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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. —• Yalova Kaplıcaları İşletme İdare

sinin 1947 yılı hesabına ait rapor ile bilan
çosunun sunulduğuna dair olan tezkerenin 
geri verilmesi, hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/127, 3/312) 

5. — Sorular ve cevaplar 
A — Sözlü sorular 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kar

tal'ın, arazisi kaymakta bulunan Pütürge 
İlcesine bağlı Şiınil Köyünün mâruz bulun
duğu tehlikeye karşı ne gibi tedbirler alın
dığına dair İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/630) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ali 
İhsan Sâbis 'in, 19 çocuk babası olan ve 
Devlet Demiryollarından malulen emekliye 
sevkedilen İbrahim Balımtag'ın maaşının 
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3:4 

4 
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verilmemesi sebebine, tahsil, çağma gelen 
çocuklarının yatılı mekteplere kayıtlarının 
ve kendisine de Haydarpaşa Garında yar
dımcı bir iş verilmesinin mümkün olup ol
madığına dair Başbakanlık, Maliye, Millî 
Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarından söz
lü sorusu (6/635) • 

3. — Tokad Milletvekili Zihni BetiPin, 
Yargıtayda teşkili kararlaştırılan iki hukuk 
dairesinin kurulmasının bugüne kadar ge
cikmesi sebebinin açıklanmasına dair so
rusuna Adalet Bakanı Eükneddin Nasuhi-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/639) 

4. — Malatya Milletvekili Hikmet Fı
rat'ın, Maraş İlindeki Mizmili bataklığının 
kurutulması için şimdiye kadar bir teşeb
büs ve talep olup olmadığına, ihtiyar oluna
cak masrafla elde edilecek arazi miktar ve 
değerinin ne kadar tahmin olunduğuna ve 
bu işin Hükümetçe yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
vo Tarım Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/644) 
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Sayfa 
B — Yazılı sorular 42 
1. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'm, 

adam öldürme suçları faillerinin ceza müd
detlerinin azaltılmasını teminen iş esası üze
rine kurulan ceza evlerine sevkedilmem eleri
nin düşünülüp düşünülmediğine ve kan güt
me suretiyle vukua gelen adam öldürme ve 
öldürmeye teşebbüs suçları ile kanunda 
tasrih olunan yakınları hakkında tedbir al
mak için bir çalışma mevcut olup olmadığına 
dair sorusuna Adalet Bakanı Rükneddin 
Nasuhioğiu'nun yazılı cevabı (6/638) 42:43 

6. — Görüşülen işler 8 
1. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 

Dilekçe Komisyonunun 11 . V I . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 673 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/158) 8:17 

2. — Ankara eski Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Beka ta'nm, Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 
1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
2424 sayılı Kararın Kamutayda görüşülme
sine dair Önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu (4/10) 17 

3. — Takip ve tahsiline imkân görüle-
miyen 1 239 992 lira 92 kuruşun terkin ve 
10.978 lira 79 kuruşun'affı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komi'syonu ra
pora (3/184) 17 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet «öz-
bey'iıı, Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştiril-
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mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Bütçe 
ve Millî Eğitim Komisyonları raporları 
(2/177) 17:18 

5t. — Kars Milletvekili Tezer Taşkı
nın'"m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/99) 18 

6. —Noter Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'în, Noter Kanununun 4166 sa
yılı Kanunla değiştirilen 19, 57, 59, 60 ve 
85 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 44 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/203, 2/53) - 18:24,25:26 

7. — Zonguldak Milletvekili Suat Baş-
ol'un, tş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları Kanununun 5564 sa
yılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/323) ' . 24:25 

8. — Emir ve Seyis erleri hakkında ka
nun tasarısı ile Çorum Milletvekili Ahmet 
Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun, 
Emirber ve Seyis erleri hakkındaki 203 sa
yılı Kanunun birinci ve üçüncü maddele-' 
rinin değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/159, 2/293) ' 26:42 
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İ. — &EQEN TUTACAK ÖZETİ 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Gelir Vergisi tahsilatının miktarına, Kazanç 
ve Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat far
kına ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri ka
nunlarının tadil ve ıslahı için ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna, Maliye Bakanı, 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
İstanbul Salıpazarı'nda uman tesisinin düşünü
lüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de yük 
limanı inşasının etüd edilip edilmediğine dair 
sorusuna, Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları, 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Sirkeci - Küçükçekmece - Sğııksu, Haydarpa
şa - Bendik arası banliyö trenlerinin bugünkü 
şartlar altında idareye temin ettiği kâr mikta
rına ve zarar ediyorsa sebeplerine dair soru
suna Ulaştırma Bakanı, 

