Sağlık memurlarının ve sağlık koruyucu- .-

larınm avansı 6 000 295 5 705, 
653 1437 sayılı Kanun gereğince verilecek 

avanslar 6 972 37 200, 6 772 37 
B - • / ; 

646 ; Ankara'da yapılacak Verem Hastanesi 1500 000.. 1500 000 —. 

Toplam 19 488 256 31 16 940 069 64 2 548 186 67 

Gümrük vo Tekel Bakanlığı ' c$* . . ^ f * ; v . 

654 Bakan ödeneği 3 104 3 103 10 — 90 
655 Aylıklar 1 107 644 . 1 006 531 79 101 112 21 
656 Hizmetliler ücreti 56 422 53 216,90 3 205 10 
657 Geçici tazminat 32 816 27 922 78 4 893 , 22 
658 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar, gere- , • 

ğince verilecek zamlar ve yardımlar 278 709 226 807 73 51,901 J7 
659 Merkez büro giderleri • . 35 378 28 510 . 31 ... 6 867 69 
660 İller büro giderleri 69.126 . 55 503 91. 13.622 09 
661 Basılı kâğıt ve defterler 11666 10084 72, 1 581 23 
662 Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider- • 

leri 91 623 91 092 01 530 99 

( ( S. Sayısi4 128 h 



B. ödeneğin çeşidi 

44 — 
ödenek 
toplamı 
Lira K. 

13 596 
13 910 
110 251 
36 660 

17 998 
8 460 

• 17 637 

Giderler 
Lira 

11 100 
13 675 
82 468 
36 567 

9 160 
6 634 
9 319 

K. 

75 
01 
74 
93 

70 
61 
63 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

2 495 25 
234 99 

27 782 26 
92 07 

8 837 30 
1 825 39 
8 317 S7 

663 Kira karşılığı 
664 Taşıt giderleri 
665 Yolluklar 
6Q6 Giyecekler 
667 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları * : 
668 Taşıma giderleri 
669 Gümrük idareleri, giderleri 
670 Gümrük ambarlarında kaybolan eşya taz

minatı 170 — • • • 1 7 0 

671 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci mad
desini ilgilendiren giderler " 284 498 75 

672 Yapı ve onarma işleri 
673 Kurs giderleri 
674 Pasif korunma giderleri -
675 Tartı aletleri alım ve onarma giderleri 
676 Kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve 

tercüme ücretleri 
677 Staj giderleri • 
678 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 

emekli keseneği karşılığı 
679 Geçen yıl borçları 
680 . Eski ylıllar borçları ' 
681 Aylıklar 
.682 Hizmetliler ücreti 
683 Geçici tazminat 
684 4178, 4598 ve 4599 sayılı Kanunlar gere

ğince verilecek zamlar ve yardımlar 453 290 
685 3779 sayılı Kanun gereğince erbaşlara ve

rilecek para mükâfatı 500 
686 Büro giderleri ' 26 500 
687, Basılı kâğıt ve defterler 6 000 
688 Telefon ve başka haberleşme ücret ve ği-

defleri ' . ... 8 000 
689 Kira karşılığı 31 200 
690 Yolluklar 60 000 
691 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları 9 833 
692 Muayyenat * : 1736 411 
693 Süel gereçler ' • '. 445 500 
694 Harb gereçleri ve teçhizat giderleri 25 000 
695 Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 18 000 
696 Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 2 000 
697 Hayvan satmalma ve tazmini 4 960 
698 Taşıma giderleri 67 300 

' • ' • • ' ' • ' ' " " • * ' ' > 

( S. Sayısı V 128 ) 

284 498 
82 300 
23 638 

549 
1 750 

4 666 
1 

2 898 
4 904 
4 164 

690 480 
215 743 
14 200 

273 670 
77 340 
18 343 

558 

4 440 

1 854 
4 25,7 
3 884 

485 863 
200 511 
11 420 

386 869 

25 065 
5 999 

5 845 
26 834 
52 968 

5 155 
594 884 
444 964 
24 613 
16 672 
1 214 
3 258 
55 559 

28 
19 
83 

68 

88 

67 
66 
18 
91 
34 
76 

26 

70 
75 

74 
14 
02 

44 
46 
75 
59 
60 
59 
50 
'83 

•10 828 
4 959 
5 294 
549 

1191 

225 
1 

1 043 
. 646 
279 

204 616 
15 231 
2 779 

66 420 

500 
1 434 
.— 

2 154-
4 365 
7 031 

4 677 
141 526 

5,35 
386 

1 327 
785 

• 1 701 
11 740 

47 
81 
17 

32 

12 

33 
34 
82 
09 
66 
•24 

74 

30 
25 

26 
86 
98 

56 
54 
25 
41 
40 
4.1 
50 
17 



B. 

