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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Hü

kümeti ile Birleşik Krallık Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmaların 
onanması hakkındaki kanunlar kabul olundu. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Konya Tunceli Kocaeli 
T. F. Silay Necmeddin Sahir Sılan 8, Pek 
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BAŞKAN — Oturum açıldı. 

ŞULEN İŞLER 3. — GÖRÜŞ 

1. — Kütahya Milletvekili Dr. Ali Süha De~ 
liffiafı'nın, Dilekçe Komisyonunun 25 . I . 1946 
tarihli Haftalık Kurar cetvelindeki 2302 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/66) [1] 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı? 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Kıy

metli arkadaşlar; 
Huzurunuza arzettiğim mesele, tababet ba

kımından çok dikkate değer bir hâdise olduğu 
için cesaret alarak çıkmış bulunuyorum. 

Hâdise kısaca şudur: Doktor İhsan Cemal 
admda bir arkadaşımız, kendisi askerî tabiptir. 
Şark havalisinde bir yerde vazife görmektedir. 
Biliyorsunuz, senenin muayyen zamanlarında 
kıta tabipleri, asker muayenesine giderler, as
ker muayeneleri minelkadim çift tabip tarafın
dan yapılır. Bu arkadaş da böyle bir vazife ile 
başka bir yere sevkedilmiş. 

O havalinin yolları malûm. Başka bir nakil 
vasıtası olmadığından at sırtında gitmek mecbu
riyetinde kalıyor. Atla seyahat yapmakta iken 
bir kaza geçiriyor, düşüyor. Bacak kemiğinde 
ufak bir ârıza oluyor. Kendisinin ifade ettiğine 
nazaran o zamanki ârıza biraz kızartı, biraz 
şişkinlik, biraz da acıdan ibarettir. Vazifesi
ne devam ediyor. Aradan bir zaman geçince 
kendisinde büyük bir zaaf, kudretsizlik ve 
tıbbi muayeneye müsteniden bir kansızlık gö
rülüyor. Aynı zamanda kazaya uğrryan baca
ğı üzerinde kolaylıkla yürüyemez ve âdeta sal-

[1] 116 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d%r. 

lanır gibi bir hale geliyor. Bu vaziyet karşısın
da kendisine mükerrer tebdilhavalar veriyor
lar, tedavi ediyorlar. Uzun tafsilâtla yüksek hu
zurunuzu tasdi etmiş olmıyayım. Bu zat son 
defa tekrar bir yüksek tıp heyeti huzurunda 
müşahede altına alındıktan ve muayene olun
duktan sonra, arkadaşımız da (Osteomiyelit) arı
zası olduğu röntgen müşahedesine göre sabit 
oluyor. Aynı zamanda kan tahlillerinde he
kimlerin lisanında (Lymphocytose) denen arı
zanın yüksek derecede bulunduğu yani % 59 
olduğu görülüyor. Artık bunun faal hizmete 
yaramıyacağı sabit olduğundan dolayı kendisi
ni tekaüde sevkediyorlar. Arkadaşımız Büyük 
Millet Meclisine müracaat ediyor. Diyor k i ; 
elimdeki rapora göre benim ahvali sıhhiyem 
faal hizmetlere müsait bulunmadığından dola
yı tekaüde sevkedildim. Demekki iş kabiliye
timden mühim bir kısmını kaybetmiş bulunu
yorum. Bu da vazife esnasında vukua gelmek
tedir, bana derece vermek lâzımdır. Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Millî Savun
ma Bakanlığiyle haberleştikten sonra hakkın
da yeni bir muamele yapmıya imkân olmadığını, 
zira kendisinin beyan ettiği maluliyetinin Askerî 
Tekaüt Kanununa bağlı emraz cetvelinde bu
lunmadığı kararına varılıyor. Bendeniz karar 
cetvelinde bunu okudum, müracaat ettim me
selenin tekrar huzurunuzda görüşülmesi için. 
Ayrıca da gidip muhterem Dilekçe Komisyo
nundan rica ettim. Bu hususun müzakeresi sı
rasında bendenizi de davet etmelerini istedim. 
Ricam kabul edildi. Tâyin edilen günde Millî 
Savunma Bakanlığı adına iki doktor arkadaş, 
bir de zatişleri dairesinden diğer bir zat teşrif 
ettiler. Orada üzün münakaşalar oldu. Müna
kaşaların bir kısmı tıbbi, diğer kısmı da H%~ 

— m.— 
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kuki idi. Tıbbi kısmına bendenizden başka di
ğer bir Komisyonda bulunan bir doktor arka
daşla, Dilekçe Komisyonundan bir doktor ar
kadaş ta iştirak etti ve şu vaziyet hâsıl oldu: 
Bendeniz sarahaten Millî Savunma Bakanlığı 
adına gelen zevata şu kısa suali sordum : Bu 
doktor arkadaşımızın maluliyeti şu rapordaki 
şekle nazaran kendisinde çalışma kabiliyetin
de bir noksanı ifade ediyor mu? Evet, dediler. 
Bu noktada benimle hemfikirdiler. îkinei bir 
sual daha tevcih ettim, şu halde dedim, ma
demki bunun çalışma kabiliyetinde, hayat va
zifelerinde bir noksanlık olduğunu siz de ka
bul ediyorsunuz; niçin bir arkadaşı malûl te-
İâkki ederek ve maluliyet derecesi vererek ter
fi zammı vermediniz 1 Bana şu cevabı verdiler: 
Biz buna gitmedik. Çünkü bu zatın müptelâ 
olduğu hastalık maluliyet cetvelinde yoktur. 
O zaman üçüncü bir sual sormağa mecbur ol
dum. Üçüncü sual de şudur : 

Sizin telâkkinize göre kanun yalnız lâf-
ziyle mi hâkimdir, yoksa mânasiyle mi hâkim
dir? Bu sualime sarih bir cevap vermediler. 
Bu sualime sarih bir cevap alamayınca bu de
fa kendilerinden şunu rica ettim : Şu halde ma
demki münhasıran maluliyet cetvelinde bu ada
mın hastalığının ismi olmadığından dolayı bu
nu kabul etmiyorsunuz. Fakat maluliyetini siz 
de tasdik ediyorsunuz. Şu halde bu bir tefsir 
mevzuudur. Meclisten tefsir isteyin, dedim. 
Bu suretle bütün tıbbi ve hukuki deliller önün
de Millî Savunma Bakanlığımızın temsilcileri
nin tamamen eski fikirlerinde ısrar etmeleri 
karşısında bendeniz meseleyi yüksek huzuru
nuza arzetmekten başka çare bulamadım. 

Tabiî burada usul bakımından Yüksek He
yetiniz yeniden bir kanun vaz'ı imkânı karşı
sında bulunmuyor. Bu itibarla eğer tensip bu
yurursanız şu ciheti rica edeceğim : Bunu Yük
sek Başkanımdan da rica ediyorum ve bunu bir 
teklif olarak arzediyorum. Lütfen kabul buyu
rursanız bu meseleyi bir defa da en salahiyetli 
olması lâzmıgelen Sağlık Komisyonu tetkik et
sin. Ricam bundan ibarettir. 

Gl. N. î. GÖZCÜ (İstanbul) — Sayın arka
daşlarım, Delilbaşı arkadaşımın huzurunuza ar-
zettiği mesele, faaliyet hayatında iken çok kere 
tesadüf ettiğimiz ve karşısında çok azap duydu
ğumuz bir meseledir. Binaenaleyh, bu haliha
zırdaki 551 numaralı kanuna bağlı olan emraz 
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cetveli, bugünkü ihtiyâçları karşılryamadı-
ğmdan, Millî Savunma Bakanlığına merbut 
ilgili daireye yaptığımız mütemadi müracaatla
rımız üzerine bu cetvelin ikmali düşünülmüştür. 
Dilekçe Komisyonuna gelen Millî Savunma Ba
kanlığı mümessili arkadaşlarımızın ifadelerine 
göre, Fransız, Bulgar ve Almanyanm buhusus-
taki kanunlarından faydalanarak yeni bir kanun 
tasarısı, Millî Savunma Bakanlığına takdim 
edilmiştir. Bakanlıkça bunun daha iyi bir şekil
de tekemmülü için bir defa da Amerika ve in
giltere kanunlarının gözden geçirilmesi tavsi-

. yesi ile bir müddet bu kanun çıkarılması işi geri 
kalmıştır. Bendenizce buhususta Amerika ve 
İngiltere değil dünyada ne kadar buna ait şey
ler varsa görelim. Fakat bütün dünyanın kabul 
ettiği gibi maluliyet dereceleri şimdi bizde ol
duğu gibi hastalık üzerine değil, hastalığın vü
cutta husule getirmiş olduğu işgörme kabiliyet-
sizliği üzerinde tesis edilmedikçe yenilenecek 
cetveller ve kanunlar da hergün değişmek iztira-
rmda kalır. Nitekim elimizdeki kanun da esası 
işgörme kabiliyetsizliğine göre az çok tertibedil-
miş olduğu halde misali veya emsali gibi atıfla 
benzerleri hastalıklara teşmiledilmediği için 
güçlükle karşılaşıyoruz. 

Arkadaşımızın dediği gibi kanun ruhuna mı 
lâfzıma mı itaat edeceğiz? Biz bugün halihazırda 
kanunun lafzına itaat etmekteyiz, ismi cetvel
de olmıyan hastalığı bu cetvele sokamıyoruz. Ni
tekim bu arkadaşın hastalığının maluliyet oldu
ğunda şüphe yoktur. Tabiî bu adamın işgörme 
kabiliyeti azalmıştır. Faal orduda işgöremez di
ye tekaüde sevketmişlerdir. Bu suretle vazife
den dolayı bir ânza ile tekaüde sevkedilen bü 
adamın maluliyet sırasına girmesi lâzamdır. Fa
kat kanunda hastalığının ismi yoktur diye sı
raya giremiyor. 

Benim Millî Savunma Bakanı arkadaşımız
dan ricam, bu noksanın biran evvel ikmaline 
teşebbüs edilmesidir. Meselenin arkadaşımızın 
teklifi üzerine Sağlık Komisyonuna verilmesine 
muarız değilim. Fakat bu kanun bugünkü şek
lini taşıdnğı halde bu komisyonda birşey yapı
lacağını da zannetmiyorum. 

SAÎM ALI DlLEMRE (Rize) — Efendim; 
bu eksiklik, yani bu tekaüt meselesi, yahut ma
luliyet meselesi, Savunma Bakanlığı tarafından 
epice zamandanberi ihzar edilmiştir ki, o cetvel-
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de böyle bir takım sakatlık değil, eksiklikler 
çıkıyor. Bu eksiklikler ikmal edilmek için, Sa-
ym Gl. N. Gözcü'nün dediği gibi, Savunma Ba
kanlığınca üzerinde çalışılıyor. Şimdi ingil
tere nizamnameleri, Amerika nizamnameleri göz
den geçiriliyor. Yabancı memleket nizamname
lerine bakılıp, bir neticeye varılacakmış? Fakat 
bu bir kaç senedenberi böyle devam edip duru
yor. Bu gibi vakayii Savunma Bakanlığı bu
nu Yüksek Sıhhat Şûrasına veriyor. Orada tet
kik ediliyor ve mümasil vakalar üzerinde çok 
defa, Savunma Bakanlığının kabul ettiği o 
maluliyet cetvelinde bu hastalık olmadığı halde, 
Yüksek Sıhhat Şûrasının verdiği karar kabul 
ediliyor ve böyle mütaaddit subaylar mağduri
yetten kurtulmuştur. Şimdi Şûra bu ayın 23 
ünde toplanacaktır, işi süratle oraya gönder
meli, bundan evvelkiler gibi bu da aynı muame
leye tâbi olarak çıkar. Bir taraftan da nizam
name uslah edile durur. Kaç defa böyle bir mü
racaat geldi ise gayrifennî bir cevap ile karşı
lanmadı ve Sıhhat Şûrasından çıktı. Bu arka
daş, niçin buraya müracaat etmiş bilmiyorum. 
Herhalde Millî Savunma Bakanlığına müracaat 
etseydi bu seyr ile işi olurdu. Çünkü orası işin 
seyrini biliyor. Burada bir parlâmentoda bu iş 
halledilemez. 

Çünkü Yüksek Sıhhat Şûrasmda icabederse 
yeniden bir hastanede, röntgen muayenesi, kan 
tahlili vesaire yapılabilir ve bir netice alınır. 

Bu iş üzerinde Meclise müracaatta bir ak
saklık vardır. 

H. ŞABLAN (Ordu) — Efendim; malûlle
rin terfihine mütedair olan 551 sayılı kanunun 
ihtiyaca yetersizliği hakkında gerek arkadaşla
rın ve gerek Millî Savunma Bakanlığının muh
telif şikâyetlere karşılı kolmak üzere yazdığı 
cevaplarda Komisyonumuz bu kanun üzerinde 
salahiyetli bir etüd yapmağa vazifedar olmadı
ğı için yalnız biz de kanunun yetersizliğini 
herkes gibi duyuyoruz. Binaenaleyh kanunun 
yeterli bir halde konması için gereken tedbir
lerin alınmasına dair bir maruzatta bulunacak 
değilim. Millî Savunma Bakanlığı bu hususta 
teşebbüse geçmiş ve teşebbüsü de bir hayli iler
lemiştir. Ihmtimalki yakında Yüksek Meclise ar-
zedilecektir. 551 sayılı kanunun temin etmekle 
mükellef olduğu malûllerin terfihine ait olan 
hükmler ihtimalki yakın bir zamanda ihtiyacı 

karşılıyacak şekle getirilecektir. Bendeniz yal
nız bu mevzua mütedair bir iki kelime arzede-
ceğim. Bu vatandaşın müracaatı vazife esna
sında malûl kaldığından dolayı kendisinin te
kaütlüğü yapılırken terfihine mütedair 551 sa
yılı kanunun, hakkında tatbik edilmemesinden 
şikâyet etmişti. Şimdi bu şikâyeti cevaplan
dıran Millî Savunma Bakanlığı şöyle diyor : Şu 
senede attan düştükten sonra zatülcemp ve zatür-
rie gibi hastalıklar geçirdikten sonra kendisinin 
vazife yapamıyacak hale geldiği ve muayene
sinde kendisinde kemik hastalığı da tebeyyün 
ettiğinden dolayı tekaüde sevkedilmiştir. Ken
disi vazife esnasında olduğunu ispat mükellefi
yeti vardır. Bunu Bakanlığa karşı yapmakla 
mükelleftir. Yaptığı bu müracaatı Bakanlık 
tetkik ettikten sonra yerinde görmiyerek isaf et
mezse, Bakanlık aleyhine dâva açmakta muhtar
dır. Bu kabîl vatandaşların müracaatları ve 
maluliyetleri vazife esnasında mâruz kaldıkla
rı herhangi bir hâdiseden midir, değil midir, 
551 sayılı kanuna taallûk eden hususlardan 
mıdır, değilmidir diye Dilekçe Komisyonunun 
meseleyi tetkik edip karar vermesine imkân bu
lunmadığından kazai mercilere müracaatla hal
li icabedeceğini ileri sürdük. 

Şu itibarla biz daha evvelce bu vatandaşın 
mahkemeye müracaatı lüzumunu kararımızda tas
rih etmiştik. Delilbaşı arkadaşımızın itirazı 
üzerine meseleyi bir de kendilerinin bulunduğu 
sırada, uzun uzadıya tetkik ettik. Birçok 
arkadaşlarımızın anlamadığı tıbbi müzakereler
de kendileri Bakanlık mümessilleriyle karşılaş
tılar. Fakat bizim bunu takdir edip bir kara
ra varmamıza imkân yoktu. Binaenaleyh, yi
ne bu vatandaşın mahkemeye gitmek suretiyle 
vaziyetini tesbit ettirmesi neticesinde ısrar et
tik. Kendisinin hakikaten bir maluliyeti var da 
bunu kanun derpiş etmişse bunun nazarı iti-
raba alınıp alınmıyacağı hususu da, bize değil, 
ancak bizzat Yüksek Heyetin takdirine bağlı 
olduğu için bu hususta Komisyonumuz bir şey 
söylemeyi salâhiyeti dışında buldu. O halde 
Sağlık Komisyonuna gitsin nereye giderse git
sin 551 sayılı kanunun dairei şümulüne giren 
bir mevzu hakkında işin mahkemeye intikali 
aksi takdirde bir tesis mevzuu olduğu hususun
daki neticeye müessir olmıyacaktır. kanaatm-
dayız. 
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t)r. K. BAYAZIT (Maraş) — Efendim; me- [ 

sele bu arkadaşın, bu meslekdaşm vazife başın
da geçirdiği arıza dolayısiyle malûl kalıp kalma
dığının tesbiti meselesidir. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Adalet Komisyonuna. 
Dr. K. BAYAZIT (Devamla) — Bendeniz 

Ali Süha Delilbaşı arkadaşımı dinledikten sonra 
bu maluliyetin geçirdiği kaza ile ilgisi bulundu
ğunu ve bunun bir raporla tesbit edilmiş oldu
ğuna kani oldum. Mesele böyle olunca maluliyet 
cetvelinde bu hastalığın ismi vardır veya yoktur 
diye bir karara varmamak nihayet bir hakkın 
kaybolması demektir. Eğer size arzettiğim gibi 
bu raporla vazife başında malûl olduğunu bil
dirir mahiyette ise hak ve adalet teslim edilme
lidir. Bu ciheti teslim edecek en yüksek merci 
heyeti âliyenizdir. Binaenaleyh meselenin ne 
Yüksek Sıhhat Şûrasına gitmesine ve ne de baş
ka bir karara varılmasına lüzum yoktur. Heyeti 
âliye, mümasilleri maluliyet derecelerini tesbit 
ve tezekkür edilmek üzere bu işi bir karara bağ
lamak üzere komisyona verebilir. Bendeniz de 
Ali Süha Delilbaşı arkadaşımızın teklifi gibi bu I 
işin yeniden tezekkür edilmek üzere sağlık Ko
misyonuna gönderilmesini rica ediyorum. 

Dr. A. S. DELİLBAŞI (Kütahya) — Efen
dim, kısaca evvelki mâruzâtıma bir kaç söz ilâve 
etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Milletve
killiğine seçldikten bugüne kadar, yedi sene ka
dar bir zaman içinde müstemirren Sağlık Komis
yonunda çalışmaktayım. Bu müddet içinde Sağ
lık Komisyonununa Millî Savunma Bakanlığının 
buna mümasil bir çok işleri geldi. Bu gelen iş
ler münasebetiyle takdir buyurursunuz ki Millî 
Savunma Bakanlığının temsilcileri de gelmiştir. 
Her vakit bu temsilci arkadaşlarla karşılaştığı
mız zaman bendeniz, Sağlık Komisyonunda bulu
nan diğer arkadaşlar yeklâfz, yekmâna ve yek-
meal olarak şu temenniyi yaptık: Elimizdeki bu 
Tekaüt kanununa bağlı cetvel bugünkü tıbbî mü
talâalara uygun değldir, ihtiyacı karşılamıyor, 
ihticaca salih değildir, lütfen bu eksiklikleri de 
tamamlayıcı, yenileşmiş, ihtiyaca uygun başka bir 
cetvel getirin dedik. Şimdi de size bendeniz ora
daki temsilcilerden işiderek arzediyorum, sayın 
hocam Niyazi Gözcü de bunu izah ettiler, hâlâ 
beklenen yeni, ıslah edilmiş, yenileşmiş cetvel 
bugün dahi gelmiş değildir. Kaldı ki arkadaşlar 
bu cetvel gelmiş olsa bile dahi takdir buyurur- j 
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sunuz ki kanunun geçmiş hâdiselere şümul ve 
taallûüu yoktur. Şu halde ne olacaktır? Kanun 
gelinceye kadar bu kabîl bir takım adaletsizlikler 
gayrikâbili içtinap bir şekilde zuhur edecektir 
ve onların hakları da zayi,, olup gidecektir. 

Arkadaşlardan bir tanesi maluliyetin acaba 
vazifeden mi mütevellit olup olmadığının tevsi-
ki meselesinden bahis buyurdular. Gayet hak
lıdır. Şimdi arzedeyim; Dilekçe Komisyonun 
da bu mesele konuşulduğu esnada Millî Savun
ma Bakanlığının temsilcileri de orada müta
lâalarını serdettiler, dediler ki, bu arkadaş ke
mik iltihabı arızasının vazife esnasında husule 
geldiğini tevsik etmemiştir. Onun üzerine ben
deniz şu suali tevcih ettim; demin de arzetmiş-
tim, orada bir tıbbi temsilci, bir de idarî tem
silci vardır, idarî temsilci yani zat işleri reisi 
olan general dedi ki, şimdi bir istida ile müra
caat etsin ve kendisinin bu arızayı vazife esna
sında geçirdiği hakkında usulü dairesinde bize 
bir vesika ibraz etsin dedi. Onun üzerine bir 
sual daha tevcih ettim, dedim ki, eğer bu ar
kadaş bu vesikayı ibraz ederse hakkındaki mu
ameleden rücu eder ve hakkını verir misiniz de
dim. Asla dediler. O halde arkadaşım usul ba
kımından bir hata işlemiştir. Fakat bu hatayı 
işlemeyip o vesikayı ibraz etmiş olsaydı dahi yi
ne Millî Savunma Bakanlığı arkadaşım hakkrn-
da yapılan muamelenin ıslahına taraftar değil
dir. Onun için ben tekrar rica ediyorum, lü
tuf buyurunuz, bu meseleyi Sağlık Komisyonu
nuz tezekkür etsin. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Korg. A. R, 
ARTUNKAL (Manisa) — Saym arkadaşlar, 
doktor arkadaşımızın hakkmda evvelâ mâru
zâtta bulunayım, sonra işin diğer cephesine ge
çeyim. 

Bu arkadaşımız, 1935 senesinde attan düş
tüğünü, 1940 senesinde deniz hastanesinde yat
tığı zaman aldığı bir rapor üzerine söylemiştir. 

1935 den 1940 a kadar yedi sekiz rapor al
mıştır. Bu raporlardaki hastalık zatülcemp, 
fakrüddem ve lenfastostu. Dört sene içinde böy
le bir attan düştüğü hakkında ne raporlarda ne 
de kendi iddialarında bir şey yoktur. 1940 se
nesinde aldığı rapor bu şekilde kemik hastalığa 
orteomiyelH tesbit edilmiş ve kendisi bu suret
le geri hizmetlere alrnmış ve tebdilhavalar da 
almıştır. 

Tekaüt olduğu sene 1944 senesindedir ki 



Gülbaue Hastanesinden rapor almıştır. Geri | 
hizmet ve tebdilhava ile bir rütbede fasılasız iki 
seneyi geçiren bir arkadaş- tekaüt edilir. Şimdiye 
kadar hep bu şekilde tatbik edildi, fakat bu ar
kadaş bu suretle tekaüt olmamıştır, hastalığı 
da malulen tekaütlüğünü mucip bir hastalık de
ğildir. Her tekaüt olan mutlaka maluliyet ma-
asiyle tekaüt olmaz. Bunun için maluliyetinin 
bir vazife esnasında vukuubulduğunu tevsik et
mek icabeder. Bu arkadaşımız maluliyetini 
tevsik etmiş olsa dahi arıza cetveline girmediği 
için, Saym Delilbaşı'nın söylediği veçhile maluli
yet derecesine girmiyor. Bizim tuttuğumuz cetvel 
usulünün (hastalıkları kamilen ihtiva etmemesin
den) doğru olmadığını söylüyorlar. Bu, doktor
lara ait bir iştir. Bizde Türk ordusunda öteden-
beri tatbik edilen usul budur. Muayyen zaman
larda lüzum hâsıl oldukça bu cetvele ilâveler ya
pılmıştır. Yeniden bir iki hastalık için ilâve 
metni hazırlanmış yüksek huzurunuza sevkedile-
cekkem harp sonu birçok hastalık daha meydana 
çıktığından bu lâyiha tamamlanmak üzeredir. Ar

zu buyurulursa tesri ederiz, amma bu kâfi değildir, | 
denirse ve Yüksek Mecliste alâkalılar bunu başka 
şekle sokarlarsa bizce diyecek bir şey yoktur. 

Bir. arkadaşımın da buyurduğu gibi bu işin 
tevsik edilmesi ve cetvelde olması lâzımdır. Tak
dir yüksek heyetinizindir. 

A. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Af buyurun, 
yüksek huzurunuza tekrar çıkryorum. Sayın Ge
neralin bir noktada zühulleri vardır zannediyo
rum. Arkadaşımızın elindeki ilk rapor 1936 tarih
lidir. Ve bizim bahsettiğimiz lenfosit arızası ilk 
raporunda dahi görülmektedir. Evvelâ lenfosit 
21 iken sonradan 29 kadar çıkmıştır. 

İkincisi Sayın Generale şunu derin hürme
timle arzederim. Bundan birkaç yıl evvel Sağlık 
Komisyonuna emraz cetvelimde buluınmıyan bir 
vaka için bir kanun lâyihası getirdi. O kamum lâyi
hası bir ânza yüzünden yahut bir hastalık yüzün
den dalakları çıkarılan adamlar hakkında idi. Bu 
gayet mühim mesele yani dalak çıkarılması hâdise
si gayet mühim olduğu halde bumdan üç dört yıl 
evvelime kadar emraz cetvelinde mevcut değil idi. 
O zaman dahi aynı ıstırapla Sağlık Komisyonun
daki arkadaşlar rica etti. Görüyoruz ki böyle her-
gün bir vaka ile geleceksiniz ve geliyorsunuz. 
Bunları birer birer ıslah etsinler dahi mazide 
işlenmiş olan gayri kabili içtinap adaletsizlikleri 
gidermeğe imkân yoktur. Lâyihayı pek y a t a . za- 1 
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manda getiririz dediler. Maalesef burada da söy
ledikleri gibd henüz bu lâyiha gelmemiştir. 

G l / Ş . TURSAN (îçel) — Arkadaşlar, ben 
de Dilekçe Komisyonundayım fakat kendi he
sabıma arzediyorum. Mesele müzakere edilir
ken emraz cetvelinde olmadığından bu hak ve
rilmemiştir. Yeni cetvelin gelmesine intizar edil
sin denildi. Ben Millî Savunma Bakanlığı mü
messillerinden sordum, dedim ki ; daha ziyade 
tevsii için Bulgaristan'daki, Fransa'daki, Al
manya'daki bütün hastalıklara ve tatbikatına 
göre bir cetvel yapılıp gelse bu hastalık cetve
le girer mi? Hayır dediler, girmez. Yeni gele
cek emraz cetveli tabiatiyle Sıhhat Komisyonu
na geldiği zaman hastalıkları orada zikretmek-
tense, ben doktor değilim amma vazifeden do
layı malûl olanların çalışma kudretini yüzde 
kaç tenzil ettilerse ona göre dereceye girmesi 
lâzımdır. Binaenaleyh Sağlık Komisyonuna da 
gitse bu hastalığı bulamıyacaktır ve şu derece
ye girecektir, diyemiyeeektir. Yeni gelecek tek
lifte başka türlü hüküm koydukları takdirde 
mesele belki halledilir. Yoksa bugün Sağlık 
Komisyonuna gitmesiyle mesele hallolunmaz. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Dilekçe Ko
misyonu sözcüsü haklıdır. Hakikaten 551 sayı
lı kanunla bu dileği yerine getirmek imkânı 
bulunamaz. Bununla beraber asıl söz sahibi 
Delilbaşı arkadaşımın ortaya attığı mesele ta-
mamiyle ilmî bir meseledir. Ben bunun üze
rinde durarak uzun tafsilât vermiye lüzum 
görmem. Yeni cetvelden bahsediliyor. 1935 se
nesinde Millî Savunmanın Sağlık Dairesi Reisi 
bugün yarın geleceğine teminat vermektedir. 
Meclis daima böyle vaziyetler karşısında kal
maktadır, haksızlıklar olmaktadır. Hattâ hak
sızlığın bir tanesini Millî Savunma Sağlık Da
iresi Reisliği Bakanlık namına bir kanun tek
lifiyle yakın zamanlarda önlemek istemiştir. 
Halbuki birkaç sene evvel tek bir vaka üzeri
ne Büyük Millet Meclisinden bir kanun çık
mıştır. Üç sene evvel attan düşme neticesinde 
dalağı çıkarılan bir nefer için vazife malûlü 
muamelesi yapılmak istenmiş fakat cetvelde 
olmadığı için tadilât yapılmıştır. Demek ki bir 
tek vaka üzerine bu cetvelin değişmesi bir hâ
disedir. Bu hâdiseyi mutaka bir misal olmak 
üzere değil, bir ihtiyaç karşısında tek bir hâ
dise için dahi sıhhat cetvelinin tanzimine doğ
ru gidilmiş olduğunu söylemek için arzediyo-
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rum. Bizim bu arıza cetvelinde (Ostemiyelit) 
dediğimiz hastalığın ismi yoktur. Yok olduğu 
içindir ki bu adamın vazife malûlü olduğunu 
ispat edecek elinde vesikalar olduğu halde ni
çin bunun hakkını ortadan kaldıralım? Delil-
başı arkadaşımızın söyledikleri gibi attan düşü
yor, zedeleniyor, şişkinlik oluyor, aradan biraz 
zaman geçiyor, şişkinlik devam etmekle bera
ber (lökositos) var mahiyette sayılıyor, % 59 
gösteriyor. Bunlar teselsül eden ve birbirini 
takip eden vakalardır. Büyük Millet Meclisinin 
huzurunda münakaşa etmek gayet müşküldür. 