Gönen'in Tozakçı Köyünde salgın halini 
alan verem hastalığının mümkün olduğu kadar 
sirayetini önlemek için alınması gereken tedbir
ler hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 

Gönen'in Tozakçı ve Manyas'ın Kayaca köy
lerini tehdit altında bulunduran Gönen çayı ile 
Kocadere'nin mecralarının değiştirilmesi ve 
Manyas gölünün Karadere'ye boşaldığı yerde 
betondan yapılmış olan set dolayısiyle zarar 
gören araziyi su baskınından kurtarmak üzere 
gölün «skisi gibi akıtılması hususlarında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Bayındırlık Ba
kanı, 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu 'nun, 
Doğu Yolları 10 ncu Bölge Müdürlüğünün Er
zurum'a kaldırılması hakkındaki teşebbüslerin 
doğru olup olmadığına, doğru ise teşkilâtın. 
hangi kısımlarının kaldırılarak Trabzon'da han
gi kısımlarının bırakılacağına dair sorusuna, 
Bayındırlık Bakanı, 

Burdur Milletvekilli Fethi Çelikbaş/uı, C. II. 

P. Genel Sekreterinin konuşması için Burdur 'da 
yapılmak istenen açık hava toplantısına izin 
verilmediği hakkındaki haberin doğru olup ol
madığına dair sorusuna İçişleri Bakanı cefvap 
verdiler. 

Afyon Karahİsar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demir
yollarından malulen emekliye sevkedilen İbra
him Balımtaş'm maaşının verilmemesi sebebine, 
tahsil çağma gelen çocuklarının yatılı mektep
lere kayıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa 
garında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün 
olup olmadığına dair sorusu, sora sahibi hazır 
bulunmadığından geleeek Birleşime bırakıldı. 

DeVlöt Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet iGenel Müd)üri}üğü< 
kısmında bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
olan 6006 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sının reddine dair olan Bütçe Komisyonu rapo
ra kabul edildi. 

1992 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) ve 
(A/ l ) işaretli cetvellerde! değişiklik yapılması 
hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Tütün1 istihsalinin tanzimi hakkında kanun 
tasansı Hükümetin istemesi üzerine geri verildi. 

5434 sayıli Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
(Sandığı Kanununa ıgeçici madde eklenmesi hak
kındaki kanun tekffiinin giörlüşülmesine bir 
müddet devam olunduktan sonra, 2 Mayıs 1052 
Cuma günü saaJt 15 te toplanılmak Üzere oturu
ma son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Ağrı Milletvekili Çanakkale Milletvekili 

O. Yardımcı Ö. Mart 
Kâtip .v.-.! 

İstanbul Milletvekili .;>_ 
F. TeHl . . ^ C 

Sorular 

Sözlü sorular 
Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'm, 

Erzincan Milletvekili Şemsettin Günaltay'ın 
İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Süleyma-
niye semt ocağında Devlet ve Hükümet idaresi 
hakkında yapmış olduğu ithamlar karşısında 
Hükümetin no düşündüğüne dair sözlü soru 

önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/651) 
Kırşehir' Milletvekili Halil Sezai Erkut 'un, 

İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak 
istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin ve
rilmemesi sebebine dair olan sözlü sora önergesi 
Çalışma ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir (6/652) 
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Van Milletvekili İzzet Akın'ıh, bil' vicdan 
meselesi başlığı altında Ulus Gazetesinde intihar 
eden makale hakkındaki sözlü soru önergesi iç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir (6/653) 

Gümiişane .Milletvekili Kemal Yorükoğlu'nun 
Doğu illerimizdeki asayişsizlikten bahseden ye 
umumi efkârı bulandırıcı bir mahiyet arzeden 
Ulus Gazetesindeki makale hakkındaki sözlü 
soru önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir, (6/654) 

Trabzon Milletvekili Salih, Esad Alperen'iıı, 
teşkili kararlaştırılan Yargıtay Altıncı -ve Ye-
dici Hukuk ' daireleri reis ve âzalarının bu-

T asanlar 

1. —• Amerikan vatandaş ve şirketlerinin 
memleketimizde yapacakları yatırımların İkti
sadi İs Birliği İdaresince garanti edilmesine dair 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/887) (Dışişleri;, Ticaret ve Bütçe Komisyon
larına) 

