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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ

929 ve 1607 sayılı Kanunların 3 ncü mad
delerinin yorumlanmasına dair tezkere ile;
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, süresi
içinde nüfus kütüğüne yazdırılmıyan saklı kim
selerin askerliklerinin affı hakkındaki önerge
si, istek üzerine geri verildi.
Beden Terbiyesi Kanununa ek kanunun ge
çici birinci maddesi hükmünün 1947 yılı sonuna
kadar uzatılmasına dair olan kanun tasarısı
ile;
Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki Kanunun değişen
ikinci maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının ve;;
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hak

kındaki Kanuna ek kanun tasarısının birinci
görüşülmeleri bitirildi.
Kadastro- ve Tapu Tahriri Kanununn 43 ncü
maddesinin değiştirilmesine ve;
Hastabakıcı Hemşireler hakkındaki Kanunda
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun ta
sarılarının da birinci görüşülmeleri bitirildik
ken sonra;
26 . V . 1947 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. •
Başkanvekili
Kâtip
Bingöl
Rize
F.F. Düşünsel
Dr. F. Kurtuluş
Kâtip
Tunceli
Necmeddin Sahir Sılan
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1. — Almanlara ait ihtira beratlarının kamu
nun faydalanmasına konmasına ilişikli olarak
Milletlerarası Tamirat Ajanlığında üye bulunan
Devletler arasında Londra'da imza edilen An
laşmaya Hükümetin katılması hakkında kanun
tasarısı ve Dışişleri ye Ticaret Komisyonları raparları (1/151) (Gündeme);
2. — Salihli'nin Mithatpaşa Mahallesinden
îsmailoğlu Halil Üneş'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada

let Komisyonu raporu (3/87) (Gündeme);
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Adalet Komisyonu raporu (3/114) (Gündeme);
4. —• Türkiye ile Belçika - Lüksemburg
Ekonomik Birliği arasmda imzalanan Ticaret ve
ödeme Anlaşmaları ile Modüs vivendinin onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve
Ticaret Komisyonları raporları (1/166) (Gün
deme) .

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay
KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli)
mmm
BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
/.— Kazanç Yergisi Kanunu ile bu kanuna
ek 272.9 sayılı Kanunun
ğiştirilmesine
eklenmesine
bazı vergi
,ı828,

bazı maddelerinin

ve bu Kanunlara
ve Fevkalâde

bazı

Vaziyet

de

hükümler
dolayısiylc

ve resimlere zam icrasına, dair olan

H)U), 4226 ve 1137 sayılı Kanunlara ek

Kanunun

bazı hükümlerinin

kaldırılması

hak

kındaki kanun tasarısının geri verilmesine

dair

Başbakaniık

tezkeresi

BAŞKAN — Tezkereyi arzediyoruz.

21 . V. 1047
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
i:i . XI . 1946 tarihli ve 71/652 . 6/2621 sa
yılı yazımızla sunulmuş olan 2:595 sayılı Kazanç
Yergisi Kanuniyle bu kanuna ek olan 2729 sa
yılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi.
bu kanunlara bazı hükümler eklenmesi ve 4565
sayılı Fevkalâde Zam Kanununun bazı hüküm
lerinin. kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı
nın geri gönderilmesini saygılarımla, rica ede
rim.
Başbakan
R. Pcker
BAŞKAN — Tasarıyı geri veriyoruz.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
/. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünscl'in, son günlerde bıçakla işlenmekte olan
cinayet ve yaralamalardan dolayı
Hükümetçe
ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki söz
lü sorusuna içişleri Bakanı Şükrü Sökmensüer'in
cevabı
BAŞKAN — Soruyu arzediyorum.
14 . V 1947
Yüksek Başkanlığa
Son günlerde işlenmekte olan cinayet ve ya
ralamaların büyük bir *kısmı bıçakla yapılmak
tadır. Bu hususta aşağıdaki noktaların içişleri
Bakanından soruyor ve sözlü cevabını rica edi
yorum.
1. — Biçak toplama için Bakanlıkça ne dû
şünül inektedir.
2. — Sivri bıçak yapımının men'i için Hü
kümetçe ne tedbir alınmaktadır.
Bingöl Milletvekili
F. F. Düşünsel

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMFNSÜHR (Gümüşane) — Efendim Sayın Düşünsel ar
kadaşımızın önerge konusunda bize tevcih edi
len iki soru vardır.
Birincisi; biçak toplama için Bakanlıkça
ne düşünülmektedir,
İkincisi de; sivri biçak yapımının men'i için
Hükümetçe ne tedbir alınmaktadır.
iler iki konuya da temas ederek bu mevzu
lar üzerinde şu açıklamayı yapmayı faydalı bu
lurum.
Sayın arkadaşlarım; memleketimizde öl
dürmek değilse bile yaralama suçlarının büyük
bir kısmı; biçak. kama, sustalı çakı gibi kesi
ci ve dürtücü aletlerle yapılmaktadır. Bilhas
sa bu hâdiselerin en çoğunun cereyan etmiş ol
duğu 10 vilâyette yaptığımız tetkikten aldığı
mız sonuçlar şunlardır:
1947 yılı içinde kesici ve dürtücü biçaklarla:
öldürme vakaları 49, yaralama vakaları da 774
dür. Buna mukabil, ateşli silâhlarla öldürme
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vakası 53, yaralama vakaları 92 dir. Diğer va
sıtalarla taş, değnek, vesaire ile öldürme vaka
ları 22, Yaralama vakası 326 dır. Görülüyor ki,
ateşli silâhlarla işlenen öldürme biraz fazladır.
Buna mukabil kesici ve dürtücü silâhlarla .ya
pılan, işlenen suçlar, ateşli silâhlara nazaran
% 800 bir fazlalık göstermektedir. Kurşun ya
ralarının daha öldürücü bir vasıf taşımasından
öldürme kastı olanlar daha ziyade ateşli silâh
ları tercih esnektedirler. Bundan dolayıdir ki,
Öldürmelerde ateşli silâhların tesiri daha -çok
tur. Kesici ve öldürücü silâhlarla işlenen suç
ların çoğu sarhoşluk ve çok defa basit sebep
lerden çıkan kavgaların doğurduğu tehevvür
den ileri gelmektedir. Bu gibi silâhlarla en çok
sın; işliyeııler, içtimai seviyeleri ve sıhhi durum
ları bakımından suç. işlemeğe karşı ruhi muka
vemetleri zayıf olan kimselerdir. Bunların ise
daima yanlarında ihtiyat halinde biçak, kama ve
dürtücü silâhlar ve kesici aletler taşımakta
olduğu görülmektedir. Filvaki kesici, dürtücü
silâhların ateşli silâhlara nazaran çok hafif ka
nuni kayıtlara bağlı olması ve daha ucuz temin
etmek imkânı bulunmaması bunların fazla öl
çüde kullanılmasına müessir bir âmildir. Bunla
ra karşı önleyici tedbirlere gelince, Polis Vazife
Salâhiyetleri Kanununun 0 nen maddesi gere
ğince polis, herhangi bir kimsenin üstünde bu
lundurduğu kama bıçak, saldırma, sustalı çakı,
amerikan yumruğu, usturpa, matrak, şişli bas
ton ve buna benzer yaralayıcı âletleri topla im;.
vo alma yetkisini haizdir.
Bu yetkiye dayanan Türk zabıtası bu yolda
ki çalışmalarını rakamlarla ifade ediyorum.
1946 - 1947 seensinde yaralayıcı âletlerden ne
kadarının toplanıklığmın tafsilâtını tesbit et
miş bulunuyoruz.
1946 da bütün sene zarfında yaralayıcı ve
öldürücü silâhlardan 8278 âlet toplamışız. Bu
senenin 4 ayı içinde 4797 bıçak vesaire toplan
mıştır. Bu geçen seneye nispetle bir misli fa
aliyet gösterildiğini ve bu gibi kesici ve dürtü
cü aletlerin daha büyük bir dikkat ve gayretle
toplanmasına devam edildiğini sarahaten gös
termektedir. Sarih birkaç misal arzedeyim :
Balıkesir'de bir yıl içinde 377 aded bu nevi alet
toplanmış, bu yılın ilk dört ayı içinde 153 aded
toplanmıştır ki, bu geçen seneye nispetle aşağı
yukarı 2 mislidir.
Keza Diyarbakır'da 1946 yılı İçinde 281
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aded biçak vesaire toplanmıştır, bu yılın 4 ayı
İçinde 221 tane toplanmıştır.
İzmir'de bir yıl içinde 946 da 605 bıçak ve
saire toplanmışken bu yılın ilk dört ayı içinde
621. aded toplanmıştır.
Bu vaziyetten anlaşılıyor ki, illerde yarala
ma ve öldürme aletlerini toplamakta her gün
daİıa fazla hassasiyet gösterilmektedir.
Arkadaşlar; Polisin, polis vazife ve -salâhiyeti
kanununa tevfikan haiz olduğu bu yetki yalnız
taşıma yasağını destekliydi bir müeyyidedir.
Türk ('eza Kanununun 54i) ucu maddesinde ta
şınması ceza tehdidi altına alman kama, Saldır
ma ve büyük bicaklar zikredilmekte ve yargıtay
içtihat kararı da yüzü 18 santim ve daha fazla
uzunlukta.olanları ceza tehdidi altına almış olup
18 santimden aşağı olanlar ise bu tehdit altında
değildir. Su halde yüzü 18 santimden aşağı olan
ları taşımak suç teşkil etmemektedir. Bunlar hak
kında polis vazife ve salâhiyeti kanununda mev
cut hüküm manii zabıta tedbiri olarak Önemini
ve değerini muhafaza etmekte ve biz de tesirli
bir yetki olarak görmekteyiz.
Bunun artırılmasını veya cezai bir müeyyi
de altına alınmasını şimdilik düşünmemekteyiz.
Mümasil memleketlerde ve bilhassa demokratik
hayatın inkişaf etmiş olduğu memleketlerde bu
mevzular üzerindeki mevcut müeyyidelerin ne
lerden ibaret olduğunu esaslı bir şekilde tetkika
tâbi tutumsuzdur ve bu
tetkikimiz devam et
mektedir. Bu incelemelerin nasıl bir sonuç vere
ceğini şimdiden kestiremiyorum. Çünkü arka
daşlar bu aletler, kunduracılık, tabaklık, ka
saplık, marangozluk ve saire gibi meslek ve
sanatların icrasında da kullanılan nevilerden ola
bilir. Bağcılık gibi tarım işlerinde kullanılanlar da
vardır. Bunların içinde yaralamada kullanıla
bilecek sivri uçluları da mevcuttur. Aynı za
manda köylerde yaşıyan vatandaşlarımızın da
muhtelif işlerinde kullandıkları bu gibi aletler,
bıçaklar ve sair aletler yardımcı hizmetler gör
mektedirler. 1.8 santimden aşağı <;bwı ^e daha
küçük çapta olan yaralayıcı aletlerin yapımı ve
satımını da men mevzıumun ayrıca esaslı bir tet
kika tâbi tutulması gerekli görülmektedir.
Sonra Polis Yezifc ve Salâhiyet Kanununa
<xöro bir kısmı kesici ve yaralayıcı aletlerin imali
ve satımı yasaktır. Kama ve hançer gibi aletler
bunlardan 18 santimden yukarı olanlar, hakkın
da Türk' (1eza Kanununda cezai müevvide nıev-
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cııttur. IS santimden aşağı olanlar hakkında ce
zai müeyyide yoktur. B u n l a r hakkında yalnız
mâni zabıta tedbiri olarak imal ve satımı yasak
tır. B u n l a r ı »ördüğümüz yerde menetmekteyiz,
toplamaktayız.
Sayın arkadaşlarım, bu yaralayıcı silâhlar
mevzuu üzerinde ötedenberi T ü r k zabıtası çok
hassasiyetle d u r m a k t a ve bunları a r a m a ve topla
ma yetkisini fasılasız k u l l a n m a k t a d ı r . B u n a de
vam etmekteyiz. B u n d a n sonra da devanı edece
ğimize şüphe etmemek lâzımdır. Ancak şunu arzetmek islerim ki, elimizde mevcut olan istatis
tiklere »'öre asayiş üzerinde müessir olan vaka
lar memleketle bilhassa 11)46 nın ilk dört a y m a
nispetle azalmağa başladı. B u n a alınmış olan ted
birlerin bir taraftan tesiri olmakla beraber bir
taraftan ve en mühimini olarak ta memleket ço
cuklarım vaka y a p m a ğ a sevkeden âmillerin yavaş
yavaş ortadan kalkmakta olduğunu göstermesi
itibariyle hayırlı ve ferah verici bir sonuç ola
rak yüksek bilginize arzetınek isterim.
F H l H D U N PİKİM I)ÜK('N T SEL (Bingöl) _
Bıçakların ucu hakkındaki kısma cevap vermedi
niz.
Î Ç L Ş L E l H B A K A N İ Ş Ü K R Ü SfVKMENS Ü E R (Devamla) — B u n u arzettim, bu yarala
yıcı, kesici aletler ki, bıçaklar, b u n l a r tek yüzlü
ve çift yüzlüdür. Çift yüzlüler İtildiğimiz kama
lardır. B u n l a r millî asayiş bakımından yasak
tır. Y a n i 1S santimden yukarı olanlar cezai mü
eyyide altındadır. IS santimden aşağı olanlar ise
b u n l a r ı n men'i emniyet, bakımından
zabıtanın
yetkisine girdiği için men edilmekte ve toplan
maktadır.
Sayın Düşünsel arkadaşımızın işaret buyur
dukları sivri uçlu bıçakların bertaraf edilmesi
mevzuu, hakikaten uzun boylu etüde ihtiyaç gös
teren bir mevzudur. Çünkü bu sivrilerin, muhte
lif sanatlarda kullanılmakta olan aletlerden han
gi sanatta kaç dereceli bir zaviye1 teşkil etmesi
lâzımgeldiği, hangisinin ölümlere sebebiyet ver
dikleri tetkika muhtaçtır. Ancak bu hususta
ilerlemiş olan memleketler mevzuatının da tetkikiyle bir sonuca varılabileceği için şimdiden
bir k a n a a t sahibi değiliz. Tetkiklerimizi y a p 
makta devam ediyoruz, ftğer hakikaten şu za
viyeden fazla, bu zaviyeden fazla sivri uçlu bı
çak yapılmaması memleketimiz için faydalı gör ü l ü v o r ve diğer memleketlerde de ne şekilde
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hareket olunuyorsa biz de tetkik ederek, tetkik
sonucumuzda alınması lâzmıgelen tedbirleri huzu
runuza arzederek, bir k a n u n tasarısı mı lâzımgelir, b u n u y a p m a k suretiyle vazifemizi yapmış olu
ruz.
E E K Î D U N F İ K R Î D Ü Ş Ü N S E L (Bingöl) —
Silâh ve al âtı eariha dediğimiz kesici silâhları,
vasıtaları toplamak h u s u s u n d a H ü k ü m e t i n gay
ret göstermekte olduğunu memnuniyetle görü
yoruz. Yalnız, b u n u kâfi görmüyorum. Çünki,
son zamanlarda, cümleniz dikkat etmişsiniz, bil
hassa İ s t a n b u l ' d a kesici aletlerle, bıçaklarla ika
edilmekte olan c ü r ü m l e r a r t m a k t a d ı r .
Bunun
üzerinde ehemmiyetle d u r m a k lâzıiugelir. Müte
madiyen takib olunur, a r a ş t ı r m a l a r a devam edi
lirse bir çok gençlerin, tehevvürle, ufak bir hid
det neticesi, vaka işlemelerine, c ü r ü m ika etme
lerine mâni olmuş olunur. Bir çok hâdiselerde
görüyoruz ki, bazı yerlerde, bıçakları kullanmak
için, âdeta istekli bir vaziyet hadis oluyor. Bu
olaylar, B a k a n ı n b u y u r d u ğ u şekillerde de olabi
lir: Evet, m u t f a k bıçağı ile de bu suçlar işlene
bilir. H e r h a n g i bir şişle de yapılabilir. Meselâ
et pişirmek için kullanılan şişlerle de suç ika
edilebilir. Gazetede gördüm, böyle bir vaka ol
muştur. B i r a d a m karısını bu şişlerle 10 kere
şişlemiştir.
(Gülüşmeler). Denizli'de böyle bir
hâdise olmuş.
Lâkin, b u n l a r bu gibi v u k u a t ı n muayyen bir
silâhla, muayyen bir şekilde olması, u m u m i ka
idelerinden bizi uzaklaştıramaz. Umumi kaide
ş u d u r : Kaabil olduğu kadar c ü r ü m ikaı için, sırf
bıçak taşımak için yapılmakta olan bıçakların
toplanması temin edilmelidir.
Bazı yerlerde bunlar sureti mahsusada ya
pılmaktadır. Yoksa, alelıtlak bir bıçakla, ekmek
biçağı ile bu suçların olduğu n a d i r d i r . Sureti
mahsusada bıçak imaledilmektedir.
B u noktada tehlikeli d u r u m , İS santim mese
lesidir. Yargıtay, 18 santimden ibaret olan bı
çakların (.'eza K a n u n u n d a 549 ncu madesindc
yazılı b ü y ü k alâtı eariha şümulüne girmediğini
t esb i t etmiştir. Bu, 18 santimden dun olan bı
çakların yapılmasına mesağ verilmiş gibi bir va
ziyet ihdas (»diyor. B u n d a 18 santim dâhildir.
Halbuki bu da tehlikeli bir d u r u m d u r . IS san
timlik bıçakla da bu cürümlerin envai ika edilir.
H a t t â , zannederim ki, İstanbul vesair muhit
lerde görülmekte olan bıçakların çoğu 18 san
timden d u n olan bıçaklardır,
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Onun için sivri uçlu bıçaklarla, yuvarlak
uçlu bıçakların cürüm ikaı hususunda çok baş
ka başka vaziyetler husule getireceğini de dü
şünmek lâzımdır. Çünkü, ucu yuvarlak olan bı
çak veya makasla cürüm ikaı zor olur ve feve
ran! ı vaziyetlerde, mümkün olduğu kadar, hâ
disenin vukuuna mâni olur. Halbuki sivri uçlu
bıçaklar, hattâ ekmek bıçakları değil de »üzerinde
daimî surette taşınan bıçaklarla suç işlemek bayağ, bir takım gençler için, âdeta iradesine sahip
olamıyacak vaziyetler vücude getirebilir.
Nitekim tabanca taşımak da suç işleme husu
sunda âdeta tahrikkâr bir vaziyet vücude geti
rebilir. lUnaenaleyh, bendeniz, Hükümetin bu
hususta yapmakta olduğunu söylediği tetkikatı
1esri etmesini, çabuklaştırmasını lüzumlu görü
yorum.
Bu tetkikat, demokratik memleketlerde şöy
ledir, böyledir diye, hallolunacak konulardan de
ğildir diye uzatılmamalıdır. Bu iş, memleketin
ihtiyacına uygun olarak bize emniyet edilmiş
olan cemiyet üzerinde esaslı surette tetkik edi
lerek suç işleme vasıtalarını memleket çocukla
rını elinden almak için ne gibi bir gayret sarfedilmek kaabilse. Hükümetin bu gayreti sarfet-
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meşini ve tetkikatını hızlandırmasını ve bil
hassa silâh toplama işine, bıçak toplama işine
arasız, fasılasız devam edilerek bu takibi bütün
vilâyetlerde, yalnız on vilâyette değil, tahsisen
sıkı yönetim mıntakası olan İstanbul'da sıkı bir
şekilde takip edilmesini elzem görüyorum.
Gerçi, Bakan, suç azalıyor, buyurdular. Çok
temenni ederim, bütün dünyada suç dalgası art
maktadır. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde
Fransız Sıhhat Bakanlığının bir
mütalâasını
okudum. Bunun karşısında bütün dünya tedbir
alıyor, bizim de esaslı tedbir almamız lâzımgelir.
Fransız Sağlık Bakanlığının yayınladığı ra
porda şöyle deniliyor :
Fransa, dünyanın en alkolik bir memleketi
dir. Harbin sona ermesi dolayısiyle alkolizmin eıı
fazla arttığı ve en fazla içki istihlâk eden yerin
orası olduğu zikrediliyor, cürümlerin artmış ol
ması da sarhoşluğa atfedilmektedir.
Yani konu üzerinde, her bakımdan, gerek
Adalet Bakanlığı, gerek cerainı takibi bakımın
dan, Suçüstü Kanununun tatbiki bakımından,
Sağlık Bakanlığı bakımından Hükümetçe konu
nun enine, boyuna işlemesini elzem görüyorum.
BAŞKAN —• Gündeme geçiyoruz.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Takip ve tahsiline imkân
görülemiyen
187 016 lira 81 kuruşun silinmesine ve 357 lira
61 kuruşun da affına dair Başbakanlık tezkeresi
ve Bütçe Komisyonu raporu (3/103) [IJ
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var mı
efendim? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Ftnıiyenler... Rapor kabul edilmiştir.
2. — Afyon Karahisar Milletvekili
Kemal
Özçoban'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması, hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/95) [2J
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var mı
IJ 135 sayılı basmayuzı tutanağın