O halde meselenin halli için iki şık kalıyor: 
Ya bunu cetvel gelinceye kadar talik ede

riz. Millî Savunma Bakanlığının on bir sene-
denberi vadettiği cetvel, süratle gelmelidir. Ona 
göre karar veririz. 

Yahut ta arkadaşım Delilbaşı arkadaşımın 
söylediği gibi buna çare olmak üzere doğrudan 
doğruya Sağlık Komisyonuna havale ederiz, 
Sağlık Komisyonu bunu mütalâa eder. Bunun 
için bir önerge verdim. Kabulünü rica ederim. 

Ş. TUGAY (İçel) — Efendim, hadiseyi iki 
suretle tahlil etmek lâzımıdır. Birisi doğrudan 
doğruya bu doktor arkadaşımızın attan düşmek
ten mütevellit vazife esnasında bir maluliyete 
duçar olduğu, 

İkincisi; zaten resmen tesbit edilen maluli
yetin, maluliyet cetvelindeki emraza uygun olup 
olmadığının tetkiki işidir. 

Evvelemirde hâdiseden anladığımız şekil 
şudur: Henüz bu hastalığın filhakika vazife es
nasında ve attan düşmekten mütevellit olduğu 
tevsik edilmemiştir. Yeter ki, bu vaziyeti tev
sik edilsebile, ani hastalığın, bu doktor ar
kadaşın geçirdiği kemik iltihabının doğrudan 
doğruya attan düşmek suretile tevellüt ettiği 
cihet tesbit edilse bile halihazır, meri bulunan 
Maluliyet Kanununa göre malulen tekaütlüğüne 
imkân bulunmadığı da ayrıca anlaşılmaktadır. 
Onun için evvelâ tevsik meselesi üzerinde, Söz
cü arkadaşımın dediği gibi, bu kazai makamla
ra ait bir meseledir. Bunun üzerinde bir ihtilâf 
varsa, Millî Savunma Bakanlığı ile bu doktor 
arkadaş arasında, ancak kazai mercie müraca
at etmek suretiyle tevsik edilmesi lâzımgelir. 
Kazai mercilere müracaat etmeden doğrudan 
doğruya delilleri tetkika salahiyetli makam ta
rafından bu is incelenmeden Dilekçe Komisyo-
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nunca bir karara varmak imkânı olmadığı gibi, 
işi aynca Sıhhat Komisyonunda tetkikma usu
len imkân yoktur. Binaenaleyh, eğer davacı bu 
işi evvelâ tevsik cihetinden olan ihtilâfı Millî 
Savunma Bakanlığı ile halletmek istiyorsa kazai 
makama müracaat etmesi lâzımdır. Ve esasen 
mevcut mevzuata göre bu iş tevsik edilse dahi 
maluliyet cetveline girmesine imkân olmadığın
dan bu işin de ayrıca Sıhhat Encümeninde tetki
kma imkân yoktur. Onun için bendeniz mazba
tanın kabul Duyurulmasını arzederim. 

Dr. A. K. BAYEZİT (Maraş) — Efendim, 
affmızı rica ederim, tekrar söz almak mecbu
riyetinde kaldım. Yüksek Meclisin huzurunda 
tıbbi bir mevzuun münakaşasının açılmasından 
da hazer ederim. Yalnız bir noktanm aydınla
tılması icabeder. 

Sayın Millî Savunma Bakanı arkadaşımız bu 
zatın 1935 de attan düştüğünü, 1944 senesine 
kadar müteaddit raporlar aldığım, ilk raporla
rında zatürrie, zatülcemp ve lenfositos geçirmiş 
olduğunun tesbit edildiğini, binaenaleyh bugün
kü maluliyetinin o zaman attan düşmekle bir 
ilgisi olup olmadığının tevsik edilemediğini be
yan buyurdular. Arkadaşlar; bir adam 1935 de 
attan düşebilir, 1944 ve 1945 hatta 1950 de dahi, 
uğradığı maluliyetin attan düştüğünden mi, 
yoksa başka bir sebepten dolayı mı olduğunu 
tesbit fennen mümkündür. 

İkincisi; Dilek Komisyonu mazbatası üze
rinde konuşma yapıyoruz. Bu mazbatanın ka
bul buyurulduğunu biran düşünsek bile bu 
adam maluliyetinin attan düşerek vukuunu tes
bit ettirirse veyahut edilmiş ise veyahut yarın 
Millî Savunma Bakanlığı maluliyet derecelerini 
bildiren cetvelleri getirdiği zaman bu arkada
şın hastalığı bu cetvelde bulunursa, bu vatandaş 
yeniden hak iddia edebilir mi Şüphesiz edemez. 
Bu itibarla ortada henüz böyle bir vaziyet var
ken Dilek Komisyonunun mazbatasını kabul 
etmek, bu vatandaşın hakkını kaybetmesi ihti
malini ortaya koymaktadır. Onun için tekrar 
ediyorum, mesele Sağlık Komisyonuna havale 
edilsin ve Millî Savunma temsilcileri de maluli
yet derecelerini havi cetvelle oraya gelsinler. 
Mesele komisyonda bu arıza cetvelleri üzerinde 
konuşulsun. Belki kanunda «Mümasili» dediği
miz hastalıklar araşma girer ve vatandaşın hak' 
ki zayi olmaz. 

— 60 — 
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Müzakerenin yeterliği hakkında da bir öner

ge veriyorum. Takdir Yüksek Heyetindir. 
N. FIRAT (Samsun) — Saym arkadaşlar; 

Bendeniz de mevzu üzerinde fikirlerimi yük
sek huzurunuzda arz için buraya çıktım. 

Şimdi söz almış bulunan arkadaşımız, şayet, 
Dilekçe Komisyonunun raporu kabul olunursa 
bu yurttaşımızın hakkının zayi olması endişe
sini izhar buyurdular. 

Dilekçe Komisyonunun raporu netice itiba-. 
riyle bu yurttaşın herhangi bir hakkını köstek
lemiş, önlemiş değildir. 

Dilekçe Komisyonu diyor k i ; bu yurttaş bir 
asker olduğu için ve askerlerin zat.işlerine ta
allûk eden hususatta makamat ile vâki ihtilâf
larda hal mercii 3410 sayılı kanun gereğince, 
Askerî Yargrtaydır diyor. Şayet bu arkadaş 
Millî Savunma Bakanlığının hakkında ittihaz 
etmiş olduğu karara kanaat etmiyorsa evvele
mirde gideceği yer Askerî Yargrtaydır. Orada 
yüksek Hâkimlerin hakkında ittihaz edeceği ka
rar Anayasa malûm, yerine getirilmesi mut
lak elzem olan bir ilâmla karşıkarşıya gelmiş 
olacaktır ve mesele kalmıyacaktır. Ayrıca sa
yın doktor arkadaşlarımızın işi Sağlık Komis
yonuna almak suretiyle mevzuu iyi bir neti
ceye isal edecekleri merkezinde görülmektedir. 
Bu da bendenizce çıkar.bir yol değildir. Ancak 
bir şekilde olabilir; arkadaşlar: yurttaşın has
talığının vazifeden mütevellit ve vazife esnasın
da vücudunu hırpalıyan bir arıza olduğu ka-
naatma vicdanen kani olmuşlardır. Bu takdir
de bir teklifi kanunide bulunabilirler komisyona 
gider tezekkür edilir, ve huzuru âlinize gelir. 
eğer burada da kabul buyurulursa bu yurttaşın 
hakkı yine korunmuş olur; Dilekçe Komisyonu
nun; komisyonca yapılacak bir muamele yoktur 
demesi, bu yurttaşın hakkını iptal edecek bir 
kararı tazammun etmemektedir ve yerinde alın
mış bir karardır. Mazbatanın reye sunulmasını 
teklif ediyorum (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Bakan söz almıştır. Fakat daha 
önce bir arkadaşımıza da söz verilmiştir. Müsa-
de buyurursanız konuşsunlar. 

M. M. KANSU (Çoruh) — Salahiyetli arka
daşlar konuştu. Benim anladığım şudur: Bir 
kısım arkadaşlar diyor k i ; mahkemeye gitshı, 
bir kısmı da Sıhhiye Encümenine gitsin, bir 
kısmı da hayır, Yüksek Sıhhat Şûrasına gitsin 
diyor. Mahkemeye gitsin diyen arkadaşlardan 

I bir şey sormak isterim? Hukukçu değilim am
ma bir adamın tekaütlüğüne dair müracaatı üze
rine ait olduğu vekâletin de ret cevabı üzerine 
aradan 90 gün geçmiştir. Yani müruruzaman 
vardır. Şu halde ne Şûrayı Devlete, ne askerî 
mahkemeye gidebilir. Bir defa bu cihet mecruh
tur. Gitse de ret ederler. 

İkincisi; deniyor ki Sıhhat Komisyonuna 
gitsin. Ne yapacak bu komisyon? Bazı arka
daşlar bir şey yapamazlar diyorlar. Şu halde 
ne yapacağız bu adamı? Şûraya gidemez, ara
da müruruzaman vardır. Bendenizce bu zat ev
velemirde attan düşüp te arıza peyda ettiğine 
dair işi tevsik etmelidir. Bunu yaptıktan sonra 
Sağlık Komisyonuna da gitse bu Komisyonun 

• hastalığı bulamadığından dolayı yapacağı bir 
şey vardır: Çalışma kabiliyetini kaybettiği de
receyi nazarı itibara alır, ona bir derece bul
mağa çalışır. . Bence en sağlam budur, bunu 
Yüksek Şûraya göndermeli, muayene ettirmeli, 
işi tetkik ettirmeli ve nasıl bunun emsalini Ba
kanlık ta kabul etmişse bu da o şekilde hallolu-
nur, gider. (Doğru doğru sesleri.) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI Gl. A. R. AR-
TUNKAL (Manisa) —Sayın arkadaşlarım; iki 
noktanın tayzihma lüzumlu görüyorum: 

1. Malulen tekaüt olmak için bir arkadaş 
I tekaüt edildikten sonra maluliyetini iddia etmek 
! ve tevsik etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
I bu arkadaş bunu yapmamıştır. Evvelâ bunu 

yapması lâzımdır. Bundan sonra emraz cetve
line girip girmemesi meselesi ikinci derecede ka-. 

Sonra, burada böyle bir karar verirsek şim
diye kadar müracaat etmiş ve maluliyet cetve
line girmediği için reddedilmiş olan birçok hak 
sahipleri vardır ki bunlar Yüksek Meclise mü
racaat etmemişlerdir. Binaenaleyh bunların da 
haklarinı îade etmek lâzımdır. 

Ben yüksek huzurunuza kısa zamanda bu 
eetveli getireceğimi vadediyorüm. Bu cetvel tas
dik edildikten sonra bu arkadaş da hakkını ara-
yabilir. Yüksek i karar sizlerindir. (Reye, reye 
sesleri,) 

BAŞKAN — Başka söz alan yoktur. Esasen 
müzakerenin yeterliği hakkında bir önerge de 
yardır. Şimdi müsaade ederseniz verilmiş iki 
önergeyi okutacağım. 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Takririn oya arzım rica 
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Maraş 
Dr. K. Bayizit 

Yüksek Başkanlığa 
Kütahya Milletvekili Ali Süha Delilbaşı ta

rafından Dilekçe Komisyonunun kararı hakkın
daki iddiası tamamiyle ilmî bir meseledir, ön
ceden Sağlık Komisyonunca müzakeresi lâzım
dır. Teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Dr. O. Ş. Uludağ 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen raporun Sağlık 

ve Sosyal'Yardım Komisyonuna havale buyurul-
masını arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Dr. A. S. Delilbîışı 

BAŞKAN — Yeterlik hî/kkmdaki onergjy» 
oyunuza sıiur.j omm çünkü La^ka söz isteynı do 
yoklar. 

Raporun bir defa da Sağlaık Komisyonunda 
tetkik edilemsini isteyen iki arkadaşımızın öner
gesi vardır. 

î . EKER (Çorum) — Reisbey, müsaade 
ederseniz rapor hakkında usulen birşey arzedece-
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
î . E K E R (Çorum) — Efendim, bu müza

kere iki netice verdi. Birisi bu maluliyetin vazi
fe esnasında vâki olup olmadığının tevsikidir. 
tkincisi de bu maluliyet emraz cetvelinde yoksa, 
emraz cetveline dâhil olacak bir maluliyet oldu
ğu için, bunun oraya girmesidir. 

Tevsik meselesinhı tamamen kanuna ve mev
zuata uygun olarak yapılması lâzımdır. 

Böyle bir takrirle Sağlık Komisyonuna git
tiği zaman Sağlık Komisyonu buna göre bir ka
nun yapamaz, salâhiyeti yoktur. Ansak bu tek
lifi yapan arkadaşlar, bir teklif i kanuni yapar1, a 
teklifi kanuni üzerinde o maluliyetin emrafc cetve
line alınıp alınmamaısr tetkik edilir ve bu mesele bu 
şekilde içtüzüğe gayet yugun olarak, usulKi ve sa-
lâMyeHi olarak yapılır. Amma îdari heyetç> yapı
lacak îş hiçbir netiee vermez. Arkadaşların içtinap 
ettiği bir nokta vâ*^ o da? şudur, bu1 kanunun 
geçmişe şümulü olmıyarak bu maluliyetten do--
layı istifade edememesi. Bu, emraz cetveline gire
cek ve maluliyet hakkım veren kanunî o tarih-
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ten itibaren Kakkim verecektir, mazi ile alâkası 
yoktuk. 

A. S. DEktLBAŞI (Kütahya) — Usul hak
kında. 

Muhterem arkadaşlarım, değerli arkadaşım is
met Eker bizim önergemizin Sağlık Komisyonu
na havalesinin amelî bir fayda doğuramıyacağını 
Çünkü Sağlık Komisyonunun bir kanun yap
mak salâhiyetinde olmadığını beyan buyrudu1-
lar. Bu gayet doğrudur. Bendenizin ve bazı ar
kadaşlarımızın Dilekçe Encümeni raporunu 
Sağlık Komisyonuna rica etmemizdeki sebep ve 
saik, ancak bu hastalığın maluliyet tevlit et
mesi bakımından diğer haftalıklarla bir muka
yesesini yapmak ve o bakımdan yeniden Millî 
Savunma Bakanlığının nazarı dikkatini celbet-
mek bu hastalık, bedenî kabiliyetini tenkis 
baktmmdan sizin cetvelinizde bulunan şu şu şu 
hastalıkların muadilidir veya daha üstünde
dir demekten ibarettir. Bizim bu raporumuz 
üzerine yine Millî Savunma Bakanı nazarı iti
bara almazsa ya ben veyahut diğer arkadaşlar 
ferden ferda bir kanun teklifi ile huzurunuza-
geliriz. 

BAŞKAN —• Efendim, müzakeremiz sona 
erdi. Dilekçe Komisyonundaki arkadaşlarımız 
bugünkü kanun muvacehesinde Sağlık Komis
yonuna gitmesinde bir fayda olamıyacağını ka
nuna dayanarak izah ettiler. Takrir ise şimdi 
Delilbaşı'nın izah ettiği gibi o komisyona hava
lesini istemektedir. Arkadaşımız maksadını da 
şimdi kürsüde izah etmiş bulunuyor. Bu iti
barla bu takrirleri oyunuza koymağı usule da
ha muvafık buluyorum. Onun için takrirleri 
okutarak oyunuza koyacağım. 

(Osman Şevki Uludağ'ın takriri tekrar okun
du. ) 

(A. Süha Delilbaşt'nın takriri tekrar okun
du) . 

BAŞKAN — Önergelerin ikisi de aynı mahi
yettedir. ikisini birden oyunuza sunuyorum. 

Raporun Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nuna gitmesini kabul buyuranlar . . . Anlaşıl
madı; raporun Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonuna havalesini istiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar , . . Kabul etmiyenler ayağa kalksın
lar . . . Bu raporun Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna gitmesi kabul edilmiştir. Binaen
aleyh raporu komisyona veriyoruz (Alkışlar)1. 
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$. -T- Zanyulilok ^iHetv^k^i Hifat Vardar'ın, I 

Dilekçe Komisyonunun 25 .IV. 1945 tarihli Mikf-
tafok kaçflr cetvelindeki 1990 şaytfy, karqrm Ka
mutayda gör,üşülm.g$vne dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (â/51) .[1] 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mıı? 
R. VARDAR (Zonguldak) — Arkadaşlar; 

bu dilekçe sahibi Cevat îlman isminde bir va
tandaştır. Kendisi Mühendis Mektebinin 4 ncü 
sınıfının son derslerinin okunmasını bitirdiği 
biranda babasının vefatı, annesi ile kız karde
şinin istinatgâhsız kalışı ve başka bir yerde 
bunların nafaka bulamaması yüzünden sırf bun- I 
lam beslemek için mektebin beşinci sınıfına 
geçeceği bir anda bir mütaahhidin hizmetine 
girmek suretiyle onları iaşeye başlıyor. Bu su- I 
retle bir taraftan bunların geçimi için çalıştığı 
gibi müteahhidin işlerinden aralık bulduğu sı- \ 
r.ada da mektep derslerini tabipten biran hali ; 
kalmıyor ve bir zaman geçiyor, mektep Bayın- ; 
dirlik Bakanlığına bağlı olduğu için Çayındır- \ 
İlik Bakanlığına müracaat ediyor. Diyor ki, ben ; 
dördüncü, sınıfı, son derslerine kadar bitirdim. A 
Binaenaleyh o sınıftan başlryarak mektebin bü- ]\ 
tün sınıflarının imtihanlarım vermek suretiyle \\ 
bana isterseniz mühendis mektebi çhliyetna- , 
meşini, isterseniz fen mektebi âlisi ehliyetna- \\ 
meşini veriniz. Ben de kendi mesleğimde çalış- \ 
mıya başlıyayım. Bunu kabul ediyorlar; bu zat 
imtihanlara girmeğe başlıyor 4 - 5 dersten imti
han oluyor. Ahşap, kârgir, demir inşaat imti
hanlarımı veriyor. O sırada bir apandist hastalı
ğına tutuluyor. Bu hastalık yine bunu imti- ; 

hanlara devamına onâni oluyor. Bu devreyi at
lattıktan sonra yeniden müracaat ediyor. Efen- [ 
dim, • kaldığım yerden devamıma müsaade edin 
diyor. Bunun üzerine Bayındırlık 'Bakanlığı 
12 . I V . 1938 de 2034/5265 sayalı emrini veriyor. 
Mektep idaresi bu emri akralmaz ki, bu emir 
imtihana kabulü h a r ı n d a d ı r , Kendisini ianti-

1 hana tâbi tutacağı yer$e, Ankara fya biçşey,yaz
dık, cevabını bekleyiniz diyorlar; cevap.geldi 
gelecek, şöyle, böyle diye bir kaç ay beklettik
ten sonra diyorlar ki, yeni bir kanun -ç\ktı - 3458 
numaralı kanun - Bu kanun mucibince biz.şeni 

l } ] 110, sayılı hasmayK^v fafanoğın. şonyaufadır. 

I imtihan edemetyia. IlalbuJti bu röoeuk bir taraf
tan imtiMnJanpı yeçmek iğin uğçafirken. diğer 
t a r a t a n # , m ^ M n j ( j B çakmaktadır , hayatını 
o suretle ^a^anmaj^tafiif. $ u müddçt zarfında 
da demirypju, .köpçü, .mektep, sınai ye ;hususi 
her boyda binajar vücuda .getirmiştir. Bizim 
kömür işletmesinin imar dairesinde de istih
dam edilmekteydi. Şimdi silâh altına .alınmış
tır, yede^^uhay plarak askerli^ hizmetini ifa 
çfpypr. M,açlemki bu efendi imtihan vermeye 
güceniyor. Esasen bu kanun çıkmadan evvel 
elde, mevcut kgııun ye talimatlar bu gibilerin 
imtijıan yermek ye ehliyetname almaları hakkı
nı kendilerine bahsetmiştir. Çunflan istifade 
etmesi lâzımgelirken, mektep idaresinin fyer.ne-

1 denişe bir savsaklığı yüzünden bu y a t a n d a bu 
akıbete uğramıştnr. Bçndeniz vazife başında bu
lunup henüz mebus, olmamij&en bir za,tv geldi, 
müracaat etti,, ben m,ühen$£İik imtihanım ver
meğe hazırım, elimde vesaikim yok, beni şu şe
kilde kabul edin.dedi. O vakitl i mevzuata göre 

I bendeniz Ba^yındiçlık Bakanlığına yazdım- Cu
radan müsbet emir verildi ye Meçlisi idare hu
zurunda kendisine cevabını verdik ye adam 

I maksadına, nail oldu. Demek ki, bu kolaylık mev
cuttu. 

Şimdi Bayındırlık Bakanlflğı. mühendis bu
lamıyor. Nereye müracaat, etseniz, ne yapajım 
efendim, mühendisimiz az, hangi birini hangi 
tarafa .gönd^elinı diyorlar. Mademki mühen
dis azdır ve memlekette çalışan böyle çocuklar 
vardır, bunları niçin imtihana kabul etmiyor 
sunuz? Bırakın girsinler ve ehliyetnamelerini 
akınlar ve mühendis sıfatıyla, eski tabirle «Fen 
Mektebi Âlisi» derecesini haiz olsunlar ve kendi 
maharetlerini gösterebilsinler. Bu çocuk buna 
da kanlamış . Mektep idaresinden bu vaziyetin 
şu şekle . s i d i ğ i n i gi?rür«örmez derhal. tetki-
kata ıgirisjniş ve neticede Fransa 'da bir mües
sese i bulmuş. Bu müessesenin ismi Ş'eçöie de 
soir et de Sciances superieur des pupligues, Bu 
mektep sömestreye tâbidir. $49 sömestrede ge
len suallere verdj^ği ..Gevaplşrda muvaffak olur
sa göjft^erüen numaralarla beşinci.şene sonunda 
.Paris'e çajjırîjjyorlar. Oyada verdiği imtihanla 
maksadına nail oluyor. Pu arkadaş da J?,u su
retle iki sömestrinin; suallerine , cevap vermiş ve 
vesikalarını almıştır. Fakat Fransa'nın uğra
dığı akıbet dolay^siyle buna deva» imkânım 

I bulamamıştır. Bundan, jda mahrum kalmıştır, 
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gimdi bir insan derse ki, ben şu ilmin ehli- I 

yim, ve bende ehliyetin mevcut olup olmadığı
nı anlamak için sizin Üniversiteleriniz vardır, 
sizin yüksek profesörleriniz vardır, onların 
huzurunda imtihan vermeğe hazırım. Bunu de
dikten sonra, efendim, şu çıkan muahhar ka
nun sizin hakkınızı iptal etmiştir, bunu nasıl 
diyebiliriz? 

Sonra arkadaşlar, yeni çıkan kanunlar ma
kabline şâmil olamaz. Fakat, kanunu makabli
ne teşmil etmek suretiyle hareket eden bu mek
tep idaresi bu efendinin hakkını bu suretle yo-
kediyor. Bendeniz şunu demek isterim ki ; bu 
gibi teknik işlere taallûk eden mesailde bilfiil 
he rhangid i r zaman profesörlerin huzurunda 
imtihan vermek istiyen çıkarsa, ki memleketi
mizin imara çok ihtiyacı vardır, memleketi
mizde bu gibi mühendislere ihtiyacımız pek 
çoktur, hattâ bunların hariçten aranılması lâ-
zımgelecektir. Mecbur olacağız taşradan ecnebi 
mühendislerini buraya getirmeğe. Bunu inkâr 
edemezsiniz, pek yakın bir âtide göreceğiz. Bu 
gibi şeylere meydan vermiyerek bu kapıyı açık 
bırakalım. Kim isterse gelsin, imtihan versin, 
ehliyetnamesini alarak vatana, millete ve şah
sına nâfi olsun. Bu hususta bir önerge sunuyo
rum. Bu önergenin kabulü ile, bu vatandaşın 
istikbalinin ve vatana iyi işler yapacak olan 
bir mühendisin kazanılmasına delâlet etmenizi 
istirham ederim. (Doğru sesleri, aîkışlar). 

DİLEKÇE K. SÖZCÜSÜ H. ŞARLAN (Or
du) — Yekdiğerine hüküm itibariyle zıt bil mev
zuu tahlil eden iki kanun meselesidir. Bir defa 
kananları arzedeyim, ondan sonra hâdiseyi açık
lıyorum. 

1035 sayılı kanunda ehliyetname almak için 
imtihana tâbi tutulmak suretiyle mühendis yetiş
tirme usulü vardır. Fakat bu kanun ikinci mad
desinde imtihanların şekli icrasına mütedair Hü
kümetçe bir talimatname yapılır diye bir kayıt 
vardır. Bu kayıt şunu ifade ediyor; yani; tali
matnamenin beşinci maddesi şu hükmü ifade edi
yor; ehliyetname almak için talip olanların iki 
sene dört devrede muvaffak olmaları şarttır. 
Mümasil hâdiselerde olduğu gibi, yani 1035 sa
yılı kanuna tevfikan yüksek mühendislik ehliyet
namesi alabilmek için bu kanunun ikinci madde
sine istinaden Hükümetçe hazırlanan talimatna
menin 5 nci maddesine tevfikan 2 senede, 4 dev- j 
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rede olmak şartiyle imtihanı kazanmak mevzuu 
esastır. 

Bu vatandaş, muhterem Vardar'ın buyurduk
ları gibi, 1928 senesinde Yüksek Mühendis Mek
tebini ikmale muvaffak olamamış, herhangi bir 
hususi vaziyet sebebiyle. Bu ademi muvaffaki
yetini telâfi etmek için 1931 senesinde 1035 sa
yılı kanuna tevfikan ehliyetname almak için fil
hakika müracaat etmiş, dilekçesinde de bahsettiği 
üzere, ehliyetname imtihanlarına girdiği sırada 
hastalanmiş, fakat bu hastalığını usulü dairesin
de tesbit edip de hakkının mahfuziyetini temin 
etmemiş. Aralan yedi sene geçmiş. Yani 1938 se
nesinde ikinci müracaatta bulunmuş, ikinci mü
racaatında yine 1035 sayılı kanuna tevfikan 
ehliyetname almak istemiş. Şimdi 931 re vâki 
müracaatı üzerine iki sene içinde dört devrede 
imtihan mecburiyeti varken bu mecburiyeti ka-
nuniyeyi yerine getiremeiş ve yedi sene sonra 
tekrar vâki müracaatiyle aynı hakkı muhafaza 
etmek istemiş eğer bunda kanuni salâhiyet olsay
dı hiç şüphesiz Bayındırlık Bakanlığı bu hakkı 
tanır ve imtihanını yapardı, işte bu müracaatını 
takip eden günlerden, kendisinin ifadesine göre 
77 gün sonra 3458 numaralı kanun ortaya çıkmış 
bulunuyor. Bu 3458 sayılı kanun ehliyetname 
verme usulünü ortadan kaldırıyor. Ve diyor ki 
badema yüksek mühendis olabilmek için mutlaka 
Yüksek Mühendis okulundan mezun olmak şart
tır. Şimdi bu vatandaş diyor ki ben, birincisinde 
ailevi, ikncisinde apandisitten ve üçüncüsünde 
de şu şu şeylerden dolayı bu ehliyetnameyi ala
madım. Görüyorsunuz ki 16 senedir bir mühendis 
olmak için ehliyetname peşinde takibat yapıyo
rum. Bu hakkı bana Bayındırlık Bakanlığ: 
bahşetmiyor. Siz benim bu hakkımı verin. 