2. — Ankara ve İstanbul'daki askerî, polis 
birlikleri astsubay ve eratına öteberi ödeneği 
verilmesi hakkında kanun tasarısı (1/38.8) 
(Millî Savunma ve Bütçe Komisyonlarına) 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin: Maliye Bakanlığı kısmına 
bâzı kadroların eklenmesi hakkında kanun ta-

güne kadar intihap ve tâyin edilmemesi sebe
bine ve 65 yaşını doldurmalarından dolayı/teka
üde sevkedil en Yargıtay Başkan ve üyelerinin 
tahdidi sinden istisna edilmelerinde ne gibi esas 
ve kıstasın nazarı dikkate alınmakta olduğuna 
dair olan sözlü soru önergesi Adalet Bakanlı
ğına gönderilmiştir (6/655) 

Balıkesir Milletvekili Enver Güreli'nin. Yu
nan balıkçılarının karasularımızda avlanmaları
na müsaade edileceği hakkındaki haberlerin sıh
hat derecesine dair olalı sözlü soru önergesi Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/656). 

sarisi; (1/389) (Maliye ve Bütçe Komisyon
larına) . 

4. — Serbest bölge kanunu tasarısı (1/390) 
(Dışişleri, Ticaret, Maliye ye Bütçe Komisyon
larına) • 

5. — Vakıflar Kanununun 27 hci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1 /391) (Ma 1iye ye Bütçe Komisy onların a) 

- Teklif. 
(I — Gümiişane Milletvekili Ahmet Kemal 

Varınca'nm, çeşitli -kanunlar, hükümlerine göre 
vatandaşlara verilen, ve 1331 sayılı Kanuna göre 
de hükümsüz ve değersiz bırakılan tahrip maz
batalarının değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi: (2/382) (îçişleri, Maliye ve- Bütçe Komis
yonlarına), 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoglu (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale). 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

'• . 1. — Yalova Kaplıcaları isletme İdaresinin 
1947 yılı hesabına ait »rapor ile bilançosunun su
nulduğuna dair olan tezkerenin geri verilmesi 
hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/127, 
3/312) 

30 Nisan 1952 
T, G. B M . Meclisi Yüce Başkanlığına . 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1947 
Bütçe yılı Bilançosunun tetkiki neticesini mübey» 
yin rapor 22. X I I . 1950 tarih ve 319348/2599 
sayılı, yazımızla Yüksek Makamlarına sunul
muştu. 

Mezkûr raporun Sayıştay Komisyonunca mü
zakeresi sırasında bu yıl bilançosunda açılmış bu

lunan bâzı hesapların 3653 sayılı Kanuna ve ti
cari muhasebe usullerine uygun olmadığı kanaati 
izhar buyurulmuş bulunduğundan bahsile hesap
lar hakkında gerekli malûmatı, vermek ve bilanço
nun daha vazıh bir şekle ifrağını sağlamak üzere 
iadesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 
29 . I V . 1952 tarih ve 103/10592 sayılı yazı ile 
istenilmektedir. 

Sözü edilen rapor ve merbutatının, müşarün
ileyh Bakanlığa tevdi olunmak üzere, Sayıştay'a 
irsaline müsaade buyurulmasmı derin saygılarım
la arz ve rica ederim. 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarhan 

BAŞKAN •— Geri verilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. —- Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
arazisi kaymakta bulunan Pütürge İlcesine bağlı 
§imü Köyünün mâruz bulunduğu tehlikeye kar-
§ı ne gibi tedbirler alındığına dair İçişleri Bakan
lığından sözlü sorusu (6/630) 

BAŞKAN — Bu soru İçişleri Bakanlığını il
gilendirmektedir. İçişleri BakanvekiTi seyahatte 
olduğu için sorunun cevabını önümüzdeki Çar
şamba Birleşimine bırakıyoruz. 

2. -— Afyon Kardhisar Milletvekili Ali İhsan 
Sâbis'in, 19 çocuk babası olan ve Devlet Demir
yollarından mâlîden emekliye sevkedüen İbra
him Balımtaş'ın maaşının verilmemesi sebebine, 

tahsil çağına gelen çocuklarının yatılı mekteplere 
kayıtlarının ve kendisine de Haydarpaşa Garın
da yardımcı bir iş verilmesinin mümkün olup ol
madığına dair Başbakanlık, Maliye, Millî Eğitim 
ve VlaşUrma bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/635) 

BAŞKAN — Ali İhsan Sâbis burada mı? 
(Yok sesleri). , 

BAŞKAN — Soru sahibi ikinci defa bulun
madığından, sorusu düşmüştür. 