sonunda-

2) 137 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

efendim? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Ağrı Milletvekili
Müştak
Aktan'in
Milletvekilliği
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/96) [IJ
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Rapor hakknda mütalâa var
mı.'. Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.
1. —• Bursa Milletvekili
Dr. M. Talât Simcr'in Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve, Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3/57) [ 21

dır.

1] 138 sayılı basmayuzı tutanağın

sonunda-

dır.

dır.

|2] 139 sayılı basmayazı, tutanağın
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(Rapor okundu.)
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var
mı?.. Raporu oya arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5. — Çanakkale Milletvekili
Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazhğıntn kal
dırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
kurulan
Karma Komisyon raporu (3/73) |T|
(Rapor okundu.)
BAŞKAN —- Rapor hakkında mütalâa var
mı?.. Raporu oya arzediyorum. Kabul edenler..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6'. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğhi'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi
ve
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
kurulan
Karma Komisyon raporu (3/97) [2]
(Rapor okundu.)
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var
mı? Raporu oya arzediyorum. Kabul edenler
işaret buyursun... Etmiyenler... Rapor kabul
edilmiştir.
7. — Urfa Milletvekili Razi Soy er'in,
Ğu
leman Kromlarını keşfeden
Abdullah
Hüsrev
Ğuleman'a ikramiye verilmesi hakkında kanun
teklifi ve Ekonomi ve Bütçe Komisyonları ra
porları (2/27) [3]
BAŞKAN — İkinci müzakeresidir.
maddeyi oya arzediyorum.

Birinci.

Ğuleman kromlarını keşfeden Yüksek Mühendis
. Abdullah Hüsrev Ğuleman'a ikramiye verilmesi
hakkında
MADDE 1. — Ğuleman Krom madenini keş
fetmiş olan Yüksek Mühendis Abdullah Hüsrev
Guİeman'a 4268 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi
hükümleri dairesinde bir ikramiye verilir.
11 110 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

dır.
[2] 141 sayılı basmayazı

tutanağın

sonunda-
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BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul, edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka
imi edilmiştir.
8. — Ankara'da
îsmetpaşa mahallesi Vluçınar sokağında 25 numaralı evin üst katında
oturan Bedia Tokçaer'in hükümlü olduğu ecza
sının affına dair Adalet Komisyonu
raporu
(5/60) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı?
EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Efen
dim; izin verirseniz Adalet Komisyonundan
bir sual soracağım:
Şimdi müzakere konusu edilen af tasarısı
nın gerekçesinde; isnat edilen fiili yapmaya
teşebbüs eden şahsa bu fiilinde yardım eden
ebe Refika'dan bahsedilmektedir. Fakat Re
fika'nın bu suç hakkında mahkemece bir karar
verilmiş olup olmadığını ve verilmişse bu ka
rarın infaz edilip edilmediğini Komisyon maz
batasından öğrenmek kaabil olmadı. Bunu, bil
dirirlerse aydınlanmış olacağız, ondan sonra ge
rekirse bazı mâruzâtta bulunacağım.
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI RAİF
KARADENİZ (Trabzon) — Efendim sözcü ar
kadaşımız rahatsız olduğu için bugün hazır de
ğillerdir. Müsaade buyurursanız Encümenin noktai nazarını burada bendeniz arzedeyim.
Arkadaşımın sorduğu sual ebe kadın hakkın
da bir ceza verilip verilmediğidir. Ebe kadın
hakkında bir sene 9 ay on gün olmak üzere ay
rıca ceza verilmiştir ve bunun affı talep cdil-

dır.
[3] Birinci görüşülmesi
tanağındadır.

[1] 161 sayılı basmayazı tutanağın

62 nci birleşim tudır.
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meıuektedir. Sadece bu affı talep edilen, Bedia Tokçaer hakkında verilmiş olan 8 aylık ha
pis cezasıdır.
Bu münasebetle kürsüye kadar gelmiş iken
burada gerekçe mazbatası okunmadığına göre ni
çin bu affı talep ettiğimizi ve yüksek heyetini
zin tasvibine arzettiğiıuizi kısaca arzedeyim:
Bedia Tokçaer, aralarında nikâh rabıtası olmıyan Zâfir Tokçaer'le münasebette bulunuyor.
Bu münasebetten bir çocukları dünyaya geliyor.
Bir müddet sonra, bu çocuğun doğumundan son
ra, ikinci bir çocuğa hâmile kalıyor. Bunun üze
rine kocasının, tâbiri diğerle aralarında nikâh
rabıtası bulunmadığı için, beraber yaşadığı şah
sın bir arkadaşının delâleti ile bu ebe hanıma
müracaat ediyor. Bu ebe hanım çocuğu düşür
mek için bazı tertibat alıyor. Fakat bunlarla
çocuk, düşmüyor. Nihayet iş doktoro intikal
ediyor. Numune hastanesi nisaiye mütehassısı
işe vaziyed ediyor ve kadını kurtarıyor. Düşürülmiye teşebbüs edilen çocuk ta normal zama
nını doldurduktan sonra dünyaya geliyor. Bun
dan sonra üçüncü bir çocuğu daha oluyor. Son
ra Zâfir denilen bu zat ile evleniyorlar, meşru
bir aile meydana gelmiş bulunuyor. Fakat ne
yazık ki, Bedia Tokçaer bundan sonra vereme
müptelâ oluyor. Ceza infaz edileceği zaman bir
rapor ibraz ediyor. Raporda doktorlar diyor
lar ki, eğer bu kadın hapisaneye giderse, bunun
marazı şiddetlenir ve gayrikabili tedavi bir
hal alır. Bu itibarla cezayı tecil etmek lâzımgelir. Bunun üzerine kadıncağız, bir dilekçe ile
Dilekçe Komisyonuna müracaat ediyor. Evet
ben, diyor, bir hata işledim, fakat Zâfir denilen
şahısla evlenecektim. Nüfus kayıtlarında evli
göründüğü için bu muameleyi tashih edemedik?
Bu tashih edildikten sonra evlenecektik. Ben
fakir bir kadınım, Zâfir de fakirdi. Bir çocuk
olmuştu, başka çocuklarımız da vardı. Bundan
dolayı artık bakamıyacağım diye böyle bir ha
ta işledim. Şimdi sekiz ay hapiste yatarsam
bu çocuklar küçük yaştadır, bunlara kim ba
kacak?
Diğer taraftan kocası da Millî Mücadeleye iş
tirak etmiş, muharebelere girmiş ikinci derece
üzerinden maluliyet maaşı ile de tekaüt edilmiş
tir, bu bile bakılmağa muhtaçtır, evde başka kim
semiz yoktur, ben de veremim. Artık ceza ise,
biz kendimiz cezamızı çekmiş oluyoruz. Bizi af
fedin, diyor.
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Dilekçe Komisyonu bu talebi yerinde bulu
yor ve Adalet Komisyonuna; siz de münasip
görürseniz Kamutaya arzedin diye bize gönde
riyor. Biz de tetkik ediyoruz, hâdise nevi şah
sına münhasır Bir hâdise olduğu için affa lâyik
görüyoruz ve Yüksek tasvibinize arzediyoruz.
Bunun hukuku, kanunu yoktur. Yalnız Büyük
Meclisin âtifetinden ibaret olacaktır. Takdir
Yüksek Heyetinizindir. (Doğru sesleri).
EMİN HALÎM ERGUN (Ankara) — Efen
dim, esas itibariyle affı istenen kadının affı hak
kındaki mucip sebeplere itirazım yok. Yalnız,
vaziyette adalet hislerime uymıyan bir taraf
gördüm.
Bu Bedia nammdaki kadının af sebepleri
arasında yalnız şahsına münhasır olan hastalık
tek sebep olarak gösterilmemiştir. Ancak, kadı
nın sonradan evlenmiş olması, çocuğun düşmiyerek doğmuş bulunması gibi diğer sebepler de bu
sebeple ilâve edilmiştir.
Şimdi, çocuğunu düşürmeğe teşebbüs eden ka
dının cezasının affını komisyon teklif ediyor.
Amma bunun bu fiiline yardım ettiği için ceza gö
ren diğer bir vatandaşımızın cezasının infazı lâzımgelmektedir.
Ortada adalete ve atıfet kaidelerine uymayan
bir durum gördüğüm için nazarı dikkatinizi celbediyorum. Benim arzetmek istediğim mesele;
esas fail affedilmektedir, af kanunu için talep de
şart değildir, esas fail effedildikten sonra buna
yardımcı olan ve meslek ve sanatını bu uğurda
kullandığı için esas failden daha fazla ceza ve
rilmiş bulunan diğer bir kadın hakkında aynı
suçtan dolayı mahkûm olduğu cezanın infazı yo
luna gitmek de bir aykırılık var gibi geldi bana.
Binaenaleyh ben bu işin daha ziyade şumullendirerek her ikisinin birden affı lâzımgelir diye*
düşündüm. Ve bu itibarla sizleri rahatsız ettim.
bir önerge takdim ediyorum, kabulünü istirham
ederim.
BAŞKAN —• Maddelere geçilmesini oyunu
za arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Ankara'da İsmetpaşa mahallesinde Uluçmar so
kak 25 numaralı evin üst katında oturan Bedia
Tokcaer'in hükümlü olduğu cezasının affına dair
kanun
MADDE 1. — Ankara'da îsmetpaşa mahalle-
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sinde Uluçınar sokak 25 numaralı evin üst katın
da oturan aslan İstanbullu ve 1334 doğumlu Bedia Tokçaer'in Ankara Asliye Ceza Yargıçlığın
dan verilip kesinleşen sekiz ay hapis cezası affedilmiştir,
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? (Yok sesleri) O halde bir önerge var
okutuyorum.