699 

700 
701 
702 
703 

704 

705 

706 

707 
708 
709 

. ' , " . ' ' • " " ' ' • " " • " " " . v ^ " , : ; . , 

Ödeneğin çeşidi 

Kira taşıtları, deniz muhafaza vasıtaları 
giderleri 
Haberalma giderleri 
Yapı ve onarma işleri 
Kurs giderleri 
Vazife esnasında ölen subay, er ve me
mur ve hizmetlilerin teçhiz ve tekfin ve 
kabir yapma giderleri 
1615 sayılı Kanun gereğince verilecek ye
meklik karşılığı 
3944 sayılı Kanun gereğince verilecek 
hayvan yem karşılığı 
4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Mahkeme genel giderleri 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

• Toplanı 

- . .... . .. 

Ödenek 
toplamı 
Lira K. 

408 510 
30 000 
36 500 
25 917 

330 

14 229 
, 

28 020 

10 466 . 
12 000 
21 912 
7 442. 

7 724 781 73 
============== =s= 

Giderler 
Lira 

373 066 
30 000 
31 952 
25 480 

72 

12 189 

25 908 

7 381 
11 592 
20 898 
5 600 

0 947 895 

K. 

14 

61 
99 

10 

90 

16 

24 
26 
78 
30 

85 
m .ti 

Yokedileri 
ödenekler 

Lira 

* 
35 443 

__ 
4 547 

436 

257. 

2 039 

2 111 

3 084 
407 

1 013 
1 841 

-776 885 

K. 

86 

39 
01 

no 

10 

m 
76 
74 
22 
70 

90 
* • " " * " * 
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ödenek 
toplamı 

B. Ödeneğin çeşidi Lira 

Tarım Bakanlığı 

710 
711 
712 
713 
714 
715 

716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 

725 
726 

727 

728 
729 

730 
731 

Bakan ödeneği 
Aylıklar 
Ücretler 
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
Geçici tazminat 
4İ78, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler . 
Posta, telgraf ve Telefon Ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Yolluklar 
Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 
ve yollukları 
Tarımsal savaş işleri 
Tarla tarımı ıslah, deneme, üretme, temizleme ve tecrübe 
işleri 
Bahçe tarımı işleri (bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs 
nebatları ve çay 
Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve arıcılık işleri 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe deneme, üretme ve imal 
işleri 
Pamuk işleri 
Tohum temizleme işleri 

3 104 
2 859 991 

984 634 
3 220 

:• 77 689 

751 635 
22 712 
55 230 
10 000 

106 680 
-' 31 700 

13 600 
119 099 

2 000 

9 500 
628 358 

-'"''' V 

323 400 

609 750 
52 000 
"-

• 104 565 
'78 650 

291 174 

Giderl 
Lira 

3 10 
2 272 35 

787 50 
1 38 

67 34 

593 54 
18 46 
49 64 
10 00 

104 23 
27 12 
13 80 

.92 70 
1 91 

7 91 
569 43 

321 90 

59151 
51 91 

96 45 
. 63 63 
251 13 



B. ödeneğin çeşidi 

732- Veteriner savâ§j tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji 
• eVi ve serom kurumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim 

•r' işleri * 
733 Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
734 Merinos işleri * 
735 Okullar ve Kurslar genel giderleri 
736' Yüksek Tarım Enstitüsü giderleri 
737 1682 sayılı Kanun gereğince Tarım Bankasına ödenecek 

zarar karşılığı 
738 Yazı,-tercüme, yayın ve propaganda işleri 
739 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına 

32 . verilecek hayvan yem karşılığı 
^ 740 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri 
«§ 741 3437 sayılı Tütün Tekeli Kanununun uygulama giderleri 
'£; 742 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanununun uygulama giderleri 
lu 743 Yabancı uzmanlar ve tercümanları 
oo 744 îç ve dış kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 
""" 745 Tarım, sergi ve meşherleri ve müsabakaların genel giderleri 

746 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 
747 Milletlerarası kuramlara katılma payı 
748 Özel yönetim bütçelerini inceliyecek Tarım Bakanlığı tem 
'; siİci ücreti 
749 Staj "için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk 

ve başka-gerekli'giderleri ve aylıklar! tutarı öğrenci öde
neklidenâz alanlara verilecek fark 

75Ö Küçük su ve gezici artezyen işleri 
751Köy enstitüleri işleri 
752 Köy-teknik merkezleri kamulaştırma karşılığı ve giderleri 
753 4481 sayılı Kanun gereğince satinalnıacak makina, aletler, 
•••'••- ilâç ve gereç satınalmâ giderleri 
754 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek emekli keseneği 

karşılığı 

ödenek 
toplamı 
Lira K. 

322 000 
526 477 
123 000 

L 070 001 
657 610 

4 400 
37 927 

14 600 
33 000 

150 
350 

24 900 
870 
İ . 

18 000 
5 000 

Gider 
Lira 

3İ0 4 
521 3 
116 5 

1 066 4 
636 6 

35 3 

12 5 
23 4 

•. 