Arkadaşlar, bizim de hareketlerimiz nihayet 
kanunla mukayyettir. Bu vatandaşın dileğini ka
nunen isaf etmeğe imkân olmadığı için komis
yonumuz bunu reddetti. Yapacak başka bir şeyi
miz yoktur. (Doğru sesleri). 

R. VARDAR (Zonguldak) — Esas aranan 
gaye, başka bir meseledir. Mesele şudur. 

Bayındırlık Bakanlığı bunun imtihanının 
yapılması için dilekçesini Mühendis Mektebine 
havale ettiğine göre, derhal bu çocuğun imtihana 
tâbi tutulması lâzımgelirken, dur efendim, bekle 
bir ay, bekle bir ay bekle bir ay deyerek ve 
beklete, beklete, beklete, kanun çıkıyor. Kanun 
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çıktıktan sonra, af edersiniz şu kanun çıkmıştır. I 
Bundan sonra o hakkınız kalmamıştır. Hadi dı
şarı denmiştir. Bendeniz, bunun için, hiç tanı
madığım bu arkadaşın işini üzerime aldım. 

Mektep idaresi vaktüzamanında imtihan etsey
di, böyle netice olmazdı. Hastalığını tevsik et
memiş olsaydı, belki mektep idaresi hakkını kay
betmişsin uğurlar olsun deyerek kendisine teb
ligat yapardı. Böyle bir tebligat yapmayarak ve 
aylarca sonra Meclisten çıkacak kanunun çıkma
sını beklemek ve ondan sonra, haydi efendim, 
uğurlar olsun demek doğru bir şey değildir. Çün
kü kanunun kaldı ki kanunların makabline şü
mulü de yoktur. Bu adamm hakkı bu noktadan
dır. Bir vatandaşı böyle bir ehliyetnameye mu
vaffak kılmak vatana naf i bir uzuv kazanmak 
için reyinizi bu adamın lehine kullanmanızı tek
rar rica ederim. 

Gl. Ş. TURSAN (içel) — Efendim, bendeniz 
yine kendi hesabıma söylüyorum Komisyon adı
na değil. Bu zat 1928 senesinde dördüncü sı
nıfı okumuş, dördüncü sınıf demek mühen
dislik mümaresesine yeni başlamış demektir. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Başlamamış de
mektir. 

Gl. Ş. TURSAN (Devamla) — Burada imti
hana girmemiş, üç sene sonra 1931 de imtihana 
girmek için müracaat etmiş, Rifat Vardar ar
kadaşımızın buyurdukları gibi ,kanun çıkmadan 
evvel bu zatın vaziyeti ne idi. Bizim komisyona 
çağırdığımız; Nafıa zat işleri müdürü ile Hu
kuk müşavirinden sordum. Bu kanun çıkma
dan evvel bu adam imtihana girebilir mi idi? 
dedim. Hayır talimatname mucibince giremez, 
diye cevap verdiler. Kırk tane mazeret var, am
ma evvelâ topun barutu yok demektir. Yani 
kanundan evvel de mektep talimatnamesi muci
bince imtihana girmek hakkı yokmuş Bu cevabı 
aldıktan sonra bu kanundan evvel de imtihana 
giremiyeceğine dair ben de bir kanaat hâsıl ol
du. Binaenaleyh, Bu kanun çıktığından dola
yı değil, çıkmadan evvel de bu hakka sahip de
ğil idi. vaziyet budur. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, Ri
fat Vardar arkadaşımızın takriri ve daha doğ
rusu beyanatı üzerine söz almaya mecbur kal
dım. Evvelce bu mevzuu tetkik etmiş değilim. 
Burada haberdar oldum. Rifat Vardar arkada
şımız Yüksek Mühendis Mektebinin dördüncü i 
sınıfına kadar okumuş diyorlar. | 
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R. VARDAR (Zonguldak) — Beşinci sınıfa 

kadar. 
I. ARUKAN (Eskişehir) ^ Yani beşe kadar 

okumamıştır. Bizde dördüncü sınıf dahi ihza
ridir. Daha henüz mühendislik bilgilerine gir
memiştir. Henüz ihzari mahiyette okumuştur. 
Sonra asıl mühim mesele mühendis mektebinin 
Yüksek Mühendislik Kanununun zannederim 
bir imtihan meselesi var. Malûmu âliniz bizde 
(Mühendis) doğrudan doğruya bizim mektep 
ayarında ders görenlere verilen unvandır. On
dan daha aşağısı teknik okul vaziyeti idi. Bun
ları daha sonra mühendis yaptık. Mevzuubahis 
edilen (yüksek mühendis) olma meselesidir. 

R VARDAR (Zonguldak) - Ben «Mühendis» 
dedim. Yüksek Mühendis okuluna havale edil
miş, mühendisliğin tasdikini istyor. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Şimdi mesele de
ğişti. Mühendis mektebinde imtihana girebil
mek için Avrupada tahsil görenlerin doğrudan 
doğruya bizim mühendis mektebindeki program 
ayarında tahsil görmüş olması şarttır. Birçokları 
Avrupa'da imtihana tâbi olurlar ve imtihandan 
sonra kendilerine mühendislik diploması veril
mesine muvafakat edilir. İmtihana tâbi ola
caklar onlardır. Yoksa falan yerde ameliyat 
görmüş, gideyim, imtihan vereyim diyor; bu 
mevzuubahis değildir. Esasında Avrupa'dan gel
miş bizim mekteplerin programlarına tamamiyle 
tetabuk etmiyen bazı mektepler vardır. Bun
lardan çıkanların imtihana tâbi olarak mühen
dislik diploması alması esas kabul ' edilmiştir. 
Yoksa mühendislik derslerin birçok program
ları vardır. Birçok proje desleri vardır, de
miryolu, su, köprü projeleri vardır. Bunların 
dersleri doğrudan doğruya proje yaptırılarak 
okutulur ve numara verilir. Bunlar imtihanla 
olmaz. Biliyorsunuz, ki mühendislik tamamiyle 
bir selâmeti umur meselesidir; Falan şeyden, 
falan dersten imtihan verdi diye mühendislik 
diploması verilemez. Bütün dersleri okumak 
mecburiyetindedir. Bunlar okunduktan sonra 
teknik kabiliyeti haiz olurlar. Arzettiğim gibi 
mühendislik meselesi gayet nazik bir iştir. Bu 
yalnız birkaç dersten imtihan vermekle olmaz. 
Bizde teknik okuldan çıkanlar mühendi* unva
nını alırlar, fakat yüksek mühendisle mühendis 
arasında büyük bir fark vardır. Yüksek mü
hendis olabilmek için lise tahsilini bitirdikten 

| sonra lâakal imtihanla gireceği yüksek mühen-

— 71 — 
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dis mektebinde 6 sene tahsil etmek mecburiyeti I 
vardır. Halbuki mühendis olabilmek içki orta 
mektebi bitirdikten sonra 4 sene tahsil edecek
tir. Bunun o kadar ehemmiyeti yoktur. Bun
lar üzerinde o 'kadar durmıyacağmı. Yüksek 
mühendisin mesuliyeti başkadır, âdi mühendi
sin mesuliyeti başkadır. Âdi mühendisin elin
deki bir fen şehadetnamesidir. Fen mektebi âli
si lise tahsilinden ancak bir sene-daha fazladır. 
•Filvaki fen memuru diyorlar. Fen memuru de
diğimiz zaman bunlar doğrudan doğruya lise 
tahsilinden bir sene fazla tahsil görmüş insan
lardır. Eğer Rifat Bey arkadaşımızın istediği 
yüksek mühendislik diptoması ise - ki o efendi, 
o zat okuduklarını tamamen unutmuştur, ara
dan 16 sene geçmiştir, -

R. VARDAR (Zonguldak) —̂ Mühendislik \ 
yapıyor beyefendi. : 

î. ARUKAN (Devamla) — Mühendislik ya- ; 
par. He>rkes yapıyor. Bu memlekette öyle mü- : 
hendislik diploması verilmiştir ki, bu kanun i 
çıkıncıya kadar herkes mühendis-idi, fakat:hiç ; 
birisi mühendis değil idi. Mühendisin ne oldu
ğunu tarif etmek lâzım, mühendis köprü hesa- ' 
bini yapabiliyor mu, bir betonarme hesabım ' 
yapabiliyor mu, tehlikesini biliyor mu. Kalfa
larda bu; işleri yapıyor, hem daha ucuza bile ya- ' 
pıyor. önüne gelene mühendis diplomasini Ye- j 
rirsek bu iş nereye gider? Ben kendi hesabıma j 
traftar değilim. Zaten bu meselenin sakatlığı da \ 
anlaşılmıştır. Yani teknik okuldan çıkanlar mü- ; 
hendis, diğerleri yüksek mühendis kabul edil- ; 
dikten sonra, 3458 sayılı kanunla böyle lûaıti-
hanla diploma ve mühendislik unvanı verilmesi 
kaldırılmıştır. Mektep idaresi bu teklifi • yaptık- : 
tan sonra kanun çıkıncıya kadar iki üç ay bek
lemiştir Çünkü karar verilmiştir ki, imtihan
la yüksek mühendislik diploması verilmiyecek-
tir. Bu karar verilmiş ve muamele ceryan et
miştir. Kanun teklif edilmiştir. Bu adam da 
bu arada mektebe müracaat, etmiştir. Tabiî böy
le bir karar alındıktan sonra bunun imtihanı ci
hetine gidilemiyeeeği gayet tabiîdir. Rifat Var
dan» teklifinin sakatlığına kaniim. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Mendim,: 3458 
numaralı dedikleri kanunun intişarından mu
kaddem bu vatandaş mektebe müracaat etmiş, 
dilekçesini vermiş ve bu dilekçe muameleye tâ
bi tutulmuş. Şu halde kendisi için bir hakkı 
müktesep teessüs etmiştir. (Bravo, doğru ses- | 
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leri). Bunun karşısında yine kanunun koydu
ğu hükmün ne dereceye kadar makabline şâ
mil olacağı keyfiyeti, bir vatandaşın hakkına 
taallûk etmesi bakımından üzerinde durulup 
tetkika değer bir mahiyet arzeden bir keyfi
yettir. Bu kanun ne dereceye kadar hakka mü
essirdir? Bunun tetkiki gerekmektedir. Bu 
bakımdan arkadaşımızın vâki olan talebinin, 
ait olduğu encümenlerde tetkiki ile hakkı mük
tesep bakımından tesiratının ne olacağının bir 
neticeye bağlanması ve ondan sonra bir karar 
alınması muvafıkı mâdelet olur kanaatındayım. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Efendim, bu
rada bir arkadaşımız bendenize hitaben sordu; 
yüksek mühendis mi, âdi mühendis mi diye. 
Mühendislerin âdisi olduğunu bilmiyorum am
ma, böyle bir sual karşısında kaldım. (Gülüş
meler) . 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Vardır. 
R. VARDAR (Devamla) _ Yalnız biz şu 

kadarını biliyoruz ki, vaktiyle kondoktör dedi
ğimiz fen memuru efendiler bu defa teknik 
okuldan çıkmağa başladılar. Bunlardan bilâ
hare imtihan verenlere de mühendis adını ver
dik ve asıl mühendisleri de bir dereee terfi etti
rerek yüksek mühendis yaptık. Zatı âliniz de 
yükseklerdensiniz. (Gülüşmeler). 

Buyurdular ki, mühendis olabUnıek için ah
şap, kagir, demir inşaatlarının hesaplarını bil
mesi ; lâzımdır ki, mühendis olabilsin. Halbuki 
bu efendi girdiği imtihanlarda, ahjş&p, kagir, 
demir ve bu gibi imtihanları verdim diyor. Ver
miş; vermiş olduğuna najz&ran, mektep idare
sinde bu notlar da meventtur. Fakat bşn mü
hendis değilim, mahiyetini bilemem, herhalde 
imtihanı vermiş olduğuna göre, aranılan he
sapları vermiş olsa gerektir ve nitekim de ara
dan bu: kadar sene geçmiştir; adamcağız doğ
rudan doğruya yüksek mühendis mektebinin 
imtihanlarına da girebilirim diyor. Amma su
nu biliniz ki dışardan gelenlere, , efendiler im
tihan mevsimi geldi, buyurun. Beşinci sınıf
ta §u dersten ayın 18 inde imtihanınız var. Ay
nı gün üçüncü sınıfta şu dersten ve altıncı sı
nıfta da şu dersten imtihan olacaksınız. Bu du
rumda kalan bir imtihan vericinin vaziyetini 
bir defa düşününüz. Bir defa bu arkadaş aynı 
günde, üç sınıfın imtihanına yetişmesine mad
deten imkân yoktur. Bu vatandaşı yerinde im-
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tihan etmek suretiyle yurdumuza bir yüksek 
mühendis kazandırmanızı bilhassa rica eddyo-
rum. 

DltEKÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. ŞAR
LAN (Ordu) — Sayın Düşünsel arkadaşımın 
izâhatindalı sonra söz almak mecburiyetinde kal-
dinı. * 

Buyurdular ki, istida vermiş olmasına göre 
hakkı müktesebi mahfuztutmuştur. Binaenaleyh 
imtihanının yapılması lâzımgelir. 

Ohâlde bendeniz vaziyeti izah edememiş olu
yorum. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Ettin, ettin, 
anladık-. 

H. ŞARLAN (Devamla) — 1928' senesinde 
Yüksek Mühendis Mektebinden, herhangi aile
vi bir sebeple ayrılmak mecburiyetinde' kalan 
bu vatandaş Î931 senesinde 1635 sayılı kanunun 
hükmünün mer'i olduğu zamanda ehliyetname 
almak için Bayındirlîk Bakanlığına müracaat 
etmiştir. 

Yüksek dikkatinizi bu noktaya celbetmek is
terim ki, 1035 sayılı kanunda ehliyetname ver
mek müsaadesi mevcuttur. Fakat o kanunun 
ikinci maddesinde, ehliyetname almak için mü
racaat edecek olanların imtihanları, Hükümetçe 
hazırlanacak bir talimatname ile derpiş ve icra 
edilecektir, denmiştir. 

işte Hükümet de; 1035 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin verdiği izin ve müsaadeye bi
naen, hazırlamiiş olduğu talimatnamenin beşinci 
maddesinde şu fikrâiarr koymuştur: «Ehliyet
name aülbrak için müracaatta bufaftacâk olan 
kimselerin iki senede vfe dört devrede imtihan
ları kazanması şarttır.» bu noktaya tebarüz et
tirmek isterim. Şimdi yine biran evvele rücu 
ediyorum. 1931 senesinde bu vatandaş müra
caat etmiştir ve imtihanlarını da vermeğe baş
lamıştır. Ne kadarını vermiş olduğum* bilmiyo
rum, fakat tamamlayamamıştır. Şimdi, iki sene 
içinde dört devrede tamamlamak mecburiyetin
de dltta$tf bu imtihanlar* tamamlayataayfınea 
ne oluyor? TÖ8'5 sayılr kanuna tevfikan bu arka
daştan yüksek mühendislik ehliyeti almak hak
kı kaaıune»; mürtefi ©İşiyor. Mesele yoktur. 

Bundan sonraki vaziyeti de izah edeyim. Bu 
vatandaş hastakgi sefeefeiyte ve^a herhangi bir 
sebeple atem<â*iıgı bu eMiyetnfcıaeyi yine almak 
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I için; yerli Sene sonra ıttttraeaat ediyor; Şöyle yedi, 

sekiz sene sonra vâki olön mifeae»at yine 1035 
sayılı Manana tövökaa, İMn» ehliyetname veriîi 
yolundadır. İstida > da &£• şşküde yazılmıştır. 
1931 senesinde vâki olan müracaatı üzerine, iki 
senede dört devrede imtihan vermek suretiyle 
ehliyetname alamıyan bu vatandaş 1538 de tek
rar aynı müracaatı yaparak aynı hakkı alabilir 
mı? Kanun ileriye doğru haklar vermez ki, 
beni savsakladılar, 70 gün beklettiler diyor. 
ve sonra terasân çıktı v% bu şekÜdr ehliyetname 
meselesi ete ortaçtan kalkıyor, bu benim hak
kimdir diyor. ®öbuM l»kl«towseIer<S dahi ve
recekleri ©evap şttfidi : 1035 Say*k kanuna göre 

I ifirtihanlafa girip iki senede dört devre zar
fında ehliyetname alamadığımız için hakkınız 
mürtefi olmuşttfr. 

I ÖyTe dememişte, denmiş- M, şimdi kanun çık-
I ti, ehliyetname ile kimseye ruhsatname verilmi-
! yor: Bîfiaenaleyh, hakkı müktesep yoktur. Se-
t kiz senelik hakkı müktesebi kabul edersek bir 
| hastaîîk dafta çıktığı zamaii diğer bir hakkı 
î müktesebe gitmek icabeder ki, bımun sonu gel-
< mezı feselsüî eder giüer. . Zannederim hükmü 
p kanun da buna müsait değildir. (Doğru doğ*-
I rvt sesleri). 
j BALKAN — Başka söz istiyen yoktur. Ve-
I rilmiş olan önergeyi okutuyorum. 

I Yüksek Başkafihf* 
I Mer'i bulunan kanun ve talimatlara tevfikan 
! imtihanının icrası için Nafıa Bakanlığından Mıi-
1 hendis Mektebine 12 . IV . 1938 de 2934 - 5260 
i sayı ile gönderilen dilekçe aylarca sürüncemede 
I bırakılarak 3458 sayılı kanunun neşrinden son-
1 ra cevabı, red verilmesi doğru değildir. Sonra 
I çıkan bir kanun makabline şâmil olamıyacağin-
I dan mağdur kalmış olan Cevat îlman'ın imti-
I hana kabulünü arz ve teklif ederim. 
! Zonguldak Milletvekili 
I KiiatVardar 

I BAŞKAN — Komisyonun Sözcüsü vaziyeti 
I izah etti. önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
fi bul edenler ... Etmiyenler ... önerge kabul edil-
1 medi. 
I ' 
I E^D^yonım rap@*u»u oywnuaa sunuyorum. 
I Kabul edenler ... Etmiyenler ... Rapor kabul 
| edilmişti*. 

— 18 — 
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3. — Manisa Milletvekili Haldun Sarhan ve \ 

iki arkadaşının, İçtüzük'ün 22 nei maddesinin 
değiştirilmesine dair tüzük teklifi ve Anasaya 
Kornişonu raporu (2/99) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi okutuyorum. 

İçtüzük'ün 22 nci maddesinin değiştirilmiş 
şekli: 

YlRMÎ IKÎNCÎ MADDE — Her toplantı
nın başlangıcında görevleri ertesi toplantıya ka
dar sürmek ve üyeleri Kamutayca, göreli çok
lukla seçilmek üzere, yirmi komisyon kurulur. 

Meclis görevleri ile karşılıklı komisyonlar: 
1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 

kâtip); 
içtüzük işleri bu komisyona havale olunur. 
2. Dilekçe Komisyonu (25 üye, iki aylıklı 

kâtip); 
3. Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 

(10 üye, bir aylıklı kâtip); 
4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (5 üye, 

bunlardan birini Başkanlık Divanı idareci Üye
ler arasından ayırır. Bu komisyona Kitaplık Mü
dürü kâtiplik eder) 

5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kâtip); 

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı ko
misyon: . 

6. Bütçe Komisyonu (35 üye, bir kalem mü
dürü ile yardımcısı, bir başkâtip, yardımcısı ve 
bir memur.); 

Bu komisyon kendine bir de başkanvekili se
çer; 

Genel bütçe raporunu yazmak ve savunmak
la ödevli bir sözcüden başka bu komisyon bir 
veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yaz
mak ve savunmakla ödevli özel sözcüler de se
çebilir. 

Bakanlıkla karşılıklı komisyonlar (Alfabe sı-
rasiyle): 

7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı 
kâtip); 

8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, bir ay
lıklı kâtip); 

9. Çalışma Komisyonu (15 üye, bir aylıklı 
kâtip); 

10. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 

[1] 117 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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kâtip); 

11. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklı 
kâtip); 

12. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, 
bir aylıklı kâtip) ; 

13. içişleri Komisyonu (30 üye, bir aylıklı 
kâtip) ; bu. komisyon gerektiğinde bir başkanve
kili de seçer; 

14. Maliye Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kâtip) ; 

15. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, bir 
aylıklı kâtip) ; 

16. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, bir 
aylıklı kâtip) ; 

17. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
(20 üye, bir aylıklı kâtip) ; 

18. Tarım Komisyonu (25 üye, bir aylıklı 
kâtip) ; 

19. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kâtip) ; 

20. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir ay
lıklı kâtip). 

Gerekli görülürse komisyonların üyeleri Ka
mutayca daha çok veya daha az olarak seçilir. 

Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmıyan da
irelerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işler
den iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, 
bundan başka bütün tasarılar ve teklifler içiş
leri Komisyonunda gö-rüşülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenl-er... Madde kabul edilmiştir. 

4. — Takip ve tahsiline imkân görülemeyen 
borçların silinmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (3/310) [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 

mı? 
Oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-

yenler... Rapor kabul edilmiştir. 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yili bi
lançosunun gönderildiği hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/228) 
[2] 

BAŞKAN — Tümü hakkında mütalâa var 

[1] 112 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 114 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 yılı bilanço
sunun onanması b̂ -itügm̂ n. TqvTWP 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1941 yılı bilânçosiyle kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yaytımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

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

Kanunu açık oya sunuyorum. 

5. — Türk - Yunan Ticaret ve öderrte Anlaş
masının üç ay uzatılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/565) [1] 

BAŞKAN — Kanunun birinci müzakeresine 
başlıyoruz. 

Tümü hakkında mütalâa var mı? Maddelere 
geçilmesini ounuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

[1] 111 sayılı bsmayazı tutanağın sonundadır. 
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I 1 Hastam 1946 tarihli Tüjfc - Yunan Ticaret v* 

ödeme Anlaşmasınla 20 Mart 1946 tarihine ka
dar üç ay süre ile uaatılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1 Haziran 1945 tarihli Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki Ticaret ve ödeme An
laşması ile bağlantılarının yürürlüğünün 20 Mart 
1946 tarihine kadar uzatılması hakkında Yunan 
Sefareti ile teati edilen mektuplar kabul edilmiş 
ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Oy vermiyen var ıhı? Oy topla
ma işi bitmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 yılı bilanço
sunun onanması hakkındaki kanuna (275) millet
vekili oy vermiştir. Yeter sayı vardır. Kanun 
(275) oyla kabul edilmiştir. 

17 Mayıs Cuma günü saat 15 de toplanılmak 
üzere Birleşime son veriyorum.. 

I Kapanma saati : 16,58 

•m n 
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Teltel Otel Mtî ürlii|Tiöün: 1941 yılı bilançosunun onanması hakkındaki kanuna verilen oyların 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H.BAYRAK 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKCÎ 
A. ÇUBUKÇU 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLÜ 
H. N. MIHÇİOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇIOĞLU 

»^ ' '" Üye sayısı 
Oyverenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Oya katılmıyanlar 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

455 
275 
275 

0 
179 

0 
1 

[Kabul edenler] 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
P. TİRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K.GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOÖAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERİ 
M. SANLI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 

R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. ATALAY 
1. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
C. ÇALGÜNER 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl K SEVÜKTEKtN VTA* XV* O İ J V- UXV A HiJA-Alı 

K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞÜLLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
î. U. AYKURT 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 

İÇEL 
Ş. TUGAY 

— 76 — 



B : 50 15.5 .1946 0 : 1 
Gl. Ş. TURSAN 

ÎSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURA» 
0. TÜZEMÎ&t 

tSTAffBÜL 
Ör. G. A*A0 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BBBKâÖY 
A. H. öENf SsıSN 
Dr. 3 . BlMfc 
A. Ş. ESMER 
M.ftGELB$$EG 
Dr. Gl. N. î. GÖStÖtJ 
Gl. K. KARABÜK! R 
Z. KARAMUR3AL 
Ş. A. ÖĞföi 
F. ÖYMEN 
A.R.TARftAN 

tyiy t̂y, 
Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇİNAR 
S. DİKMEN 
S. EPÎfâlfcN 
R. KÖft&t 
H. ONARAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMtREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl H. DURUDÖĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. »EGEVÎT 
R.SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSBUÎ 
A. H. KALAÇ 
M. İt. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKB& 
O. TÜZ&L 

KIRKLARELİ 
Z.AKIN 
Korgrl. E. BÖÖAN 
N.KANS& 
Ş.ÖDÜL 

KTRşBftHt 
F. SELER 
Ş. TÖRGOT 
t. TÛftAN 

KOÖABLI 
A. F. ABASIYANİK 
S. ARTBL 
A. DlKIffiN 

I R. FENMBN 
Koramiral Ş. OKAN 
t. S. YIGIT 

KOİTYA 
V. BÎLGÎN 
A. H. DÎKMBN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
S. KUTMAN 
E. TEKELİ 

MALATYA 
M. ÖKBR 1 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. PEKTAŞ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R, ARTUN-
KAL 
H. BAYÜR 
R. N. EDGÜER 
I. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 

MABAŞ 
H. R. TANKUT 
Â. H. TANPINAR 
A» YAYCIOĞLU 

E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOÖLU 

Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

Mffliar. A 
A. ÇAKIR 
Orgrl. I. ÇALİŞLAR 
C. KARAâTOÖLA 

MÜŞ 
K. KOTAN 

A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
R. GÜR80Y 
H. MENGt 
H. ULÜSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
.1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DffflîR 
Dr. Z. M. SSZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARÎMBÎYIK 

Rfc£ 
T. B. BALTA 
K.KAMÜ 
F. SÎRMEN 
A. ZIRH 

SAMSTTN 
C. BlLSEL 
Z. DURÜKAN 
Amiral F. MîGlN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. TEKELÎOĞLU 

E. KILICOIOĞLÜ 
B.TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLBDA 

E. DİZDAR 
Amiral H. GÖKDALAY 
Ş, 0ÜNALTAY 
H.IŞIK 
K. KİTAPÇI 
I.M.UGUB 
A. YURDAKUL 

TBKÜ0AĞ 
E. ATAÇ; 
E.PEKEL 
N. TRAK 
C. UYBABÎN 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
0. KOVALI 
G. PEKEL 
N.PÖROY 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M. S. ANAMUR 
D. EYIBOĞLÜ 
T. GÖKSEL 
L. YAVUZ 

TUNOELÎ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
N.BERKBR 

YOZGAD 
M. ALLÎOĞEU 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOGLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZÛNCTCLDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERIŞIRGIL 
A. R, möBALRMDAR-
OĞLU 
Y. Z. ÖEBNÇÎ 
Ş. TANSAN 
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[Oya katılmıy anlar] 

AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTACIOÖLU 
H. ÇERÇET; 
A. ÇETlNKAYA (I.) 
Dr. A.'H. SELGÎN 

AĞRI 
R. R. PASÎN (ö.) 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
A. K. YÎĞtTOĞLU 

ANKARA 
P. R. ATAY 
H. O. BEKATA 
F. DALDAL (I.) 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN (Bakan) 

ANTALYA 
N. AKSOY 
T. SÖKMEN ( t ) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMlR (t.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BÎLECÎK 
K. SUN ( t ) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL (Hasta) 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (î.) 
F. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
E. ALPSAR 
Dr. M. CANTEKlN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
A. EGE 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT (Hasta) 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (I.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
F, KALFAGÎL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMIRHAN 
R. DİNÇ 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMIR 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
N. OSTEN 
Gl. I. SÖKMEN (I.) 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKStDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (ö.) 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

A. TÜRKMEN (I.) 
İÇEL 

T. C. BERlKER 
Dr.M.BERKER (Hasta) 

P. C. GÜVEN 
R.KORALTAN (t.) 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
Y. K. BEYATLI 
S. ClMCOZ (I.) 
t. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
V. SARDDAL 
t. H. ÜLKMEN 
"M. ÜSTÜNDAĞ 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş- | 
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK (t.) 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
R. ÖZSOY 
ö. TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU (t.) 

KOCAELİ 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
N. ERÎM 
S. PEK 

I. TOLON 
KONYA 

S. ARIKAN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
(Bakan) 
S. ÇUMRALİ 
P. GÖKMEN (t.) 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. P. SILAY (Baskan-
vekili) 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TlRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
N. BAYDAR 
K. EVLÎYAOĞLU 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIUOĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
O. ERÇtN 

Ş. R. HATlPOĞLU (Ba
kan) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 
F.USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZIT 
R. KAPLAN 

MARDİN 
t. P. ALPAYA (I. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
H. KlTABCI 
P. O. MENTEŞEOĞ-
LU (I.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Hasta) 
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NİĞDE 
Dr. B. P. TALAY 
H. TEPEYBAN (î.) 