dığı için akibeti fena olacaktır.
Ebeye gelince, ebe hakkında hafifletici, affe
dici, sebep görmüyoruz.
"BAŞKAN — Ebenin de affedilmesi hakkın
daki önergeyi oya arzediyorum. Kabul edenler.,..
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Maddeyi olduğu gibi. oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.,

Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen aftan ebeninde istifade ettirilmesini arz ve teklif ederim.
Ankara
Emin Halim Erğun

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KAlF
KAEADENİZ (Trabzon) — Çocuk düşürmeğe
teşebbüs bizatihi bir suçtur ve bu suçun işlen
memesi için mevcut tedbirleri gevşetmiyoruz, biz,
suçun faili bakımından bu cezayı çektirmiyelim
diyoruz, mahkûmiyetin, hukuki neticeleri baki
dir, yalnız henüz infaz edilmemiş olan sekiz ay
için bu kadını hapse atmıyalım diyoruz. Çünkü
çocuklar bakımsız kalacaktır ve vereme yakalan-

....>...

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..,.
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Tasarının birinci görüşülmesi
bitmiştir.
Gündemde görüşülecek başka bir şey kalma
mıştır. Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak
üzere Birleşime son veriyorum.

<>&<

Kapanma saati : 15, 45

...<....

S. Sayısı: 135
Takip ve tahsiline imkân görülemiyen (187 016) lira
(84) kuruşun silinmesine ve (357) lira (64) kuruşun
da affına dair Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe
Komisyonu raporu (3/103)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 77 - 52, 6/1037

12 . IV . 1947

Büyük Millet Meclisi

Başkanlığına

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı Genel Muhasehe Kanununun 133 ncü maddesi gere
ğince terkinine Malî Müşavere Komisyonunca karar verilen 187 016 lira 84 kuruşla aynı kanunun 131
nci maddesine göre affı lâzımgelcn 357 lira 64 kuruşa ait cetvelin gereği yapılmak üzere ilişik olarak
sunulduğunu arzeylerim.
Başhakan
R. Pekcr

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 3/103
Karar No. 75

15 .V . 1947
Yüksek Başkanlığa

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı
Genel Muhasehe Kanununun 133 ncü maddesi
gereğince terkinine Malî Müşavere Komisyo
nunca karar verilen 187 016 lira 84 kuruşla aynı
Kanunun 131 nci maddesine göre affı lâzımgelcn
357 lira 64 kuruş hakkında gerekli işlemin yapıl
masına dair Yüksek Meclise sunulmuş olan Başhakanhğm 12 . IV . 1047 tarihli ve 6/1037 sayılı
tezkeresi Komisyonumuza havale edilmekle Ma
liye Bakanlığı adına yetkili temsilcileri hazır ol
duğu halde incelenip görüşüldü.
Genel Muhasehe Kanununun 133 ncü madde
si, müc.hir ve zaruri sehepler dolayısıyla takip ve
tahsiline mahal veya imkân görülemeyen zimmet
lerin terkininin, Malî Müşavere Encümeninin
mütalâası alındıktan sonra. Büyük Millet Mec
lisine arzolunacağı ve aynı kanunun 131 nci
maddesi dahi ayniyat ve nakit muhasipleriyle
varidat ve tediyatta alâkadar memurların zim
metlerinin terkini hakkında vâki olacak taleple
rin yine Malî Müşavere Encümenince tetkik edi
lerek ittihaz edilecek kararın Maliye Bakanlığı
na bildirilmesini zikretmektedir. Genel Muha

sehe Kanununun hu iki hükmünden 133 ncü mad
de gereğince ilişik defterde yazılı ve toplamı
187 016 lira 84 kuruştan ibaret bulunan çeşitli
zimmetlerin silinmesi ve 131 nci maddeye göre
sayman ve diğer memurlara zimmet tahakkuk
ettirilen 357 lira 64 kuruşun affı hakkındaki
konuları Komisyonumuzca incelenmiş ve her
hirinin hizasında yazılı gerekçeleri yerinde gö
rülerek bu zimmetlerin silinmesi ve affı Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür.
Kamutay'm tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Başkan
Diyarbakır
Edirne
G. Ekin
M. N. Gündüzalp
Af yan K.
Ankara
M. Aşk ar
C. Gölet
Diyarbakır
Balıkesir
Ş. Uluğ
E. Altan
Kastamonu
M. Akalın

Bu rapor Sözcü
sü Bursa Mil
letvekili
8. T. Arsal
Aydın
U. Alpman
İzmir
S. Dikmen
Yozgad

S. îçöz

Malî Müşavere Komisyonunca 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun

Terkinine karar
verilen paraSıra nın miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

2 00 ödünç para

Ahmet

1927

Ahmet Hamdi

67 31 Aylık fazlası

1943

Nazmı Yalçmer

20 50 Avans

1933

Memduh

29 52 Aylık fazlası

1938

Saffet

1340

Salâhattin

1934

Yüzbaşı Fahri

1937

Kâtip Bedia

1928

Emin

1928

Muammer öke

8 00 Meçhul

168 95 Avans

13 58 Aylık fazlası
9

Borçlunun adı

1931

128 48 Muhtelif

379 06 Avans

>

133

10

18 79

11

13 59 Zimmet

1928

İsmail Enis

12

10 29 Aylık fazlası

1941

Ahmet

1943

Meçhul

1330

Limanyan Ağabas, Kabakçiyan ve arkadaşları

13

14

2 22 Meçhul

237 54 İhale asarı

( S. Sayısı: 135 )

ncü maddesi

gereğince terkinine

karar

verilen

Terkin isteğinde
bulunan yer
Niksar Malmüdürlüğü
D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü

paralara

ait

cetveldir*

Terkin kararının Özeti
Borçlunun âciz halinde olması, malı ve geliri bulunmaması hasebiyle tahsi
line imkân görülememiştir.
Ambar açığı, elbise bedeli ve tazminattan doğma olup Samsun - Sivas Demir
yolu inşaat Müdürlüğü eski memurlarından Ahmet Hamdi'den aranılan bu
paranın adı geçenin durumunun tesbit edilememesi, taşıtlı ve taşıtsız malı
olup olmadığının bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Ankara Def.

Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiş vo
kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçildiğinden terkini
zaruri bulunmuştur.

Ulaştırma Bakanlığı

Borçlunun ölmesi, malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsiline
lememiştir.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir.
Alacağın hakiki mahiyetinin bilinemesi, zamanaşımı süresinin dolması ve
borcu tevsik eder hiçbir belge olmaması hasebiyle kovuşturulmasına ve tah
siline imkân görülememiştir.

G. ve T. B. Saymanlık
Müdürlüğü

imkân görü

17 ncı Tümen Saymanlığı

Devlet hizmetine sarfedilen bu paraya ait belgenin zelzele felâketi sıra
sında kaybolması hasebiyle mahsup ve tahsiline imkân görülemediğinden ter
kini zaruri bulunmuştur.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun
memiştir.

Saray Malmüdürlüğü

Bu alacağa ait belgenin Hükümet konağı yangınında yanması ve kovuştu
rulmasmdan 4353 sayılı Kanun mucibince vazgeçilmesi hasebiyle zaruri gö
rülmüştür.

istanbul Def.

Mülga Seyrisefain İdaresinden devredilen bu alacağı borçlunun zaman
aşımı ileri sürerek ödememesi ve kovuşturulmasmda bir fayda görülememesı
hasebiyle terkinine karar verilmiştir.

D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü

Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasetrîyle terkini zaruri
müştür.

İstanbul Def.

»

tesbit

edilememesinden

»

İzmir Def.

Satış bedeli adiyle hesaplara alınmış
ait olduğu tesbit edilemediğinden
memiştir.

Yozgad Def.

Borçluların kayıp kişilerden olması
ne mahal ve imkân görülemiemiştir.
( S. Sayısı: 135).

tahsiline imkân

»

>

görüle

göfül-

>

olan bu alacağın hangi yıla ve kime .
tahsiline mahal ve imkân görüle
• ,
hasebiyle kovuşturulmasına ve tahsili

.-^-4

Terkinine karar
verilen para
nın miktarı
Sıra
K.
No.
Lira

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara almd ığı
tarih

Borçlunun adı

1938

Haliloğlu Mustafa

94 Aylık fazlası

1940

Nihat Uras

16

52

»

»

1939

Sadık yücel

18

29

64

»

»

1932

Sabri

19

»
»
15 30
4 22 Ücret fazlası

1938
1938

Osman
Emin Evin

İhtilas

1927

Tahsildar Ali ve ve tah
sil memuru Agâh

6 61 Aylık fazlası

1945

Ahmet Konu

1939

Osman Talıir

1945

Avramoğlu Marko

1930

Odacı İbrahim

15

4 45

16

4

17

20
21

22
23
24

25

2 009 75

24 47

iaşe bedeli

»

»

709 59 Çalınan fotinbağı bedeli

6 00 Muşamba bedeli

26

41 83 Avans

1929

İsmail

27

12 20 Avans

1926

Şükrü

1930

Malmüdürü ölü İbrahim

uhtelif

Muhtelif

1337

Panayot Dimitri

İ93İ

ÎTakkı ve Salih

1928

Mehmet Lûtfi

1944

Talât Örke

28

29

30

31

104 52 İdare hesabından.

3 282 20 Muhtelif

466 27 Ödünç para

93 41

>

»

32

5

Saat bedeli

83

1 24 Aylık fazlası

{ S. Sayısı : 135 ).

Terkin isteğinde .
bulunan yer

Borçlunun aciz halinde bulunması ve kovuşturulmasında bir fayda görü
lememeği hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden ve kovuşturulmasından 4353
sayılı Kanun gereğince vazgeçilmesine binaen terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması, veresesinin mirasını reddetmeleri
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
»
»
»
»

İstanbul Def.
»

Terkin kararının özeti

*»

izmir Def.

istanbul Def.
»
»

Borçlunun ve vârisinin hiçbir mal bırakmadan
imkân görülememiştir.

ölmeleri hasebiyle tahsiline

Erbaa Mal. Md.

Borçlulardan Ali'nin durumunun tesbit edilememesi, Agâh'm hiçbir mal
bırakmadan ölmesi, veresesinin mirası reddeylemeleri hasabiyle tahsiline
imkân görülememiştir.

istanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden terkini cihetine
gidilmiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi . ve vârisi de olmaması hasebiyle
tahsiline mahal ve imkân görülememiştiir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülemiyen
bu alacağın 4353 sayılı Kanun gereğince de kovuşturulmasından vaz geçil
miş olmasına binaen terkini cihetine gidilmiştir.

Ulaştırma Bakanlığı
istanbul Giriş Gümrü
ğü Saymanlığı
D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
,»

»

»

istanbul Def.
Aydın Def.

Borçlunun mal ve mirasçı bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve
imkân görülememiştiir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesine binaen
dilmiştir.
Hükme bağlanan bu alacağın borçlunun mal ve mirasçı
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Yanlış yıl bütçesinden tediye ve mahsup edilmesinden
rılan bu paranın görülen Devlet hizmeti mukabilinde
tesbit edilmesine binaen tahsiline mahal görülmemiştir.

terkini cihetine gi
bırakmadan

ölmesi

dolayı zimmet çıka
ödenmiş olduğunun

İskenderun Mal. Md.

Mülga Hatay Devletinden devredilen bu alacağın borçlulardan bir kısmının
millî hudutlarımız haricine gitmeleri ve durumlarının bilinmemesi ve
bir kısmı borçlularının da kimler olduğunun tesbit edilmemesi hasebiyle tah
siline mahal veya imkân görülememiştir.

İstanbul Def.

Mülga Eytam Sandığından devredilen bu zimmetin borçlunun kayıp ki
şilerden olması ve hiçbir malı bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
Borçluların hiçbir malları olmadığı ve aciz halinde bulundukları tesbit
edilmiş olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasın
dan 4353 sayilı Kanun gereğince vazgeçilmiştir.

Kütahya Def,

t). Demiryolları Geilel
Müdürlüğü
İstanbul Def.

Borçlunun durumunun
lememiştir.

tesbit edilememesinden

( S. Sayısı: 135 \

tahsiline

imkân

görü

terkinine karar
verilen para
Sıra
nın miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

34

3 366

63

Gasp

1930

ölü şâkî İsmail

35

25

32

Fazla tediye

1928

Bürhanettin

36

66

Yanan para
»
»

1942

37

4
964

1944

Emin Nurettin
Yoktur.

38

50

Yanan pul bedeli

1944

Hayati Kekin

39

145

64

Zimmet

40

39

75

Aylık fazlası

41
42

4 66
14 183 40

Satış bedeli

1341

43

88

46

İhale aşarı

1306

Mehmet, Andunakı ve Harito

44

3 000

00

idare hesabından

1936

Eski malmüdürü İsmail

45

45

30

Aylık fazlası

1930

Eski polis memuru Şefik

46

129

76

Çalınan para

1945

Boçrlusu meçhul

47

42

58

Meçhul

1930

Fatma Servet

ödünç para

1930

Ilâtemi

48

58

121 08

»

1339 - 1340

»

( S. Sayısı : 135 )

Kasım

1931

Refik Mail

1929

Osman
Salihoğlu Ömer

Terkin isteğinde
bulunan yer
Hakkâri Def.
İzmir Def.
İstanbul Def.
Ulaştırma Bakanlığı

Afyon Def.
D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
İstanbul Def.
Kastamonu Def.