7 2 
• " " 

17 3 
4 9 

540 5 

13 000 
14 500 
19 240 
3 000 

35 000 

41 932 

9 0 
13 6 
10 8 

34 8 

24 2 
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B. ; ödeneğin çeşidi 

769 Merkez büro giderleri 
770 iller büro giderleri 
771 Basılı kâğıt ve defterler 
772 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
773 Kira karşılığı -
774 Taşıt giderleri 
775 Yolluklar 
776 Giyecekler 
777 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 

ve yollukları 
778 Liman ve kıyı hizmetleri 
779 Liman İdaresinin deniz taşıtları giderleri 
780 Yüksek Deniz Ticaret Okulu giderleri 
781 Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarını her türlü yaptırma, 

satmâlma ve işletme giderleriyle sigorta ücretleri için 
Devlet Denizyolları ve .Limanları işletme Genel Müdür
lüğüne 

782 Resim, fen aletleri ve malzemeleri ve fotoğraf makîna.ve 
malzemesi satınalma ve onarma giderleri 

783 Yayın ve propaganda giderleri 
784 Ziyafet giderleri 
785 Yabancı uzman, tercüman ve memurlar 
786 Onarma işleri 
787 4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek emekli keseneği 

karşılığı 
788 Geçen yıl borçları 
789 Eski yıllar borçlan 

Toplam 

ödenek 
toplamı 
Lira K. 

15 576 
25 958 
.7 000 
44 951 . 
6 500 
6 474 
30 958 
26 653 . 

3 166 
:;. * 74 184 

24 499 
310 003 

Giderler 
Lira 

11 463 
11 225 
4 388 
37 917 
3 758 
5 156 
24 344 
18 947 

432 
21 951 
17 626 
310 106 

463 400 463 400 

1 750 
4 083 
583 
2 

1 166 

5 250 
6 000 
2 741 

1̂ 681 977 \' 

. 
2 744 

— 
— 
827 

2 488 
4 295 
267 

1 425 577 



60 

B. 

790 
791 
792 
793 
794 

795 
796 
797 
798 

799 
800 
801 
802 
803 

804 
805 
806 

807 
808 

809 
810 
811 
812 
813 

\ 
814 
815 

' . " • 

ödeneğin çeşidi 

Ödenek 
toplam! 
Lira K. 

Ticaret Bakanlığı • 

Bakan Ödeneği 1. :y/l 4: 
Aylıklar 
Ücretler 
Geçici tazminat 
4178, 4598 ye 4599 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek zamlar ve yardımlar 
Merkez büro giderleri i 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve def terler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve gider
leri 
Kira'karşılığı , 
Taşıt giderleri-- :. ^ - ;; 
Yolluklar : : 

Giyecekler r 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
tedavi giderleri ve yollukları 
Sergi ve kongreler giderleri 
Ziyafet giderleri , 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvan için maki
ne, (aletler, edevat ve ecza satmajma ve 
onarma giderleri 
Ticaret ataşelikleri giderleri 
4644 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
Yazı, yayım ve propaganda giderleri 
Milletlerarası kurumlara katılma payı 
Geçen yıl borçları • 
Eski yıllar borçları 
2834 sayılı Kanunla 3018 sayılı Kanu
nuna nci maddesine göre kurulu kurum
ların yönetim giderlerine yardım 
Ticari haberler alma için yardım 
İzmir Arsıulusal Fuarına yardım 

Toplam 

3 104 ; 
686 019 
88 535 
38 900 

85 035 
15:930 :: 
11085 
3 500 

47 202 . 
19 300 
3.355 

70 043 
7 230 

İ:'87S 
1 073 

^ 1 750 

- . ? . ; • : • 

s 840 ';:.' 
56 179 ; ; 

. . v . 

5 833 
13 413 
1 575 ; 
9 181 
2 539 

1 
5 800 

50 000 

1 238 297 : 

Giderler 
Lira 

' ! ; • •'.: ;'. » J 

3 103 
483 292 
78 794 

. 26 476 

60 460 
14748 
7 411 
3 036 

39 175 
18 387 
2 619 

51 626 
6 717 

825 
— 

983 

4 046 
16 399 

2 796 
9 052 
1 279 
8 672 
2 487 

— 
5 800 

50 000 

898 193 

K. 

10 
53 
74 
64 

75 
13 
10 
26 

58 
88 
94 
46 
90 

12 

90 

58 
27 

.38 
27 
30 
64 

47 

Yokediİen 
ödenekler 

Lira 

___ 
202 726 

9 740 
12 423 

24 574 
1 181 
3 673 

463 

8 026 
912 
735' 

18 416 
512; 

5 049 
1 073 

766 

1 793 
39 779 

3 037 
4 360 

295 
508 
51 

H 
— 
— 

340 103 

K. 

SO 
47 
26 
36 

25 
87 
90 
74 

42 
12 
06 
54 
10 

88 

10 

42 
73 

32 
73 
70 
36 

53 

Çalışma Bakanlığı 

816 Bakan ödeneği 
Ş}7 Aylıklar 

2 660 
72 824 

2 659 80 
54 159 67 

— 20 
18 644 33 



B. ödeneğin çeşidi 

öl — 
ödenek 
toplamı , 
Lira K. 