ORDU 
S. S. TABCAN (t.) 

H. C BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMBB 

SAMSUN 
H. ÇAKIB 

SEYHAN 
K ÇELİK 
Gl.N.ELDENlZ 
Ş. İŞCEN 

S : 50 15 
C. OBAL 
Dr.K^SATm 
H. URAN (Bakan) 
A. M. Y E G E N A J 

A. B. ESEN 
S. TUNCAY 

SÎNOB 
O. ATAY 

SİVAS 
Gl. P. EBBUĞ 
A. ESENBEL 
N. SADAK (1.) 

5.1946 Ö : 1 
R.Ş.SlREB 

TEKÖtDAO 
B. APAK ' 
F. ÖZTBAK 

TOKU) 
R. ERİŞKEN 
B. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
M. AYDIN 
F.A.BABUTCU 
H. N. BOZTEPE (1.) 
S. DAY (Bakan) 
B. KARADENİZ (Ba
kan) 

H. SAKA (Bakan) 
UBFA 

K. BERKER 
H.S.COŞAB 
A.K.TEOEB 

VAN 
t ABYAS 
M. BOYA ( t ) 

YOZGAD 
C.ABAT 

ZONGULDAK 
Ş. DEVBİN 
A. GÜBEL 
B. VABDAB 

[Açık milletvekillikleri] 

Zonguldak : 1 



afiai t .ûimzr* 
2V B. M, M. Batmivi 



S. Sayısı: ||û 
Zonguldak Milletvekili Rifat Vardarın, Dilekçe Komis
yonunun 25. IV. 1945 tarihli Haftalık karar cetvelinde
ki 1990 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair 

önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/51) 

22 . ¥ . 1945 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun Haftalık karar, cetvelinin 31 nci sayısında 4987/5079 numaralı Cevat li
man'in dilekçesi hakkındaki kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Rifat Vardar 

Bitekçe Kornişonu rapora 

T, B, M, M» 
Düekçe Konvisyonu 6 u V . 1946 

No. 4/51 ' 
Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Mühendislik ehliyetnamesi alabilmek zünden bütün imtihanlara girmeğe muvaffak 
için 3458 sayılı kanunun değiştirilmesini ve bu H olamamış ve 1938 de tekrar imtihana talip ol-
mümkün olmadığı takdirde o kanunun yayım- y muş ve dilekçesi Yüksek Mühendis Okuluna gön-
lanmasından evvelki mevzuat dairesinde imtina- . derilmig ve fakat bir talimatname yapılacağın-
nının icrasiyle bir ehliyetname verilmesini iste- I dan bahsile dört ay bekletilmesi ve neticede 1035 
gen Cevat liman'in dilekçesi üzerine komisyon- I Ve 3077 sayılı kanunların 3458 sayılı kanunla 
da incelemeler yapılmış ve bir tesis mevzuu olan '** yürürlükten kaldırıldığı ve ehliyetname için im-
dileğin gerine getirilmesine imkân olmadığına tihanların devamına kanuni bir mesnet kalma-
19 â I . 1945 tarihinde karar verilmişti. dığından bahsile dileği reddedilmiş ve bu son 

1990 sağılı olan bu kararın Kamutayda mü- kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 77 
fcakeresini isteyen Zonguldak Milletvekili Rifat günün geçirilmesiyle mağduriyetine sebebiyet 
Yardar'm önergesi üzerine Bayındırlık ve Millî verilmiş ve bu yüzden 1939 da Paris'te kurulu 
Eğitim Bakanlıklarının mümessilleri dahi din- muhabereli bir okula kaydolmuş ve bir kısım 
lenmek suretimle iş geniden görüşülmüş ve bu imtihanları da vermiş ise de harb yüzünden bu-
rapor hazırlanmıştır, nu da ikmale muvaffak olamamış ve bu sebep-

Dilekçinin iddiasına göre; Yüksek mühen- lele mektepten ayrıldığı 16 yıldanberi kovala-
dis okulunun dördüncü sınıfma kadar okumuş, dığı meslekine ait bir ehliyetnameyi eline geçi-
Ve beşinci sınıf imtihanlarını verirken 1928 de rememiş ve ancak Türkiye Büyük Millet Mec-
geçinmek Gelişiyle bulunduğu Izmitte imtihan lisinin bir kararından başka dayanağı kalmamış 
günlerini kaçırmış ve bu yüzden kaydı silinmiş olduğu belirtilmektedir. 
ve 1931 de ehliyetname almak üzere Bayındırlık Yapılan incelemeye göre : Dilekçi; 1035 sa-
Bakanlığına başvurmuş ve bir kaç dersten im- yılı kanun gereğince imtihanla bir ehliyetname 
tihftPft girmiş ise de ö sırada hastalanması yü- almak üzere 1931 de Bayındırlık Bakanlığına. 



- § -
başvurmuş ve bir {kışım(, imtihanlara da girmiş 
ise de bir hastalık yüzünden geri kalan imti
hanlara girememiş ve ehliyetname alamamış ve 
aradan ye^sene gegtŞ^en sqnça 19Ş^ de- .dile
ğini tekrarlamış ise de adı geçen 10Ş5 sayılı, 
kanunun ikinci maddesi hükümleri dairesinde 
haklanmış ,plauv talkû ı̂̂ Eamenĵ L ?5 nçi ı u a ^ ; 
sinde: Yapılacak imtihanların iki senede ve dört 
devrede ikmali , usulü müesses bulunmuş ve di
lekçi ise bu süreyi çoktan geçirmiş olduğundan 
son dileğinin kabulüne imkân bulunamamış ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında; yeniden imtihana ka
bul ile ehliyetname verilmesi hakkındaki dileğin, 
mevzuata aykın bufujçıiaası .ve yeniden bk k&j 
nun çıkarılması isteğinizde i^ayas|^a, jUyjgun 
olmaması ^sebepleriyle. Komisyonca evvelce veri

len kararın değiştirilmesinin mümkün olamıya-
cağınm Yüksek Kamutaya arzına oybirliğiyle ka
rar verilmiştir. 

Başkanı 
Balıkesir 
II. Kamn;, 
Ankara 

N. Anılmış 
Gazianteb 

M. Şahin 
Kars 

C. Dursunoglu 
Samsun 
/. Ezg^t 
Y ( W f $ . ; 

Sözcü . 
Ordu 

H., Şarlan^ 
Balıkesir 

P. Etçioğlu 
Giresun 

/ . Gürak 
Kayseri 
K. Şatır 

Y, D. Karslıoğlu 

Kâtip... 
Tokad 

M„iDmU 
Denizli 
F. Asal 

Kars 
Z. Orhon 
Kocaeli 

1 Tölon 
Van 

N\-Bfix^r. 
I s ^ b u l 

N. î. Gözcü 

( & âûyisi : İİÖ ) 



& Sayısı: | | | 
TUmk - Yunan Ticaret ve Ödeme Anlaşması*» ü? *y 

uzatılması hakkında kanun tasarısı ve Dışfc|l%rt \ç$ 
Ticaret Komisgtttfc* t f l o r l a r ı (1/565) 

T.C. .*' ~ 
Başbqkanhk 

Muamelât, Q.e%4 ]\&üi$rljiğp 58 .% / / . 1946 
%tfkik Müdürlüğü i* < v. 

iS<j^; 71-33%,r6J$94 
ŞÜpfr Millet Mecü» ItgHKfeğm 

İtfeaöan 1945 taışfel* lürk - Yunan fiearet ve Ö4mm AnJaşHiasHMâ 20 Mart 194fr tarikme. ta
da*- % ay süre ite- îMafclaiası- hakkında Ekşaşie** Bakanlığıma- hasılattan ^e Bakanktr Kurutaca 14-. i l . 
194$ tamirinde Yük»k Meclise sunulma»» kararlaştırılan kanaat tasarısı gesekçe ve iüşâderiyle bicükte 
sun<tewışt\». 

Uzatmaya ait Anlaşmanın 4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
14 . II . 1946 tarihli ve 3/3773 sayılı kararla onanmış olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe 

Türkiye ile Yunanistan arasında 1 Hajpa^ V&Ş ^ajf^gde imzalanan ve 3/2772 sayılı ve 30 . VI . 
1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve 4836 sayılı kanunla onanmış olan Tica
ret ve ödeme Anlaşmasının süresi 20 Arahk 1945 de sona ermişti. 

Anlaşmanın uygulanmasından elde edilen sonuçların cüz "i ohnasma rağmen bunun bugünkü 
anoiKPPdî  şartl$ç$an $eri gel^fci ^zöjn^n^ bulundurularak bundan ancak kusa bir zaman evvel ak-
tedüif- iki nıejftiş&ej, arasındaki ngj&ftgşle imkânlarına uygun telâkki edilen anlaşmanın devamı 
^fli&fl&erimigg %R HVgflöi görülmi^ ol^ığundan bunun üç aylık bir süre ile 20 Aralık 1945 den 20 
Mart l$A§ı ya kadar uzatılması muvajdfc mütalâa edilmiştir. 

SÜfcÜ geçgn Ticaret \e ödeme Anla§ı^a«wun üç ay süre ile uzatılmasına ait bulunan ve Yunan 
Sefareti ile tçaji edilen mektuplar E$yük Millet Meclisinin onanmasına sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu . 17 . IV» 1946 

Esas No. 1/565 
Karar No 19 

Yüksek Başkanlığa 

1 Haziran 1945 tarihli Türk - Yunan Ticaret 
ve ödeme Anlaşmasının 20 Mart 1946 tarihine 
kadar üç ay süre ile uzatılması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
kurulunca 14 . I I . 1946 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin hazır bulundu
ğu oturumda komisyonumuzca görüşülmüştür. 

Gerekçede de belirtildiği gibi anlaşmanın 
uygulanmasından elde edilen sonuçların az ol
masına rağmen, bunun bu günkü normal şart
lardan ileri geldiği gözönünde bulundurularak, 
kısa bir zaman önce aktedilip iki memleket ara-

Komisyonumuza havale edilmiş olan Türk -
Yunan Ticaret ve Ödeme Anlaşmasının 20 Mart 
1946 tarihine kadar üç ay süre ile uzatılması hak
kındaki kanun tasarısı Hükümet temsilcisinin 
de huzuriyle incelendi. 

Uygulanmasından itibaren elde olunan sonuç
ların hakikaten az olmasına rağmen ileride daha 
genişleyeceği ve bugüne kadar da iyi bir vaziyet 
aldığı verilen açıklamadan anlaşılmış olmakla An
laşmanın devamının memleket ticari hayatı için 
faydalı görülmekle tasarının aynen kabulü uygun 
görülmüştür. 

sındakı mübadele imkânlarına, uygun telâkki 
edilen anlaşmanın devamı menfaatlerimize uy
gun görüldüğünden kanun tasarısı aynen ve 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Konya istanbul Ağrı 
8. Ankan A. Ş. Esmer R. R. Pasin 

Ankara Antalya Erzurum 
Z. Yörük Dr. C. Tunca P. Demirlim 

Gümüşane Manisa Tokad 
C, Selek H. Bayur N. Poroy 

Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ticaret Ko. Başkanı Bu Sözcü Kâtip 
Bilecik Ankara Ankara 

K. Gülek A. Çubukçu A. Çubukçu 
Niğde Amasya Kütahya 

/ / . Ulusoy E. Uras B. Atalay 
Ordu • Trabzon 

M. Yarımbtyık L. Yavuz 
Yozgad Siird 

Z. Arkant E. Kiltççıoğlu 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 6 . V , 1946 
Esas No. 1/565 

Karar No. 18 
Yüksek Başkanlığa 

( S . Sayısı : 111) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1 Haziran 1945 tarihli Türk - Yunan Ticaret ve 
ödeme Anlaşmasının 20 Mart 1946 tarihine kadar 
üç ay süre ile uzatılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1 Haziran 1945 tarihli Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki Ticaret ve ödeme An
laşması ile bağlantılarının yürürlüğünün 20 
Mart 1946 tarihine kadar uzatılması hakkında 
Yunan Sefareti ile teati edilen mektupler kabul 
edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

14 . I I . 1946 
Başbakan Adalet Bakanı 

Ş. Saraçoğlu R. Türel 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

A. R. Artunkal Hilmi Uran 
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 

N. E. Sümer N. E. Sümer 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

Yücel Sırrı Bay 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
Gümrük ve Tekel Bakan V. Tanm Bakanı 

R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı 

A. F. Ceoesoy R. Karadeniz 
Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

( S . Sayısıj 111) 



#0. . $ Ankara, 8 Ocak 1946 

Bay Büyükelçi, 

1 Haziran 1945 tarihinde. Ankam'da» imzalanan Türkiye ile. Yunanistan arasındaki Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasiyle merbutlarının meriyetini, inkızaları tarihi olan 20 Aralık 1945 den itibaren 
üç aylık bir süre ile 20 Mart 194$ ya kadar uaartmak hususunda Hükümetimin mutabık bulun
duğunu Ekselansınızın ıttılaına «rzefcmekPe şerefyabım. 

Ekselansınızdan, yukandakf îras«s haikkında Hükümetinin mutabakatını teyid eylemesini rica 
ederim. 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyurunuz* Bay Myük Elçi. 
R. Baphael 

Ekselans, 
Bay Feridun Cemal Erkin, 

Türkiye Büyükelçisi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi kâtibi 

Ankara 

No. : 31376/1 ' ' ' " Ankara, 8 Ocak 1946 

Bay Büyükelçi, 

Ekselansınızın, meali aşağıda Bskkkuaan, bu günkü tariJbJi mektuplarını aldığımı bildirmekle 
şerefyabım: s « < : . . . - » - f , , , . , 

•«I Haziran 1945 tarihinde Ankara'da imaalanan Türkiye üe Yunanistan arasındaki Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasiyle mes^ÜarHön meriyetini iakızaterı tarihi olan 2ö Aralık 1945 den itibaren 
üç aylık bir süre ile 20 Mart \M& ya kastar uzatmak husuasuada Hükümetimin mutabık bulundu
ğunu Ekselansınızın ıttılaına arzfctmekie şerefyabım. » 

Yukarıdaki husus hakkmda Hiik&netiiB&n mutabık bulunduğunu Ekselansınıza arza müsaraat 
eylerim. 

Çok yüksek saygılarımı kabul buyurunu» Bay Büyük Elçi. 

- • ' Feridun Cemal Erkin 
Ekselans, 

Mösyö R. Raphael, 
Yunanistan Büyükelçisi 

Ankara •"':*' *"•*;"•. 

(S . S a y i « ; l l l ) 



S. Say ısı: \[2 
Takip ve tah&üJj» «akan görülemiyen borçlamn silin

tine ctefraPaşteakanlık ^erkeresi ve Bütçe 
komisyonu raporu G&3JQ) 

T. a 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77-52 6/280 
BüyüMffillet Meclisi B a ş k a n ı n a 

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü maddesine gö
re silinmesi gereken 121 050 lira 89 kuruşla aynı kanunun 131 nci maddesine göre silinmesi gere
ken 4 028 lira 47 kuruşa ait iki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereği^jyfitftttaasım saygılanmlöririca ederim. 
Başbakan 

4 " '• '•' " . ? ' Ş. Saraçoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 

Karar No. 79 

7..Y, 1946 

\ 
Yüksek Başkanlığa 

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dola
yı Genel Muhasebe kanununun 133 ncü madde-
sineıgaras riîtaTittm ç gereken 121 050 lk#--89 ku
ruşla aynı kanunun 131 nci maddesine göre si
linmesi gereken 4 028 lira 47 kuruşa ait iki cet-
vettrbRgööde*Jidİ#»e dair olan Başbakanlığın 
28 . I . 1946 tarih ve 6/280 sayılı tezkeresi Ko
misyonumuza verilmekle Maliye Bakanlığının 
yetkili temsilcileri hazır oldukları halde okundu 
ve incelendi. 

Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü madde
si gereğince silinmesi istenilen 121 050 lira 89 
kuruşun; borçluların veya vârislerin mal bırak
maksızın ölmeleri, alacağın dayandığı imgelerin 
yangm veya sair suretlerle yok olması, zaman
aşımı gibi sebeplerle tahsiline imkân görülemedi
ği anlaşılmaktadır. 

~T31 rieı nuuîdeye göre terkini istenen üç zim
metliye ait 4 028 lira 47 kuruş da kanun veya 
emirlerin yanlış anlaşılması, sayman veya ta
hakkuk memurlarının kusuru olmaksızın tahak
kuk etmiş zimmetlerin tahsilleri keyfiyetinin 
içtihat aynlıklanna mahal verir mahrjlettet bu

lunması gibi sebeplerden doğmakta ve bu zim
metlerin af yoliyle terkinleri adalete de uygun 
görülmektedir. 

Her birinin mucip sebepleri üzerinde yaptı
ğı incelemeler sonunda bu terkin tekliflerinin 
kabulünü komisyonumuz da uygun bulmuştur. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkalığa sunulur. 

Başkan 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Burdur 
Ş. Emgineri 
Giresun 
A. Sayar 

İstanbul 
/. H. Ülkmen 
Kütahya 

3Ha Fekcan 

Başkan V. 
"Edirne 

Sözcü 
Bize 

M. N. Gündüzalp T. B. Balta 

Aydın 
B.^Alpman 

Eskişehir 
Y. Abadan 
"Hatay 

H. Selçuk 
İzmir 

• M. Birsel 
Mardin 

R. Erten 

Balıkesir 
S. örgeevren 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Urf a 
E. Tekeli 



1 Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

— 2 — 
Malî Müşavere Komisyonunca 1050 sayüi Oenel Muhasebe Kanununun 

457 95 Fazla tediye 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih Borçlunun adı 

1937 Burdur Malsandığı 

64 56 Fazla mehuz 1928 İsmail Hakkı 

29 82 Mahkeme masrafı 1940 Mayer Buton 

4 16 998 36 ihale asarı 1300 - 1341 377 şahıs adına kayıtlı 

5 9 526 » » 1302 - 1334 112 şahıs adına kayıtlı 

468 95 » » 

7 1 059 75 » » 

1307 

1339 

4 şahıs adına kayıtlı 

7 şahıs adına kayıtlı 

42 53 Yolluk parası 1942 Cihat 

9 22 60 Maaş 1938 Hasan Durmaz 

10 2 024 42 Avans 1930 Mutemet Âdem Timur 

X S. Sayısı : 112 ) 
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133 ncü maddesi gereğine» terhinine karar verilen paralara ait cetveldir 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Orman Gtenel Müdür
lüğü Saymanlık Md. 

Terkin kararının özeti 

İstanbul Def. 

» » 

Malatya Def. 

Sivas Def. 

Konya Def. 

» > 

Askerî Posta 106Û2 
Saymanlığı 

İstanbul Öeı\ 

» * 

Orman saymanlıklarının kurulmasından evvel merkezce vergisi kesilerek Bur
dur Orman memurlarının aylıkları olarak gönderilen paranm ödenmesi sıra
sında bu miktarın ikinci defa kesilerek malsandığına yatırıldığı anlaşılması 
üzerine Orman idaresince malsandığı adına eşhas zimemine alındığı, son
radan bu paranın Orman İdaresine geri verilmesi için gerekli muamelenin 
yapıldığı bu itibarla paranm malsandığı adına yersiz olarak ızimmete alın
mış olduğu anlaşılmakla terkinine karar verilmiştir. 
Aylık fazlası olarak 1928 yılında zimmete alman bu paranm borçlunun 
durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiş ve tahakkuku 
tarihine nazaran zamanaşımı süresini de dodurduğundan terkini zaruri 
bulunmuştur. 
Mahkeme gideri olarak aranılan bu paranın borçlunun yurt dışında iken 
ölmesi ve tahsil kabiliyeti görülemediğinden kovuşturulmasmdan vazgeçil
mesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir. 
Besni Malsandığı hesalarmda kayıtlı 1300 - 1341 yılları ihale aşarından 
doğma bu paranın dayandığı belgelerin olmaması ve zamanında alınmış bir 
teminat da bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görülemediği ve kovuş-
turulmasrnda fayda bulunmadığı cihetle terkinine karar verilmiştir. 
Hafik Malsandığı hesaplarında kayıtlı 1302 - 1334 yılları ihale âşarmdan 
doğma bu alacağın dayandığı belgelerin 1336 yılında Hükümet konağı yan
gınında yanması, borçlulardan bir kısmîm™ kayıp şahıslardan olması ve bir 
kısmının da şimdiki durumlarmm bilinememesi hasebiyle terkini zaruri 
görülmüştür. 
Beyşehir Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve 1307 yılı ihale âşarmdan doğma 
bu alacağın borçlulardan üçünün kayıp şahıslardan olması, birisinin de du
rumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Beyşehir Malsandığı hesaplarında kayıtlı bu alacağın dayandığı belge bu
lunmamakla beraber borçlulardan bir kısmının ölmesi ve bir kısmının da 
durumlarmm bilinmemesi ve vaktiyle hiç bir karşılık alınmamış olması ha
sebiyle terkini zaruri görülmüştür. 
Yedeksubay iken terhis edilen Cihat'm Adana'ya kadar yolluk parası ola
rak verilen ve adı geçenin Adana'ya Vardıktan az bir müddet sonra Öl
mesi hasebiyle mahsubuna imkân görülemiyen bu paranm terkini zaruri 
görülmüştür. >. -\ -•-—»•»~-ı.--,*.-.ı- •—; i. . i , ; 

Jandarma onbaşısı iken terhis edilen fîasan Durmaz'dan aranılan bu para
nın adi geçenin durumunun bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görü* 
İememiştir. 
Kaldırılan zat maaşları saymanlığınca emekli Ve yetimlerin aylıklarına 
da$ttıİmak üzere verilen bu paranm alacaklılara ödendiği ve fakat mahsup 
belgesi İstanbul Adliye yangınında yanmasından avans hesabının kapa-
tıİamadifr ve yelliden belge düzenlenmesine de imkân bulunmadığı cihetle 
terkini zaruri bulunmuştur. **M 

Jt&.Sagon: 112) 



4; 
terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

11 

Zimmetin nev'i 

2 10 Fazla-meh»^ 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih 

1935-

B^tariasıtacbri 

Ölü- Arif 

12 125 55 < Zimmet 1928- ismail H ^ i H î i s r e v 

13 2 92 Fazla mehuz 

14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25' 

28 
4 

100 
75 
62 

98 
19 

83 

41 

198 

11 

511 

39 
87 

34 

49 
96; 

86> 

90 

30 

23 

» » 
» » 

Avans-
» 

İhale aşarı 

» » 
Avans' 

İhale âşarr 

İkramiye 

Fazla mehuz 

İhale aşarı 

Fazla mehüz 

1939 

1932 
1938 
192a 
1931 
1306 

1309^ 
1928: 

133T 

1936> 

1942 

Meçhul 

19S3T 

Naciye Tulay 

Şevket 
LÛtfi 
Abdi 
Bedrettin 
Muhtelif eşhas 

» » 
İsmail Hakkt 

Muhtelif eşhas 

Tahsildar Ali 

Hüseyin 

Osman ve Hasan 

Nuri Ektemer 

26 25 50 Fazla mehuz 1935" İbrahim 

27 
28 
29 
30 

31 

30 80 Eşya bedeli 
4 94 Fazla mehuz 

79 46 Avans 
256 75 Eşya ve yemek bedeli 

16 233 25 İhale â&arı 

103Î 
1930' 
1937 
1336 

Meghttl • 

Kaptan Ekrem 
Mebrure özkaplan 
Hesap Me. Nusret 
Talebe Hikmet 

Böçlüları meçhul 

İâöayisı:İİ2İ 
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berkin isteğinde 
bakman,, yer 

İstanbul DÖIT 

Devlet Demir Y. Ge
nel Müdürlüğü» 

İstanbul Def. 

Ordu Def. 
lsUafaruiJ)öt 

» » 

Konya Def. 

» » i 

İstanbul Def. 

Beyşehir Mal. Md^ 

Niksar Mal. Md. 

Beşiktaş Mal. Mİ. 

Malatya Def. 

İstanbul Def. 

Terkin kararıma,, ösati: 

» » 
12» Tümen Saymanlığı, 
İstanbul Dei 

Marftş De£ 

Bu paranın borçlunun ölmsi, veresesinin durumümın'bilİBtememesi haset 
biyle tahsiline imkân görülememiştir. 
1928 yılında zimmete geçirilen bu paranın borçlunun durumunun bilineme-
mesinden tahsiline imkân görülememiş ve zamanaşımı süreaifltıi de dolduc* 
duğundan terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun durumunun bilinememesinden tahsiline imkân görülememiş ve 
ko vuşturulmasmda. bir faide bulunmadığından,. terMaine-- karar verilmişti» 

> 
»İl 

» 
»rt 

> 
Xb 

» 
» I 

» 
>* 

» 
> 
» 
» 

Borçluların durumlarının bilinememesi ve alacağın dayandığı belgenin de 
'olmaması hasebiyle* tahsiline imkân görülememiştir.; 

Borçlunun ölmesi veresesinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. 
Borçluların durumiatrııım bilinememesi ve ala cağm odaklandığı* belgenin de 
olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, veresesinin aciz halinde bulunması ve kovuşturulma-
sında fayda görülememesi hasebiyle terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun ölmesi, vârisi ve malı olmaması hasebiyle terkini zaruri görül
müştür. ! 
Borçluların durumunun bilinememesi ve alacağm dayandığı belgenin olma
ması ve zamanaşımı süresini doldurması hasebiyle terkini zaruri görülmüştür. 
Borçlunun zamanaşımı ileri sürülerek borcunu kabul etmemesi ve rızası ol
maksızın kesilen parenin geri • vfcrilm»»- igin-makkeaaed^a k**ar alması h** 
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş, 
ve kovuşturulmasmda fayda bulunamadığından terkinine karar verilmiştir 

» » » » » » 
» » » > » * 
» ».. > » » * 

Borçlunun ölmesi malı ve mirasçısı olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve 
imkân görülememiştir. 
Maraş Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve 1928 yılından evveline ait olmak 
üzere devredeğelen ve ihale aşarı bakayasından doğma bulunan bu alacağın 
dayandığı belgenferyapılan araştırmaya«-.rag^aen bunamama» ve dökümü 
nün kimlere ait olduğunun bilinememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân 
görülememiştir» U a 

£Ş.~-SayısL:İll) 
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Sıra 
No. 

32 

33~ 

34 

35 

36 

37 
38 

39 
40 

Terkinine k 
verilen paı 

miktarı 
Lira 

108 

* 4(f 

21 

50 

13 

2 
36 

25 
735 

arar 
•a 

K. 

72 

91 

26 

29 

07 

41 
87 

83 
41 

Zimmetin nev'i 

Avans 

İhale aşarı 

Zimmet 

Tüfek bedeli 

Fazlai mehuz 

Fazlai mehuz 
Fazlai mehuz 

» » 
Avans 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih 

1932 

1312 

1333 - 1334 

1929 

1941 

1942 
1929 

1938 
1340 

Öorçlunün adi 

Veznedar Hamit 

Höyüklü Ahmet 

Tuzla Müdürü Faik 

Muhafaza memuru Fey-
zullah 
Sururi Koral 

Daktilo Sabahat 
İbrahim Şükrü 

Mehmet Âli 
Vişman 

41 834 Tel bedeli 1340 Adana Belediyesi 

4* 32 26 Çuval ve çimento bedeİi 1926 Lanctizrih 

43 

44 

46 

46 

Fazlai mehuz 

1 68 » 

375 14 Sigorta bedeli 

3ll 65 İdare hesabından 

1931 

1930 

1335 

1930 

Necati 

Abdurrahmaü Azk 

Üambürğ'ta Sigorta 
Şirketi 

Fuat : 

47 
48 

37 14 Avans 
7 68 Elbise ve demirbaş bedeli 

,(S. Sayısı: 

1930 
1934 

112) 

Fehmi 
Saim 



Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Üsküdar Mal. Md. 

Konya Def. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Saymanlık Md. 
istanbul Def. 

Ulaştırma Bakanlığı 

îstanbul Def. 
Devlet Demir Y. Ge
nel Müdürlüğü 

Terkin kararının özeti 

» » 

» » 

tstanbul Def. 

Merez Saymanlığı 

> > 
Devlet Demir Y. Ge
nel Müdürlüğü 

Borçlunun borcu kabul etmemesinden ve zamanaşımı bulunduğunu ileri 
sürmesinden dolayı tahsiline imkân görülememesi ve kovuşturulmasından 
4353 sayılı kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir. 
Beyşehir Malsandığı hesabında kayıtlı bu paranın borçlunun ve vârisinin 
durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiş ve esasen 
borcu tevsik eder bir belge de olmadığından terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun yurt dışına kaçması ve sonradan öldürülmesi hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi vârisi ve malı olup olmadığının bilinememesi hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 

> » > » > > • ' ' ' ; 

Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. 