3, — Tokad MilletvcMli Zihni BetiVin, Yar-
gıtayda teşkili kararlaştırılan iki hukuk dairesi
nin kurulmasının bugüne kadar gecikmesi sebe-



B : 67 2.5 
hinin açıklanmasına dair sorusuna Adalet Bakanı 
Rühneddin'Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı (6/639) 

Ankara : 1 6 . I Y . 1 9 5 2 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Yargıtayda yeniden 2 hukuk dairesi teşkili ka
rarlaştırılmış ve tahsisatı 1 Mart 1952 de yürür
lüğe giren Bütçeye konulmuş idi. 

Bu iki dairenin teşkilinin bugüne kadar ge
cikmesi sebebinin Adalet Bakanı tarafından sözlü 
olarak açıklanmasını saygılarımla dilerim. 

Tokad Milletvekili 
. Zihni Betil 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. " 
ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
1952 Bütçesi ile alman tahsisatımızla adlî teşkilâ
tımızın takviyesi, bâzı bucaklarda sulh mahke
mesi kurulması ve diğer teşkilâtı nakıs olan yer
lerin takviyesi için Yüksek Meclis 2 400 000 lira 
kadar tahsisat kabul etmiştir. Bu tahsisat ile 25 
bucakta sulh mahkemesi kurulmuş ve diğer tasar- ' 
ruflarla da bu miktar 37 ye çıkarılmıştır. Eski- I 
den mevcut ve 1951 de ihdas edilen sulh mahke
meleriyle beraber halen 46 bucakta sulh mahke
mesi bu iki ay zarfında faal duruma geçmiş bu
lunuyor. 

Bundan başka, 37 ilçedeki sulh mahkemeleri 
asliye mahkemesi haline ifrağ edilmiştir. 

Üç yerde mürettep ağır ceza mahkemesi ku
rulmuştur. 81 il ve ilçeye yargıç, savcı, icra me
muru, kâtip, mübaşir ve saire verilmek suretiyle 
takviye edilmiştir. 

Yargıtayda ihdas edilmiş olan iki hukuk dai
resinin yakında, yani bu Mayısın ilk kısmında 
faaliyete geçecektir. Bütün teşkilâtın heyeti umıı-
miyesi için yapılan bu tâyinler sırasında, şüphe
siz ki hepsinin bir günde bir anda yapılması 
kabil olmadığından ve henüz Yargıtâya yapılacak 
tâyinlerin ehemmiyeti de1 derkâr olduğundan bu 
tâyinler bugünlerde bitecek, bu daireler faaliyete 
başlıyacaktır. 

Mâruzâtım budur, efendim. 
BAŞKAN — Zihni Betil, buyurun. I 
ZÎIINÎ BETİL (Tokad) — Muhterem arka- I 

daşlar; Adalet Bakanının soruma verdiği cevap, 
sorumun konusu hakkında aydınlatıcı, tatmin 
edici hiçbir "izahı ihtiva etmediği için, bu ce
vaplarından dolayı kendilerine teşekkürle söze 
başlamayacağımı elbette takdir buyurursunuz. j 

. 1952 0 : 1 
f Bâzı bucaklarda yeniden sulh mahkemeleri 

teşkil edileceğini, bâzı ilçelerdeki sulh mah
kemelerinin asliye mahkemeleri haline kalbolu-
nacağmı ve bâzı ilçelerde de mürettep ağır ceza 
mahkemeleri kurulacağını kendileri gibi ben de 
.biliyorum. Soru müessesesinin maksat ve ruhu
na sadık kalmak için, ben, sadece yapılmıyan işi, 
Yargıtayda yeniden teşkili kararlaştırılmış olan 
ilâ hukuk dairesinin teşkilinin bugüne kadar 
gecikmesi sebebini sordum, diğer kısımları sor
madım.. Sayın Bakan, sözlerine, soru dışında 
kalan noktalara taallûk eden birtakım izahatla 
başladılar, Asıl soruya temas etmediler. «Ma
yısın ilk kısımlarında yapacağız» sözü ile neyi 
kasdettiklerini ben anlıyamadım. Hiç olmazsa 
Yargıtayda teşkili kararlaştırılan iki hukuk 
dairesinin teşkili hazırlıklarından bir parça bah
setmeleri faydalı olurdu. Görüyorsunuz ki, Bunu 
da esirgediler; Halbuki arkadaşlar, Yargıtaym 
son derece mahmul olduğunu, feragatkâr ve be
şer takatini aşan çalışmalarına rağmen hâkim-