818 Hizmetliler ücreti 
819 Geçici tazminat 
820 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gere

ğince verilecek zamlar ve yardımlar 
821 Genel yönetim giderleri 
822 Bakanlık otomobili giderleri 
823 Yolluklar 
824 4598 sayılı Kanun gereğince, yapılacak 

tedavi giderleri ve yollukları , 
825 Kongrelere ve milletlerarası kuramlara 

katılma giderleri 
826 (tşçi Sigortalarına hazırlık ve 3008 sayılı -

Kanunun 89 ncu maddesinin uygulanma 
giderleri 

827 4644 sayılı Kanun gereğince öc 
emekli keseneği karşılığı 

9 488 
8 742 

13 970 
25 000 
4 000 
19 000 

1 000 

Giderler 
Lira K. 

8 616 88 
5 108 22 

6 560 
24 335 58 
3 217 96 
7 019 04 

Yokedilen 
ödenekler 
Lira K. 

871 12 
3 633 78 

7 410 
664 42 
782 04 

11980 96 

1000 

3 

•cC'k 

lanı 

12 000 

469 ;..,,, 

169 156 

7 281 22 

204 

119 162 37 

• ' . ' _ . . " • " ' . , . . . . - . _ -

4 718 78 

265 

49 993 63 

.". .. ... 

B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 1 Ruhsat ve unvan tezkereleri ve vergi karneleri 
2 Ticari ve suıai teşebbüslerle sair işlerden 
3 Hizmet erbabından 

2 1 Davar, develer ve domuzlar 
2 Diğer hayvanlar ,; 

3 Veraset-ve intikal vergisi 
4 Maden resimleri 
5 1 Gümrük resimleri 

2 Ardiye ücreti ve 3023 sayılı Kanunla İstanbul ve İzmir 
Liman İdarelerinden alınacak maktu ücret 

6 1 İthal Muamele Vergisi 
2 İmalât Muamele Vergisi 
3 Banka, bankerler vo sigorta şirketleri Muamele Vergisi 

7 1 Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergsi 
2 Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi 
3 Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler İstihlâk Vergsi 
4 İthalâttan alman çeşitli maddeler İstihlâk Vergisi 
5 İmalâttan alman çeşitli maddeler İstihlâk Vergisi 

(S, Sayısı^128) 

Muhammenat 
Lira 

1750 000 
61 000 000 
18 000 000 
22 023 000 
4 677 000 

600 000 
600 000 

11 000 000 

130 000 
11 500 000 
52 000 000 
4 750 000 
3 000 000 
2 300 000 
2 000 000 

. 2 500 000 . 
8 000 000 

Tahsilat 
Lira 

'.',. 1 616 632 
68 164 494 
16 544 977 
22 785 382 
5 111 391 
756 477 
716 090 

17 988 279 

142 098 
18 494 989 
64 436 126 

... 4 539 293 
3 897 593 
2 920 327 
2 216 061 
3 842 240 
9 072 400 

K, 

66 
06 
73 
65 
53 
82 
17 
68 

89 
75 
33 
32 
14 
5F 
10 
99 
39 
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B. M. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 1 

2 
3 

17-
18 1 

19 
20 
21 

Gelirin çeşidi 

22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 

2 
3 

40 1 
2 

Su ve Kara Av vergileri 
Nakliyat Vergisi 
Sefineler Vergisi 
Damga Resmi 
Tapu harçları vekaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançılarya vo ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve uzmanlık vesikaları harçları 
İhtira beratı harçları 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 
Tütün, tuz, kahve, çay, ispirtolu içkiler ve rovelver, fişek 
ve patlayıcı maddeler ' 
Kibrit ve çakmak 
Oyun kâğıdı 
Devlet amortismanları gelirleri 
Kira bedeli a 
Ecri misiller 
Menkul mallar satış gelirleri 
Peşin para ile satılan gayrimenkuller satış geliri 
Taksitle satılan gayrimenkuller satış geliri 
Borçlanma taksitleri 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
Posta, Telgraf ve Telefon 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basırnevleri gelirleri 
Resmî okullar gelirleri 
Sulama idareleri gelirleri 
Radyo gelirleri 
Diğer kurumlar 
Millî Piyango geliri 
İmtiyazlı demiryollarından alman 
, Fenerler geliri mukabili alman 
Mükerrer sigorta şirketlerinden alman 
Sözleşmesi gereğince Musul Petrollerinden alman 
Hazine portföyü ve iştirakleri geliri 
Faiz 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli kâğıtlar 
Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez 
Bankasından alman 
Teftiş mukabili şirketlerden alman 
Tebrruat 
Tavizlerden ve ikrazlardan geri almanlar 
Kaldırılmış vergiler artıkları 