» > » » » » 
Mülga Ankara - Kayseri hattında 1340 yılında Berlin'de Vişman adındaki 
şahsa nıübrem masraflar karşılığında sarfedilmek üzere gönderilip mah
subu yapılamıyan bu paranm adı geçenin durumunun tesbit edilememesin
den tahsiline imkân görülemediği gibi paranm hangi anlaşmaya dayanıla
rak verildiğinin de bilinemediği cihetle terkini zaruri bulunmuştur. 
Mülga Anadolu - Bağdat Demiryolları İdaresince Adana Belediyesine sa
tılan tel bedeli namiyle Devlet Demiryolları İdaresine devredilen bu ala
cağın belediyenin borcu kabul etmemesi ve borcu tevsik eder bir belge de 
bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Anadolu - Bağdat Demiryolları İdaresince Haydarpaşa'daki (B) 
silosunu yapmağı üzerine alan Landizrin'den aranılan çimento ve çuval 
bedelinden doğma bu alacağın borçlunun durumunun tesbit edilememe
sinden dolayı tahsiline imkân görülemediği gibi borcu tevsik eder belge 
de olmamasından terkini zaruri bulunmuştur. 
Haraket Okulu Müdürü Necati'nin fazla mehuzdan doğma bu borcunun 
adı geçenin ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Ziyaa uğrıyan telefon kablolarının sigorta "bedeli olarak Hamburg'daki 
sigorta şirketinden aranılan bu paranm şirketin dağılması hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, veresesinin mirası reddetmesi hasebiyle tahsiline mahal 
ve imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

( S. Sayısı : 112 ) 



Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

,49 

.vZİKK&e&mnev'i 
Zimmetin T. veya hesap

lara alındığı tarih 'îöotfçkaaıunı adı 

? 657 ...13 .>4İaç 4İÇÜ -vvo ,4iaJWB0j«be-
ı4eli 

iaşe - ,1340 Esk^öhir^Beledijresi 

50 102 24 Avans 

51 81 42 İstikraz 

52 41 98 Fazla mehuz 

'"83 ' 2*713 '76 » » 

1932 - 1934 

Muhtelif 

1937 

1934 

Azmi 

Ali, Ümmühan,^ Emine 
ve Hmide 
Idris 

Süleyman Tevfik Ak
yazı 

'•im- ü3 50 himmet 
"«20 '- 46 nTazminat 

1929 
1936 

Haydar 
Süleyman, Muharrem 
ve Tevfik Berkman 

»56 

'^57 

58 

59 
**60 

*99 

- 8 <59 

1 03 

'̂ 6 u 03 
l12 v 91 

?Pazla'*niehuz 

» • » 

» » 

» » 
ifZimmet 

1941 

'$941 

1941 

İMİ 
<Î928 

Vahdet Akansel 

Nazım önder 

Ziyaettin 

Salih Ergene 
Aziz 

'̂ 61 *1 833 ,kRüsumdan-doğma 1930 Hakkı 

62 2 806 08 Zimmet '•'1323 Nazım 

C» S; Sağrısı: 112) 



Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Devlet Demir Y. Genel 
Müdürlüğü 

Terkin kararının özeti 

Urfa Def. 

Soma Mal. Md. 

İstanbul Def. 

Ulaştırma Bakanlığı 

istanbul Def. 

Devlet Demir Y. Genel 
Müdürlüğü 
Bursa Def. 

Ulaştırma Bakanlığı 

Eskişehir'in kurtuluşundan sonra şehrini aydınlatılması için Anadolu - Bağ
dat Demiryolları idaresince belediyeye verilen dinomo bedeli ile belediye 
adına yaptırılan 40 adet ağaç diçli bedelinden doğma 657 lira 13 kuruşun 
tahsili kovuşturulmuş ise de belediyenin borcu kabul etmemesi ve alacağı 
tevsik eder belge istemesi ve halbuki elde böyle bir belgenin bulunmaması 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan vazgeçildi-
ğinnden terkinine karar verilmiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun durumu tesbit edilemediğinden 
tahsiline imkân görülememiş ve tahakkuku tarihine nazaran zaman aşımı 
süresini de doldurduğundan terkinine karar verilmiştir. 
Borçluların durumlarının bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiş vee kovuşturulmasmdan vazgeçilmesinden terkinine karar verilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Maaş kanununa aykın olarak verilmesinden dolayı aranılan bu paranın 
borçlunun zaman aşımı ileri sürmesinden ve bu iddiası yerinde görülme
sinden hükmen tahsili cihetine gidilemediği gibi'ayni sebeplerle zamanaşı
mına sebebiyet verenler hakkında da kovuşturulma yapılamadığından ter
kinine karar verilmiştir. - -• •••>»••• 
Borçlunun durumunun bilinmemesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Doktor Süleyman Muharrem ve Tevfik Berkman'm kırılmasına sebebiyet 
verdikleri röntgen bedelinden doğma bu alacağın adı geçenlerden tahsili 
kovuşturulmuş ise de rızalariyle ödememelerinden kovuşturmanın neticesi? 
kaldığı ve emsali hakkında yapılan yargılamanın Hazine aleyhinde sona 
ermiş olması gerekçesiyle bu para hakkmda dâva açılmasından 4353 sayılı 
kanun gereğince vaz geçilmesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir. 
Boçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. , 
Borçlunun ölmesi, malı ve varisi olmaması hasebiyle tahsiline imkâri gö
rülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. 

> » > » > » 
Borçlunun durumunun tesbit edilememmesi hasebiyle tahsiline imkâh gö
rülememiştir. 
Alacağın tahsili için kovuşturulma Sapılmış ise de borçlunun durumunun 
tesbit edilememesinden bir netice alınamadığı ve zimmetine müstenidi belgö 
de bulunamadığından ve ileride yapılarak-'kovuştoırmadan bir fayda umul
madığından terkinine karar verilmiştir. 
1323 yılmda tahakkuk eden bu alacağtn borçlunun ketil ve veresesinden 
tahsiline çalışılmış ise de bunlarm durumları tesbit edilemediğinden kovuş
turmanın neticesiz kaldığı anlaşılmış ve esasen dosyası da istanbul Adliye 
yangınında yandığından terkinine karar verilmiştir. 

. .(S..Sayısı: 112) 
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Sıra 
No. 

$3 

64 
65 

Terkinine karar 
verilen para 

miktarı 
Lira K. 

1 24 

3a m 
4 007 09 

Sftmm&âa, aev-̂ i 

Sazlam*hua 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih Borçlunun adı 

1939 

1943 
1335 

Hıfzı öm&n 

Necmettin 
Vitali Kamhi 

66 

n 
68 

149 40 ^ t ^ a z 

2 95 Faz^a mehuz 

11 90 İstikraz 

im Yusuf 

# , 13. 9J, Tçşnin, 

70 20 03 İstikraz 

7£ \%$ £ -40ABİI 

1941 

1930 

19Ş1 

«o 

1940 

Sabahat 

İhsan 

Zekeriya 

Hikmet 

Belgrat Büyük Elçisi 
Tevfik Kâmil Koperler 

th 
73, 

^ 

m 
7JS 

77* 

$& 1$ %i&Wft& 

1& 99, Awm 

m * 
y , 80, Ijitjzam he4e ı̂ 

¥fc».«M* 
13: 42 Bazla mehuz 

1$2& 

1941 

U930 

1^0 

193İ 

1940 

Mehmet 

Mehmet Aydos 

Şa>ri 

Pavli 

Faik 

Mustafa (jfcrtaç 

(?S. S»3ptt.: l#) 
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Terkin isteğinde 
bukmaa ye* 

İstanbul Def. 

> » 
» » 

Ankara fil; 

İstanbul Def. 

Ankara Del. 

Devlet Demir Y. Genel 
Müdürlüğü 
Ankara Def. 

Hazine Genel Md. 

Terkin 

D. D. Y. Genel Md. 

18 nci Kor Saymanlığı 

İstanbul Dek 

Borçlunun &mm veresesiyle malı oiafl nUmjjfrni ıbütjealBİBİl 
terkinine karar verilmiştir. 

1335 yılmda çadır ve çadırbezi ve saire vermeyi taahhüt eden Vitali Kamhi'nin 
Belçikaya giderek orada ölmesi veresesinin durumlariyle malı olup olmadı
ğının bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve takibinden 
vazgeçilmiş olmakla terkinine karar verilmiştir. 
Kaldırılan Eytam" sandığından devredflSfr fflb fâttâjğnl bofŞlunun ölmeli, 
veresesinin borcu inkâr etmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve 
4353 sayılı kanun gereğince kovuşturulmasmdan vazgeçilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve kefili Ömer Fevzi'nin de 
zamanaşımı ileri sürmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuş
turulmasmdan 4âoU sayılı kanun gereğince vazge^feiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 
Borçlunun ölmesi, kefilinin borcu kabul etmemesi ve zamanaşımı ileri 
sürmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 4353 
sayılı fcanun gerekince vazgeçilmiştir. 
Avrupa'da okumakta iken harb dolayısiyle memleketimize dönmeleri gere
ken öğrencilerin yel paraları ve diğer ma*»*öarT etsrair affedilen bu f«-
ranm mahsup belgeleri Millî Eğitim Bakanlığına gelmiş ve oradan da Dış-
işelri Bakanlığın» gönderilmiş ise de Dyşteri Bakanlığında^ kaybolmasav 
dan mahsubunun yapılamadığı, olağanüstü ahval dolayısiyle Devlet hiz
metine ödenen bu para için yeniden mahsup belgesi tedarikine de imkân 
görülemediği cihetle terkinine karar verumpif. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Tedavi edilmek üzere îstoanbul'a gönderilen ve hastanede ölen üsteğmen 
Mehmet Aydos'» avans olarak verilen bu paranın tahsil vt mahsubıs» 
mahal ve imkân görülememiştir. 
Borçlunun durum» tesbit edilemediğinden, tahsilineMjja jgirülememiş *• 
4353 sayılı kanun gereğince kovuşturulmasmdan vazgeçilmiştir. 
Borçlu ve kefilinin ölmesi, varisleriyîe malları bulunmajttası hasebime 
tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miş ve 4353 sayık kanun gereğince kovuştıırııî»wstf*n vaı*etflmiştir. 

(S.SayıwH4m 
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Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 2immetiri -nev'i-

-78 :'..•:.:: 4 674 80 îdare hesabından 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih 

1340 - 1928 

Borçlunun adî 

Yarbay Ali Rıza ve ar
kadaşları 

79 22 • 75., Gümrük resmi 1936 Behçet ve Rüştü 

80 30 66 Fazla mehuz 

81 8 98 . Fazla mehuz 

82 2 493 15 Çalınan para 

1938 

1938 

1931 

Bekçi Mehmet Gece-
yatmaz 
Halil Sekban 

Mazhar ve Ali Rıza 

m '" 
84 

85 

8 71 Fâzla mehuz 

16 92 Elbise bedeli 

150 Yolluk avansı 

1941 

1930 

1930 

Nejat özen 

Celâlettin 

Hasan Rıza 

'86 

"87 

89 

90 

91 

4Ö8 ] İ " » » 

22 İ 3 Erzak açığf 

325 71 Bono bedeli 

Yol parası 

35 50 Elbise bedeli 

4 28 Elbise bedeli ve fazlai mehuz 

(Öf&ayısıTİİ2J ; 

1929 

1942 

1931 

1928 "' 

1931 

1930 

Ekrem ve Mahm 

Mustafa Cumbul 

Yasin 

Osman 

Hüsnü 

Mustafa 
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Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Merkez Saymanlığı 

Terkin kararının özeti 

Gümrük ye Tekel Say
manlığı Md. 

D. D. Y. Genel Md. 

D. D. Yollan Genel 
Md. 
Ankara Def. 

istanbul Def. 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

Merkez Saymanlığı 

Beşiri Mal. Md. 

İstanbul Def. 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

Erzurum Müstahkemmevki 9 numaralı koşulu taburunun 340 - 928 yılları 
hesabından dolayı yarbay Ali Rıza ve arkadaşlarına borç çıkardan bu pa
ranın tahsili için açılan dâvanın borçlulardan bir kısmının durumlarının 
tesbit edilememesine ve bir kısmının da ölmesi ve veresesinin zamanaşı
mı iddiasında bulunmasından kovuşturuhnasmda faide görülemediğinden 
4353 sayılı kanun gereğince işlem yapıldığı anlaşılmakla zimmetin terki
nine karar verilmiştir. 
Mükelleflerinin zamanaşımı ileri sürülmesinden tahsil olunamıyan bu pa
ranın noksan tahakkuk ettiren muayene memurlarından tahsili kovuştu
rulmuş ise de bu memurların da ölmeleri, veresesinin kimler olduğunun 
ve mallan bulunup bulunmadığının bilinememesi hasebiyle terkinine karar 
verilmiştir. 
Borçlunun durumunun bilinememesmden tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
1931̂  yılında Kızılbey Maliye şubesinin kasası yarılmak suretiyle çalman 
bu para tahsil memuru Mazhar ile veznedar Ali Rıza adına zimmete alı
narak tahsili kovuşturulmuş ise de bunlarm paranın çalınmasında ilgileri 
görülemediğinden beraat etmeleri ve şimdiye kadar parayı çalanların kim 
olduklarının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görü
lememiştir. 
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiş ve 
kovuşturulmasmda bir faide umulmadığından terkinine karar verilmiştir. 

Haydarpaşa hareket müfettişliğine tâyin edilen Hasan Rıza'nm yolluk 
avansı olarak verilen bu paraya ait mahsup belgesi adı geçen tarafından 
verilmiş ise de kaybolduğundan borç kaydının kapatılamadığı ve yenisinin 
tedarikine de imkân görülemediği anlaşılmış ve Devlet hizmetine sarfedil-
miş olmasına binaen terkinine karar verilmiştir. 
Borçlulann durumlan tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun ölmesi malı ve varisi olmaması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. 
Mülga Kibrit Şirketinden devredilen bu alacağın tahsili kovuşturulmuş ise 
de borçlunun borcu inkâr etmesi ve borcun müstenidi belgenin kaybolması 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

92 

Zimmetin »ev'i 

347 82 Okul masrafı 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih 

1938 

Borçlunua adi 

Mehmet Fuat 

93 

94 

95 

5 96 Fazla mehuz 

2 41 

83 

1937 

1941 

1929 

Saadettin 

Ahmet Fikret #üiMa 

Komiser Sabri 

96 24 86 Demirbaş bedeli 1928 Akif 

97 
98 
99 

100 

101 

102 

103 

104 

265 
15 
9 

60 

22 

2 

11 

4 465 

40 
20 
04 

42 

87 

98 

13 

08 

Avans 
Fazla mehuz 

» » 

Balık bedeli 

Fazla mehuz 

> » 

» » 

f haîe asarı 

1929 - 1930 
1937 
1942 

1311 

1940 

1939 

1934 

1339 

Şarl Filder 
Mübaşir Sait 
Ömer Alıç 

Yordan 

Mübaşir Hafiîdi 

Mümtaz kavâîciöglü 

İskender Rıza 

Borçluları meçhul 

105 

106 

39 03 Fazla mehuz 

Mektup bedeli 

1936 

1933 

Adil Ferit Üçer 

Borçlusu meçhul 

10T 

108 

21 13 Elbise bedeli 

16 53 Fazla mehuz 

1936 

1934 

Hasan 

Byyvtp 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Terkin isteğinde 
taataiPtger 

İstanbul Sıhhi MU*-
Saymanlığı 

Terkin .ka^ajfüöft Jfeeti 

istanbul Def. 

Ankara Def. 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

» » > 
İstanbul Def. 

D, P, Xol\m Genel 
Md. 
Yozgad Def. 

D. D. Yolları, Genel 
Md. 
Ulaştııma^ Batalîğ? 

D. D. Yollar^ Qeael 
Md. 
İstanbul Def. 

Yatılı tıp Öğçespi yurdundan çıkarılan MnliBMf "Ptnt'ın ninnim masmfni
dan doğma bu borcunun tahsili için kendisi ve kefili hakkında yapılan ko
vuşturmanın -buluların zamanaşımı ilegi aiirrogUri ^as^pyle neticesizi kal
dığı, zamanaşımına sebebiyet veren Hazine avukatı hakkında dâva açıl
mış ise de bu #vanm da aleyhte neticelendiği anlatılmasına binaen zim
metin terkine karar verilmiştir. 
Borçlunun ölmesi, malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir. 
Borçlunun durumunun bilinemçmesinden tahsiline imk&n görülememiş ve 
kovuşturmasından 4353 sayılı kanun gereğince vazgeçilmiştir. 
Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağın müstenidi belgenin buluna
maması hasebiyle kovuşturulmasmdan 4353 sayılı kanun gereğince vazge
çilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

» » > * » » 
» ^ » » » » 

Borçlunun çok fakir olması ve haczedilecek hiç bir malı bulunmaması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ve kefilinin ölmesi, vârislerinin durumlarının bilinememesi ha
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden, tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülme
miştir 
Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması, veresesinin mkasi reddetmesi.ha
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
1939 yılından devren gelen ve ihale aşarı bakayasından doğma bulunan bu 
alacam-müstenidi belge bulunamadığından dökümü, ile kimlere ait olduğu
nun tesbit edilemediği, bu sebeple tahsiline imkân görülemediğinden ter
kinine karar verilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tah&üina imkân görülme
miştir. 
Kaybolan taahhütlü mektup bedeli olarak sahibine, ödenen işbu 8 Usanın 
mektubu kaybedenden tahsiline çalışılmış ise de müsebbibinin kim olduğu 
bilinemediğinden bu kovuşturma neticesiz kalmjş ve zimmetin terkini, za
ruri bulunmuştur. 
Borçlunun dupumumın tesbit edilememesinden, tah^line imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun ölmesi, malı olmaması ve veresesinin çok fakir bulunması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir. 

(TS..Sl9Mfc:*l?) 
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Sıra 
No. 

109 

110 

111 
112 

113 
114 
115 

116 

117 

118 
119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

Terkinine ki 
verilen par 

miktarı 
Lira 

59 

32 

21 

18 
10 
16 

279 

2 

8 
104 

42 

55 

30 

783 

912 

9 

14 

17 

9 

ırar 
a 

K. 

67 

62 

61 
19 

23 
81 

48 

75 
15 

86 

70 

15 

64 

88 

89 

58 

67 

78 

Zimmetin nev'i 

Avans 

Fazla mehuz 

> » 
» » 

> > 
Elbise ve kitap bedeli 
Avans 

» 

Cam bedeli 

Elbise bedeli 
Satış bedeli 

Fazla mehuz 

Meçhul 

Fazla mehuz 

Taşıt ücreti 

Avans 

Elbise bedeli 

» » 

Fazla mehuz 

Eşya bedeli 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih 

1929 

1941 

1941 
1930 

1931 
1928 
1941 

1931 

1931 

1929 
1937 

1930 

1929 

1936 

1927 

1929 -

1930 

1931 

1940 

1944 

1930 

- • • 

Borçlunun adı 

Hakkı 

Nejat Genç 

Osman Zeybek 
Mahmut Nedim 

Hayrettin 
Mehmet Enver 
Saduüah 

Vaiz Ali 

Hayri 

Sabri 
Borçlusu meçhul 

Mustafa Necati 

Stefân Analum Fabri
kası 
Asım Gölge 

Eski Sanayi ve Maa-
din Bankası 

Korgeneral Kurtcebe 

Yunus 

Mehmet Yusuf 

Numan Bekçioğlu 

Zekeriya 
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Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Yollan Genel 
Md. 
İstanbul Def. 

» > 
D. D. Yollan Genel 
Md. 

> > > 

Merkez Saymanlığı 

Palu Mal. Md. 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

» > » 
Niğde Def. 

Merkez Saymanlığı 

D. D. Yollan Genel 
Md. 
İstanbul Def. 

D. D. Yollan Genel 
MÖT. 

7. Tümen Saymanlığı 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

Terkin karannın özeti 

Bursa Dâ£ 

Merkez SaymanlığV" 

Borçlunun ölmesinden tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

> > > > > > 
> » > > > > 

> > » > » » 
» - > > > » 3 * 

Borçlunun ölmesi, malı ve vârisi olup olmadığının bilinememesi hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, hiçbir mal bırakmaması ve vârisinin çok fakir olması 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. >• -

> »* » » > » 
Bu paranm dökjjmü ile kimlere ait olduğu bilinemediğinden tahsiline 
mahal ve imkân görülememştr. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miş ve 4353 sayılı kanun gereğince kovuşturulmasmdan vazgeçildiğinden 
terkinine karar verilmiştir. 
Bu alacağın müstenidi hiç bir belge olmaması ve borçlu fabrika sahibi
nin durumunun bilinememesi hesabile tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Mülga Sanayi ve Maadin Bankasının taşıt bedelinden doğma bu borcunun 
Sümerbaktan tahsiline çalışılmış ise de bankaca zaman aşımı ileri sürüle
rek borcun kabul edilmemesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun borcu kabul etmemesi ve zamanaşımını ileri sürmesi sebebiyle 
tahsiline imkân görülememiş ve aynı sebeplerle zamanaşımına sebebiyet 
verenden tazmİBT' imkânı da kalmadığından terkinine karar verilmiştir. 
Borçlumun! ölmesi sebebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun ölmesi hiçbir malı olmaması veresesinin çok fakir bulunması 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi ve hiç bir mali olmaması, hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

(S . Sayasıj 112) 



J.Ö 

r Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

129 

Zimmetin nev'i 

139 Yanan para 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih 

1937 

Borçlunun adı 

Borçlusu yoktur 

130 36 Kefalet parası 1932 Fazıl 

131 

132 

133 

134 

135 

136 
137 

138 
139 

19 

28 

12 

30 

24 

63 
17 

30 
165 

50 

29 

45 

64 

10 
40 

07 
15 

Elbise bedeli 

Eşya bedeli 

Fazla mehuz 

Avans 

Fazla mehuz 

> > 
Odun bedeli 

Fazla mehuz 
Eşya bedeli 

1928 

1929 

1931 

1939 

1937 

1930 
1933 

1941 
1931 

Bekçi Şevki 

Rıza 

Mehmet 

Şamil 

Ziya Sakarya 

Cafer 
Eyüp Sabri 

Seyfettin 
Tahir 

140 16 79 Fazla mehuz 1930 İsmail 

141 
142 

7 74 » » 
10 04 Fazla mehuz 

1941 
1933 

Sabri llyas 
İstanbul İcra Dairesi 

143 30 89 1941 Bekir Germenlioğlu 

144 
145 

146 

147 

148 

13 
97 

3 

190 

56 
40 

23 

64 

Noksan kesinti 
Fazla mehuz 

» » 

Zimmet 

Fazla mehuz 

1928 
1931 

1939 

1929 

1942 

Mümtaz 
Necmettin 

Derviş Gökhan 

Temel 

Mustafa f 
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berkin isteğinde 
bulunan yer Terkin kararının özeti 

Silifke Mal. Md. Adalet emanet dairesince malsandığında aynen saklanmak üzere verilip 
Hükümet konağında yanan bu paranın sonradan sahibine mahkemece ödet-
tirilmesi üzerine zimmete alınış ise de tahsiline yer bulunmaması bakı* 
ırandan terkini zaruri görülmüştür. 

Üsküdar Mal. Md. Alacağın müstenidi hiç bir belge olmaması hasebiyle tahsili için açılan 
dâvanın kovuşturulmasında fayda görülmediğinden terkinine karar ve-
verilmiştir. 

D. D. Yolları Genel Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görûleme-
Md, mistir. 
İstanbul Def. Mülga Seyrisefain İdaresinden devredilen bu alacağın borçlunun za

manaşımı ileri sürmesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
> » Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görûleme* 

mistir. 
» » Borçlunun ölmesi, vârisinin Millî hudut haricine gitmesi hasebiyle tahsili

ne imkân görülememiştir. 
» » Borçlunun duruınununn tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme-

mştir. 
» > » » » » » » 

D. D. Yollan Genel » » » » » » 
MdL 
İstanbul Def. » > » » » > 
D. D. Yolları Genel Borçlunun yurt dı$ma gitmesi ve durumunun bilinmemesi hasebiyle tahsi-
Md, line imkân görülememiştir. 

* * 3 Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

İstanbul Def. » » > » » » 
İstanbul Def. 1933 yılmda Mülga Seyrsefain İdaresince icra dairesine fazla verilmiş ol

duğundan bahsile zimmete alınan bu paranın icra dosyasının adliye yan
gınında yanması hasebiyle mahiyeti ve ne için verildiği tesbit edilmediği-
ğinden tahsiline mahal ve imkân görülmemiştir. 

» > Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görûleme* 
mistir. • ' i • ı . . ı ' •' ; i ' i . I : i ' • •; i •! 

» * * » » » » » 
D. D. Yollan Genel » » ». > > . » , t' 
Md. 
İstanbul Del Borçlunun aciz nalihde ve bir suçtan dolayı mahkûm olması hasebiyle tah

siline imkân görülememiştir. 
Şatosun Del Borçlunun Ölmesi, veresesinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline 

imkân görülememiştir. 
İstanbul Def. Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme

mişti*. • ' • ', ^ ._j 
_ J S . Sayısı: 112) , _ 
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Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

149 

Zimmetin nev'i 

45 Avans 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih Borçlunun adı 

1930 Vedat 

150 

151 

152 

153 

42 37 Fazla mehuz 

47 03 » 

153 33 Avans 

1 699 73 Zimmet 

1943 

1930 

1933 

1942 

îrfan Utkan 

Yusuf Ziya 

Fahri 

Tahsildar Ali 

154 

155 

156 

157 
158 

336 

12 

20 

9 
514 

86 

82 

55 

Peşin maaş 

Kâğıt bedeli 

Avans 

Saat bedeli 
Avans 

159 2 160 51 İhale aşarı 

1341 -

1929 

1929 

1929 
1930 

1307 -

1929 

1329 

Naciye 

Bekir 

Hayrettin 

Celâl 
Albay Şükrü 

22 şahıs adın 

160 

161 

364 42 » » 

1' 445 38 Zimmet 

Meçhul 

1334 

Vasil Yorgi ve kefili 
Nebi Kâhya 
Binbaşı Rifat 

162 

163 
164 

20 

5 
16 

Elbise bedeli 

Kitap bedeli 
Mektup bedeli 

1930 

1928 
1931 

Mehmet 

CeVat Rıza 
Borçlusu meçhul 

165 209 ,71 Kömür bedeli ve tamir üc
reti 

1327 Hilâl Vapur Şirketi 

. - „ . , „ - • - !> -* . ;. 
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Terkin isteğinde 
tulonanyer Terkin iararmiB^ıeti 

İstanbul Def, Devlet hizmetine sarf edilen bn parama aaahsup^belgesi borçlu tarafından 
verilmiş ise de kaybolduğundan zimmet kaydının kapatıladığı ve aradan 
15 yıldan fazla -zaman geçtiğinden yenisinin tedarikine da'fimkân bulumaa-
dığı cihetle terkinine karar verilmiştir. 

» » Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tehsüine.'» imkân görüieeıe-
miştir. 

D. D, Yollan Genel > » » » > » 
Md. 
Gebze Mal. Md. Borçlunun ölmesi, veresesinin çok fakir bulunması ve belediyece bakılma

sı hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
«Derik*Mal;ı Md. Mükelleflerden ,tahsil edilen bu paranın eşjsiya •» taraf ıadan gasbedü4iği, 

tahsildar ve arkadaşları hakkmda yapılan yargılama sonunda gasp işinde 
kusurları görülmediğinden beraet ettirildikleri ve gasıplarm kimler ol
duğunun bilinememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Kayseri Def. Borçlunun ölmesi, malı ve varisi almaması hasebiyle tahsiline imkân gö-
rülemememiştic. , 

D. D. Yolları Genel Borçlunun ölmesi, veresesinin borcu kabul etmemesi hasebiyle tahsiline im-
Md. kân görülememiştir. 
D. D. Yollan Genel Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle* 
Md, memiştr. , , 

» » » » » » » » » 
7. nci Tümen Sayman- Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi ve vârisi dahi olmaması hase-
lığı biyle tahsiline mahal görülememiştir. 
ZonguMak"Öef. Devrek MalsahÛığı hesaplarında kayıth Î'S07 -'1829* yıllan ihale âşart ba

kayasından doğma bu alacağın müstenidi belge olmamasından ve borçlula
rın durumlarının-bilinememesinden tahsıfere mahal vcimkân görülemeMiştiri 
Silifke Malsandığı hesalannda kayıtlı bu alacağın müstenidi belgenin 

'fçel -Def. Hükümet konağı yangınında yanması,- borçlu -ve kgfÖin1 "kayıp kişiter&en 
olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Merkez Saymanlığı Bu alacağın tahsili için 1341 yılında hüküm alınmış ise de borçlunun du
rumu tesbit edilemediğinden hükmün yerine getirilemediği ve zamanaşımı 
süresi de dolduğu için terkinine karar verilmiştir. 