İçel Def.

Hekimhan Malmüdürliiğü

Kütahya Def.
Merzifon Mnt. Lv.
amirliği Saymanlığı
Seyhan Def.
İstanbul Def.

Terkin kararının özeti
Tahsildar Mehmet'ten gaspedilen bu paranın şakinin öldürülmesi ve hiçbir
malı olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Borçlunun
durumu
tesbit
edilemediğinden
tahsiline
imkân görü
lememiştir.
•»
»
»
»
»
Buldan'm Güney Bucağında 11 . X . 1044 gecesi çıkan yangında kasa da
yandığı ve yanma işinde hiçbir kimsenin kusuru bulunmadığı anlaşılmasına
binaen terkini cihetine gidilmiştir.
12 . XI . 1944 tarihinde Adalet binası yangınında yanması ve yanma işinde
Hayati'nin kusuru bulunmaması hasebiyle terkinine karar verilmiştir.
1330 - 1340 yıllarında zimmete geçirilen bu alacağın tahsiline hüküm alınmış
ise de borçlunun durumu tesbit edilemediğinden kovuşturmadan bir netice
alınamadığından terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun ölmesi, malı ve vârisi bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
Borçlunun durumu tebit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
Bu para 1341 yılında Daday ilçesinde Salihoğlu Ömer'e 25 000 liraya satı
lan taşıtsız mal bedelinden bakiyedir. Adı geçenin malları bu borçtan do
layı satılarak tutarı zimmetine mahsup edilmiş ise de 14 183 lira 40 ku
ruşun borrçlunun ölmesi veresesinin mirasını reddetmesi ve esasen hiçbir
mal bırakmamış olması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
1306 yılma ait ihale aşarı borçlarından arta kalan bu paranın Mehmet,
Andonaki ve Harito'nun durumlarının tesbit edilememesi ve esasen alacağı
tevsik eder belgenin de bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
Bu para 4 Mart 1936 tarihinde emanetten reddiyat suretiyle özel idareye
verilip alındısı gösteril em em esinden Sayıştayca saymana borç çıkarılmış
tır. Paranın özel idarece alındığı tevsik edilmiş ise de zamanaşımı sebebiyle
zimmetin
iadei muhakeme suretiyle kaldırılmasına imkân görülememiş
ve saymandan tahsiline de mahal bulunmadığından terkinine karar ve
rilmiştir.
Borçlunun ölmesi veresesinin durumlarının tesbit edilememesi hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
Kasaya anahtar uydurulmak suretiyle çalınmış olan bu paranın yapılan
sıkı araştırma ve soruşturmaya rağmen kimler tarafından çalındığının
tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiştir.
Kaldırılan Eytam sandığından devredilen bu alacak Adapazarı İcrasmca
tahsil olunrak İstanbul İcrasına gönderilmiş ise de dosyasının İstanbul
Adalet binası yangınında yanması, Adapazarı İcrasına ait kayıtların da
depremde ziyaa uğraması hasebiyle zimmet kaydının kapatılmasına imkân
görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir.
( S. Sayısı : 135 )
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Terkinine karar
verilen paraSıra
nın miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nevi

49

19 635

70

Taviz

50

34

42

Noksan
doğma

51

157

66

Avans

52

278

53

çıkan

paradan

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

1340

Borçluları meçhul

1935-1936

Veznedar Bahattin

1928

Teğmen Abidin Nafiz

4.5 Kasar bedeli

1929

Kohler

4

14 Aylık fazlası

1935

Cevdet

54

57

93 Ambar açığı

1933

Muhsin

55
56

8 73
21

1936
1933

Zeki Timur
Ziya

57

61

125-1926

Ali

58

116

34

1931

Mustafa Celâl ettin

59

15 482

34

Elbise bedeli
fazlası
Muhtelif

60

4 922

62

Zimmet

1926

Alioğlu Adnan

61

5

Kitap bedeli

1928

Zeynelabidin

62

8

64 Aylık fazlası

1941

Rahmi Balgan

63

13

66

1937

Ayşe

64

11 53

1928

Celâlettin

Avans
Aylık fazlası

87 Fiyat farkı

»

ve aylık

Çeşitli tarihlere ait

»

Saat bedeli
( S. Sayısı : 135 )

Muhtelif eşhas

9Terkin isteğinde
bulunan yer
İstanbul Def.

Nazimiye Mal. Md.

istanbul Def.
D. Demiryolları Genel

Müdürlüğü

Terkin kararının özeti
Çatalca Malsandığı tevziat hesabında kayıtlı bu paranın müstenidi belge
bulunamadığından kimlere ait olduğu tesbit edilemediği gibi tahsili için de
kovuşturulmasına imkân görülemediğinden terkinine karar verilmiştir.
1935 ve 1936 yıllarında Darphane ve Damga Matbaasına gönderilen gü
müş paralardan noksan çıktığından bahsiyle zimmete alman bu alacağın
borçlunun rızasiyle ödememesi ve noksan gönderildiğinin tevsik edileme
mesinden hükmen tahsili cihetine de gidilmemesi hasebiyle terkinine ka
rar verilmiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülmediğinden terkinine karar
verilmiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisi olmaması hasebiyle tah
siline imkân görülmemiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülmemesinden terkini cihetine
gidilmiştir.

Ankara Okullar Say
manlığı
Trabzon Def.
D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
Borçlunun aciz halinde bulunmakta iken izini kaybetmesi hasebiyle tahsi
line imkân görülmemiştir.
Borçlunun hiçbir malı olmaması ve ileride mal edinmesi imkânı da görü
lememeği hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Mülga Anadolu - Bağdat Demiryolları İdaresinden devredilen ve (54 sahifeden ibraet terkin cetvelinde isimleri ve borç miktarları yazılı bulunan
eşhastan aranılan bu paranın müstenidi hiçbir belge olmadığı gibi borçlu
ların kimler olduğunun da sicilleri bulunmamasından tesbit edilemediğin
den tahsiline imkân görülememiş ve hesaplara alındığı tarihlere nazaran
zamanaşımı süresini de doldurmuş olduğundan terkini .cihetine gidilmiştir.
Kaldırılan Anadolu - Bağdat Demiryolları İdaresi eski memurlarından
Adnan'ın sahte çekle almış olduğu bu paranın tahsili kovuşturulmuş ise
de borçlunun diğer bir suçundan dolayı mahkûmiyetini bitirdikten sonra
izini kaybetmesi ve yıllardanberi yapılan kovuşturmanın neticesiz kal
ması ve namına kayıtlı hiçbir malı da bulunmaması hasebiyle terkini zaruri
görülmüştür.

Ulaştırma Bakanlığı
îstanbul Def.
D. Demiryolları Genel

Müdürlüğü

Borçlunun borcunu kabuul etmemesi .ve zamanaşımı süresini doldurmuş
olmasından hükmen de tahsiline imkân görülmemesi hasebiyle terkini ciheti
ne gidilmiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ve çok borçlu olarak öldüğünün hükmen
sabit bulunması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve kovuşturmaya devamdan 4353
sayılı Kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir.
Borçlunun ölmesi, vârislerinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
( S. Sayısı : 135 )

- 1 0 Terkinine karar
verilen para
nın miktarı
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

546

34

îhale aşan

1306

Halil oelu îbrahim

37

99

Aylık fazlası

1932

Ahmet .ilamdı

1931
1930

Emin
Cafer

21 67

»

7

74

»

957

77

Zimmet

1338

5

45

ödünç para

1931

Ayet

950

30

İdare hesabından

1930

Rahmi

40

42

ödünç para

1930

Etem Ruhi

30 000

Alacak

.1339

573

Zimmet

Meçhul

( S. Sayısı : 135 )

İsmail Hakkı Oskay

Mihalftki Eksanti

Ke.zacı Asım veya Sami

— 11 —

Terkin isteğinde
buluna!1 yer

Terkin kararının özeti

Burdur Def.

1306 yılında noksan teminatla ihale edilen Aşardan doğma bu paranın borçlu
dan tahsiline imkân «örülememesi üzerine noksan teminatla ihale yapan
lar hakkında kovuşturulma yapıldığı ve fakat bu kovuşturmanın da neti
cesiz kaldığı anlaşılmış, 56 yıl evveline ait bulunan bu alacağın takibinde
Hazine menfaati görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir.

G. vo T. B. Saymanlık
Müdürlüğü

Borçlunun durumunun tosbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş
ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturulmasından vazgeçildiğinden ter
kini cihetine gidilmiştir.
»
»
»
»
»

Ankara Def.
îstanbul Def.
Ulaştırma Bakanlığı

İstanbul Def.
7 nei Kor Saymanlığı

Borçlunun çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
1338 yılında ihtilas suretiyle zimmete
geçirilen bu paranın borçlunun
hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mirasını reddetmesi hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir.
Mülga Seyrisefain idaresinden devredilen bu alacağın Ayet'in zamanaşımı
ileri sürerek ödememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Kor Saymanlığının 1930 yılı idare hesabının Sayıştayea yargılanması sonun
da evrakı müspite gösterilememesindeu dolayı Sayman Etem Ruhi'ye borç
çıkarılan 950 lira 30 kuruşun Devlet hizmetine Ödendiği ve istihkak sahibine
verildiği tevsik edilmiş ise de zamanaşımı sebebiyle muhakemenin iadesi su
retiyle zimmetin kaldırılamadığı anlaşılmış ve tahsiline mahal olmaması ba
kınımdan terkini cihetine gidilmiştir.

Ankara Def.

Eytam sandığından devredilen bu alacağın borçlunun durumunun tesbit
edilememesi ve kefili hakkında kovuşturmanın da zamanaşımı sebebiyle H?«
zine aleyhinde neticelenmesinden terkini cihetine gidilmiştir.

İstanbul Def.

1339 yılında vâris bırakmadan ölen Mihalâki Eksanti adındaki şahsın Milas'
taki zımpara madenlerinin devir ve ferağından dolayı Alman tebaasında!:
Alber Kişke ile Sosyete Kornersı'yel'e Entiriyal Anonim Şirketinden 30 000
lira alacağı bulunduğu ve bu paranın Hazineye intikali gerektiği ihbar olun
ması üzerine tahsilinde kaydı kapatılmak üzere sözü geçen para Mihalâki Ek
santi adına zimmete alınmıştır.
Yapılan kovuşturmaya rağmen borçlulardan Alber Kişke'nin durumunun
tesbit edilememesi ve diğer borçlu şirketin feshedilmiş o'ması ve mümes
sillerinin kimler olduğunun bilinememesi hasebiyle paramı; tahsiline im
kân görülememiştir.
22 yıldanberi kovuşturulan ve fakat bundan sonra kovuşturulmasmda da
Hazine menfaati görülemiyen sözü geçen paranın terkini cihetine gidilmesi
zaruri bulunmuştur.

Hozat Mal. Md.

Mülga Eytam sandığından devredilen zimmetler arasında bulunan (Eczacı
Asım veya Sami) kaydiyle hesaplara alman bu paranın hakiki borçlusu
nun kim olduğu bilinememekle beraber müstenidi belgenin su baskını de
layısiyle okunamaz bir hale gelmesinden dolayı vukuu tarihinin ve ne su
retle tahakkuk ettirildiğinin tesbit olunamadığı anlaşıldığından terkini zaruri
göralmüştür.
( S. Sayısı : 135 )

12
Terkinine karar
verilen para
nın miktarı
Lira
K.
.'58

1G7 30

33

49

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

B o r ç l u n u n adı

Avans

19:52

Tahsin

İdare hesabından

1940

M a l m ü d ü r ü Ş ü k r ü (»ören

İhale asarı

1:5; 50-1:540

Borçluları meçhul

Ava ıı

1929

Ahmet

21")

Avans

1941

Yaşar Güçjü

30

Avans

1939

Mehmet T u r a n

1928

Sadık Salim İH en

J9!51

İhsan

fiS

fazlası

Şükrü

41

(MS Avlık

35

28

»

:5

,S8

»

1941

Remziye

81

99

»

1944

Kemal

363

53

Pul hasılatı

1936

Konsolos ölü M ü n i r İl,
rahim

1 409

71

İstikraz

.1336

Nakiye

156

40

İhtilas, avlık

1929-1930

('emal

305

41

İstikraz

1.5:54

İbrahiıııo&lu

2
•'59

82
(il

Avans
Avlık fazlası

1937
1937

Müfit
Asım (Jağlaı-

»

fazlası

( S. Sayısı : 135 )

Tapan

Müşfik

13
Terkin isteğinde
b u l u n a n yer

Terkin k a r a r ı n ı n özeti

Ü s k ü d a r Mal. Md.

Borçlunun kini olduğunun bilinememesi ve zamanaşımı
olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Küre Mal. Md.

Kalpları çıktığından dolayı Hükümetçe tedavülden kaldırılan gümüş yüz ku
ruşluklardan Küre malsandığınea toplanıp D a r p h a n e ve Damga Matbaasına
gönderilenlerden 5 adedinin kalp olduğu görülerek mahalline iade edilmiş ve
bu 5 adedinin t u t a r ı olan para Sayıştaycn saymana borç çıkarılmıştır.
Yapılan incelemede bu kalp yüz kuruşlukların malsandığınea hakikileriyim
kalplarını tarif eden talimatın udisinden evvel alındığı anlaşılmış bu itibarla
hâdisede saymanın kusuru görülemediğinden zimmetinin terkini cihetine gi
dilmiştir.

Malatva Def.

A d ı y a m a n malsandığı hesaplarında 1330 - 1840 yıllarından devren gelmekte
olan ve ihale aşarından mütevellit bulunan bu alacağın yapılan a r a ş t ı r m a y a
rağmen müstenidi belgenin elde edilememesi, bu itibarla kimlere ait olduğu
n u n ve dökümünün tesbit olunamaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân
görülememiştir.
Borçlunun d u r u m u tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.

D . Demiryolları (icnel
Müdürlüğü
İstanbul Ivo.
lığı

Sayman

1 nei P. Tümen
manlığı
istanbul

Say

Def.

süresinin de dolmuş

Binbaşı Yaşar (iüçlü'ye yolluk avansı olarak verilen bu paraya .ait mahsup
belgesinin kaybolması ve adı geçenin ölümü dolayjsiyle yenisinin tedarik olu
naıııaıııası hasebiyle mahsup ve tahsiline imkân görülememiştir.
Yolluk avansından
doğma bu p a r a n ı n b o r ç l u n u n depremde
ölmesinden
mahsubu yapılamamış ve tahsiline mahal olmaması bakımından terkinine
k a r a r verilmiştir.
Borçlunun borcumu inkâr etmesi
tahsiline imkân görülememiştir.

ve zamanaşımı

ileri sürmesi

İzmir Def.