Muhammenat 
Lira 

700 000 
7 500.000 

70 000 
10 500 000 
3 250 000 
1 600 000 
125 000 
700 000 
30 Ö00 
3 000 
5 000 

130 000 

.56 200000 
• . , — 

70 000 

200 000 
10 000 
800 000 
500 000 
500 000 
200 000 

50 000 
30 000 
30 000 
120000 
800 000 
120 000 

3 760 000 

30 000 
200 000 

50 000 
300 000 

150 000 
r e y ww.*> H"*.»^ »»«-"«• 

75 000 
45 000 

: 
50 000 
50 000 

Tahsilat 
Lira 

718 512 
8 171 069 

60 277 
12 187 911 
3 629 279 
1 915 575 
726 360 
840 570 
14 170 
5 249 
5 446 
52 048 

57 944 007 
17 

126 594 

302 463 
22 716 

5 115 466 
1 246 381 
512 634 
247 603 

91 801 
24 314 
30 343 
106 904 
919 363 
132 704 

2 722 103 

62 489 
100 000 

102 004 
645 381 

135 
160 386 

«* .«» <tf -"*-. ; ••'"•' 

94 916 
37 829 
195 130 
98 292 
:20 564 

K. 

69 
21 
91 
29 
30 
21 
65 
"82 
.83 
30 

09 

50 
32 
75 

46 
73 
60 
31 
57. 
39 

58 
23 
37 
56 
74 
44 

97 

75 
Sİ 

15 

69 
16 
89 
18 
95 

( S. Sayısı:.128 ) 
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41 

42 
43 
44 

45 
46 
47 

48 
49 

52 
53 
54 
55 
56 

Öz. 

M ,- Gelirin çeşidi 

Para cezalan ; 
! Zam cezaları 

istanbul Üniversitesi'geliri 
, Çeşitli gelirler 

Hizmet erbabından ••-'.•.. , 
!• 'Sair:kazanç erbabından 

Muvazene Vergisi 
^ Nâzım gelirler ••••..* - : ' 

2456 ve 2672 sayılı kanunlar gereğince gümrüklerde 
kullanılan bâzı kâğıtlara yapıştırılan savunma, pulu 

•.: gelirleri .,r,,r,-., . 
Tekel maddelerinden alman Savunma Vergileri 
Kibritten alman Savunma Vergisi ?,, 

-Posta, telgraf müraseleleriyle telefon abone bedelle-
-. • rinden alman Savunma, vergileri 
- Binalardan alman Savunma vergileri 
•> Gümrük Çıkış Vergisi f- .,. ....... 
- Tayyare Resmi 

Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
Toprak Mahsulleri Vergisi 
4385 sayılı Kanun .gereğince Şekerden alman ek İstihlâk 
Vergisi » 

•, 1525 sayılı Kanun gereğince şose ve köprüler inşaatı 
karşılığı olarak tahsil edilen 
2005̂  sayılı Kanun gereğince pansiyon % 12 leri olarak 
elde edilen paralardan gider karşılığı olarak tahsilat 

. kaydedilen , ,._..„.,. 
2548 sayılı Kanun gereğince ceza evleri ve mahkeme 
binaları inşası karşılığı olarak tahsil olunan paralardan 
gider karşılığı olarak tahsilat kaydedilen 
2550, 3327 ve 3777 sayılı kanunlar gereğince verilecek taz
minat karşılığı olarak tahsil edilen ,:..,,.. -.•;••.,• 
Amortisman Sandığınca elde edilen hasılat olup 2794 
sayılı Kanun gereğince tahsil kaydolunan 
2871 sayılı Kanun gereğince özel idarelerden vergi farkı 
olarak tahsil edilen 
.4524 sayılı Kanun gereğince gelir fazlası olarak Tekel 
idaresince mütedavil sermayeye ilâve edilen miktar olup 
tahsilat kaydedilen 
4644 sayılı Kanun gereğince Kırtasiye Genel Müdürlüğü 
memurlarının aylığı karşılığı olarak tahsil edilen 
4742, 4743, 4744, 4747 sayılı kanunlar gereğince bir kısım* 
katma bütçeli idareler hesabına okutulan öğrenciler mas
raftan karşılığı olarak tahsil edilen 

Muhammenat 
•••:•:•; L i r a 

600 000 
1 800 000 

70 000 
2 5/)0 000 
21 625 000 
5.500.000 
23 900 000 

Tahsilat 
Lira 

790 901 
-.'2-936 461 

84 721 
6 908 862 
23 214 082 
5 601 781 
25 291 824 

K. 
81 
71 
61 
25 
56 
83 
03 

. 65 000 
46 800 000 
4 800 000 

i 700 000 
2 000 000 

,2,500 000 
2 600 000 

14 600 000 
75 000 000 

37 000 000 

101149 40 
46 722 140 

6 169 689 18 

,2 003 269 96 
1 959 918 09 
12 838 576 88 
4 028 151 50 
15 564 757 64 
66 855 159 92 

40018 913 88 

2 224 585 61 

309 343 16 

121483 64 
11 853 47 

2 254 974 05 

914 386 89 

3 345 506 71 

175 309 19 

221 681 88 

('Ş/;Şayaş...: .'12$). 



Muhammenat Tahsilat 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira K. 