! derimizin gelen işi karşılıyamadıklarını, bu iti
barla işlerin birikmekte olduğunu hepiniz bili
yor ve bu sebeple yeniden 2 hukuk dairesi tesis 
ve teşkili suretiyle yargıtaym takviyesine ihti
yaç görmüş bulunuyorsunuz Yargıtay üyeliğine 
lâyık hâkimleri, Hâkimler Kanunu mucibince 
Ayırma Meclisi seçer. Adalet Bakanlığında 
birinci sınıf hâkimliğe lâyık görülmüş hâkimle
rin isimlerini ihtiva eden listeler mevcuttur. 
Binaenaleyh opjektif ölçülere göre takdir yet
kisini kullanmak suretiyle Bakanın hiç olmazsa 
kararnameyi çoktan çıkarması lâzımgelirdi. 
Halbuki Bakan, kararnamenin hazırlanıp hazır-, 
lanmadığ] noktası üzerinde bile bir kelime söy
lemiyor. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HÎOö-LU (Edirne) — Mâruzâtıma başlarken 
sulh mahkemelerind'en ve diğer asliye mahke
melerinden bahsettiğimin sebebi Marttan bugü
ne kadar teşkilâtın takviyesi yolunda yapılan
ları ifade etmek içindir. Bu sualin hududunu 
aşmak bakımından lüzumsuz değildir. Bunun 
için Yüksek Meclise bilgi vermek maksadiyJe bu 
noktaya temas ettim. . 

Yargıtay'ın mahmul bulunduğu, senelerden-
beri malûmdur. Binlerce dosyanın seneden se
neye devredildiği aşikârdır. 1940, 1941, 1945 
ve nihayet 1950 senesinde 10 bin ve 1951 sene
sinde de 12 bin dâva devredildiği bizce, tesbit 
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edildiğinden, Yargıtay'ın takviyesi için teklif 
Hükümetimiz tarafından vâki olmuş ve Yüksek 
Meclis bunu kabul etmiştir. 

Binaenaleyh, birikmiş dâvaların bir an evvel 
çıkarılması yolundaki inisiyatif, doğrudan doğ
ruya bizden gelmiştir. 

Diğer taraftan elimizde bulunan, ayırma def
teri yüz bu kadar kişiyi ihtiva etmektedir. 
Bunların hepsi şayanı hürmet insanlardır. Bun
ların içinde esaslı bir tetkik yapmak lâzımdır. 
Çünkü bu müessese, en yüksek adlî bir.müesse
sesidir. Bunu temin etmek bakımındandır ki 
dikkatli hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Tekrar arzediyorum: önümüzdeki haftalar 
içinde Yargıtay'ın bu iki dairesi vazifeye baş-
lıyacaktır. 

BAŞKAN — Zihni Betil . . . 
ZÎHNÎ BETÎL (Tokad) •— Muhterem arka

daşlar; huzurunuzu bir kere daha işgal etmek 
mecburiyetindo kaldım, özür dilerim. Fakat bu 
özür dilemo vazifesi, soruma vazıh cevap verme
mekte ısrar ettikleri için, benden daha çok sayın 
Adalet Bakanına düşmektedir. 

Arkadaşlar, birinci sınıf hâkimliğe lâyik gö
rülen hukukçuların isimlerini muhtevi cetveller 
sayın Adalet Bakanının elindedir. Yapacakları 
şey, objektif Ölçülere göre takdirini kullanmak 
suretiyle sözü geçen iki dairenin muhtaç olduğu 
hâkimler için bir kararname çıkarmaktır, ondan 
sonra da bu 2 dairenin diğer ihtiyaçlarını temin 
etmektir. Para 1 Martta verilmiştir, 20 Temmuz
da mahkemeler tatil yapar ve bu tatil 5 Eylüle 
kadar devam eder. Kendileri, Yargıtayda ihdası 
kararlaştırılmış bulunan bu iki hukuk dairesi için 
bugüne kadar bir şey yapmışlar mıdır, yapma
mışlar mıdır? Sayın Adalet Bakam, kürsüde vâ- I 
zıh değildirler. Hattâ, bir hazırlıkları olup olma- ! 
dığmı bile söylemediler. Sözlerinden anlıyabildi-
ğimize göre yapılmıyan işi, Mayısın ilk günlerin- | 
do yapacaklarınış. Takdir sizindir. (Soldan gü
rültüler) Müsaade buyurunuz arkadaşlar; sor
mak benim ne kadar vazifem ise, sualime vazıh 
cevap istemek, aldığım cevabın tatmin edici olup 
olmadığı noktası üzerinde durmak da benim o | 
kadar.hakkımdır. Sadece benim hakkım değil, ay
nı zamanda sizlerin de hakkınızdır. Hükümeti 
murakabe etmek yetkisine sahipsiniz. Huzurunuz
da izahat veriyorum, tatmin olunan arkadaşlarım 
varsa, onlar ferahlasınlar, Ben, tatmin edilmedi- | 
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I ğimi, Bakanın vazıh ve mazur olmadığını arzedi

yorum. (Soldan gürültüler) 