B a r ç l u n u n çok fakir olması ve kovuşturmıya devamda
görülememesi hasebiyle terkinine
k a r a r verilmiştir.

Seyhan Def.

Borçlunun d u r u m u n u n tesbit i ne imkân görülemediğinden tahsil olunama
mış ve terkini zaruri b u l u n m u t u r .
»
»
»
»

d. ve T. B. Saymanlık
Müdürlüğü
Dışişleri B. Saymanlık
Müdürlüğü
İstanbul Def.

Hazine

hasebiyle
menfaati

Borçlunun öllnıesi, eytamına bağlanan aylığın kesilmesi ve d u r u m l a r ı n ı n
da bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememitir.
B o r ç l u n u n ölmesi, vârisi olmaması ve borç karşılığında ipotekli taşıtsız
malının Hazine namına tescili hasebiyle tahsiline mahal ve imkân kalma
mıştır.

Ulaştırma Bakanlığı

Borçlunun 18 yıl evvel ölmesi, malı ve vârisi
imkân görülememiştin*.

Ankara Del'.

Mülga E y t a m sandığıdan devredilen bu alacağın tahsili için yapılan icra
takibinin Hazine aleyhinde neticelenmesi ve kovuşturmıya devamdan 4353
sayılı K a n u n greğince vazgeçilmesi hasebiyle terkinine k a r a r verirlmiştir.
Borçlunun d u r u m u tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
»
»
»
»

Seyhan Def.
»
»

( S. Sayısı : 135

olmaması hasebiyle tahsiline
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Terkinine karar
verilen paraa
nm miktarı
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu, veya
hesaplara alındığı
tarih
1930

Nai'ses Noradonkiyaıı

!)1

2 889

92

315

70

Paket bedeli

21

08

Avans

1937

Us;tt Altırıkök

94

38

55

Aylık fazlası

1933

(«alil» Arkan

95

2 351

15

Gasp

192(i

Ilüselin, Abdullah ve Alo

Aylık fazlası

1934

Nurettin

10 90 Avans
24 84 Aylık fazlası
24 03
»
»
' 90 58
»
»
1 442 74 İhale farkı

1928
1939

Salâhattin
Murad

1937
1942
192(i

Semih Kemal
Muhtar Araş

1939

Lütfü Oaltepe

1939

Şefik

1936

Hüseyin

1940

Salih Çelik

J928

53 kişi adına

9(">
97
98
99
100
101

Gümrük resmi

Borçlunun adı

7 74

102

29

11

103

32

31

104

12 70 Eşya bedeli

Melahat

Aylık fazlası
»

5
100

1 745 7G Taviz

Fırıncı Ömer

107

20

00

Ksva bedeli

1944

Cafer Sadık

08

45

79

Avans

1932

Sezai

1943

İbrahim

1930

Sadık

.109
110

5 ı 1 Avans
1.1. 08 Avlık fazlası
( S. Sayısı : 135 )

Terkin isteğinde
bulunan yer
istanbul Giriş Gümrü
ğü Saymanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Bursa Def.

D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
Malatva Def.

İstanbul Def.

15 -

Terkin kararının özeti
Borçlunun ölmesi ve hiçbir malı olmaması, mirasçılarının reddi m^ras ey
lemleri hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun zimmetini rızasiyle ödememesi ve zamanaşımı bulunmasından
kovuşturulmasma imkân görülmemesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Barçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miş ve kovuşturulmasından 4353 sayılh Kanun gereğince vazgeçildiğinden
terkini zaruri bulunmuştur.
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
1926 yılında gaspedilen bu paranın borçluların durumlarının bilinememesi
ve hiçbir malları da olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görüle
memiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil olunamamış
ve kovuşturulmasmda fayda bulunamadığından terkini cihetine gidilmiştir.

Seyhan Def.
İstanbul Def.
Ankara Def.
Ordu Def.

G. ve T. B. Saymanlık
Müdürlüğü
İstanbul Def.

D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
İstanbul Def.

1926 yılında Fırıncı Ömer'e satılan bir evin bedelinin ödenmemesi üzerine
2 nci defa satışı yapıldığı, birinci satışla ikinci satış arasında hâsıl olan bu
farkın adı geçenden tahsili cihetine gidildiği ve fakat borçlunun yıllardan beri aciz halinde bulunması ve ileride mal edinemiyeceği de anlaşılması ha
sebiyle terkininin zaruri bulunduğu anlaşılmıştır.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve bir malı da olmaması hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve kovuşturulmasından 4353 sayılı
Kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edile
memiştir.
Borçlum n ölmesi, malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsil edilememiştir.
53 muhtaç çiftçiye verilen tâvizden doğma bu alacağın borçluların durum
larının tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edilemediği anlaşılmış ve
bundan sonra yapılacak kovuşturmadan da Hazine menfaati umulmadığın
dan terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun ölmesi veresesinin durumunun
siline imkân görülememiştir.

Merkez Saymanlığı

tesbit edilememesi hasebiyle tah

Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş
ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturulmasından vazgeçildiğinden terkini
cihetine gidilmiştir.

Niksar Mal. Md.
İstanbul Def.
( S. Sayısı : 135 )
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Terkinine karar
verilen paraSıra
nın miktarı
No.
Lira
K.

11
112
113

213

53

-1 41
4 933 21

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

Avlık fazlası

1926

Ayşe Be h i re

Taşıt ücreti
Avans

193(5
1944

Hüseyin
Beşte Eleisi
Keçeci

Şevket V.

114

259

30

Bono bedeli

1939

Kibrit bavii Ahmet.

115

49

17

Avans

1940

Kerim Ki rai

lifi

139

72

Erzak açığı

1940

Satı Ongunsu

117

19 50

Tedavi ücreti

1932

Müşfika Talât

118

7 35

Aylık fazlası

1941

Saadettin Sanlı

İstikraz

1930

Celâl ettin

Aylık fazlam

1940

Abdullah Atate

119

50

120

17

98

121

122 40

Eşya bedeli

1339

Mehmet Ali

122

101

Eşya bedeli

1339

İsmail Demirkol

123

5

Aylık fazlası

1943

Zuhal Egemen

124

69

Bono bedeli

1933

Hüsnü Aykut

125

1 786

Avans

1340

Ali Nuri

29

50

( S. Sayısı : 135)
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Terkin isteğinde
bulunan yer

İstanbul Def.

Dışişleri B. Saymanlık
Müdürlüğü

Niksar Mal. Md.

Terkin kararının özeti

Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi, çocuklarının
maları hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

aciz hâlinde bulun

Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
1944 yılında çeşitli bölümlerden Peşte Elçisi Şevket P . Keçeci'ye gönderilmiş
olan bu avansa ait sarf belgelerinin savaş sırasında düşen bir tayyerenin
benzin deposunun patlaması neticesinde elçilik binasiyle birlikte yandığı tev
sik edildiğinden mahsubuna imkân ve tahsiline mahal görülemediği anlaşıl
makla sözü geçen paranın terkini zaruri bulunmuştur.
Mülga Kibrit Şirketinden devredilen bu alacağın borçlunun veresesinden tahsili kovuşturulmuş ise de veresenin zaman aşımı ileri sürmesi ve icra tetkik
merciince hazine aleyhine karar verilmesi hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir.

As. Posta 10318 Say
manlığı
Merkez Saymanlığı

Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin aciz hâlinde bulunma
sı hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
66 ncı Tümence canlı olarak satmalman hayvanların kesilmelerinde kilo
larının noksan çıkması dolayisiyle zimmet çıkarılan bu paranın hayvanların
iyi beslenememesinden ileri geldiği ve hâdisede kimsenin kusurlu bulunma
dığı anlaşılmakla terkini cihetine gidilmiştir.
İstanbul Sağlık Ku ölü Müşfika Talât'ın tedavi ücretinden doğma borcundan artakalan bu pa
rumları Saymanlığı
ranın adı geçenin velî veya vasisinin kim olduğunun ve malı bulunup bulun
madığının tesbit edilememesine binaen terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun aciz halinde bulunması, geliri ve işi olmaması hasebiyle terkini ci
istanbul Def.
hetine gidilmiştir
Mülga Eytam sandığından devredilen bu alacağın borçlunun ölmesi ve ke
Ankara Def.
filinin zaman aşımı ileri sürmesinden icraca hazine aleyhine karar verilmesi
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun katil suçundan dolayı 18 yıl hapse mahkûm olması ve hiç bir ma
Bilecik Def.
lı bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememesinden tahsil olunamamış
îzmir Def.
tır.
Borçlunun borcunu inkâr ile ödememesi ve kovuşturlmasından
vazgeçilmiş
tzmir Def.
olması hasebiyle terkini zaruri görülmüştür.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememesinden tahsil oluna
İstanbul Def.
mamıştır.
Mülga Kibrit Şirketinden devredilen bu alacağın tahsili için yapılan icra
Susurluk Mal,. Md.
kovuşturmasının zamanaşımı sebebiyle Hazine aleyhinde neticelenmesinden
terkini cihetine gidilmiştir.
D. Demiryolları Genel Mülga Ankara - Kayseri hattı zamanında İktisadı Millî Yurdu Müdürü Ali
Nuri'ye 30 . IX . 1340 tarihinde yapılan sözleşme gereğince keçe ve yağ sün
Müdürlüğü
geri ile yağdanlık sipariş olunduğu, bu sipariş dolayisiyle verilmiş olan 1786
lira 50 kuruşun şimdiye kadar neden dolayı mahsupsuz kaldığını belirtir
bir belge devredilmemiş olmakla beraber sipariş olunan malm da alınıp alm( S. Sayısı : 135 )
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Terkinine karar
verilen paraSıra
nm miktarı
No.
Lira
K.

126
127

128

23

Zimmetin nevi

50 Aylık fazlası

179 «35 Mahkeme gideri

33

58

Aylık fazlası

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

1929

Yakup

1929

Borçlusu meçhul

1935

Hakkı Emre

129

145 43

»

»

1937 - 1940

130

9 26

»

»

1939

Kâtip Emin

15

»

»

1941

Fazıl Oktay

Avans

1936

Hayrettin

Abdullah Enver

131

40

132

6

133

13

20

Saat bedeli

1929

ismail Hıdır

134

32

17

Aylık fazlası

1941

Mehmet Bıılga

135

485

Avans

1938

Dr. İbralıim Zati öget

136

11

Zimmet

1331

Fatma,

137

12 75

»

1930

Zekiye

»
»

1930
1926

Osman
Avukat Saadettin

138
139

2
669

71

50
89

( S. Sayısı : 135 )
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Terkin isteğinde
bulunan yer

Ayvalık Gr. Saymanlığı

Terkin kararının özeti
madiğinin bilinemediği, aradan 20 yıldan fazla bir zaman geçmiş bulunması
hasebiyle bundan sonra da avans hesabının kapatılmasına veya paranın tah
siline imkân görülemediği anlaşılmakla zimmetin terkinine karar verilmiştir.
Borçlunun aciz halinde bulunması ve bu halinin devam edegelmekte olması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Mardin Def.

Nusaybin malsandığı hesaplarında kayıtlı bu alacağın 1929 yılmdanberi
devren gelmekte olduğu, müstenidi belgenin bulunamaması hasebiyle kimden
'tahsil edileceğinin bilinemediği anlaşılmakla terkinine karar verilmiştir.

Seyhan Def.

Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve kovuşturulmasından 4353 sayılı
Kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi veresesinin mirasını reddeylemeleri
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.

Ankara Def.
istanbul Def.
izmir Def.

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edilememiştir.
Borçlunun hiçbir mal ve mirasçı bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsil edile
memiştir.

Ulaştırma Bakanlığı

Borçlunun ölmesi, mirasçılarının mirasını reddetmeleri
imkân görülememiştir.

D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü

Borçlunun borcunu inkâr etmesi ve alacağı tevsik eder belgenin olmaması
ve zamanaşımı süresini de doldurmuş bulunması hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememiş ve kovuşturulmasından
vazgeçildiğinden terkini cihetine gidilmiştir.
1938 yılında Bakanlar Kurulu Karariyle Almanya ve Eoma'da inceleme
yapmağa ve açılacak Krimindoji Kongresinde bulunmıya memur edilen
istanbul Cezaevleri Başhekimi İbrahim Zati öget'e yolluk parası olarak
verilen 485 liraya ait mahsup belgesinin Cumhuriyet Savcılığında ziyaa uğ
radığı ve olağanüstü ahval dol ay isiyle yenisinin tedarikine imkân görüleme
diğinden paranın mahsubunun yapılamadığı anlaşılmakla terkini cihetine
gidilmiştir.
Mülga Eytam sandığından devredilen bu paranın tahsil edildiğine dair
bir kayıt bulunmuş ise de dosyanın istanbul Adliye yangınında yanması ha
sebiyle tahsilatın nerece ve ne suretle yapıldığının anlaşılamadığı ve bu se
beple tahsiline de imkân görülemediğinden terkinine karar verilmiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden terkini cihetine
gidilmiştir.

istanbul Def.

Seyhan Def.

D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü

hasebiyle

tahsiline

Alacağın tahsili için açılan dâva sonunda idare lehine verilen hükmün Yargıtayea bozulduğu, dosyanın mahkemede kaybedilmiş olması hasebiyle yar
gılanmanm yapılmadığı ve hâdisede zamanaşımı da bulunduğundan kovuş
turmaya devamda bir fayda görülemediği anlaşılmakla zimmetin terkim
zaruri bulunmuştur.

( S. Sayısı : 135 )
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Terkinine karar
verilen para
Sıra
nın miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

140

33

90

»

1930

Ahmet Hulusi

141

30 77
5 23

»
».

1340
1937

Yusuf Ziya
Hikmet Polat

1932

Arakif, Hacir, tstepan

Avans

1930

Talât

Aylık fazlası
»
»
Zimmet

1929
1934
1931 .

ölü teğmen Yusuf ailesi
Semih
Ahmet Remzi ve Azize

1930

Ali Rıza

Avans

1945

Ahmet Necdet

idare hesabı i

1928

Şevki

Avans

1940

Cemil

1937

Şükrü

1937
1939

Enis
Ahmet Şükrü

Aylık fazlası
»
»

1937
1938

Mehmet Tarık
İhsan Uzunsoy

Gümrük resmi

1933

Kasabalı Hayri

1932

Ali, Abbas, Aşir

1341

Faik

142
14.f

372

39

144

276

03

145
146
147

15
16 85
1 739 22

148

109 34

14!)