• • » 

*4796 sayılı Kanun 'gereğince mübadil cari hesabı bakiyesi 
alarak Hazinece elde edilen paralardan ödenecek Hiübadil 
"bonoları ve yaptırılacak verem hastanesi inşası kargılığı 
Olarak irat « l e n ' A . ' . . ' • . 1 Slî8 215 08 
1945 yılı zaafında 4Ö57, 4625 sayılı kanunlar gereğince 
^Demiryolları istikram hasılatından '9 M ) 000 -
1945 -yılı zarfında 4275 sayılı Kanun gereğînce Millî 
Savunma istikraz hasılatından " 33 250 000 
1944 ve daha eski yıllar zarfında yapılan; islükrazlardau ° ' 
elde edilen paralardan emanet hesabında kalıp Î;İÖ45 
Yılında istikrazlar hesabına aktarma edilen T'İİSS 854 74 

T o p t a 537 843 1)00 B58 760 437 Öl 

Nazım İt payı 491*919 18 
. » belediye payı ' 1 9 0 1 5 3 3 47 

> Darülaceze, ^akir ve muhtaçlara yardım payı 136 558 $9 
Asker ailelerine yardım payı . 427 751 83 
P a n s i y o n e r l e r i 2İ&9 714 28 
Ziraat Bankası iane 'payı / l 467 t)6 
Millî Eğitim payı " 992 Û4 

Nâzım toplam —. 5 099 935 tâ 
Gelir toplamı 537 843 000 658 760 437 91 

atöOfflL TOPLAM 537 843 000 663 860 373 86 

- ! • » 

(Âi^aym^m) 



S. SAYISI 135 
Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 1950 yılı Ke-
sînhesapları hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra

porları (5 /50) 



4 



1950 mali yılı Cumhurbaşkanlığı kesinhesabı 
1950 mali yılı TBMM kesinhesabı 
GERİLEMEMİŞTİR. 





S. S A Y I S I : 

Afyon Karahisar eski Milletvekili Hazım Bozca'nın, Dilekçe Ko
misyonunun 1 .XI . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2426 
sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Komisyonu raporu (4/8) 

•''• ; v : H : : ; : r ' r : ' ' ' ' : , . M ' : ' ö ' : ' ' ' : " " •' ". ~ " • *.-""•' ; "• ,: 30,xı. 1949 . 
•r"""•"•"" • "". "".'••'*_ T. B. M. Meclisi Y ü k s e k Başkan l ığ ına 

. . ' • . ' • • • . 

Dilekçe, Komisyonunun 1 . X I ' . 1949 gün ve 31 sayılı haftalık karar cetvelinin son sayfasın
da Harb Akademisi diplomasını istiyen piyade binbaşısı Fıtrat'. Akyol 'un bu isteği hakkında 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Komisyon 27 . I . 1949 gün ve 2426 nayılı kararında; (Harb Akademisi 3 cü sınıf öğrenci su
bayı iken kurmay nitelilderinin eksikliği yüzünden- Harb Akademisi D. 38 talimatının 40 ncı 
maddesinin 2 ııci fıkrasının verdiği salâhiyete dayanılarak diploma verilmesi uygun görülme
miş ve verilen karar Genelkurmay Başkanlığınca da onanmış olduğundan Terfi Kanununun 16 
ner »maddesinin C .fıkrasına göre Harb Akademisi diploması verilmediği ve Askerî Yargıtaya açtığı 

, dâva da reddedildiği ileri sürülerek komisyonca bir işlem yapılmasına mahal olmadığına karar 
verildi.) denilmektedir. 

Dilekçi piyade binbaşısı Fıtrat Akyöl'un özlük dosyası tetkik Duyurulduğu surette görüle
cektir ki : 

Mumaileyh 1934 yılında emsali arasında üstün bir başarı sağlıyarak 7 nci derece ile Harb Aka
demisine girmeye muvaffak olmuş, Akademi imtihanlarını başarı ile neticelendirdikten sonra do
nanma stajına çıkmış,bu sırada hakkında yapılan bir ihbar üzerine İstanbul'da iken solist bir 
bayanla görüşüp konuştuğu tesbit edildiğinden ve mahza bu hal de kurmay niteliklerinin'zıyaı-
na sebebiyet verdiğinden bahsile Akademi diploması verilemiyeeeği karariyle karsı karşıya kal-
iniştir. •/ . " £ $ ^ - . v ' 

Elyevm, muntazam terfi almak suretiyle orduda şerefle vazife görmekte olan bu subay hâdise 
zamanında mer'i D. 38 talimatının sarahati muvacehesinde akademi diplomasının verilmemesi 
yolsuz olduğu arzile Millî Savunma Bakanlığına yaptığı müracaat semere vermediğinden bizza-
ruro 1941 yılında B. Millet Meclisine baş vurarak bu hakkının tanınmasını istemiştir. 