4. _L_ Malatya Milletvekili Hikmet Firat'm, 
M araş İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması 
için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup ol
madığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edile
cek arazi miktar ve değerinin ne kadar tahmin 
olunduğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık ve 
Tarım bakanlıklarından sözlü sorusu (6/644) 

24 . IV . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Bayındırlık ve Tarım 
bakanları tarafından sözlü olarak açıklanmasını 
saygı ile rica ederim. 

1. Maraş ti inin Mizmili bataklığının kuru
tulması için şimdiye kadar bir teşebbüs veya ta
lep olmuş mudur! Olmuşsa ne gibi şartlarla ol
muştur. Bir neticeye bağlanıp bağlanmadığı? 

2. Bu bataklığı kurutmak için ihtiyar olu
nacak masrafla elde edilecek arazinin miktar ve 
değeri ne kadar tahmin olunmaktadır? 

3. Bu bataklığı kurutma işini Hükümetin 
bizzat yapmayı ve elde edilecek araziyi civar köy
lerdeki topraksız veya az topraklı çiftçilere kıs-

j men veya tamamen dağıtmayı düşünüp düşünme
diği? 

Malatya Milletvekili 
Dr. Hikmet Fırat 

TARIM BAKANI NEDİM ÖKMEN (Maraş) 
—^Muhterem arkadaşlar; Malatya Milletvekili 
Hikmet Fırat arkadaşımızın sözlü soru mevzuu 
tamamen Bayındırlık Bakanlığını alâkadar et
mektedir. Bu mevzu ile, hususi kanunla doğ
rudan doğruya Bayındırlık Bakanlığı alâkadar 
ve meşgul olmaktadır. Bayındırlık Bakanı ar
kadaşımız seyahattedir, cevaplandiTamıyacağım. 

ıBAŞKAN — Efendim, sözlü soru Bayındır
lık ve Tarım bakanlıklarına tevcih edilmiş ol
duğu için belki Tarım Bakanı arkadaşımız ce:-
vap verirler diye okutmuştum. Bayındırlık Ba-
ikanı arkadaşımız seyahatte olduğu için soru
nun cevabını gelecek birleşime bırakıyoruz. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Tarım Baka
nı tekabbül etmek istemiyorlar, onun için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN -— Efendim, Bayındırlık Bakanlı
ğının meşgul olduğu bir mevzudur diye cevap 
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vermiyorlar, Bakan seyahatten dönünceye ka
dar talik ediyoruz. Mamafih bir diyeceğiniz 
varsa buyurun. 

ı HİKMET FIRAT (Mala tya — Efendim, 
5516 sayılı Kanun hükümlerime göre bu batak
lıkların kurutulması için mahallem teşkil edi
len komisyonda Maliyeyi temsilen defterdar-, 
lık, Sıhhati temsilen sıhhat müdürlüğü, Baym-
dirlığı temsilen bayındırlık müdürlüğü, Tarımı 
temsilen tarım müdürlüğü vardır. Binaenaleyh 
bu komisyon ilgili bakanlıklara mütenazır bir 
'komisyondur. 

BAŞKAN — Sizi, usul hakkımda konuşaea-

6. — GÖRÜŞ 

1. — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Di
lekçe Komisyonunun 11. VI. 1951 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 673 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair Önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/158) [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde söz 
Rifat Sivişoğlu'nundur, 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım, Çanakkale ortaokul tabiiye 
yardımcı öğretmeni bulunduğu sırada talebeler
den biri ile gayriahlâki münasebette bulunduğu 
ileri sürülerek Bakanlık İnzibat Komisyonunca 
Devlet memuriyetinden ihracına karar verilen 
Azmi Tankut'un bu fiil ve hareketinin burada 
zikri dahi müstehcen olduğundan, bendeniz bu
nun redaeti ve müstekrehiyeti üzerinde durmı-
yâcağım. Sadece kendisi müstahdem olduğu hal
de hakkında tıpkı bir memur muamelesi yapılmış 
olması üzerinde duracağım. Memur hakkında Me
murin Kanununda inzibati muameleye dair sara
hat var, fakat müstahdemlerin inzibati muamele
leri hakkında bir sarahat yoktur. Tatbikatla müs-
tahdemle memur arasındaki fark; müstahdemin 
işine son verilmesi âmirinin iki dudağının arasın
dan çıkacak ve iki kelimeden ibaret kalacak 
«haydi git» den ibaretken, memurun tahkikat ye 
karar sonuna kadar vazifesinde kalması mümkün
dür. Nitekim Azmi .Tankut da memur olmaması
na rağmen bir müstahdemin tâbi olduğu muame-

[1] 168 sayilı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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| ğmız için kürsüye davet ettik. 