D. D. Yolları Genel Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme-
Md. ' mistir. i [ ' , , . , jfcj 

» » » » » » > > » 
Ulaştırma Bakanlığı 1931 yılında Van - Başkale yolunda soyulan postada bulunan iki â&ed 

kıymetli mektup bedeli olup gasıplann kimler olduğu bilinememesinden 
tahsiline imkân -görülememiştir. 

Merkez Saymanlığı . 1327 yılında Hilâl Şirketine ait Güzel Girit vapurunun onarma ücretinden 
ve kömür bedelinden doğma bu alacağın şirketin mevcut olmaması hasebiyle 
tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

(&Ssyısıi: H 2 ) 
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Sıra 
No. 

166 

167 

168 

Terkinine karar 
verilen para 

miktarı 
Lira 

121 

20 

116 

K. 

84 

66 

Zimmetin nev'i 

Avans ve 

Avans 

Zimmet 

elbise bedeli 

Zimmetin T. veya hesap-
lara alındığı tarih 

1934 

1933 

1929 

-

Borçlunun 

Raşit 

Alımet Cevdet 

Mehmet Atıf 

1 

adi 

tf_ 

* 

169 

170 
171 

2 24 Fazla mehuz 

86 65 » » 
622 79 Çeşitli 

1933 

1933 
1933 

Seyfullah 

Maks Moro 
Mehmet, Ali Rıza, Ah
met Naci, Sıtkı 

172 454 72 Noksan kesinti 1933 Muhtar Kayer 

İ73 

174 

175 

29 22 Fazla mehuz 

9 56 Elbise bedeli 

340 65 Noksan kesinti 

İ94Ö 

1940 

1935 

Müvezzi Kâzım 

Mehmet Bedrettin 

Mustafa İbrahim, Meh 
met İsmail ve Saffet 

Ut 

177 

178 

179 

131 90 Eşya bedeli 

155 50 > 

90 Kefaletten 

13 20 Kâğıt bedeli 

1339 

1339 

1932 

1929 

( S. Sayısı : 112 ) 

Saİâhattin 

İsmail Hakkı 

İsmail 

Hüseyin Abd 
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Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

> > » 

Terkin kararının özeti 

D. D. Yollan Genel 
Md. . i ü ; 

» » > 
Ulaştırma Bakanlığı 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

Ulaştırma Bakanlığı 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

îzmir Def. 

Üsküdar Mal. Md. 

D. D, Yollan Genel 
Md 

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 
Borçlunun borcu ödediğini ileri sürmesinden ve zamanaşımı iddia etme
sinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Avrupaya gönderilen 3 işçinin istihkakları olarak verilip Mehmet Atıf tara
fından zimmete geçirilen bu paranın adı geçenin durumu tesbit edilemediğin
den tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 

» » > > » » ' ' ' ** 
4 borçludan aranılan 402 lira 79 kuruşun borçluların ölmeleri, bir 
kısmının varisinin bulunamaması, bulunanların da aciz halinde olmala
rı hasebile tahsiline imkân görülememiş ve bakiye 220 lirasının da Ha
tay idaresince sürsaj ettirilen pul bedelinden doğma olup tahsiline ma
hal bulunmaması bakımından terkinine karar verilmiştir. 
Bu para 933 yılında idare ile ilgisi kesilen Muhtara verilen tazminattan 
noksan vergi kesilmesinden doğma olup dönemin 203 sayılı tefsirden 
evvele ait bulunması ve saymanm kusuru görülememesi gerekçesile 
Sayıştayca borç çıkarılmamıştır. 
Ahizinden tahsili için mahkemeden karar alınmış ise de bu karar da yet
ki bakımından Yarğıtayea bozulmuştur. 
Bu durum karşısında yapılacak bir işlem kalmamasına binaen zimmetin 
terkinine karar verilmiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisinin bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. < 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 
îdare ile ilgileri kesilenlere verilen tazminattan noksan kesinti ya
pılmasından doğma bulunan bu paranın ödemenin 203 sayılı tefsirden 
evvele ait bulunması ve saymanm kusuru görülememesi hasebile Sayış
tayca borç çıkarılmamışta*. 
Ahizlerinden tahsili kovuşturulmuş ise de hiç birinin durumu tesbit 
olunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ve kefilinin durumunun tesbitine imkân görülememeğinden 
tahsil edilememiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisi ve malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 

(S . Sayarı: 112) 



u — 

Sıra 
No. 

-İ80* 

181' 
182 

188-

18^'* 

.185 

Terkinine karar 
verilen para 

miktarı 
Lira K. 

21 65 

5 80 
147 73 

9 '37 

10 W 

20:'75'.' 

Zimmetin'oıer'i 

Zimmet1 

Fâzla mehnz 
Avans 

» 

Tephir-ücreti-

Zimmetin T veya hesap-
lara alındığı 

193€ 

1937 
1937 

1934 

1945 

193& 

tarih 

A 

Borçlunun adı 

Hasan* 

Fevzi 
Mustafa Özgün 

ihsan Haydar 

Nazif 

Sahil Sıhhat Md. M 

186 

Î87-

188 

499 48 Aylık farkı 

4 »451 Fâisla mehuz 

321 07 Avans 

1943 

193!) 

1928 

Sami Yanardağ 

Nazım Okyar 

Yahva Nusret 

189 8 46 Fazla meluız 1929 Ahmet 

190 
19T 

192 

193 

194 

133 
3 

13 

5 

51 

11 
69 

50 

50 

İstikraz 
Fazla' mehuz 

Tazminat 

Kitap bedeli 

Kefaletten 

1931 
1932 

1931 

1928 

1931 

Vatika Yani 
Alâettin 

Şoför Sait 

Ahmet Nurettin 

Ömer 

195 47' '99 ' Fasla mehuz 

768;^ 52f'" Taviz 

1937 

1341 

Ziya Karaçay 

Borçluları • meçhul 

( S.-iSajam : 112) 
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Terkin isteğinde 
bulunan yer Terkin kararının özeti 

İstanbul Def. Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 

» > » » » » » » 
Gümrük ve Tekel Ba- » » » » » » 
kanVğı Saymanlık Md. 
İstanbul Def. Borçlunun ölmesi, varisi ve malı olmaması hasebile tahsiline imkân gö

rülememiştir. 
» » Borçlunun durumunun tesbit edilememesine ve kovuşturulmasından 

4353 sayılı kanuna göre vazgeçilmesine binaen terkinine karar verilmiş
tir. 

> » Mülga Seyri Sefain idaresinden devredilen ve Konya, Anafarta vapurla
rının tephir masraflarından doğma bulunan bu paranın müstenidi hiç bir 
belge bulunamadığından iki daire arasında mahsuplaşılamadığı ve tahsili
ne de imkân görülemediği cihetle terkinine karar verilmiştir. 

Afyon As. Mıntaka Bu parayı borçlunun zaman aşımı ileri sürerek ödememesi ve 4353 sayı-
Saymanlığı h kanun gereğince kovuşturulmasından vazgeçilmesi hasebile tahsiline 

imkân görülememiştir. 
İstanbul Def. Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme

miştir. 
Elbistan Mal. Md. Borçlunun Musul'da bulunması ve çok fakir olduğunun tesbit edilmesi 

ve kovuşturulmasmda hazine menfaati görülememesi hasebile terkinine 
karar verilmiştir. 

D. D. Yollan Genel Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle-
Md. memiştir. 
Mudanya Mal. Md. » » » » » » 
Gümrük ve Tekel Ba- » » > » » » 
kanlığı Saymanlık Md. 
D. D. Yollan Genel Borçlunun çok fakir olması ve kovuşturulmasmda fayda bulunmama-
Md. si hasebile terkinine karar verilmiştir. ' 

» » > Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. * 

Üsküdar Mal. Md. Bu para Mülga Zat Mlaaşları Saymanlığınca tahsil edilmiş ise de hangi 
hesaba kaydolunduğu bilinemediğinden borç kaydının kapatılamadığı 
anlaşılmış ve tahsiline mahal olmaması bakımından terkinine karar ve
rilmiştir. 

İstanbul Def. Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 

Konya Def. Bu alacağın müstenidi belge bulunamadığından dökümü ile kimlere ait 
olduğu bilinememiş ve buna binaen terkinine karar verilmiştir. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

197 

Zimüiethf nev'i 

1 266 Zimmet 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih Borçlunun adı 

1929 Abdüssamet Tevfik 

198 
199 

200 
201 

202 
203 

220 
30 

31 
66 

14 
45 

74 
47 

94 
57 

97 
95 

Eşya bedeli 
Elbise bedeli 

Fazla melıuz 
Zimmet 

Avans 
îstikraz 

1929 
1934 

1938 
1926 

1933 
1337 

Ali Nail 
Abdülvahit' 

Burhanettin 
Veli Necmettin 

Seyfettin 
Hüseyin Hüsnü 

204 

205 

206 
207 

7 

29 

61 
64 

55 

35 

74 
40 

Avans 

Elbise bedeli 

Fazla melıuz 
İstikraz 

208 60 Avans 

209 
210 

m 

212 

213 

214 
215 

216 

217 
218 

2 
6 

13 

108 

5 

205 

53 

75 
29 

59 
40 

57 

76 

62 

60 
78 

22 

Fazla melıuz 
Meçhul 

İdare hesabı 

Aylık fazlası 

» » 

Pul parası 
Okul tazminatı 

İstikraz 

Avans 
Zimmet 

1940 

1930 

1929 
1336 

1930 

1940 
1933 

1930 

1932 

1943 

1929 
1932 

1336 

1930 
1930 

Ayş"e: Hamide 

Mehmet 

Necmettin 
Ali Hamdi 

Mehmet İhsan 

Enver Giray 
Sadi 

Faik 

Cemil 

İhsan 

Kâmil 
Ahmet Nebil 

Salâhattin 

Mühendis Nebi 
Ömer 

( S. Sayn*: 1-13) 
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Terkin isteğinde 
hulu«»n syer 

D. ;D. Yolterı Genel 
Md. 

Terkin kaçaruun özeti 

» > 
» > 

istanbul Def. 
D. D. Yollan Genel 
Md, 
istanbul Def. 

D. D. Yollan Genel 
Md. 

» > » 
Ankara Def. 

D. D. Yollan Genel 
Md, 
istanbul Def, 
D. D. Yolları Genel 
Md. 
Osmaniye ..MM. Md. 

Ulaştırma Bakanlığı 

istanbul Def. 

> > 
D. D. Yollan Genel 
Md. 
Ankara Def. 

Seyhan Def. 
istanbul Def. 

Borçlunun durjsnunun tesbit edilememesindan fohsiline ip&kân görüleme
miş ve kovuşturulmasında fayda bulunmadığından terkinine karar veril
miştir. 

Borçlunun zamanaşımı ileri sürerek borcunu ödememesi ve kovuşturul
masında fayda görülememesi hasebile terkinine karas verilmiştir. 
Borçlunun durumunun bilinememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu para borçludan faizile beraber icraca tahsil edilmiş ise de istanbul 
Adliye yangınında yanması dolayısıyle borca mahsubu yapılamadığı 
anlaşılmış, tahsiline mahal bulunmaması bakımından terkinine karar 
verilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun ölmesi veresesinin durumlarının tesbit edilememesi hasebi-
le tahsiline imkân görülememiştir. 

» » > » » » 
Borçlunun ve kafilinin durumu tesbit edilemediğinden tahsiline im
kân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme-
memiştir. 

» * > » » » 
Borçlunun ölmesi, zaman aşımı süresinin dolmuş olması hasebile ko
vuşturulmasında Jayda bulunmadığından terkinine karar verilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin aciz halinde bu
lunması hasebile tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 

Borçlu ve kefilinin durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân gö
rülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

» » » » » » 

(S. Sayısı : 112) 
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Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

219 

Zimmetin nev'i 

968 33 İstikraz 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih Borçlunun adı 

Muhtelif 44 kişi adına kayıtlı 

220 25 Avans 

221 12 20 » 

222 18 539 İhale aşarı 

1938 

1940 

Meçhul 

Recai 

Şaziye Yılmaz 

Borçluları meçhul 

223 40 09 Fazla mehuz 

224 4 52 » » 
225 1 244 15 İstikraz 

1941 

1943 
1931 

Salih özgen 

Kemal Baflı 
İsmail Hakkı 

226 

227 

228 
229 

16 Paket bedeli 

30 07 Fazla mehuz 

6 68 » » 
1 450 Zimmet 

1932 

1942 

1940 
1928 

ölü Salih ve arkadaş
ları 

Zeki Hiçyılmaz 

Sedat Kuran 
Ayvacrk Posta İdaresi 

230 302 68 » 1943 Hakkı, Salâhattin ve 
Süleyman 

231 1/4 76 Satış bedeli 1932 Abdullah 

( S. Sayısı • 112 ) 
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Terkin isteğinde 
bulunan yer Terkin kararının özeti 

Sivas Def. 

İstanbul Def. 

15 nci Tümen Sayman
lığı 
Diyarbakır Def. 

İstanbul Def. 

» » 

Ulaştırma Bakanlığı 

İstanbul Def. 

Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı 

Antalya Def. 

Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı 

Kaldırılan eytam sandığından devredilen alacaklar arasmda bulunan ve 
44 kişiden aranılan bu paranın müstenidi hiç bir belge olmamakla bera-
be boçlulannm ölmeleri, vereselerinin kimler olduğunun bilinememesi 
ve kovuşturulmasında hazine menfaati görülememesi hasebile terkinine 
karar verilmiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 

Silvan oıalsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu para
nın müstenidi belgenin şeyh Sait isyanında kaybolması hasebile dökümile 
kimlere ait bulunduğu bilinemediğinden tahsiline mahal ve imkân görüle
memiştir 
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görüleme
miş ve kovuşturulmasından 4353 sayılı kanun gereğince vaz geçilmiştir. 

» » > » » » 
Kaldırılan eytam sandığından devredilen bu alacağm borçlunun Yu
nanistan'a kaçarak bir daha dönmemesi ve durumunun bilinememesi, 
evvelce bu borçtan dolayı satılan malından başka hiç bir şeyi olmaması 
hasebile terkinine karar verilmiştir. 
Van - Başkale arasında soyulan postada kaybolan kıymetli paket bedeli 
olup eşkiyadan tahsiline hüküm alman diğer paraların dışmda kalan bu 
alacağın zamanaşımı dolayısiyle kovuşturulmasında bir fayda görülemedi
ğinden terkinine karar verilmiştir. 
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiş ve 
4353 sayılı kanun gereğince kovuşturulmasından vazgeçilmiştir. 

Kaldırılan Tütün İdaresinden gönderilip Ayvacık postanesinde kaybolan 
bu paranın posta memurlarından tahsili kovuşturulmak üzere hakların
daki ceza takibi beklenmiş, neticede kaybolma işinde memurların kusur
ları görülemediğniden ve suçları olmadığından beraatlerine karar veril
miştir. 
Bu karar üzerine Posta İdaresince ödenmiyen ve tahsiline mahal bulun-
mıyan sözü geçen paranm terkini zaruri bulunmuştur. 
Alanya ilçesi mahkeme başkâtibi Hakkı, İcra memuru Selâhattin ve nüfus 
memuru Süleyman'a verilen pul ve kıymetli evrak bedeli olan bu. para
nın pul ve kıymetli evrakın Hükümet konağında yanması hasebiyle tah
siline mahal ve imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması ve kefillerinin de imzalarını in
kâr etmeleri, veresiye satış yapan tekel memuru hakkında yapılan kovuş
turmanın idare aleyhine neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Terkinine karar 
verile» para 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

232 1 375 88 Gümrük ;resmi 

Zimmetin T. veya hesap
lara alındığı tarih Borçlunun adı 

1340 Kâmil Tok 

233 101 62 Eşya bedeli 1339 Ahmet Hamdi 

234 46 48 » 

121 050 89 Toplam 

1339 Mustafa 

235 2 915 29 îdare hesabından 

Genel Muhasehe Kanununun 131 nci maddesi muci 

1930 ölü Süleyman Sırrı, 
Mehmet Hamdi, Rai t' 
ve Hulusi 

236 475 14 îdare hesabından 1936 Eski Malmüdürü Ha
san Kazancı 

( S. Sayısı: 112 ) 



Terkin isteğinde 
buluşatr yer 

, - - - • - - - -- • ı . n 

» v » Borçlu Kâmil ve kefili Abdullah 'mölmesi, Kâmil'in mirasçılarının mirası 
reddetmeleri ve kefil veresesi hakkında yapılacak kovuşturmadan bir fay
da umulmaması hasebiyle terkinine karar verilmiştir. 

İzmir Def. Borçlunun ve kefilinin durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân gö
rülememiş ve zamanaşımı süresini de doldurduğundan terkini zaruri bu
lunmuştur. 

bince affına karar verilen paralara ait cetveldir 

istanbul Def. Bu para Mülga Zat Maaşları Saymanlığının 1930 yılı idare hesabının 
Sayıştayca yargılanması sonunda sayman ve tahakkuk memurlarına borç 
çıkarılmış olup 1683 sayılı kanun gereğince subay ve malûl eratla yetim
lerine yapılan zamlar dolayısiyle fazla verilmesinden ve evrakı müsbite 
noksanı gibi sebeplerden doğmadır. 
Zat Maaşları Saymanlığının lâğvi üzerine buradan aylık alan 40 bine yakın 
emekli dul ve yetimin kayıtları bir çok mahallere devredilmiştir. 
Yüzlerce kalemden teşekkül eden işbu 2915 lira 29 kuruşun ahizlerinin 
hiç birisinin durumu tesbit edilemediğinden evrakı müsbitedeki noksanlık 
tamamlattırılmadığı gibi bu memurların ve yetimlerinin ahizlere karşı rucu 
haklarını kullanmaları da imkânsız bir hale gelmiştir. Bundan başka ödeme 
işi 1683 sayılı kanununun ilk yürürlüğe girdiği tarihte yapılmıştır. Bu 
kanunun çeşitli maddelerine emekli dul ve yetimlerin aylıkları hakkında 
konulmuş olan hükümlerin borçlu memurlar tarafından yanlış anlaşılması 
yüzünden fazla tediyeye sebebiyet verildiği görülmüş ve bu işte şahsi hiç
bir maksat ve menfaat bulunmadığı neticesine varıldığından paranın Genel 
Muhasebe Kanununun 131 nci maddesi gereğince affı adalete uygun bu
lunmuştur. 

Gerze Mal. Md. Bu para Gerze Malmüdürlüğünce 1936 yılında şehit Mahmut karısı Hatice'ye 
3107 sayılı kanuna aykırı olarak ödenmesinden dolayı Sayıştayca malmü
dürü Hasan Kazancı'ye borç çıkarılmıştır. 
Sayman, ödemenin 3107 sayılı kanundan evvel yürürlükte bulunan 205 
sayılı tefsir kararına uygun olarak ve 15 . I I . 1937 tarihinde yapıldığını 
bu tefsir kararı hükmünün kaldırılmasına dair olup 6 . I I . 1937 tarihinde 
yürürlüğe giren 3107 sayılı kanunun ise kendisine ödemeden sonra yani 
26 . I I . 1937 tarihinde tebliğ edildiğini ileri sürmesi üzerine dş incelenmiş, 
adı geçenin bu iddiasının yerinde bulunduğu tevsik edildiğinden ve ödeme 
işinde hiç bir kusuru görülemediğinden zimmetin affına karar verilmiştir. 

— •31 — 

Terkin k«râtiffln- öiteti 

(SL Sayısı: U 2 ) 
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Terkinine karar 
verilen para 

Sıra miktarı Zimmetin T. veya hesap-
No. Lira K. Zimmetin nev'i lara alındığı tarih Borçlunun adı 

237 638 04 îdare hesabından 1940 Sayman Reşit Aksoy 

4 028 47 Yekûn 

( S. Sayısı : 112 ) 
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Terkin isteğinde 
bulunan yer 

15 nci Tümen Sayman
lığı 

Terkin kararının özeti 

Bu para General Fevzi Mengüç'ün kıdem zammından doğma istihkakı 
olarak ve askerî yargıtay kararma müsteniden verilmiş, ödeme Sayıştayea 
kanuna aykırı görülmesinden sayman Reşit aksoy'a borç çıkarılmıştır. 
Sayman .paranın âhizi Fevzi Mengaç'ten tahsiline teşebbüs etmiş ise de 
adı geçen yine askerî yargıtaydan aldığı bir kararla verilen paranın hakkı 
bulunduğuna ve geri alma işinin yersizliğine karar alındığından tahsiline 
imkân görülememiştir. 
Bu suretle saymanın ahize karşı rucu hakkını kullanmasına imkân kalma
dığı gibi ödemenin içtihat hatasından ileri geldiği ve şahsi hiç bir maksat 
ve menfaat gözetilmediği neticesine varıldığından zimmetin affı uygun bu
lunmuştur. . • 

•—* • • * • 

( S. Savısı : 112 ) 





S. Sayısı: | |4 
Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yıh bilançosunun gönde

rildiği hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay 
komisyonu raporu (3/228) 

T.C. •: 
Başvekâlet 9.1.1945 

Muamelât Vmum Müdürlüğü 
TetMk Müdürlüğü 
Sayı : 85-6 6/54 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1941 malî yüı mütedavil sermaye npamelâtiBa ait bilâaço ili 
murakıp raporlarının 1660 sayılı kanunun 10 ncu maddesine göre ilişik olarak sunuHügunu arze 
derim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 7 .V .1946 

Esas No. 3/228 - ' " V 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 yılı müte
davil sermaye işlemlerine ait bilançosu, ile uz
man denetçi raporlarının 1660 sayılı kanunun 
10 ncu maddesine göre sunulduğunu bildiren ve 
Komisyonumuza havale buyurulmuş olan Bâşba-
kanlığm 9 . 1 . 1945 gün ve 6/54 sayıh tezkere
siyle ilişikleri ve bu raporlara karşı yazılmış 
olan ilgili makamların cevapları birleştirilerek 
Sayıştay Başkanı Seyfi Oran ve Uzman Denetçi 
Ahmed Rakım Savcı ve İdare Saymanlık Mü
dürlüğü Yardımcısı Safi Sunar hazır oldukları 
halde okundu. 

Yukarıda sözü geçen uzmanlar raporunda 
tenkit edilmiş olan meselelerden bir kısmmın 
dairesince sonradan ikmâl ve ıslah edildikleri 
anlaşılmış olduğundan bu hususta yapılacak bir 
şey Salmamış olup muktaza tâyinini gerektiren 
işlemler hakkında komisyonca yapılan görüşme 

sonunda: ' 
1. — Raporun birinci maddesinde, bilanço

nun !bâzı tertiplerinde vuzuh bakımından deği
şiklik yapılması istenilmiş ye idareci buna kar
şı verilen cevapta dört noktada toplanan bu is
temlerden ikisinin, gelecek bilançolarda teklif 
veçhile (1. senesi içinde toplanan sigorta prim
lerinin gelecek bilançoların 1 numaralı cetvelin
de bir beyanı şeklinde yazılması, 2. Bilanço
nun borçlu ve alacaklı hesaplara ait partilerin 
a. b. tâli kısımlarında yazıh bulunan (Muhtelif) 
kelimeleri arasındaki andırışmayı ortadan kal
dırmak üzere gelecek- bilançolarda muhtelif he
saplar yerine «Müteferrik» ve ^Diğer» hesaplar 
ibaresinin kullanılması) gösterileoeği ve fakat di-
ğeT ikisi hakkında denetçilerin görüşlerine ka-
tılmıyacağı bildirilmiş olmakla tartışmayı mucip 
olmuş olan bu iki husus incelendikte: 
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A) Raporda bilançonun pasif kısmında ya

zılı r%Sa1»tisermaye^fcüıft^Çt&tıra^r sermaye 
kavmlnfeıı^getîrmel^e' 6%uğundan' bahsile Tekel 
işlerinin yürütümü ve denetlemesi hakkındaki 
t ^ ğ ^ S r p c t t ^ a d d ş ş i g e ^ # P i 5 u t ç ^ t a t l £ 
şuben .alınan sabit kıymetler mütedavil-sermaye 
heî^n^İ^y^bl^M iM^^j&AşlŞM? 
ğundan bilânâçonun a t f t 0 * ^ m 9 ı l l a W*KufçV 
sabit kıymetleri adı af tında gösterilmiş olan 
bütçe sabit kıymetlerini karşılamak için bilan
çonun pasif kısmında aynı tutarın gösterilmesi 
gerektiği ve bu kıymetler mütedavil sermaye 
bünyesine girmemekte olduğu cihetle pasif kıs
mında yazılı (Sabit sermaye) cümlesinin (Sabit 
kıymetler karşılığı) cümlesine tahvili sermaye 
kelimesindeki andırışmayı ortadan kaldıracağı be
yan olunmuş ve idare verdiği cevapta gereb büt
çelere konulan ödenek karşılığında ve gerek 
n i $ t ^ v i F î & 3 ^ sabit1 kîıy«¥e^ 
le*, ;i^*S^ıı#^*4«fevc1^ö4** ^ ı n ^ i r M ^ ^ 
işletmede mevcudat, sermaye unsurlarından bi- -
rini tl^fiî Emekte bulunmuş olduğu ve bütçeye 
mahsûfc##",: #H$an sabit kıymetlerin Hazineden 
tahsil edilen tutarlarının hesaplarda sabit ser
maye olarak gösterildiği ve bunun için genel 
sermayenin bilançolarda açık bir şekilde görüle
bilmesi zımnında sabit sermaye h^sltUİilda^ gös
terilmesinin daha uygun olacağı bildirilmiş ise de 
raporda dahi belirtildiği üzere tüzük veç
hile1'l&İânçolarda mütedavil sermayeden ayrı ola
rak gösterilmesi lâzımgelen bütçe sabit kıymetleri, 
mütedavil sermaye bünyesine dâhil bulunma
mış olmasına ve idarenin mütedavil serm&ye^eft' 
ibaret yalnız bir sermayesi bulunmasına mebni 
bütçe sabit kıymetlerinin, bilançonun pasif • kıs
mında karşılanmasını sağlamak .üzere sabit ser
maye cümlesi yerine Bütçe sabit kıymetleri kar
şılığa - cümlesinin 'kullanılmasına; -

r <R) Raporda* bilançonun aktif kısmındaki 
bütçe sabit, kıymetlerinin • pasif kısmında kar
şılaşmakta olmasına göre bütçedeki ödeneklere 
mahsuben ^yıh içinde alınan- ve bilançonun pa
sif kısmında safi hasılat partisinde v e « Sabit 
sermayeye ayrılan > adı altında gösterilmiş olan 
tutarında» yine ayni kısımdaki1* Sabit sermaye > 
yerin* kullanılması istenilen <t Sabit kıymetler 
karşılığı > partisine bir beyan- halinde yazılması 
v* •to'fraBali»vfe!a^e^ma^ailfcfirf%^sînda-^fl 
has ı la t tan ma&subfyte sâft* hasılatın ' rüîâttçoda 
bu 4*tta*Hiı efesik •g&sterilajfesi^vfc *bü -suretle M* 

lânçonun aktif kısmındaki sabit kıymetlerin 
pasif kısmında da bir bakışta görülebileceği 
ileri sürülmüş ve verilen cevapta bütçe masrafı 
içnde bulunan işbu sabit kıymetler mahiyetleri 
itilfeHyll^înâsrâf*telakki edHemiyecegikâen ve 
diğer bütçe- masraflarından farklı olarak bir 
kıymeti' ifade ettiklerinden yıİ sonunda masraf 
hesâbînddn'-'îndîrilerlk aktifde sabit kıymetler 
hesabına alınmakta ve bilançoda da bütçe sabit 

kıymetlerinin geçen yıldan devri « Sabit sermaye 
hesabında » ve yılında alınana da « safi hası
lat içinde » izahat olarak « sabit sermayeye ay
rılan » kısmında gösterilmekte olup bu suretle 
Hazine hesabından indirilen tutarın sabit ser
mayeye ilâvesi keyfiyetinin bilançoya ekli 8 
sayılı cetvelde yapılmakta olduğu bildirilmiş
tir. SâfrSuner, idarenin noktai nazarında ısrar 
ederek bu sabit kıymetlerin bütçe masrafında 
bîrakîlip'sâfı hasılattan çikarılması idare hası-
lâtiriı'eksik göstereceği' 've her müessesenin du
rumu geliriyle ölçülmekte ve esasen bu eşya
da birer kıymet ifade etmekte bulunduğu ci
hetle bilançonun yapıldığı şekilde kabullenmesi 
dileğinde bulunmuş ve bu teklife Komisyon da 
katılmış olduğundan işlemin eskisi gibi yürü
tülmesine ve ancak bilançoya ekli 8 sayılı cet-
vâldef''geçeri yıldan devreden ve yılı içinde alı
nan bütçe sabit kıymetlerinin bir beyanı şek
linde gösterilmesine; 