52

150

17

151

45

152

132

153

1 21 Aylık fazlası
114 17 Fiyat farkı

154
155
156

38

10

14 39
3 89

157

335

93

158

83

159

10 47

»

18 Mektup bedeli

W«TT .|

*'
Gelir eksiği
( S. Sayısı : 135 )
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- 2 1 Terkin isteğinde
bulunan yer

•

Terkin kararının özeti

Seyhan Def.

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden terkini cihetine
gidilmiştir.
»
>
>
»
»
»
»
istanbul Def.
Borçlunun borcu kabul etmemesi ve hükmen tahsilinin kovuşturulmasından vazgeçilmesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir.
Akdağmadeni Malmü- Mülga Eytam Sandığmdan devredilen bu alacağın borçluların kayıp kişidürlüğü
lerden olması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Seyhan Def.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş
ve zamanaşımı dolayısiyle kovuşturulmasında fayda bulunmadığından ter
kinine karar verilmiştir.
'»
»
»
»
»
»
>
istanbul Def.
>•
»
»
»
»
Seyhan Def.
Alacağın tahsili için yapılan icra kovuşturmasının zamanaşımı yüzünden
hazine aleyhinde neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
»
»
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş
tir.
1 No. lı Hava Tümeni Şehit Ahmet Necdet'e avans olarak verilip kısmen yanmış olması hasebiSaymanlığı
le Merkez Bankasınca değiştirilmediğinden avans hesabının kapatılamadığı
anlaşılmış ve tahsiline de mahal olmamasından terkinine karar verilmiştir.
Gerze Mal. Md.
Borçlunun çok fakir olması ve bu halinin devamı hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.
Samsun Def.
Borçlunun hiç bir mal bırakmadan Ölmesi, iki çocuğuna başkalarının bakma
sı hasebile tahsiline imkân görülememiştir.
istanbul Lv. Amirliği Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
Saymanlığı
istanbul Def.
»
»
»
»
»
'»
»
»
»
»
>
»
»
,»
>
»
»
»
»
»
:»
Borçlunun zamanaşımı ileri sürerek borcu kabul etmemesi ve kovuşturulmasından vazgeçilmesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir.
izmir Giriş Gümrüğü 1933 yılında muamelesi yapılan 2 adad beyanname muhteviyatı eşyanın resSaymanlığı
mi olarak Kasabalı Hayri'den alınan 335 lira 93 kuruşun adı geçenin yur
da ithal edilen eşyayı zürraa dağıttığını ve resimden muafen ithal edildiği
ni iddia ve bu ciheti tevsik eder vesika ibraz etmesi üzerine paranın geri ve
rildiği, sonradan ibraz ettiği vesikanın sahte olduğu tesbit edildiğinden hak
kında cezai takibat yapılmış ise de zamanaşımı noktasından dâvanın düşme
sine hükmolunduğu ve alacağın da 3777 sayılı Kanun gereğince tahsiline im
kân kalmadığı anlaşılmakla terkinine karar verilmiştir.
Ulaştırma Bakanlığı
Borçluların aciz halinde olmaları ve hiç bir malları bulunmaması hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
G. ve T. B. Saymanlık Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin reddi mir*« eylemesi
Müdürlüğü
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
( S. Sayısı : 135 )

22
Terkinine karar
verilen para
Sıra
nın miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

160

22

50 Aylık fazlası

1935

Fikret Muallâ

161

117
22

68 Avans
20 Aylık fazlası

1930

Seyfettin

1942

Aliye özsoy

164

62
370

63
»
»
16 Kredi bakiyesi

1943
1940

İcra memuru Haydar
Atina Elçiliği

165

3 459

166

334

167

97

162
163

168

68

10 Yem bedeli ve aylık

66

3 48

169

15

170

6 187

1932 - 1939

Muhtelif

Zimmet

»

1936

1937 - 1939

1945

Tedavi ücreti

Muhtelif eşhas

Fuat

Borçluları meçhul

Sefer Süslü
Alioğlu Mustafa

Satış bedeli

1934
1926

171.
172

126 04 Eşya bedeli
385 40 Avans

1339
1942

Hasan Zühtü
Mustafa Tekin

173

993 77 Kibrit bedeli

1927

Sait Tanırlı

174

(İ0:i

50

Avaıiü

.1930

Mesut, Ragıp, Rasim ve
Nuri

(.)

44

tif»

Satış bedeli

1339

Hanı d i Emin

176

1.15

09

Aylık fazlası

1939

Cevdet Çankaya

92
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Rıza

23

Terkin isteğinde
bulunan yer
Ayvalık Mal. Md.

Terkin kararının özeti
Borçlunun durumunun tesbitine

imkân görülemediğinden

tahsil edileme-

mistir.
Seyhan Def.
»

:»

Er/urum Def.
Hazine G. Md.

l'skeııdcrun Mİ. Md.

Edirne Def.

»

ı»

İstanbul Def.
Ankara Def.
Bursa Def.

îzmir Def.
Orman G. Md. Say
manlık Md.
Pınarbaşı Mal. Md.

»
»
»
»
»
Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Bu para 1940 yılında Millî Eğitim Bakanlığınca Atina'dan
satmalmaeak
Eti kitabeli bir taşın bedeli olarak ödenmiştir. Taş Türkiye'ye gelerel;
müzeye konmuş isede alınmasına tavassut eden şahsın ölmesi ve istihkak
sahibinin bilinememesi hasebiyle gerekli senet alınarak mahsup işi yapıla
mamıştır. Devlet işine sarfedilen ve tahsiline mahal bulunmıyan sözü geçen
paranın terkini zaruri görülmüştür.
Mülga Hatay Devletinden devredilen bu alacağın borçların millî hudut
haricine gitmeleri ve bir daha dönmemeleri hasebiyle takip ve tahsiline im
kân görülememiştir.
Sahtekârlık suçundan mahkûm olup mahkûmiyetinin hitamında serbest
bırakılan Fuat'ın yapılan bir çok araştırmaya rağmen adresi tesbit edilemediğinden borcunun tahsiline imkân görülememiştir.
Şehir yatılı okulu öğretmenleri adlarına zimmete alman bu paranın kimlerden tahsil edileceği ve neden dolayı zimmete alındığı anlaşılamadığından
tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbit edilememesine binaen tahsil olunamamıştır.
»

»

»

»

»

Mudanya Malsandığı gelir hesabında tuzlu zeytin satış bedeli olarak ka
yıtlı bu alacağın borçlunun ölmesi mlı bulunmaması ve vârisinin durumla
rının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun ölmesi vârisi bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir.
Mülga Kibrit Şirketinden devredilen bu alacağın tahsili için yapılan icra
kovuşturmasının Hazine aleyhinde neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân
görülememiştir.

Elâzığ Def.

1930 yılında Tahrir Komisyonu Başkanlığında bulunmuş olan Mesut ile üye
Ragıp, Rasim ve Nuri'nin sicillerinin olmaması ve durumlarının meçhul bu
lunması hasebiyle işbu borçlarının tahsiline imkân görülememiş ve tahak
kuku tarihine nazaran zaman aşımı süresini de doldurduğundan terkini cihe
tine gidilmiştir.

îzmir Def.

Borçlu ve kefilinin durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görü
lememiş ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturulmasından vazgeçildiğin
den terkinine karar verilmiştir.

Seferihisar Mal. Md.

Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin durumunun tesbit edi
lememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
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Terkinine karar
verilen paraSıra
nm miktarı
No.
Lira
K.

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

177

1 869

59

Av resmi

178

6

74

Aylık fazlası

1932

Mübaşir Hamdı

179

600

Zimmet

1927

Hasan Tahsin

180

29

40

Aylık fazlası

1929

Alioğlu İbrahim

181

4

60

1929

Odacı Ali

.182

187

86

1935

Mehmet Sait

183
184

19
33

40
90

1928

Karakin

1932

Halil Hüsnü

185

9

90

1943

Ahmet

186

284

56

Zimmet

1929

Muhsin

187

108

07

İhale aşan

1304

Mehmet Ali ve Ahmet

188

165

îdare hesabından

1930

Sayman vekili Âmil

189

2 098

190

836

191

45

»

1936 -1939

»

Yolluk avansı
»

»

Aylık fazlası
»

»

İhtilas

07 Aylık fazlası

56

Danyal Mailof

1929 - 1930

Eski mutemet Necati

1339 -' 1341

Hatice

1938

»
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Muzaffer
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Terkin isteğinde
bulunan yer

Terkin kararının özeti

Bafra Mal. Md.

Balık avı müstelzimi Danyal Mailof'un ölmesi, malı ve veresesi bulunmama
sı hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edilememiş
tir

Bakırköy Mal. Md.

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan
lememiştir.

Seyhan Def.

Borçlunun kim olduğunun bilinmemesi ve alacağın müstenidi belgenin bulun
maması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görü

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve kovuşturulmasında faide görülememesi
hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Kütahya Def.

Borçlunun durumunun tesbit
miştir.

edilememesinden

tahsiline imkân görüleme

İstanbul Def.
D. Demiryollan Genel
Müdürlüğü
Reşadiye Mal. Md.
D. Demiryollan Genel
Müdürlüğü
İçel Def.
Mesudiye Mal. Md.

İstanbul Def.

Erzurum Def.

Ankara Def.

Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi veresesinin aciz halinde
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir .

olması

Borçlunun durumunun tesbit edilememesi, alacağın müstenidi belgenin de
olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir .
Borçluların durumlarının bilinememesi ve zaman aşımı süresinin dolmuş ol
ması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir .
15 yetime dağıtılıp evrakı müspitesi gösterilmemesinden dolayı Sayıştayca
borç çıkarılan bu paranın istihkak sahiplerine verildiği sonradan tevsik edil
miş ise de hâdisede zamanaşımı bulunduğundan 2514 sayılı Kanunun 57 nci
maddesi gereğince muhakemenin iadesi suretiyle zimmetin kaldırılmasına
imkân görülemediği anlaşılmış ve tahsiline de mahal bulunmaması bakımın
dan terkini cihetine gidilmiştir.
Kaldırılan zat maaşları saymanlığı eski mutemedi Necati adına zimmete alı
nan ve ihtilastan doğma bulunan 13039 lira 21 kuruşun tahsili için dâva
açıldığı, neticede bu paradan 2098 liranın hüküm dışı bırakılarak 10941 lira
21 kuruşunun tahsili hükme bağlandığı, bu alacağa ait dosyanın İstanbul
Adalet binası yangınında yanması ve hüküm de 2098 liranın neden dolaj ı
hüküm dışı kaldığına dair bir açıklama olmaması ve yeniden dâva açılma
sında bir fayda görülememesi hasebiyle 4353 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi
gereğince işlem yapıldığı anlaşılmakla zimmetin terkinine karar verilmiştir.
Yedeksubay iken 1330 yılında Ruslara esir düşen ve sonradan yurda dönen
Necmettin'in annesi Hatice'ye verilen aylıktan doğma bu paranın Necmct
tin'in ölmesi Hatice'nin de 70 yaşını mütecaviz olup hiçbir malı ve geliri bu
lunmaması ve başkalarının yardımiyle geçinmekte olduğunun tesbiti hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin
mirasını reddetmesi
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir,
( S. Sayısı; 135)

- 2 6 Terkinine karar
verilen para
Sıra
nın miktarı
No.
K.
Lira

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

1930

Hüseyin

AH Rıza

îdare hesabından

1930
1928

Abdüssamet

Aylık fazlası

1939

Muzaffer Akdere

1932

Salih

Tazminat

1931

Bekir

Silâh ve eşya bedeli

1336

Teğmen Abdullah

10 Aylık fazlası

1936

Müvezzi Ahmet

44

Kira ve elektrik bedeli

1926

ihale aşarı

eçhul

Mülga İstanbul Liman
İşletmeleri Anonim Şir
keti
Borçlusu meçhul

Zimmet

1334

Hacet

205

15
24 70
21 02

Aylık fazlası
»
»
»
»

1930
1934
1940

Mahmut Nedim
Mehmet Hamdi
Vasfi Evreııos

206

30

Zimmet

1336

Ahmet Hilmi Sezişli

207

635

133[

Mehmet Zihni

192

47

15 Usulsüz ödeme

193

36
55

89
56

194
195

8 49

196

13 74

197

80

198

2 450 56

199

8

200

232

201

202

203
204

88 -49

234

73

18

»

»

»

»

»
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- ö t 'Terkin isteğinde
bulunan yer
Sayhan Dol'.

»

»

Terkin kararının özeti
Borçlunun durumunun tesbit edilememesinden
miştir.
>
>
»

tahsiline
»

imkân

görüleme
»

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir.

İstanbul Def.

Borçlunun ölmesi, malı ve vârisi olup olmadığının tesbit edilememesi hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edilememiş
tir.
»
>
»
»
»

Seyhan Def.

Jandarma subayı iken 1336 yılında yurt dışına kaçan ve ölüme mahkûm
edilen borçludan Divanı Harb karariyle aranılan bu paranın Abdullah'ın
yurda dönmemesi, durumunun meçhul bulunması, vârisi ve malı olmaması
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân
görülemediğinden tahsil edile
memiştir.
Mülga Anadolu Bağdat
Demiryolları İdaresinden müdevver bu alacağın
borçlusu Şirketin tasfiye edilmiş olması ve paranın müstenidi hiçbir belgo
bulunmaması hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân görülememiştir.
Tavşanlı malsandığı gelir hesabında
kayıtlı ve ihale aşarı bakayasından
doğma bu alacağın müstenidi belgenin bulunamaması hasebiyle taallûk ettiği
yıl ile kimden tahsil edileceği tesbit olunamadığından terkini cihetine gi
dilmiştir.
Mülga Eytam Sandığından devredilen bu alacağın aslının 348 lira olduğu,
borçlunun taşıtsız malı satılarak bedeli borca mahsup edilmiş ise de arta
kalan 234 lira 73 kuruşun adı geçenin ölmesi, veresesinin borcu kabul etme
meleri ve alacağuı müstenidi belgenin de İstanbul Adalet binası yangınında
yanması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülemediğinden tahsil edilememiştir.

Ulaştırma Bakanlığı
D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
Kütahya Def.

İstanbul Def.

Seyhan Def.
ı»

»

İstanbul Def.

Ankara Def.
İstanbul Def.

Borçlunun ölmesi, veresesinin zamanaşımı ileri sürerek parayı ödememesi,
kovuşturulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle ter
kini cihetine gidilmiştir.
Mülga Eytam Sandığından devredilen ve 1336 yılında verilen bu paranın
borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
Mülga Eytam Sandığından taşıtsız mal karşılık gösterilmek suretiyle Meh
met Zihni'ye verilmiş olan paradan bir kısmı taşıtsız mal satılarak tahsil
edilmiş ise de arta kalan 635 lira 18 kuruşun borçlunun durumunun tesbit
edilememesi ve alacağın müstenidi belgenin de İstanbul Adalet binası yan
gınında yanması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
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Terkinine karar
verilen paraSıra
nm miktarı
No.
Lira
K.