Tarım Bakanı, bayındırlığı ilgilendiriyor, 
ben cevap veremem, diyor. Bu hususta bir em
riniz varsa buyurun. 

| HİKMET FIRAT (Devamla) — Sayın Baş-
I ikanım, müsaade et, oraya geleceğim. ' Çeltik 

mıntakasHida bulunan 'köyler bu bataklıktan 
istifade etmektedirler. O mıntakanın hususiye
ti icabı çeltik ziraati ile büyük alâkası var
dır. Bu 'kanunun hükümlerine . göre ilerde bü
yük hukuki ihtilâflar doğuracak olan bu me
selede Tarım Bakanlığının ilgisiz kalmasını ben-

I deniz uygun görme dimi. 

ÜLEN İŞLER 

I leden tamamen ayrı bir muameleye tâbi tutul
muş, Vekâlet İnzibat Komisyonunca karar veril
meden ve belki de'bu karar Şûrayi Devletten geç
mek ve bütün kanun yolları kapanmak suretiyle 
katî şeklini almadan vazifesinden ib'ad ve ihraç 
edilmemiştir. Halbuki hakkında müstahdem mu
amelesi yapılsaydı böyle olmıyacaktı. «haydi 
git» demek kâfi gelecekti. Görülüyor ki Azmi 
Tankut hakkında, daha o zaman himayekâr bir 

I vaziyet alınmıştır. Kendisine «haydi git» denerek 
i müstahdem muamelesi yapılsa idi şimdiye kadar 

ardına kadar açık bulduğu müracaat 
kapılarını daha o zaman kapalı göre
cekti. Çünkü Memurin Kanununda buna 
dair bir sarahat yoktur. Bu da gösteriyor 
ki, imtiyazlı bir muamele görmüştür. Bakanlık 
onun lehine vesaikle meşgul olmuştur. Eğer Ve
kâlet İnzibat Komisyonu ihraç kararı vermeseydi 
de 788 numaralı kanundaki inzibati cezalardan di
ğer birini verseydi veya İnzibat Komisyonunun 
verdiği ihraç kararını Şûrayi Devlet kaldırsaydı 
acaba Azmi Tankut «ey siz ne yaptınız ben me
mur değildim, müstahdemin hakkında böyle bir 
karar vermeye hakkınız yoktur»diyecek miydi? 
Elbette demiyecekti. Hakkında yapıla gelen im
tiyazlı muamelenin sonunu bekledi. Ben müstah
demim. feryadını koparmadı. Karârlar aleyhinde 
çıkınca vaveylaya başladı. Onun bu hareketinde 
hüsnüniyet yoktur. 

Şimdi işi biraz da diğer m'olkıtadam tahlile gi
rişelim. Bir löğneıfcm'eın 'talielbelsiiyfe' gaıyrilalrlâki 
münasebet'te Ibülümdüğu için iımzijbat 'konialsyomu 
ıkanarÜyle ihraç ledilrniştlir. İmdi memuriyete 

| istihdam edilemiyeeek olan bu zat Memurin Ka-

r - Ş — 
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mmuaıdalki müstahdem sıcDalslyltö kullanılacak I 
inidir? Bittubi tayır 