2. — Raporun 18 nci maddesinde mütedavil 
sermayeye ait demirbaş eşya, fabrika âlât ve ede
vat ve tesisat bilançoda ayrı ayrı gösterildiği 
hâlde gerek sayım tutanaklarında, gerek bilan
çoya ekli 10 sayılı cetvelde her üçünün birleşti
rilmek suretiyle yazılmış olduğundan bahsile 
bütçe sabit'kıymetlerinde olduğu gibi burada da 
demirbaş'eşyanın ayrıca görülmesi için bunla
rın arasından çıkarılarak ayrı bir sayım tutana
ğında gösterilmesi denetlemeyi kolaylaştırma 
bakımından zaruri olacağı ileri sürülmüş ve ida
re cevabında mütedavil sermaye sabit kıymetle
rinin pek çeşitli olması hasebiyle bunların ay
rılması, mülhakat idarelerince uzun ve yorucu 
çaltşmâyı icaböttireeeği " gibi yapılacak hatalar 
yüzünden merkezle olan uygunluk bozulabileee-
ğinden bilançolar ile tutanaklar arasındaki 
ahengi sağlamak için eski yıllardan devren gelen 
merkezdeki ' taksimatın bir hesapta toplanması 
daha uygun görülerek 1944 yılından itibaren bu 
şekilde işlem yaprlmasına başlanıldığı bildiril-
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mistir,, işbu sabit .kıymetlerinayırma, islam*mer
kezce yapılmftkta-olınaamave busnsiyfeil&ii^yî-
Iından itibaren.bilançoda bir.arada, gösterileceği 
idarece kararlaştırılmış bulunmasma ^mebni bu 
bapta bankaca.,denilecek birşegrAalmadığma;' 

3. —- JRaporun 27, nci maddesinin «B» ben
dinde mamul tütün sayım tutanaklftrmra bilân-
çoya ekli 13 sayılı cetvel ile karşılaftınlmas* «so
nunda bazı başmüdürlükler şşym .tutanakların
da e rk l ik vç, |azla^E;ıgprftldüğijnde|iüve mahaln 
lerinden,,yıl sonn itibariyle^ gönderilen : i aayım 
tutanaklarının satış stok şubesince ,kayıtlaEi ile 
uygulanmakta, ocuğundan > bahsile^ hu «ü» fark 
gösteren tutanaklar .ürerinde »e.gibi işlem ya* 
pılmış olduğunun işaret edilmesinde;£ayda;Oİ&-
cagij^yan^plunmuşujVe yerilen r cevapta «ayam 
tutana^lar^le,^saRİaç , ,aır&şrad£ «stesbit «dilen 
farjk^nn mjûyşki dosyalarda;u^ae^eM olduğıtn* 
dap ̂ farjî .sel^in^in ayr^ja 4u$afiafcte akayla» 
lüzum jpr i^çd iğ i .bu îjeymiş,- ma dft Jm &HÜI8!. 
hakkında idarece yapılmıştan, işlem, ôaucu,-v 
nun tutanaklarda gö^ter^l|nesi, inş^Hjeleri ko
laylaştıracağından ^denetçilerin düşüncelerinin 
yerinde b u h ^ p ^ n a ; fv ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ , , 

4. —-Raiporun 29 ncu madfj^şiûde .ispirto ye, 
ispirtolu içkiler sayım tu tan la r ında .j^ğ^j^ 
sızrk olduğu işaret edilen içkiler haj^ınd§ ge
reken jişlemin içlareee v yapıhnîj| oldu^ı.^ beyan 
edildikten sonra fıçılı içkilere ait. sayım, taka
naklarında noksan gösterilen ve fireden iStret, 

1 t' -A»-'" ' " i ' • { ' V ' f î , - | V - U-r'^rrf f ' İ ^ - - - < « * t f r ' " 

olduğu anlatılan ıçjkılerın yonetanehk ^erecnce 
bir yıllık satışın yüzde ikisini ge^n^iftesi Jişm-
geldiğinden fire tutarının taîıdit edflen bu nispet 
içinde olup. Qİ#ıadığı anlaçılabilmek .üaw:e (Bir 
kısgm,.tutanaklarda» işaret* edüe^ijüse»^ ^içi»> 
don.bir^lAûiedeki sa^tı;!tarTnm,i»tan*ilardi 
isare&öiög^iuiıal^^ 
vapja «fiffe^enLi^A^bn(aa^ia^»t>^3tofc..Mşa*ifinr 
yüz4ft iki^ıy, gê mftddği t^dârde.ka^arınra 1er- -
kipine.lüika^de. odiLm^te ye 1^M|^, uilgükş*^ 
be^aıcstla^^îai mçKCöiĵ , Apa dmatlfflft^siBaanda 
gojte^^nj^; ^ 

ğî^ tbijiıilınjstise .deı^isislı.i^ileöfejftli^p^ salaş 
tutar^^^tpianakjard^ gmtmümmtfdm i a t e * 
nın, jna^^^kiiJiispetJnİigeâİR ı^f»Ö^ÖayaİBıb*i': 

di^ö4^eAi^lw«fflnî*veHi»lnMrriM*enıe^ön 
mftrke«^n. (Levazw»>Mütiür*üğQ' KaiRtltyl^iatlan^ 
makt*o4Ma*H^%ıebni %u^lope'*taalLûk eden -ve 
194L yıkuda 78£*tf 4>ırtan*^aı<m? iJ8*lennt& 

nefcaeligi ^<ka$*tIaBdır^ 
vıış$ttw idaee ^krfoifr ^B^i^^tmAi€ *eög& 
olduğ®tâiâ**e ahvaü'hazıra-dolaytsiyleij^gtüa^ 
ma • feşNliyet*-1 ••• fcrfinıyan *•*; ̂ ezkû# *• 
likdışına"^ıkrlmak ***ör«^lai 'bile 
birkaç ̂ taBstg-Hrife * acAhın^&B îa "Ve :'^tSm^ 
bi^raaMret-güsteren htısralârnı:^a1^*y1$ijniesi 
içirt 4fcfciyacav u;pgjın -yeıü^rr v fee i toe^ ihtrvâç 
bulunduğu4 beyan edildikten, ̂ spnra vukfcttda soV 
zü geçen dosyalardan- 4BV sayılı^döByâdtf mevcut 
bilgiden g&ae 4S0^s«rtJ&t*e1ik-'k$d8f a» gişeleri 
içM*™tı«ıWii*HAii^^ 
bin a4ed şişe kapeğtadAft<»tUî,ysfiibirt-fld^di»teşr
iim Î edilmek .gem fc»fei£3îfi& mitttfakbit taahhü-
dünü- yecin«.- g^irm«d^«^fr>3**Wtfkwâ «ItttKis.'-
yanunca, pazaeltkla ı»üt4t»liMt"he8«ten« !'MttWl&-
hayadmda >dıig«r bin4*ewar^inc*temfi&lt'işenil J 
mjş*«e «fer b»--^ t*abhiidüaü^y<Q)4tiiaTri^ ve 8̂0-
nundâa 50,.santtlitc^iibr fişe' ^pakkıyiBdan Vŝ i-
geçilei^kayenidısft. ̂ Kpıfertsif«rta^hö^ ife^lttotf'Ü^' 
bin kapak^ .tmegrdâBî^Hım-Afşjtt^an^^feîldiğf 
v&^na«tt]£^]Bipi»^B^iğ^ıiM^«dl^m«cMi«i^ 
reğ^jcei ilfcix«t«Jüıfcil*^MmİB«i--*a4«i41^ *tr t# 
ihaleıaçattndakijbedel fafiap^ amal&ait Hiû& 
za, *desûğii<yaı^L b«h«mi|WBia, xM*ti&*rw&itfc 
bıg(isBİ»^ed*8âbs€sıâa#« i^iiiy«JM4«9¥^Ü»«ti^«^ 
mifMsa^il fc :Xö^a94iaı*«KWi:3Mtt|6to^k iteı.ite^' 
PQ3S$«M^efcfBAaaB-toag^p» ıı •ğlw»ı liıgfiafa # » ' 
kapafciaari «ixmig^iMat.^itifi*tjc«t«^to>^fic-
dostun t£mioa^ak4e»UB^-İBawded*M4tl»öWıw^ 
bear.l^iıâftciŞmb fankiçt^halwmmsn*&iki ^ ^ -
deq £ i ^p i Q t oaQy^PHBi^ .^» i l t i # i na I e# r t4 
l a r a ^ k u k ^ ü ^ w l i # i n j t ^ ^ 
d ü i j ü ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ - ^ ^ j B Ü r t ^ k f e i ^ M ^ ö a ^ T i t l 

m i ^â^mdmmu-aamAmmngm+jt'ÎM^}^^ -

de»w^o lc 
dirilmiiöri, 
R u ^ ı . v ^ î ^ a ö M ö l i k s y a p a l i i İ j ^ ^ i i ı » ^ ^ 
la«^fe^üdiİRd*a^i*n. ,>uwı^^m4kid«wçe 
a rgpd^ arI^iPMWaTA/vft^Btodn>»Tiitırdtıii»t^' 

kıştf t^a^c^vcibet^bmiskllem„^rJ)ülİBı^«- r ib j i^ iu^şklpcdj^ i ^$mın^H^kmttami ı^m. 
tanaklard'a ( iF , ı^ ; ,^^ i^ |ar ınm işaret edümeai- v e r i ^ ^ t a ^ ^ l ^ ^ ^ ı k i ^ i ^ ^ e M ? J i i | » t f w f t ^ ' 
n i n ^ u l J t ^ ^ i t d t t n ı e ^ e ^ a ^ : K^IL. ih^id >..• ljlt^^Jf^paİjAjgBUn^yya^^T^m^Titipintı>>tfiıı 

5. — Raporun 3§ Peı maddesinin birinci benr ÎH^JP ...bunlardan vazgeçilerek yirmi beş santi-
( S / Ş a y M i ^ l H ^ 
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litrelik şişeler için kapak aranmış ve bunlar pi
yasada bulunmakla ayrı bir şartname yapılmış 
olduğu anlaşılmış olmasına mebni bu bapta de
nilecek bir şey kalmadığına ve ancak bu konu 
üzerinde görüşme yapılırken sandık ihtiyacının 
ne suretle tedarik edildiği hakkında vâki olan 
bir soruya verilen cevaptan da sandıkların, ida
renin hususi atelyelerinde yapılmakta olduğu 
ve bu hususta ihtiyaç görülecek kerestelerin ha
zırlanması için bir de kereste fabrikası bulundu
ğu öğrenilmiş olup raporda denetleme dışında 
bırakılmış olan bu ve benzerleri işlerin de ma
liyet fiyatları üzerinde durularak bu eşyanm 
dışarıdan alınmasiyle idarece yapılması arasında 
idare yana bir fayda bulunup bulunmadığının 
gelecek raporlarda belirtilmesine; 

6. — Raporun 45 nci maddesinde, mütedaviı 
sermayeyi ilgilendiren memur borçları ve avans
ları arasında bütçe giderlerinden doğan memur 
borçlarının da dâhil bulunduğu görüldüğünden 
ve bütçe harcamalarının Sayıştayca incelenmek
te olmasına göre bunlara ait fazla mehuzlarm 
da mezkûr idarece denetlenmesi doğru olacağın
dan bahsiyle bu borçların gerek kayıt ve gerek 
tahsil ve gerek zamanaşımı hususlarının görü
lebilmesi için bütçe avansı hesabında açılacak 
bir partide (bütçeden doğan memur borçları) 
yazılmasına ve idare, hesaplarına bunlara ait 
bakaya cetvellerinin bağlanmasına lüzum göste
rildikten sonra Sayıştay ilâmlarına dayanan 
borçların hesaptan "hariç olarak ayrı bir deftere 
kaydiyle kovuşturmanın bu defterden yapılması 
ve ilâm kesinleştikten sonra yukarıda açılması 
teklif olunan hesaba saymanlar namına kaydiyle 
kovuşturmanın artık buradan yopılması hakkın
da serdolunan düşünceye verilen cevapta; büt
çeden doğan memur borçlarının bütçe hesapla
rında , «Bütçeden ilişikli ödemeler» adiyle açılan 
bir hesapta koyuşturulduğu ve yıl sonu bakaya. 
cetvellerinim idar^ hesabiyle birlikte Sayıştaym 
yargı hakkına tevdiinin mülhakata bildirildiği 
ve, Sayıştay ilâmlarına dayanan borçlara gelince: 
Bunların bütçe avansında açılaeak tâli bir hesa
ba borç kaydedildiği tak^ird^kaçsilıklı bir he
saba ela alacak yazılması .ve tahsilat yapıldrkça 
bu saranın; her iki hesaptan çıkardnıaşıica^ede-
ceğin$en nazım hesap durumunu, ajâcajş; ;0%ı bu 
iş lemin,mülakat idarelerince yanlış uygulana
rakhesaplarda karışıklık meydana geleceği be-
yaniyje bu; ^rçjarjin? şjmdiy© kadar yapıldığı 

(SSaşr 

tarzda kovuşturulması doğru olacağı bildirilmiş
tir. , Bütçeden doğan memur borçlarının bütçe 
hesaplar arasında gösterilmesi dairesince de ka
bullenmesine göre bu bapta yapılacak bir şey 
kalmamış ise de Sayıştay ilâmlarından doğan 
tazminlerin kayıt dışı kalması da doğru olamı-
yacağmdan kesinleşen borçların merkezce bir 
hesapta toplanarak kovuşturmanın buradan ya
pılmasına ; 

7. — Raporun 47 nci maddesinin B bendin
de bahsedildiği üzere 2441, sayılı kanunla Askerî 
Fabrikalar Genel Müdürlüğüne devredilen de
mirbaş eşya ve emtia bedeli olup muvakkat sar
fiyat hesabının A, B partilerinde Millî Savun
ma Bakanlığına borç kaydedilmiş olan ve Ba
kanlık bütçesine konulacak ödenekler ile kar
şılanması gereken paralardan 1942 yılma 
124 789,76 lira devredilmiş olduğu anlaşıldığı
na uzun bir zamandanberi devam etmekte olan 
bu borcun kapatılması için bütçeye yeter de
recede ödenek konumasınm Millî Savunma Ba
kanlığına bildirilmesine; 

8. — Muhtelif tarihlerde uzmanlar tarafın
dan sunulmuş olan raporlarda idarenin hesap 
işlerinde bir takım tenkitlere rastlanmaktadır. 
Her ne kadar bunların sonradan ikmal ve ıslâh 
edildikleri anlaşılmakta ise de bu hallerin her 
yıl tekrarlanması caiz olamıyacağmdan genel 
hesap sisteminin daha modern bir şekle ifrağı 
zımnında yapılmakta olduğu bildirilen etüdle-
rin biran evvel bitirilerek saymanlık işlerinde 
aranılan düzenliğin sağlanması için Genel Mü
dürlüğün dikkat nazarının çekilmesine j 

9. — Anayasanın 99 ncu maddesinde « her 
yılın kesinhesap kanunu tasarısı o yılın sonun
dan başlıyarak en geç ikinci yıl Kasım ayı ba
şına kadar Büyük Millet Meclisine sunulur » 
ve 101 nci maddesinde de « Sayıştay, genel uy
gunluk bildirimini ilişkin olduğu Kesinhesap 
Kanununun Maliyece Büyük Millet Meclisine 
verilmesi tarihinden başlıyarak en geç altı ay 
içinde- Meclise sunar » denildiği halde idarenin 
1941 yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi 
halâ Sayıstaydan gelmemiştir. 1660 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesinde ise « Tekel idare
lerinin kesinhesapları mütedavil sermaye he
saplarına mütaallik bilanço ve denetçi rapor* 
lan akçalı yılm sonundan itibaren <lokuz ay için
de Büyük Millet Meclisine sunulacağı» yazılı 
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bulunduğundan ötedenberi mütedavil sermaye 
bilançoları Kesin Hesap Kanununa eklenen bir 
madde ile Kamutayca onanmakta idi. Bilanço
ya ait uzmanlar raporunun Komisyonca görü
şülmesi bitmiş olduğundan bu bapta kaleme alın
mış olan raporumuzun - sözü geçen uygunluk bil
dirimi beklenmeksizin - Kamutaya sunulmasın
da heââp bakımından bir mahzur olup okuya
cağı meselesi üzerinde durularak yapılan tartış
ma sonunda mezkûr kanunun 8 nci maddesin
de «mütedavil sermaye ile tedvir edilen işlem
lerden doğan gelir ve giderler bilançosunun uz
manlar tarafından inceleneceği» gösterilmiş olup 
bu hesaplar üzerinde Sayıştayın kanunen de
netleme yetkisi bulunmamasına ve bu hususta
ki uzmanlar raporunun ise doğrudan doğruya 
Başbakanlrk tarafından Meclise arzedilmesine gö
re Komisyon raporunun kendiliğinden Kamu
taya sunulmasında kanuna aykırı bir cihet ola-
mıyacağı kararlaştırıldıktan sonra üyeden Halil 
Naci Mıhçıoğlu tarafından kesinhesap tasarıla
rı Hükümetçe Anayasa ve Genel Muhasebe Ka
nunu hükümleri dairesinde ve miadmda Büyük 
Millet Meclisine ve Sayıştaya verildikleri halde 
uygunluk bildirimlerinin Sayıştaydan uzun za
man alınamadığından bahsile bu hale bir çare 
bulunması teklif edilmesi üzerine bu konu da 
incelendi, içtüzüğün 47 nci maddesi gereğince 
Komisyonların gördükleri işler hakkında her yıl 
•Genel Kâtiplik tarafından hazırlanan raporlar
da dahi tesbit edilmiş olduğu veçhile Komisyo
numuzda halen 38 aded Kesinhesap Kanunu ta
sarısı mevcut olduğu anlaşılmış ve bunların, 
uygunluk bildirimleri Sayıştaydan gelmediğin
den görüşülüp bir karara bağlanamamakta bu
lunmuştur. Anayasanın 100 ncü maddesinde 
«Büyük Millet Meclisine bağlı ve Devletin gelir 
ve giderlerim özel kanuna göre denetlemekle 
görevli bir Sayıştay kurulur» denilmiş olduğu 
cihetle Komisyonda birikmiş olan bu işlerden 
dolayı keyfiyetten Yüksek Meclisin haberdar 
edilmesine; 

10. — Raporun son söz adını taşryan mad
desinde Tekel İdaresinin bünyesinde biri bütçe, 
diğeri mütedavil sermaye olduğu için bu hesa
bın birçok noktalardan birbirine; karıştırıldığı 
ve meselâ demirbaş eşya, kırtasiye, basılmış ev
rak ve yol masrafları için bunların - 'kullanılış 
tarzları ve mahalleri itibariyle hem bütçedön, 
hem mütedavil sermayeden harcamalar yapıldı

ğı ve raporun 47 nci maddesinde de bildirildiği 
üzere ihtiyacın ortaya koyduğu zorluk dolayı-
siyle ödenek dışında vukubulan bazı harcamala
rın mütedavil sermayeye maledildiği görüldüğü 
ve halbuki bu iki veçhe ayrı ayrı konular olup 
bütçe kısmı genel hükümler dairesinde bir ta
kım kayıtlamaları kapsadığı ve mütedavil ser
maye kısmı ise ticari esaslara dayanarak daha 
serbest ve geniş mahiyet arzetmekte olduğu ve 
işbu idarenin bellibaşlı amacı tekel maddeleri
nin istihsal, satmalına, imal, satış hususlarını 
düzenlemekten ve idareden ibaret bulunduğu be-
yaniyle tamamen ticari bir mahiyet gösteren bu 
işler dolayısiyle ikinci kısmın önemi üzerinde 
durulmuş ve 1941 yılı bütçesine konmuş olan se
kiz küsur milyon lira ödenekten dört küsur 
milyon lirasını memur ücretleri teşkil ettiğinden 
ve mütedavil sermaye tutan ise otuzaltı buçuk 
milyon liraya yükseldiğinden ve her iki kısım 
için ayrı ayrı "hesap tutulduğundan bahsile ikti
sadi Devlet teşekküllerindeki müesseselerden 
ayrı bir manzara arzeden ve Devlete önemli gelir 
sağlıyan bu idarenin bünyesindeki bu ikiliğin 
kaldırılarak tek cepheli idare sistemi kurulması 
hususunun inceleme konusu, yapılması ileri sü
rülmüş ve idare verdiği cevapla bu düşünce ve 
teklife katılmıştır. 

C) idare bünyesinde biri bütçeden diğeri 
mütedavil sermayeden ibaret iki hesap bulundu
ğu için bunlann denetleme şekilleri de başka 
başka usullere tâbi tutulmuştur. Bütçe hesapları 
genel hükümler dairesinde Sayıştay ca ve mü
tedavil sermaye bilançolar^ 1660 saydı kanu
nun 8 nci maddesi gereğince uzman denetçiler 
tarafından kayıtlara ve müsbit evraka uygulan
mak suretiyle mütedavil sermaye yönetmeliği 
çerçevesi içinde bakılmaktadır. 

Raporda işaret edildiği veçhile bu babta ayrı 
ayrı hesap tutulması ve yürütülmesi yüzünden 
hesapların bir çok noktalarda yekdiğeriyle ka
rıştırılmakta olduğu anlaşüdığnda'n bu ikiliğin 
ortadan kaldırılması ve tek cepheli idare sistemi 
kurulması yolundaki teklifin yerinde, olduğuna, 

D) idareye, konuları. olan ticari ve sınai 
işlemleri yapmak için bütçeler ile lüzumu dere
cede mütedavil sermaye ayrılmış ve maliyet fi
yatlarının artması ve satışların gelişmesi yüzün
den o baptaki kanunlar gereğince 31,5 milyon 
liralrk sermaye 100 milyon liraya iblâğ edilmiş 

( S. Sayısı : 114 ) 
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olup gelir fazlalarından yapılan zamlar ile 1943 
yılı donunda müteâavil sermayenin ödenmiş kıs
mı 63 milyona erişmiş ve İOÖ milyonu bulunca
ya kaâart'a'hdklfuk edecek gelir fazlalarının ilâ
vesine devanı edileceği anlaşılmıştır. 

194T)1 yılı bilançosiyle. 1941 yıİı bilânçosun-
daki satış hasılatı ve genel gelir ile - Millî Savun
maive'rgîsi* dâhil - genel giderlerin ve netice iti
bariyle' kâmı aşağıda yapılmış olan mukayese
sinden' cfatii' anlaşılacağı üzere : 

Satış maliyet bedelleriy
le masrafları ve bütçe 

Satiş' hasılatı ile bütçe masraflariyle müessese-
ğelirî 1er hissesi 

8^^3-88*6 17 35 27^ &2 51 
İİ4 ;284'$f8 53 40 293 409 21 

Hâzineye'octeh'ecek' kâr 

52 353! 053 66 1940* yılı 
7$ l ' M ' 32 19İİ yılı 

İ'âlî !yxfoıââkarda :bîr artış bulunduğu ve kâ
r ın Varidata nispeti hâlinde bu nispetin 194Ö 
yılında !% 59\75v ve ' l94Î yilinda ise" %' 64\6£ ol
duğu görülür. Hazineye 73 küsur milyon lira 
gibi önem İr kâr sağlamış; 'olan bu müessesenin', 
Iktisfedi Devlet 'Teştettlle'Hrtin idare ve denet-
lem^sr-hakkmdakî 3460 sayılı 'kanühun hudut 
ve şÖmuiü' içine 'almamak" iktisadi; mâlî; idarî 
cephelerden de ayrrca denetlemişe tâbi tutülmâ-
smds î&fûa olacağım düşünmekteyiz. Bıî'iki 
meselenin de Hükümetin dikkat hkzafma afze-
dilmesme; 

11. —- Tekel Genel İdâresinin 1939 akçalı yılı 
bilançosu üzerine komisyonumuz tarafından ev
velce yazılmış olan 8 . XI I ' . 1942 tarihli bir ra
porun 6 ncı maddesinde 3640 sayılı kanunun 50 
nci maddesiyle tesbit edilmiş olan müesseseler 
arasında"Türk Tütün Limited Şirketi de dâhil 
olduğundan ve halbuki .şirketin sermayesinin 
% .55 i Hükümete ait olup genel idare bilanço
sunda iştirakler adı altında yer almış bulundu
ğundan bu hesabın da mütedavil sermaye hesap-
lariyle birlikte uzmanlarca incelenmesi ve ra
porun Yüksek Meclise sunulması kararlaştırıl
mış idi. Bu karara uyularak şirketin 1941 ti- -~ 
cari yılı bilançosu hakkında hazırlanmış oları ; 

rapora nazaran idarenin mamul tütün ve siga

ralarını dış piyasalarda tanıtmak ve satışını 
sağlamak için 1 . I.. 1934 tarihli ve 2359 sayılı 
kanunla bu bapta bir limited şirket teşkili için 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına mezuniyet veril
diği ve şirketin icabında yaprak tütün ticaretiy 
le de iştigal edebileceği ve bir milyon liradan 
ibaret sermayesinin Bakanlar Kurulu karâriyle 
bir misli artırılabileceği ve sermayenin 550 bin 
lirası Tekel idaresinin mütedavil sermayesin
den ve geri kalanın diğer ortaklarca sağlanacağı 
ve sermayenin arttırılması halinde bu nispetin 
muhafaza edileceği kabul edilmiştir. 

1 Temmuz 1936 tarihinden itibaren bir mil
yon lira sermayesini ödenmiş olan 500 bin lira-
siyle işe başlıyan şirket, 1937 yılından itbaren 
iki milyon lira sermâye üzerinden iş yapmakla 
beraber bu sermayenin yetersizliği yüzünden Te
kel idaresiyle Ziraat ve iş Bankalarından alı
nan krediler ile de sermayesini desteklemek 
zorunda kalmıştır. Bununla beraber dış memle
ketlere yapılan satışlardan matlup bir sonuç 
elde edilememiştir. Sebebi ise yabancı memleket
lerde sigara fabrikaları mevcut olduğundan 
Türkiye'den bu hususta fazla bir istemde bulun
mamasından ve mamul tütün ve sigara kısmen 
Fransız ve ingiliz sömürgelerine gönderilirken 
ve olağanüstü haller dolayısiyle ihracatın 1941 
de isveç ve Filistin'e inhisar etmesinden ve har
manlanmış tütünler vaktiyle Bağdat ile Mısır'
daki fabrikaya satıldığı halde şimdi isviçre'deki 
mütaahhidîne verilmekte olmasından ileri gelmiş 
ve şirket mamul tütün ve sigaradan istenilen 
randmanı elde edemeyence kanunun yerdiği yet
kiye dayanarak yaprak tütün işine önem vermekle 
beraber iç piyasada diğer tüccarlar girji satın 
almaya katılarak müstahsil yana hizmet etmiş 
ve yabancı memleketlerde Türk tütünleri
nin revacını sağlamak hususunda büyük 
bir gayret sarfetmîştir. Şirket 1941 yılın
da yaprak tütünlerden dış memleketlere 
(2 341 466,800) kilo satış yapmış ve aynı yılda 
piyasadâli (3 144" 784,35) kilo yaprak tütün sa-
tmâîmişttr. 

1941 yıhnda satış hasılatından 571 094,46.lir 
ra elde eden şirket aynı yıl içinde. .202 ,185,91 
lira masraf yapmış ve sonunda 368 908,55 lira 
kâr sağlamıştır. Ancak kazanç, buhran, asker 
ailelerine yardım vergileriyle ticaret,,.odası, his
sesinin matrahını teşkil eden işbu 368 908,55 li-
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ra hakikî kâr olmayıp Kazanç Vergisi Kanunu
nun irae ettiği şekilde tahsil şubesine verilmiş 
of an kazanç bey ahnamesinde yazılı kâr tutan
dır. Sözü"geçen Vergilerin toplamı "olan 25İ> 581,16 
liranın W meblâğdan çıkarılması "halinde 1941 
ticari yılı safı kâri' 112! M7,39 liraya düşer ki 
bundan şirketin statüsü gerekince müessişîerden 
îş ve Ziraat Bankalarına % 22,5 şer buçuk ve Te
kel İdaresine % 55 nispeti üzerinden iştirak his
sesi ayrılınca; 

îş Bankasma 2.9,Ç58,1& 
Ziraâ| fantasına 29 658,16 
Tefcef İdaresine 5a 011,07 

. - ' j R i J I " " : ı » ; , : t ' *.'•._••• .- ' •-- ' • 

İ İ â 3^7,39/ 
lba kâr isabet ettiği görülür. 