208

Zimmetin nevi

Borçlunun adı

Avans

1937

Şevket Oflaz

»

1943

Dr. Sadrettin Hatuzas

Zimmet

1927

Arpa ve kepek bedeli

1335

Mehmet Sadık Karısı Fat
ma
Tevfik

81 Aylık fazlası

1936

İsmail Hakkı Ünal

52 İdare hesabından

1928

Ahmet Esat

1341

İsmail Hakkı

1928

İsmail Rüştü

21

209

669 76

210

142

f>7

211

1 078 70

212

2

213

34

214

13 80 Avans

215

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

514 40

Zimmet

216

35 27 Avans

1929

Reşit

217

76

1929

218

35 09

Aylık fazlası

1942

Osman Süleyman, Salih
Mustafa, Halil ve Osman
Şefik Şakrak

219

3 74

Elbise bedeli

1929

llyas

21 Zimmet

220

900

64

Zimmet

1331

Eski veznedar Burhan

221

82

36

»

1337

Niyazi ve Yünıniye

222
223

44

1332
1340
1945

Ayşe Mürüvet

224

T>
36
»
740 43
Fazla tediye
30
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Şerife Fikret
Veznedar Muharrem Ya
zıcı

Terkin isteğinde
bulunan yor
Samsun Def.
Sağlık ve S. Yardım
Bakanlığı
İstanbul Def.

Terkin kararının özeti
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi,
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
>

»

veresesinin

»

mirasını

reddetmesi

»

»

Borelunun durumunun, malı ve vârisi olup olmr.diğınm
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

tesbit

edilememesi

Mülga Maliye nezaretince 1335 yılında satışı yapılan arpa ve kepek bede
li olarak Mısırlı Tevfik'ten aranılan bu paranın tahsili kovuşturulmuş ise de
borçlunun adresi malı ve varisi olup olmadığı tesbit edilemediğinden tahsili
ne imkân görülememiştir.
Seyhan Def.

Borçlunun ölmesi, veresesinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsi
line imkân görülememiştir.

Cr. ve T. Bakanlığı Say
manlık Md.
Beyoğlu Mal. Md.

Borçlunun durumunun ve malı olup olmadığının tesbit
tahsiline imkân görülememiştir.

Merkez Saymanlığı

Harb Divanınca tahsili karar altına alman bu paranın borçlunun ölmesi ve hiç
bir malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun ölmesi, malı ve miraseıeı olup olmadığının tesbit edilememesi
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

İstanbul Def.
Seyhan Def.

edilememesinden

1341 yılında verilen ve tahsili hükme bağlanan bu paranın borçlunun aciz
halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.,

Borçluların durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.

Erzurum Def.

Mülga 67 nci Tümen Saymanlığından devredilen bu paranın uzun müddet
borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsil olunamadığı, sonradan borç
lu bulunmuş ise de zamanaşımı ileri sürmesi ve kovuşturulmasmda faide bu
lunmaması hasebiyle terkininin zaruri bulunduğu görülmüştür .
D. Demiryolları Genel Borçlunun çok fakir olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Müdürlüğü
Şebinkarahisar Mal.
1331 yılında veznedar Burhan'm ihtilas suretiyle zimmetine geçirdiği para
Md.
dan artakalan 900 lira 64 kuruşun borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi,
veresesinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçluların durumlarının tesbit edilememesi ve alacağın müstenidi belgenin
İstanbul Def.
İstanbul Adalet binası yangınında yanması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.

İstanbul Def.

Üsküdar Malsandığınca Makbule adındaki bir kişiye mükerrer ödenmesin
den dolayı veznedar Muharrem Yazıcı adına zimmete alman bu paranın
Muharrem'in rızaen ödememesi ve fazla tediye işinde adı geçenin kusurlu
bulunduğuna dair vesika olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş
ve kovuşturulmasından vazgeçilmesi uygun bulunduğu cihetle terkinine
karar verilmiştir.
( S. Sayısı: 135 )

âöterkinine karar
verilen para
nın miktarı
Lira
K.
00

92

Zimmetin nevi

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Borçlunun adı

Zimmet

1336

Halil ve Fatma

50

Aylık fazlası

1937

Bekir Sıtkı

87 26

Maaş ve tayın bedeli

1938

Celâl Başaran

75 Aylık fazlası

1929

Celâl

61 Avans

1939

Binbaşı Osman Senten

15

34

1341

Mustafa Kaptan

162

78

»

1335

Yani

257

76

»

1331

İhsan ve Ferdane

72
315

6 840

Zimmet

1929 -19:36

Komiser ücreti

Amasra Kömür Maden
leri İşletme T. A. Şirketi

194

99

Zimmet

1926

Yümni

250

86

Tâviz

1337

Borçluları meçhul

Satış bedeli ve fiyat farkı

1939

Şerif Kabacan

İhale aşarı

1336

Borçluları meçhul

17

61 İaşe bedeli

1941

Rasim ve Nuri

64

îcar bedeli

1931

Mustafa

1 150
3 113

46
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- $1
Terkin isteğinde
bulunan yer

D. Demiryolları Genel
Müdürlüğü
Orman G. Md. Say
manlık Md.

Terkin kararının özeti
Borçluların durumlarının tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüle
memiş ve kovuşturma dosyasının İstanbul Adalet binası yangınında yan
ması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve malı da bulunmaması hasebiyle
tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun zamanaşımı ileri sürerek zimmetini ödememesi ve zamanaşımına
sebebiyet verenin de tesbit olunamaması hasebiyle terkini cihetine gidil
miştir.

Ankara Def.

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin aciz halinde bulun
ması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

Reşadiye Mal. Md.

Reşadiye ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Osman Şenten'e' avans
olarak verilen bu paranın adı geçenin büyük depremde enkaz altında kala
rak ailesi efradiyle birlikte ölmesi, malı ve mirasçısı olmaması hasebiyle
tahsil ve mahsubuna imkân görülememiştir.

İstanbul Def.

Borçlunun durumunun tesbit edilememesi ve alacağın müstenidi belgenin
istanbul Adalet binası yangınında yanması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
Borçlunun gaip kişilerden olması ve mallarının
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.

:»

»

Tahsilat G. Md.

istanbul Def.

Hazineye intikal

etmesi

Borçluların durumlarının tesbit edilememesi ve kovuşturma evrakının i s 
tanbul Adalet binası yangınında yanması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
Amasra Kömür Madenleri T. A. Şirketinin 1929 - 1936 yılları komiser
ücreti olarak Ekonomi Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğünce tahakkuk etti
rilen bu alacağın şirketin iflâs etmesi ve iflâs masasına vâki müracaatin
reddedilmesi ve açılan dâvanın kovuşturulmasında Hazine menfaati görülememesinden sarfınazar edilmesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir.
Borçlunun durumunun bilinememesi ve alacağın müstenidi belgenin istan
bul Adalet binası yangınında yanması hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştin.

Bursa Def.

Bu alacağın müstenidi belgenin işgal sırasında ziyaa uğramasjı hasebiyle
dökümü ile kimlere ait bulunduğu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân
görülememiştir.

Manisa Def.

Borçlunun ölmesi, veresesinin
kân görülememiştir.

»

»

istanbul Def.
izmir Def.

mirası reddetmeleri

hasebiyle tahsiline im

Gördes ilçesi hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarı bakayasından doğma bu
alacağın müstenidi belgenin işgal sırasında yanması hasebiyle dökümü ile
kimlere ait olduğu bilinemediğinden tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlulardan Nuri'nin mal ve mirasçı bırakmadan ölmesi, Rasim'in de
adresinin meçhul bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.
Borçlunun durumunun -tesbitine imkân görülememesinden
miştir.
( S. Sayısı: 135 )

tahsil edileme

— 32 —
Terkinine karar
verilen paraSıra
nın miktarı
No.
Lira
K.
240

241

242

572

33

9 24

74
187 016

Zimmetin nevi

Borçlunun adı

Tâviz

1335

15 kişi adına kayıtlı

Kayıp para

1940

Tahsildar
doğan

1934

17 kişi adına kayıtlı.

15 Mahkeme masrafı
84

Zimmetin vukuu veya
hesaplara alındığı
tarih

Toplamı

Genel Muhasebe Kanununun
243

357

64

Metmet Er

idare hesabından

1938

131 nci maddesi muci

Sayman vekili Süheyl
Esen, Avni Akalan, Si
cil âmiri Suphi Atalay

( S. Sayısı : 135 )
m

- 3 3 -

Terkin isteğinde
bulunan yer
Muş Def.

Hakkâri Def.

Çorum def.

TerMn kararının özeti
1335 yılında muhtaç çiftçiye verilen bu paranın borçluların gaip kişiler
den olması ve hiçbir malları bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir.
Tahsildar Mehmet'in mükelleflerden tahsil ettiği bu paranın eşkiya ile
yapıllan çarpışma sırasında ziyaa uğradığı anlaşılmasına binaen terkini
cihetine gidilmiştir.
Mecitözü malsandığı hesaplarında 17 kişi adına kayıtlı bu alacağın borçlu
ların durtunlarının tespitine imkân görülememesinden tahsil edilememiştir,

bince affına karar verilen paralara ait cetveldir.
G. ve Tekel Bakanlığı

•'-"*"'

Hazine avukatı iken 1938 yılında Siird Tekel İdaresine ait dâvaları takip
etmek üzere 50 lira ücretle çalıştırılan Salih Aydın'a Haziran 1938 tarihin
den Ocak 1939 tarihine kadar verilen 357 lira 64 kuruş kanuna aykırı sar
fiyat olduğundan sayman ve tahakkuk memuruna borç çıkarılmıştır.
Avukatın bu göreve tâyini mahallince değil Tekel Genel Müdürlüğünce ya
pılmıştır.
Üstün bir makamca yapılmış olan bu tâyin işinin kanuna uygun olup olma
dığını fark ve temyiz edemiyen memurların bu sarfiyatı hüsnüniyetle yap
tıkları anlaşılmakla beraber avukat Salih Aydın'm çalıştırılmasında da Dev
let zararı bulunmadığı neticesine varılmıştır.
Avukat Salih Aydın'in gördüğü Devlet hizmeti mukabilinde verilen, bu iti
barla adı geçenden de istirdadına imkân görülemiyen sözü geçen paranın
affı cihetine gidilmesi adalete uygun bulunmuştur.
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S. Sayısı: 137
Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özçoban'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma Komhyc^. raporu (3/95)
T. C.
'
Başbakanlık
Yazı İsleri ve Sicil Müdürlüğü
özel No: 6/2 - 623
G. No: 6/874
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

21 . III . 1947

Döğmcye teşebbüs suçundan dolayı aleyhinde şahsi dâva voliyle müracaat edilmiş olan Kemal
Özçoban'uı Afyon Milletvekili bulunmasına binaen hakkında Anayasa'nın 17 nci maddesine göre ge
reken kar«.r wı ilmek üzere Adalet Bakanlığından alınan 13 . I I I . 1947 tarih ve 82/35 sayılı tezke
re örneğ; ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker
Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon
Esas No. 3/95
Karar No. 14.

22 . V . 1947

Yüksek Başkanlığa
Dövmeğe teşebbüs etmekten dolayı suçlu sa
nılan Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço
ban'm Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlığın 21 . I I I . 1947
tarihli ve 6/2 - 623 - 6/847 sayılı tezkeresiyle
ilişikleri Komisyonumuza havale edilmekle İçtü
zük'ün 178 nei maddesi gereğince incelenmek
üzere Hazırlama Komisyonuna verildi.
Bu komisyon tarafından hazırlanan raporun
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonunda : Kemal özçobana isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve
yargılamanın Dönem sonuna bırakılmasına ka
ra* verildi.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
Bu rapor
kurulan Karma Komisyon Baş.
Sözcüsü
Ankara
Ankara
/ . Ezğü
II. O. Bekata .

Kâtip
Antalya
N. Aksoy
Denizli
N. Küçüka

Diyarbakır
F. Kalfagil

İsparta
it. Güllü

İstanbul
F. II. D emir elli

Kayseri
AS\ yi. Feyzioğlu
Kırklareli
Dr. F. Umay
Malatya
S. Tugay

Kayseri
R. Özsoy
Kırşehir
S.

Kurutluoğlu

Manisa
K. Coşkunoğlu

Rize
Dr. <S\ A. Dilenire

Samsun
H. Çakır

Balıkesir
0. N. Burcu

.'S.