Dilekçe Komisyonu mukaddema ittihaz buyurduğu bir kararla yeni çıkan 3410 sayılı Kanuna 
tevfikan bu kabîl zat işlerine tallûk eden muamelelerin Askerî Targıtayca halli gerektiğinden 
oraya baş vurması lüzumunu hatırlatmıştır. 

Askerî Yargıtay ise: İttihaz ettiği 7 . ' H . 1941 günlü kararla; hâdiseyi ordu disiplin ve as
kerî talim ve terbiye işlerine mütaalik gördüğünden dâva mevzuu mahiyetinde saymamıştır. 

Bu durum karşısında, dilekçi Fıtrat Akyol tekrar Büyük Millet Meclisine baş vurarak bu 
hakkının tanınmasını istemiş ve bu defa da isteği malûm şekilde reddedilmiştir. 

Hâdise tarihinde mer'i D. 38 talimatının 40. cı maddesinde, Harb Akademisi öğrencilerinin 
kurmay vasıflarının noksanlığına delâlet eder bir suç işlemeleri halinde kendilerine ilkin ihtar 
edilir ve ondan sonra hakkında karar verilir. Denilmektedir. . /, : 

Şu hale göre: Askerî Yargıtay karan vazifesizlik mahiyetinde olduğundan,ye hâdise tarihin
de mer'i talimat gereğince yapılması zaruri ihtar da yapılmamış bulunduğundan Dilekçe Ko
misyonunun işlem yapılmasına mahal, olmadığına mütedair verdiği karar mevzuata aykırı ve bin-
netice zatı hakkı ..ihlâl eder bulunduğundan keyfiyetin Yüksek Kamutay da görüşülmesini arz 
v e t e k l i f e d e r i m . . .,.,,.,-,. iCv., 

A f y o n M i l l e t v e k i l i 
.••;.-'.-.' Hazim'Bozca 



Dilekçe Komisyonu raporu 

; T. B.:M, M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıiiş. No.: 7713, 
Bilekçe Ko. Nö.> .* 7164 . 

K, R.U-8 
;•• " • • •" , '" • • • » ' . : « ' : * ^ / - * '•'•^•'•-•^*P • - \ •' •••' 

- Yükselt (Başkanlığa 

..İV^—ı w*x İ "»Wj .« l ı l i / J l . İ ^ 
20 < Ut, 1953 

1948 yılında lönyüzbaşı ve Harb Akademisi 
(öğrencisi'olan 'Fıtrat Akyol hakkında bir işlem 
yapılmasına mahal olmadığına, dair selef Dilek
çe Komisyonunca verilip 1, XI .1949 'gün ve 31 
sayılı Haftalık Karar Cetveliyle neşredilen 27. 
I.H949 tarih ve1 24216 numaralı1, karara,karsı o 
tarihte Afyon Milleityekili bıılunan Hazım Boz-
ıca tarafından «üresi içinde itiraz edilmiş 'olmak
la, bu baptaki' dosya incelendi. . 

Adı geçen Fıtrat Akyol'un Harb Akademi
sinde öğlenci subay, bulunduğu şırada solist bir 
kadınla konuşmakta olduğu tesbit edilerek mez
kûr Akademiye ait '38 D. Talimatının 40 mu 

/ jmaddesinin 2 n'ci fıkrası ıgereğimce kendisine 
diploma verilmemesine Akademi Öğretmenler 
Kurulunca karar verilmiş ve bu karar Genel-
kurmak Başkanlığınca. da onanmıştır. 

Bundan sonra Büyük Meclise müracaat eden 
Fıtrat Akyol, Harb Akademisi 'öğrencilerinin! 

, kurmaylilt vasıflarına müessir bir suç işleme
leri halinde önce kendilerine ihtarda bulunul
ması lâzimgelirken talimatın bu hükmü, kendisi 

. hakkında tatbik edilmedem doğrudan doğruya 
bahis mev.zuu kararın verilmiş olduğunu ye bu 
sebeple bunun hükümsüz sayılması îcabedeceği-
ni ifade ve bu yolda muamele ifasını talep et
miştir.. ' '. , , . . . .' : 

O tarihteki Bilekçe (Komisyonunun bu istek 
hakkında, yaptığı itaceleme" sonunda yerdiği; ka-

' rar, dilekçinin Askerî Yargıtaya müracaatla 
dâva açması lâzımg'eleceği1 ve1bu itibarla talebe 
dair bir İşlemi yapılmasına mahal1 olmadığı mer-

.kezindedir. 
r[ İşbu .karar a, uyarak Askerî YaTgıtayda idari 

dâva açmış olan müstedinin bu dâvası, 3410 sa
yılı Kanunun '2 nci maddesine ıg'öre, ordu di-

" siplınine, talim ve; terbiyesineı mütaal'lik bir 
'hususa ait olduğu ve binaenaleyh idari dâva 

mevzuu îttihâz ediİemiyeceği beyaniyle, redde
dilmiş bulunmaktadır. 