Türk Tütün Limited Şirketinin genel işlem
leri (kadrosunun darlığına rağmen düzenlik için
de yürüdüğü ve gerek alım ve gerek, ödeme ve sa
tım evrakında tenkidi, mucip bir cihete tesadüf 
olunmadığı gibi defterlerin tamamen işlenmiş 
olduğu ve mütaaddit yevmiye defteri yerine tek 
yevmiye defteri ikame edilmesi hakkındaki tav
siyenin de yerine getirilerek halen uygulanmakta 
olan sistem desimale halel gelmemek üzere Say
manlık, usullerinde icap eden basitleştirmeğe gi
dileceği anlaşılmış olduğundan yukandahberi sö
zü edilen işlemlerin haliyle kabulüne, 

12. — Raporun 49 neu fıkrasında şirketin 
1941 ticari yılr işlemlerinden doğan ve ortaklara 
dağıtılması icap eden 368 908,55 lira safi kâ
rından kazanç, buhran vergileriyle asker ailele
rine yardım vergisi ve Ticaret odası hissesi ola
rak çıkarlan 256 581,66 lira, kâra nispet edilin
ce bunun % 70 i bulduğu ve 1943 yılı bilanço-
sunda ise verginin artmış olması dolayısiyle bu 
nispetin % 90 a yükseldiği ve halbuki anonim 
şirketlerde bu vergi nispetinin ı% 45 i geçmedi
ği ve bu halin ortakları anonim şekle rağbeti 
arttığı kaydedildikten sonra sözü edilen şirket 
şeklinin tadili veya vergi tarhından Limited ve 
Anonim şirketler için bir sistem derpiş edilerek 
Kazanç Vergisi Kanunu üzerinde bu bakımdan 
bir etüt yapılması yolundaki teklife karşı Maliye 
Bakanlığından alman 10 Nisan 1946 tarihli 
tezkerede Limited şirketlerinde her ortağa düşen 
kâr vergiye matrah ittihaz edilmiş olup bu şir
ketlerde 10 bin lira kadar olan kâr haddinin 
% 15 nispetine tâbi tutulmuş bulunmasına ve 

anonimlerde her ortağa dü|en £âç ejşşerjva, jju 

nin ve r i r i nden far^ı ^ ı ı n m a ^ a ^ ç . ^ ^ k 

^ferâı, a n p ^ e j % buf sa)j^ py^finj&n 

£ ^ a v f ^ 7 ^ ^ ^ ^ g j ş ^ i y ^ t e ^ Ç ^ r ^ u 

bunun, neticesi oJa|.ftk h $ | p a^on^m^ yeşjne 

dan ve p n i g^r., v^gjş j ; , tasa^p^^sfrm^ye 

r ü ^ l bpaniyle t a s a r ^ ^ k a n ^ y e ^ ^ e t m e 
si haince bû  ına^urun i t ! < n t a % | : | f a ^ f e # -

13- —şpmm tt Mtmtö®nfe TMÜ?#-

gun sonu^selden,ş§l^.e|^e , ye«$m <$me^ igyı 
*$pw«w ^wâmih i^atei€cmiv^ C # 
maddpinde;? dahi şjr^ejjn^ eşa| sjg^şggşn^e 
«^Şrıda^itabrik^ &Şgn%ve .£ejş$. îda^jne^ait 
diğfr tekel maddelerinin komüş^oncuju^p^^a^-
mafc^yojunda yer alan; kayrtlardajft, djşaja^a 
fabrika açmak kajdının korunmasına ka^umı 
aykırılj^ olmadıkı ve,fa^at^şJTketin, te^İgvaj[t 
% ^ ^ İ ^ # ^ Hp^f^#y^P^ y^tiâ-
meşi için kanunen yetki, aljnmaşı, l^mge|ecgği 
merkezm^e^i iddiaya^ Gümmk^ye^Tj^el B^ya-
lığın^an yazılan 19'. IV . 1 9 4 6 ^ ^ ^ 0 6 ^ ^ ^ ; 
şirketin sermayesi- ih;imilypnp liraca 1 ^ ^ em
diği, hâlde, gerek^ t ü t i ^ i i ^ a t U ^ E ^ ' ^ T J ^ ^ ^ ^ 
ve gerek, iş hacminin genişlemesi bakımından 
işe kâfi gelmediği ve şirketin teşkili hakkında
ki kanunun yürürlüğe girdiği 1934 yılında mem
leketin yaprak tütün genel vasatisi satış fiyatı 
43,85 kuruş raddesinde iken mütaakıp yıllarda 
iniş ve ekseiya yükseliş kaydederek bu yıl kilo
da 230 kuruşu geçtiği beyaniyle rayiçle vasati 
olarak kiloda yüz kuruş imal masrafı da nazarı 
dikkate alındığı takdirde iki milyon lira serma
ye ile ancak ( 6 - 7 ) yüz bin 'kilo tütün satm-
alınmasına imkân olacağı ve vasati (60 - 70) 
milyon kilo raddesinde olan yurt tütün rekol
tesinden harice ihraç olunan' (.35 - 40) milyon 
kilo içinde bu miktar mubayaa ile maksat için 
müessir rol ifası tabiatiyle gayrikabil bulundu-
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ğu ve diğer taraftan yabancı memleketlerde 
mevcut kayıtlamalar yüzünden mamul sigara 
ve tütün ihracı işinde görülen büyük güçlükler 
dolayısiyle ihraç imkânlarının azaldığı ve harb 
devirlerinde yurtta yaprak tütün satışlarının fi
yat bakımından himayesi zarureti başgösterip 
şirketin faaliyetinin de bu maksada tevcihi do-
layısiyle iş hacmi artarak şirketin sermayesi kâfi 
gelmemiye başladığı beyan edildikten ve serma
yenin tezyidi ve şirket şeklinin anonim hale 
çevrilmesi için iş ve Ziraat Bankalariyle Tica
ret Bakanlığının düşünceleri sorulmuş ve mu
vafakat cevapları gelmiştir denildikten sonra 
bu duruma göre şirketin anonim şirket haline 
konulması daha verimli çalışmayı mucip ola
cağı gibi ö vakit bugünkü ortaklardan başka dı
şarıdan da ortak sağlanabileceği de dermeyan 
edilmiş ve şirketin kanunen iştigal konusu mem
leket dışında mamul tütün ve sigara satışı iş
lemleri olarak tahdit edilmiş bulunduğundan 
ve kanunda sarahat olmadığı halde şirket sta-
statüsünün üçüncü maddesine diğer tekel 
maddelerinin komüsyoneuluğunu da yapaca
ğı hakkında konulmuş olan hükmün uygulan
mamakta olduğu ve şirket yalnız sigara 
ve mamul tütün ihracı işi ile meşgul bulunduğu 
açıklanarak kanunun şirkete dış memleketlerde 
mamul tütün ticareti yapmak yetkisini vermiş 
olduğuna göre mamul tütün ve sigara ithali hu
susunda fazla kayıtlamalar koyan memleketler
de tütünlerimizin tanıttınlmasmı ve sürümünü 
sağlamak için gerekirse şirketin imalât yapması 
ticaretin tabiî bir icabı olup bu itibarla statüde 
buna dair olan kaydın kalabileceği hususundaki 
uzmanların düşüncelerinin yerinde bulunduğu ve 
şirketin diğer tekel maddelerinin komisyonculu

ğunu yapabilmesi için kanuni yetki .alınması ik
tiza etmekte ise de Tekel idaresi diğer mamulle
rinin dış memleketlere ihraciyle doğrudan doğ
ruya kendisi meşgul olabileceğinden böyle bir 
yetkiye ihtiyaç görülmediği ityan kılınmıştır. 
Şirketin sermayesinin artırılması bakımından 
Ananim şirket haline getirilmesi Bakanlıkça da 
uygun görüldüğüne göre meselenin Hükümetin 
takdir ve tensibine arzına; 

Şirketin, her ne kadar diğer tekel maddele
rinin komisyonculuğunu yapmadığı ve binaen
aleyh statüde bu bapta yer almış olan madde 
hükmünün uygulanmadığı bildirilmekte ise de 
kanuna aykırı olarak konulmuş olan bu kaydın 
statüden çıkarılması yolunda komisyonca evvel
ce ittihaz edilmiş olan kararın şimdiye kadar in
fazı cihetine gidilmemiş olduğu anlaşıldığından 
bu bapta Bakanlığın önemle dikkat nazarının 
çekilmesine; 

Karar verilmiş olduğundan bu hususta bilan
çoya ait olarak kaleme alınmış olan kanun tasa
rısı Kamutayın inceleme ve onamasına arzedil-
mek üzere işbu rapor ve bağlantıları Yüksek 
Başkanlığa sunuldu. 
Sayıştay Komis
yonu başkanı 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Denizli 
C. Çalgüner 

Bolu 
C. Özçağlar 

Manisa 
/ . Ertem 

Bu Sözcü 
Çanakkale 

R. Bulayırlı 
Ankara 

H. N. Mihçıoğlu 
Balıkesir 

Kâtip 
Çorum 

E. Alpsar 
Antalya 

M. Çankaya 
istanbul 

/ / . Küçükler M. H. Gelenbeğ 
Burdur 

M. Sanlı 
Niğde 

A. 0. Bodrumlu 

Kastamonu 
Z. Orbay 

Sivas 
A. Yurdakul 
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SAYIŞTAY KOMİSYONU 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1941 yûı bilanço
sunun onanması hakhmda kanun tasanst 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
İMİ yılı bilânçosiyle kârüzarar hesafcı onan
mıştır. 

ty&DDE 2. — Bu kanun yayımı günü yü
rürlüğe prer> 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
ve Teker Bakanları yürütür. 
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İnhisarların 1 Haziran 1941 - 30 

AKTİF 

Hesaplar 
Müfredat 
Lira K. 

Yekûn 
Lira K. 

15 426 742 90 
4 667 410 23 
1 428 028 06 

304 506 29 
1 — 

127 302 87 
1 215 626 40 

37 483 68 
51 764 11 
86 228 70 

263 217 96 

I - Sabit kıymetler 
C. 9 a) Bütçeden 

1. Emlâk 
2. Makineler 
3. Demirbaş eşya 
4. Nakil vasıtaları 
5. Tuzla arazisi 

C. 10 b) Mütedavil sermayeden 

1. Emlâk 
2. Demirbaş eşya 
3. Fabrika alât ve edevatı 
4. Tesisat 
5. Nakil vasıtaları 
6. Tuzlalar tesisatı 

C. 11 II - Paralar 
a) Kasa ve bankalarda 
b) Yolda 

; III - Paraya çevrilebilen kıymetler 
a) Tütün 

C. 12 1. Yaprak 
C. 13 2. Mamul 

C. 14 b) ispirto ve ispirtplu içkiler 
1. Hammaddeler 
2. Yarı mamul 
3. Mamul 

C. 15 e) Tuz 
d) Barut 

C. 16 1. Barut ve patlayıcı maddeler 
C. 17 2. Fişek ve teferruatı 

C. 18 e) Ambalaj ve levazım 

IV - Tahsil olunacak senetler 
V - İştirakler 

Türk Tütün Limited Şirketi 
C. 7 VI - Hazine hesabı 

1941 yılı irsalâtı 

23 608 312 20 
21 826 688 48 

1 781 623 72 

2 374 873 58 
2 590 170 04 

4 965 043 62 

44 568 097 21 
30 689 444 58 

27 725 373 87 
2 964 070 71 

3 230 243 67 
555 365 90 

1 719 034 89 

5 504 644 46 

718 015 85 
246 851 48 

301 451 67 
964 867 33 

7 107 689 17 

39 770 20 
1 100 000 — 

60 900 000 — 
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ilayps 1942 hesap devresi bilançosu 

PASİF 

Müfredat Yekûn 
Hesaplar Lira K. Lira E. 

I - Mütedavil sermaye 31 500 000 — 
II - Sabit sermaye 20 744 708 86 
III - Sigorta ihtiyatı 871 887 19 

30. V . 1942 ye kadar toplanmış olan 
primler 4 390 762 24 
31 . V. 1941 e kaıâar Hazineye dev
redilmiş olan primler —3 518 875 05 

0.6 IV - Sabit kıymetler amortismanı 895 768 47 
a) 30. V. 1942 ye kadar bütçe sabit kıy

metlerinden hesaplanan 6 423 281 21 
31 .V. 1941 e kadar Hazineye dev
redilen — 5 924 083 88 499 197 33 

b) 30. V . 1942 ye kadar mütedavil ser
maye sabit kıymetlerinden toplanan + 396 571 14 

V - Hazine hesabı 2 735 548 69 
VI - Müesseseler hesabı 19 635 82 

Malûl gaziler 
VII - Alacaklı hesaplar 8 944 102 17 

C. 21 a) Muhtelif alacaklılar 2 826 021 40 
1. Mütedavil sermayeden 2 483 641 46 
2. Bütçeden 342 379 94 

b)' Müraselât 202 093 42 
C. 22 c) Muhtelif 5 915 987 35 

VIII - Nâzım hesaplar , -rn-nu. 25 672 504 10 
IX - Safi hasılat [ i : ^ * 76 566 501 62 

a) Sabit sermayeye ayrılan 1 081 979 62 
b) Müesseseler hesabi, 1 593 022 68 

1. Hususi idareler 1 062 015 12 ! 
2. Hazine tayyare resmi 531 007 56 

c) Hazine hissesi 73 891 499 32 

t&âafcisiiİİİj 
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AKTİF 

Hesaplar 
> *-••> ' « - • - ' • » • 

b) Mûraselât 
C. 20 c) Muhtelif 

IX - Nâzım hesaplar 

Müfredat Yekûû 
« Lira K. Lira 

720 000 00 
360 000 00 

VII - Müesseseler hesabı 
J. Hususi idareter hissesi 
2. Hazine tayyare resmi 

VIII - Borçlu hesaplar 
C. 19 a) Muhtelif borçlular 

1. Mâtedfftfü SöMnayeden 
2. Bütçeden 
3. îhtüâsdtan îriü*e¥ellit memur 

borçları 

1 080 000 

6 016 929 
5*049 194 61 

4 861 295 84 
aö'610 — 

167 288 67 

£28 816 55 
•888 918 68 

Ut « f vıMı . r ) ı i « 1 _ 

Yekûn 

25*672 504 

167950^656 

(^.^âö^fitt: 



PA8İP 

Müfredat Yekûn 
Hesaplar Lira K. Lira K. 

Yekûn 167950656 92 

H*Î5. ısemm ıiaat) * r ^. Sayın ;1d&) 
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Hesaplar 

I - Satış kârları [*] 
C. 28 a) Tütün 
C. 37 b) ispirto ve ispirtolu içkiler 
C. 47 c) Tuz 
C. 54 d) Barut 

II - Bütçe varidatı 
a) Müdafaa vergisi 
b) Muhtelif rüsum 

f. c) Muhtelif varidat 

Müfredat 
Lira 

36 873 771 
11 810 569 
5 531 082 

599 361 

26 916 603 
436 373 
338 648 

K. 

52 
50 
25 
72 

48 
84 
21 

Kâr ve za 

VARİDAT 

Yekûn 
Lra K. 

54 814784 99 

/ 

27 691 625 53 

ü. YEKÛN 82 506 410 52 

Muhammen varidat Ue elde edilen varidat arasında mukayese 
Muhammen Elde edilen 

İ94l yıİı Öütçe Kanununda yazılı olan 
Amortisman 

Maliyete ğireiı masraflar 

Mukayeseye zemin teşkil eden 

varidat 

66 091 380 
+ 680 000 

66 771 380 
— 1 459 480 

varidat Fark 

65 311 900 32 506 410 52 +İ7 194 510 52 

t*] Müfredatı mütaakıp satış vaziyeti cetvelinde gösterilmiştir* 

j S. âaywi:ll4). 
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rar hesabı 

MASKA* 

Hesaplar 
Müfredat 
Lira K. 

Yekûn ^ 
I*a K. 

C. 5 I - Bütçe masrafları 
a) Bütçe masraf tahsisatından sarfi

yat 6 885 242 40 
b) Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 

; mucibince tahsisat tasarruf atından 
yapılan mahsuplar 612 847 63 

7 498 090 03 5 156 276 Ş8 

indirilmesi icabeden masraflar : 

a) tmalât ve istihsalât maliyetine gi
ren 1 259 834 03 

b) Aktife alınan sabit kıymetler be
deli 1 081 979 62 

—2 341 813 65 

t-
C. 6 

II - Sabit kıymetler masrafı 
a) Amortisman 
b) Sigorta 

III - Muhtelif masraflar 

Safî hasılat 

Yekûn 

ü. YEKÛN 

605 338 86 
77 750 81 

1 • ' i :' 

683 089 

100 542 

5 939 908 
76 566 501 

82 506 410 

67 

; i 

85 

90 
62 

52 

Safî hasılat 
Sabit sermayeye ayrılan 
Hususi idareler hissesi 
Hazine tayyare resmi 

76 566 501 62 
1 081 979 62 

1 062 015 12 
531 007 56 1 593 022 68 —2 675 002 30 

Hazine hissesi (26 916 603,48 lira müdafaa vergisi dâhil) 73 891 499 32 

9 ^ 9 
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8. Sayısı: j | $ 
Kütahya Milletvekili Dr. Alı Süha Delilbaşı'nın, dilekçe 
Komisyonunun 251/1946 tarihli haftalık karar cetvel
indeki 2302 sayılı kararın Kamutayda görüşülmesine 

dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu reporu (4/66) 

12.11.1946 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Doktor ihsan Canel tarafından 5746/5878 sajft ile Yüksek Meclise sunulan dilekçe hakkmda, 
Dilekçe Komisyonunca verilen 10. XI I . 1945 tarih ve 2302 sayılı kararın Kamutayca incelenip gö
rüşülmesine müsaadelerini derin saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Dr, AU Süha Delilbaşt 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Dilekçe Komisyonu 9. V. 1946 

Esas No. 4/66 
Karar No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

Maluliyet derecesi üzerinden terfihini isti-
yen İhsan Canel'in dilekçesinin, Yargı yerinde 
incelenecek dâva konusu olmak bakımından Ko
misyonumuzda bir işleme tâbi tutulamıyaeağma 
karar verilmişti. 

2302 sayılı ve 10.XII . 1945 tarihli olan bu 
karara kanaat edemiyen Kütahya Milletvekili 
Ali Süha Delilbaşı'nm önergesi üzerine iş yeni
den Komisyonca incelenmiş ve evvelce Millî 
Savunma Bakanlığından bu işe ait alman bir 
cevabî yazıda: Dilekçinin sol fahiz nihayeti süf-
liyesinde osteomiyelit geçirdiği tesbit edilmiş 
olduğu kendisi bu haliyle faal kıta hizmetine 
yaramadığı için tekaütlüğü icra edilmiş oldu
ğu fahiz nihayeti sülfiyesindeki geçirilmiş os
teomiyelit arızası mahdut bir kemik hastalığı 
şeklinden ibaret bir halde olup maluliyet sayı
lacak bir arıza teşkil etmediğinden maluliyet 
derecesi üzerinden terfihini icabettirmiyeıceği 

bildirilmişti. 
Görülen lüzum üzerine Komisyona davet edi

len Delilbaşı ile Millî Savunma Bakanlığı mü
messilleri hazır oldukları halde incelemeler ya
pılmış ve maluliyeti f ennen tahakkuk eden kim
selerin haklarını koruyacak yeterlikte olmıyan 
551 sayılı kanunun biran evvel değiştirilmesi 
lüzumunu takdir ve kabul eden Bakanlık mü
messilleri bu husustaki gayretlerin hayli ilerle
diğini ifade ile beraber bugünkü kanunun lafız 
ve manasiyle karşılaşan ihtiyaç erbabından 
başka terfihlerine imkân olmıyan kimselerin 
bulunduklarını ilâve eylemişlerdir. 

Konu: Yeter hükmü havi olan kanunun tat
bik edilmediğinden mütevellit bir şikâyet ise 
dilekçinin yetkili yargı yerine başvurulması, ve 
eğer kanun yeter hükmü mutazammın değilse 
bir tesis mevzuu olmak bakımından Komisyon
ca bir işlem yapılmasına imkân olmadığından 
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evvelki kadarın değiştirilmesi?^ lüzum olmadı
ğıma «Y^k^k Kış&ifaiyp B,tzm^ ty$$g verildi. 
Dilekçe Komisyo
nu Başkanı 

Ankara 

Sözcü 

Balıkesir 

Kâtip 
Tokad. 

Denizli 

îçel 
Ş. Tursan 

Ordu 

Kaw^ 

Giresun 
/. Gûrak 

Kars 
C. Dysv^QQlyt 

tfiiÖMt* 

U 

İstanbul 
N. 1. Gözcü 

Kayseri 
ar. K. Şşfa 

İSamsb» 

Vajı / " 

» m ı 
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S-Sayısı: | |7 
Manisa Milletvekili Haldun Sarhan ve iki arkadaşının, 

içtüzük'Un 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/99) 

Yüksek Başkanlığa 

îç Tüzüğün 22 nei maddesinde Meclis görevleri ve Bakanlıklar ile karşılıklı olarak 19 komisyon 
kurulur denilerek bunlar sayıldıktan sonra, bu komisyonlarla karşılanamıyan dairelerle ilgili ta
sarılar ve tekliflerin, akçalı işlerden iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, diğerlerinin İçiş
leri komisyonunda görüleceği açıklanmaktadır. 

Çalışma Bakanlığının kurulması 22 nci maddenin saydığı komisyonlardan hiçbirinin karşılama^ 
dığı bir konunun bir bütün olarak ele almması ödevini doğurmuştur. Bu bakanlık işlerinin 22 nci 
maddenin son fıkrası gereğince Maliye* Bütçe ve içişleri Komisyonlarında parçalanarak görülmesi 
Çalışma konusunun teknik özelliğine uymadığı gibi, Çalışma Bakanlığının kurulmasiyle güdülen 
amaca da aykırı düşmektedir. 

Bu sebeple, diğer bakanlıklara karşılık kurulmuş olan komisyonlar gibi, 20 üye ve bir aylıklı 
kâtipten mürekkep bir Çalışma Komisyonu kurulabilmesi için iç Tüzük'ün 22 nci mdadesine aşağı
daki şekilde bir.iıkra eklenmesi ve aynı maddedeki 19 komisyon ibaresinin 20 komisyon olarak 
değiştirilmesini teklif ederiz. 

Manisa 
Dr. H. Sarkan 

Sivas 
B. Ş. Birer 

Zonguldak 
Dr. B. Barktn 

T. B. U. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 2/99 
Karar No. 4 

Anayasa Komisyonu rapora 

11 .V . 1946 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni kurulan Çalışma Bakanlığı ile karşılıklı 

olmak ve yirmi üye ile aylıklı bir kâtibi bulun
mak üzere bir komisyon kurulması hakkında 
Manisa Milletvekili Haldun Sarhan ve iki arka
daşı tarafından yüksek Başkanlığa sunulan öner
ge komisyonumuza havale edilmekle aramızda 
konuşuldu. 

Görünen lüzum ve ihtiyaç üzerine yeniden 
kurulmuş olan Çalışma Bakanlığı içinde diğer 
Bakanlıklar gibi ayrı bir komisyon kurulması 

içtüzüğümüzün ruhuna uygun olmakla beraber bu 
bakanlk işlerinin daha yolunda görülmesini sağ
lamak bakımından yerinde olup, ancak bu komis
yona havale edilecek işlerin incelenmesi için 
onbeş üyenin yeterliğini komisyonumuz oybirli
ğiyle uygun görmüş ve içtüzüğümüzün ona göre 

değiştirilmesini gösterir surette hazırlanan mad
de Kamutaya arzolunmak üzere bu rapora ek 
olarak yüksek Başkanlığınıza sunulmuştur. 

Anayasa Ko. 
Başkanı Süzcü 
Gümüsane istanbul 
H. F. Ataç Z. Karamursal 

Bursa Çorum 
M. B. Pars M. CanteMn 

istanbul Kırklareli 
K. Karabekir F. TJmay 

Mardin Muğla 
H. 8. Menemencioğlu t. Çalışlar 

Kâtip 
Tokad 

B. Erişken 
istanbul 

H. Diker 
Kütahya 
M. Erkmen 

Samsun 
H. Çakır 

Samsun Tekirdağ 
F. Engin F. öztrak 



MANİSA MlCILETVKElLl BMDUN^SARHAN 
VE İKf ARKADAŞININ TEKLÎFt 

îçtii!ti$4?ün>22 <neiı maildesimn, üfo f'ıkramnn d& 
ğişmesine ve yeni bir. fıkm ekleTtmesine dair teJdif, 

içtüzüğün- 22 nci maddesinin ilk fıkrası. 
aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

YlRMl iKÎNCl MADDE — Her toplantının 
başlangıcında görevleri ertesi toplantıya kadar 
sürmek ve üyeleri Kamutayca göreli çoklukla, 
seçilmek üzere, yirmi komisyon kurulur. 

içtüzüğün 22 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

20 çalışma komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kâtip). 

ANAYASA KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRtŞÎ 

! 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Her toplantının 
başlangıcında görevleri ertesi toplantıya kadar 

r sürmek ve üyeleri Kamutayca görevli çoklukla 
seçilmek üzere, on dokuz komisyon kurulur. 

Meclis görevleri ile karşılıklı* komisyonlar: 
1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylikli 

kâtip) ; 
İçtüzük işleri bu komisyona havale olunur. 
2. Dilekçe Komisyonu-(25'üye,, iki aylıklı 

kâtin)j( 

3. Me^lı*. Hesaplarım 'inceleme Komisyonu 
(10 üye, bir aylıklı Mtitf),; 

41 Meelis Kitaplığı Hsomisyonu (5 ;üye>, bun
lardan birini Başfcıailik Divaaı* îdaraei %*lete> 
a fanından ayrılın Bu; komıisyoııa Kitaplık. Mü* 
dürü kâtiplik eder); 

5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kâtip); 

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı ko
misyon : 

i 6. i Büiç«.Komisyonu (35 üye, bir kalem mü
dürü ile yardımcısı, bir başkâtSfc, $a,r&nmBi ve 
bir memur.); 

Bu komisyon kendine bir d6 başkan vekili se
çer; 

(Mftıel bütçe raporunu yazmak ve savunmak
la ödevli bir sözcüden haşfca bu komieyon bir 
veya -, ayrı ayrı daireterin^bütçe'raporlarını; »yt»*-
nıak vı»•savummıMtt» ödevli rösel sözcüler de w* 
çebilir; 

Bakanlıkladaı keI^lıklı^koBrisyörnia!r (Alfab* 
sırasiyier) K 

7. Adalet Komisyonu (25 üye, bfraj»hkli 
kâtip)'; 

8: Bayındırlık Komisyonu5i2Wvty», bir ay
likli kâtip); 

9. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir aylikli 
kâtip); 

10. Ekonomi Komisyonu (3D üye, bir aylikli 
kâtip) ; 

(Si Sayısı: H7) 
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i 11. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, 

bir aylıklı kâtip).; 
12. içişleri Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 

kâtip); bu komisyon gerektiğinde bir başkanve-
kili de seçer; ( 

13. Maliye Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kât ip) ; 

14. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, bir 
aylıklı kâ t ip) ; 

15. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, bir 
aylıklı kâ t ip) ; 

I 16. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
I (20 üye, bir aylıklı kâ t ip) ; 

17. Tarım Komisyonu (25 üye, bir aylıklı 
kâtip) ; 

18. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
kâ t ip) ; 

19. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir ay-
lrklı kât ip) ; 

20. Çalışma Komisyonu (15 üye, bir aylıklı 
kât ip) ; 

Gerekli görülürse komisyonların üyeleri Ka
mutayca daha çok veya daha az olarak seçilir. 

I Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmıyan 
dairelerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı iş
lerden iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, 
bundan başka bütün tasarılar ve teklifler Içiş-

I leri Komisyonunda görüşülür. 

( S. Saytsı : 117 ) 