Erzincan
S ağır oğlu
izmir
E. Oran

Kırklareli
N. A. Kansu
Konya
II. Karagülle
Manisa
F. Uslu
Samsrın
Dr. S. Konuk

Seyhan

Seyhan

Trabzon

K. Çelik

A.-M. Yegena

R. Karadeniz

S. Sayısı: 138
Ağrı Milletvekili Müştak Aktan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon raporu (3/96)
T. c.
Başbakanlık
Yazıişleri ve Sicil Müdürlüğü
Özel No. : 6/2 -590
G. No. : 6/871
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

21 . IH . 1917

Hazine vekili buluduğu sırada Hazineye ait dâvaları ve icra işlerini takip etmemek ve Hazir
aleyhine dâva kabul eylemek suretiyle görevini savsadığından ve kötüye kullandığından dolayı ha1
kında son soruşturmanın açılmasına karar verilmiş olan Müştak Aktan'm sonradan Ağrı Milletv
killiğine seçilmiş olmasına binaen hakkında Anayasanın 17 nei maddesine göre gereken karar veri
mek üzere Adalet Bakanlığından alman 10 . I I I . 1947 tarih ve 72/32 sayılı tezkere örneği ile 1
ise ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker
Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon
Esas No. 3/96
Karar No. 15

22. V. 1947

Yüksek Başkanlığa
Hazine vekili bulunduğu sırada Hazineye ait
dâvaları ve icra işlerini takip etmemek ve Ha
zine aleyhine dâva kabul eylemek suretiyle göre
vini savsadığından ve kötüye kullandığından
dolayı suçlu sanılan Ağrı Milletvekili Müştak Ak
tan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkındaki Başbakanlığın 21 . III . 1947
tarihli ve 6/2 - 590 - 6/871 sayılı tezkeresiyle ili
şikleri Komisyonumuza havale edilmekle İçtü
zük'ün 178 nei maddesi gereğince incelenmek
üzere Hazırlama Komisyonuna verildi.
Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip görü
şülmesi sonucunda: Müştak Aktan'a isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nei maddelerinde
yazılı suçların dışında kaldığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla içtüzük'ün 180 nei maddesi gere
ğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve yar
gılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar
verildi.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunnıak üzere

Yüksek Başkanlığa sunulur.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
Bu rapor
kurulan Karma Komisyon Baş.
Sözcüsü
Ankara
Ankara
/. Ezğü
II. O. Bekata
Kâtip
Antalya
Balıkesir
N. Aksoy
O. N. Burcu
Diyarbakır
Erzincan
Denizli
F Kolfagil
8. SağıroğV
iV. Küçüka
İstanbul
İzmir
İsparta
F. II. Demirelli
E. Oran
R. Güllü
Kayseri
Kırklareli
Kayseri
R. Özsoy
N. A. Kansr
8. A. Feyzioğlu
Kırşehir
Konya
Kırklareli
S. Rurutluoğlu
H. KaragüU
Dr. F. IJmay
Manisa
Manisa
Malatya
K.
Coşkunoğlu
F.
Uslu
8. Tugay
Samsun
Samsun
Rize
Dr. 8. Konu
Dr. 8. A. Dilenire H. Çakır
Seyhan
Trabzon
Seyhan
R. Karadeni;
K. Çelik
A. M. Yegena

S. Sayısı: 139
Buursa Milletvekili Dr. M. Talât Simer'in Milletvekilliği dokunulmazlığının ka
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları:
dan kurulan Karma Komisyon raporu (3/57)
T.C.
Başbakanlık
Yazı işlen ve sicil Müdürlüğü
özel No: 4 - 3956
G. No: 6 - 2061
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

22 . VIII , 1946

Demokrat Partiyi tahkir ettiği iddia olunan Doktor Talât Simer'in halen Bursa Milletvekili L
lunmasma binaen hakkında Anayasa'nm 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet I
kanlığından alman 16 . VIII . 1946 tarihli ve 219/67 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olar
sunulduğunu arzederirn.
Başbakan
•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

-:

• • • • • • -

*

-

•

-

'

•

*

-

-

•

'

•

••

#

,

p

^

Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
kundan Karma Komisyon
Esas No. 3/57
Karar No. 4

23 . V . İ947

Yüksek Başkanlığa
Demokrat Partiyi tahkir etmekten dolayı
suçlu sanılan Bursa Milletvekili Dr. M. Talât
Simer'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki Başbakanlığın 22 Ağustos
1946 tarihli ve 4/3956 - 6/2061 sayılı tezkere
siyle ilişikleri Komisyonumuza havale edilmekle
İçtüzük'ün 178 nci maddesi gereğince incelen
mek üzere Hazırlama Komisyonuna verildi.
Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip gö
rüşülmesi sonucunda : Dr. M. Talât Simer'e
isnadolıınan suç Anayasanın 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şılmıştır.
Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve
yargılamanın dönem sonuna bırakılmasına ka
rar verildi.
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere

Başkanlığa sunulur
Bu rapor
Any. ve Ad. Komisyonlarından
Sözcüsü
kurulun Karına, Komisyon Baş.
Ankara
A u kara
İT. O. Hckata
./. Ezğü
Kâtijı
Bal ıkcsir
Antalya
O. N. Burcu
N. Ak soy
Erzincan
Diyarbakır
Denizli
S. Sayıroplu
F. Kalfar/il
Ar. Küçük a
İzmir
İstanbul
İsparta
E.
Oran
V. 11. D emir elli
11. Güllü
Kırklareli
Kayseri
Kayseri
N. A. Kansu
li. Özsoy
*V. A. Fcyzioğlu
Konya
Kırşehir
Kırklareli
11.
Karayüllc,
S.
Kurutluoğlu,
J)r. F. Vmay
Manisa
Manisa
Malatya
F. Uslu
K. Coşkunoğlu
S. Tugay
.Samsun
Samsun
Rize
Dr. 8. Konuk
Dr. S. A. Dilenire II. Çakır
Trabzon
Seyhan
Seyhan
R.
Karadeniz
K. Çelik
A. M. Yeğena

S. Savısı: 140
Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Komisyon raporu (3/73)
T. C.
.
Başbakanlık
Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü
özel No: 143
G. No: 6/108
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

14 .1 . 1947

Vazife aleyhinde tenkidi mutazammın ve meslek inzibatını muhil mahiyette Nevşehir Cumhiriye
Savcısı Yardımcısı Remzi Balkanlı taraf nidan yazılan yazıların neşrinden dolayı Başkent Gazetes
sorumlularından gazetenin sahibi Dr. Niyazi Çıtakoğlu'nun halen Çanakkale Milletvekili bulunma
sına binaen hakkında Anayasa'nm 17 nei maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Ba
kanlığından alman 8 . 1 . 1947 tarih ve 6/2 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunuldu
ğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker
Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon
Esas No. 3/73
Karar No. 10

22. V . 1947

Yüksek Başkanlığa
Vazife aleyhine tenkidi mutazammın ve mes
lek inzibatını muhil mahiyetteki yazıların neş
rinden dolayı sorumlu sanılan Çanakkale Mil
letvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkındaki
Başbakanlığın 143 - 6/108 sayı ve 14 . I . 1947
tarihli tezkeresiyle ilişikleri Komisyonumuza
havale edilmekle İçtüzük'ün 178 nei maddesi
gereğince incelenmek üzere Hazırlama Komis
yonuna verildi.
Bu Komisyon tarafından hazırlanan rapo
run ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip
görüşülmesi sonucunda : Niyazi Çıtakoğlu'na
isnadolunan suç Anayasanın 12 ve 27 nei mad
delerinde yazılı suçların dışında kaldığı anla
şılmıştır.
Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nei maddesi ge
reğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve yar
gılamanın Dönem sonuna bırakılmasına karar ve
rildi
Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere

Yüksek Başkanlığa sunulur.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
Bu rapor
kurulan Karma Komisyon Baş.
Sözcüsü
Ankara
Ankara
H. O. Bekata
/.
Kâtip
Balıkesir
Antalya
O. N. Burcu
N. Aksoy
Erzincan
Diyarbakır
Denizli
F. Kalfagil
S. Sağır oğlu
İV. Küçüka
İstanbul
İzmir
İsparta
F.
II.
Demirelli
E. Oran
K. Güllü
Kayseri
Kırklareli
Kayseri .
, Ii. Özsoy
S. .1. Feyzioğlu
N. A. Kansu
Kırşehir
Kırklareli
Konya
S. Kurutluoğlu
Dr. F. Umay
/ / . Karagülle
Malatya
Manisa
Manisa
Ş. Tugay
K. Coşkunoğlu
F. Uslu
Samsun
Rize
Samsun
Dr. S. A. Dilemre H. Çakır
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S. Sayısı: MI
Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon raporu (3/97)
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Başbakanlık
Yazı İşleri re Sicil Müdürlüğü
Özel No. : 6/2 - 598
G. No. : 6/872
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

-

21 . III . 1947

Neşir yoliyle hakaret suçundan dolayı kovuşturma yapılması için müracaat edilmiş olan Baş
kent Gazetesi sahibi Niyazi Çıtakoğlu'nun Çanakkale Milletvekili bulunmasına binaen hakkmda Ana
yasanın 17 nci maddesine göre gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 10.111.1947
tarih ve 76/30 sayılı tezkere örneği ile eklerinin ilişik olarak sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker
Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
kurulan Karma Komisyon
Esas No. 3/97
Karar No. 16

22 . V . 1947

Yüksek Başkanlığa
Ahmet Niyazi Mergen'i neşir yoliyle hakaret
etmekten suçlu sanılan Çanakkale Milletvekili Ni
yazi Çıtakoğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmaz
lığının 21 . 1 1 1 . 1047 tarihli ve 6/2 - 598 - 6/872
sayılı Tezkeresiyle ilişikleri
Komisyonumuza
havale edilmekle İçtüzük'ün 178 nci maddesi ge
reğince incelenmek üzere Hazırlama Komisyonu
na verildi.
Bu Komisyon tarafından hazırlanan raporun
ve dosyanın Komisyonumuzca da incelenip görü
şülmesi sonucunda: Niyazi Çıtakoğlu'na isnadolunan suç Anayasa'nm 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla İçtüzük'ün 180 nci maddesi gere
ğince bu hususta yapılacak kovuşturma ve yargı
lamanın dönem sonuna bırakılmasına karar ve
rildi.
Kamutayın Yüce tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Any. ve Ad. Komisyonlarından
Bu rapor
kurulan Karma Komisyon Baş.
Sözcüsü
Ankara
Ankara
/ . Ezğü
II. O. Bekata

Kâtip
Antalya
iV. Ak soy

Balıkesir
0. N. Burcu

Denizli
N. Küçüka

Diyarbakır
F. Kalfagil

Erzincan
S. Sağır oğlu

İsparta
R. Güllü

İstanbul
F. II. D emir elli

İzmir
E. Oran

Kayseri
S. A. Feyzioğlu
Kırklareli
Dr. F. Um ay
Malatya
S. Tugay

Kayseri
R. Özsoy

S.

Manisa
K. Coşkunoğlu

Rize
Dr. S. A. Dilenire
Seyhan
K. Çelik

Kırşehir
Kurutluoğlu

Samsun
II. Çakır

Seyhan
A. M. Yegena

Kırklareli
İV. A. Kansu
Konya
/ / . Karagülle
Manisa
F. Uslu
Samsun
Dr. S. Konuk
Trabzon
R. Karadeniz

S. Sayısı: 161
Ankara'da İsmetpaşa mahallesi Uluçınar sokağında
25 numaralı evin üst katında oturan Bedia Tokçaer'in
hükümlü olduğu cezasının affına dair Adalet Komisyo
nu raporu (5/60)

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyon
Esas No. 5/60
Karar No. 29

22 . V . 1947

Yüksek Başkanlığa
Çocuk düşürmeğe tam derecede teşebbüsten
sekiz ay hapis cezasma mahkûm edilen Ankara'
nın ismetpaşa mahallesi Uluçınar sokak 25 nu
maralı evin üst katında oturan evli beş çocuklu
1334 doğumlu Bedia Tokçaer 29 . VI . 1945 gün
lü dilekçe ile Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığına müracaatla, masum olduğundan koca
sının Millî Mücadele senelerinde birçok hizmetleri
sebketmiş ve ikinci derecede malulen tekaüt
edilmiş olup bakılmağa çocuklarının da aynı ih
timama muhtaç bulunduğundan ve vereme
müptelâ olduğundan bahsile bu cezasının affını
talep etmiş ve Dilekçe Komisyonunca yapılan
müzakere neticesinde mezbure hakkında atıfet
olarak bir af kanununun çıkarılmasına ve işin
Adalet Komisyonuna verilmesine karar verilmek
le dosya ve ilişikleri incelendi.
Sanık Bedia Tokçaer'in gayrimeşru olarak ya
şadığı Zafir Tokçaer'den bir çocuk sahibi olduk
tan sonra ikinci defa gebe kalması üzerine diğer
sanık ebe Refikaya müracaatla çocuğunu düşür
meğe tam derecede teşebbüs eylediği subut mer
tebesine varmış olduğundan Türk Ceza Kanunu
nun 468/2, 472, 62 nci maddelerine tevfikan
sekiz ay müddetle hapis cezasiyle mahkûmiyeti
ne mütedair Ankara Asliye Ceza Yargıçlığından
verilen 24 . I . 1945 tarihli hüküm Yargıtay
Dördüncü Ceza Dairesinin 16 . III . 1945 gün ve
2674/2718 sayılı ilâmiyle onanmış bulunmak
tadır.

Hükümlü Bedia'nın dilekçesi, doktor rapor
ları ve dosya münderecatmdan anlaşıldığı üzere,
Zafir Tokçaer'in evvelki karısının ölmesi üzerine
Bedia ile evlenmek istemiş ve fakat nüfus kay
dında evli görünmesi üzerine nikâh muamelesi
nin ikmali bu sebeple mümkün görülememiştir.
Ve bu arada Bedia ikinci çocuklarına gebe ka
lınca bu fiili işlemiş ve fakat çocuk düşmiyerek
doğmuştur. Neticede evlenme muameleleri ikmal
edilmiş bundan sonra da başka çocukları dünya
ya gelmiştir. Ankara Verem Dispanseri Başhe
kimliğinin 4 . VI . 1940, 8 . VI . 1945 günlü ra
porlarından da mezburenin vereme mübtelâ olup
bu sebeple infazın geri bırakıldığı ve halen de
yeni bir çocuk dünyaya getirmiş olması ve has
talığının devamı dolayısiyle infaz cihetine gidilemediği Adalet Bakanlığının 25 . I . 1947 tarih
ve 38/31 sayılı yazısından anlaşılmıştır.
Kendi elinde olmıyarak kocasiyle evlenemediği tarihlerde gebe kaldığı ikinci çocuğunu düşür
meğe teşebbüs etmiş ise de bundan sonra evlen
me muamelesinin ikmaliyle halen beş çocuk sa
hibi bulunması ve müptelâ olduğu verem hasta
lığı cezasının infazına mâni olacak bir mahiyet
arzylemiş olması ve dilekçesinde de Meclisin atı
fetine sığınarak cezadan maksut olan intibahın
meydana gelmiş bulunması sebebiyle Bedia Tok
çaer'in affının muvafık olacağı neticesine varıl
mış ve keyfiyetin hazırlanan kanun tasarısı
ile birlikte Kamutaya arzına oybirliğiyle karar

verilmiş olâüğlından Yit&k Bakanlığa Sunulur.
Adalet Komisyonu Başkanı
Trabzon
â. KfâtöMnz

Sözcü
Kırşehir
8. ftvtrûtluöğİu

Manisa
Afyon
K. Coşkunoğlu II. Bozca

Afyon
H. Dinçer

Balıkesir
Denizli
O. N. Burcu İV. Küçuka
izmir
Kastamonu
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F. Ecevit
R. mm
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Kayseri
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H.
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Malatya
Dr.
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Ş. Tugay
Antalya
N. Aksoy
İsparta

Ankara'da îsmetpajû mahallesinde Uluçtnar so
kak 25 nuniaftik :eviH iısf itâttnda öHittan Bedia
Tokçaer'in hükümlü olduğu cezasının affına dair
kanun tasarısı
MADDE 1. — Ankara'da Ismetpaşa mahalle
sinde Uluçınar sokak 25 numaralı evin üst katın
da oturan aslen İstanbullu ve 1334 doğumta Be
dia Tokçaer'in Ankara Asliye Ceza Yargıçlığın
dan 'verıîlp teriîepı s t a ay tepiş Nttööör râ*fe-

dilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun ya^nu taüdiân'de
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürtfottr.

( S, Sayısj: 161)