Bu.kararın' sudurunu mütaakıp tekrar Bü

yük Meclise Ibag vuran diykçi, aleyhindeki iş
lemin iptali talebiyle Askerî Yargıtay da ikame 
eylediği! dâvanın, zikredilen sebepten reddo-
lunmu§ bulunması hasebiyle, .bu işe1 artık Ka
mutayın el koyması gerekeceğini iddia etmiştir. 

fen talebi de in»celiyen komisyon, İMillî Sa
vunma Bakanlığından celp ettiği mümessili de 
dinledikten sonra, haiz. olduğu1 mahiyet bakı
mından hâdise hakkında keza bir iglem yapıl
masına mahal olmadığına 'mütedair olan ve/iti
raza ıığrıyan son kararını yermiştir. : 

IBu karara m'âtuf itiraz, her ne kadar, di
lekçinin iddiası gibi, Ha^b/Akademisi: 88 D. 
Talimatına göre öntee ihtar yapılması lâzım>ğe-
lirken, bu lüzuma riayet edilmemiş olmasından 
dolayı, diploma verilmemesi hakkındaki; öğret
menler kurulu kararının hükümsüz addi' .icabet 
deceğine mütedair ise de komiısyonumuz lbu iti
raz sebebihM! yârit, olup ölmadığmu araştırma
dan1, şikâyet, konusu yapılan muamele ve1 kara
rın. mahiyeti ve esas bünyesi üzerinde durmayı 
zaruri 'görmüş ye tekikatmı bu noktaya yön©İt-
mitişir. . , . . . . , ' 

', . ıŞöyleki: •'. . , ., .. . .; 
Askerî Yargıtay, ..yukarda hikâye edildiği 

veçJhile, Harb Akademisi öğretmenler Kurulu
nun dilekçi hakkındaiki ımetzkftr karanjU; ordu 
disiplini, Mim. ve terbiyesi ile ilgili .-görerek, 
bu karara râci dâvayı ©410 sayılı Kanunun is
tisnai hükmü ihtiva eden 2.nci maddesi muci
bince reddetmiştir. 

Bilindiği üzere, sözü geçen ikinci maddede; 
ordu disiplinine, talim ve'terbiyesine taallûk 
eden hususların da dâva konusu oİamıyacağî 
kesin ve mutlak bir ifade ile belirtilmiştir. 
• Kanun vâzimin bu maddeyi ikame etmekte
ki maksadının; ordu Disiplini ve talim ve ter
biyesi ile alâkalı muamele vei karlarlara da müs
takil bir hüviyet izafe ederek, bunlara dâva ve 
murakabe yoliyle de müdahaleyi önlemek oldu
ğunda güphe edilemez. 

(S, Sayısı ; 136) 



Taallûk ettiği müzakere zabıtlarının tetki-
kından anlaşıldığına göre, Kamutayın müma
sil bir işte verdiği 1699 sayılı karar dahil, ka
nun koyanın biı maksadına muvazi olarak, di
sipline ilişkin muamele, -mülâhaza ve kanaat
lerin, askerliğin vicdani karalından mülhem ol
ması itibariyle, teşriî müdahale ve murakabe
den de nıasun tutulmak lâzımgeleeeği yolunda 
bir mucip sebebe istinat etmektedir. 

Komisyonumuz, kanun vâzmım beyan edilen 
maksadını ve kendisi için de muta ve muteber 
addettiği mezkûr Heyeti Umumiye kararını ve 
dolayısiyle ördü disiplin müessesesini müstakil 
ve a^ketrliğin bahis mevzuu vikxk.nl1 kararım da 
müstakar bir halde tutmanın izahtan müstağni 
lüzum ve zaruretini göz önünde bulundurarak 
tetkikatmı, müstedi hakkındaki salifülarz mua
melenin esasına tegmil etmemeyi uygun gör
müştür. 

Bu itibarla, itiraza uğrıyan ve bir işlem ya
pılmasına mahal olmadığına mütedair bulunan 
muahhar tarihli selef komisyon kararı netice 
itibariyle isabetli görülmüş ve komisyonunııız 

da işbu kararı bu bakımdan ittifakla kabulîea-
m i $ t i r . . • . • • ! • . v,;' *j ^ 

\ Yukardaki izah ve tafsile nazaran, sözü ge
çen karara mütaallik itirazın reddi icabedeceği 
hususunun, Yüksek Meclisin tasvibine sunulma-
sum, saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Dilekçje Ko. Başkanı yo 
Bu Rapor Sözcüsü 

Maraş M. V. 
A. Aytemk 

Blâzığ M. T, 
//. A..lrön&ıj 

Gümüşane M. V. 
C. Baybura 

Malatya M. V. 
A. özbuy 

Trabzon U. V. 
S. E, Aîpervn 

Balıkesir .İM. V. 
Ali Fahri İşeri 

îmzada bulunmadı 
Gaîdıanteb jM. V. 

G. Kmoğlu 
iKayserijM. V. 
Y. Z. Turgut 
Maraş M. V. 

M. ödsoy 
ürfa M., V* , 

Ömer Cevheri 
îmzada bulunmadı 

ürfa M; V. 
E. K, TimuroğH 
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