Bir mektep hademesi mektep talebelerinden 
biriyle 'gayOTahlâki münasebette bulunmuştur. 
Kendisi hademe 'olduğu içini İnzibat 'komisyonu
nun k'ajpaıraıi'a ihtiyaç 'kalmadan 'kulağından tu
tup hıaydiL git, denecek ihraç ledilmiştir. Bir 
müddet "santoabu hademe memııriyete girmek 
istiyor.' Ben diyor, suçu hademe iken imledim, 
hademelikten ihraç edildim. Memuriyetten ih
raç 'edilmedim.' Binaenaleyh memuriyete gir
meme mâni yoktur. İşte bugün 'böyle 'bîr vaizi-
yetle ıkaılşı 'kaırşıyayız. Bu ulaşıl olur 'aıikadaş-
laır? Dilekçe Komisyonunun Ikanıari Ibunu terivi'ç • 
eder mahiyettedir. Buna İmkân yoktur arka
daşlar. Çünkü Ibir memurun memurken dilediği 
fiil ınemuriyettefn' ihraciMi muleüp olunca bir 
.müstahdemin 'ûiynii cibstem ' imlediği fiil hem in
melini mucip ve ihem de 'âtilyem memuriyete alın
mamasını muciptir. İşte önümüzdeki dâva da 
bunun 'aynıdır. Çiıaıku dilekçi Azmi, memur 
olmıak İçin Iböyle bir kanar atomik 'azmindedir. 
Ismİtniini delâlet eîttiği miâniadaln da .anlaşılacağı 
veçhile «Memurin Kanunu» metmnrlatr içini V«DZ '-
edilmişken maddeler arasında müstahdemlelrin 
vasıflarından bahis suretiyle hunlan da İçine 
.allıyorsa da inzibati cezalar bahsinde ısırf uıe-
mıirları "elle 'aliyor. Bu demelk 'değildir iki müs
tahdemler inziibati cezalardan müstesnadır. Me
murin Kaaıununun '51 nci maddesi çalışma sa
atlerinden ıbahsedeılkeaı dahi 'müstahdemler hafc-

, kında «âikittin*. Bu demelk değildir ki müs'tah-
demıler çalışma saatlerime hağlı değildir. Bilâ-
Ikis meimnrdaın evvel (gelecekler, nıemurdam son
ra çıkacaklardır. e-Mustahdemler hakkında 788 
sayılı Kaımnda samaihıait/ yoktur diye onların etfal 
ve harekâtı senatoları kanşiisında seyirci 'kalıaıia-
muaz. Memurin Kalnu'nunun 39 ucu maddesi <mu-
eiMlrtee, kanun ve nizamnamelerde sarahat o'l-
mıyan ve haikkında emri "mıahsus ıbulunmiyan 
mesailde mıeımurlarm içtihadı hareketleri caiz
dir. Bu cevazı, müstahdemler inzibati cezaiları 
hakkında da imal ve tatbiki ımünılkünattaUdır. 
İşte vekâletin inzibat komisyonu dıa, ımüstedi 
Azmi halkkında höyie yapmış, ıŞûımy: Devlet 
dâvayı ret ve ıkararı tasdik eltmiş, Büyük 'Millet 
Meclisi Arzuhal Eniöümeni de ilk kararında mü
racaattı kezalolk reddeylemİş, ikinci müracaat 
da yinie Arzuhal Enıcümeaıinice tealbul olunimamış 
iken! Ordu Milletvekili muhterem laırkada'şıımız | 
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I Refet Beyin itirazı üzerine önceki kararlar Bi

lekçe Komisyonunun son toarariyle kaldırılarak 
'böylece hu iş İMeclise intikal leltmiştir. İBendeniz 
'Dilekçe Komisyonunun son kararını "yukarıdaki 
seheplere binaen yerinde Ibulmuyorum. Bun
dan haşka İnzibat ik'oınıis'yonunun ıkaran 7'88 ' nu
maralı Kanunun '52 nici mıaddesihde 'gösterilen 
Şûrayı Devletçe tetkik ve tasdik olunmuştur. 
Müstahdemliğine rağmen memurmuş 'gibi bu 
rasimeye tâbi tutulmuştur. Bu, bittabi asıma 
lehinedir. 

Vekâlet inzibat homisyonunun kararı s'alâ-
hiyetsiz olan Şûrayı Devletin İkinci Dairesince 
tasdik edilmesi de dioğru değildir deniyor. Hal-
Jbuki !3546 sayılı Kanunun o tarihlerde mer'i 
olan 1'4 moü mjaddesinin! I (E) (bendi İkin'ci Daire
de görülmesini âmirdir. • Binaenaleyh böyle 
hir iddia varit ve beca değildir. 

Müstedi Azmi, inzibat komisyonunun kararı
nı beğenmediği için Devlet Şûrasına başvur
muştur. Devlet Şûrası İkinci Dairesi reddetmiş
tir. Eğer bu ret kararını da beğenmiyor idiy
se yine 3546 numaralı Kanunun 48 nci maddesi 
mucibince iadei muhakeme talebinde bulunabi
lirdi. Bu talebi de aleyhinde çıkarsa yine 3546 
sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince tashi
hi karar isteği yapabilirdi. 

Bu kanun yollarına müracaat edilip edilme
diğine dair itiraz ve kararda birşey göremedim. 
Şayet müracaat edilmemişse bu kanun yollarını 
terkle Meclise başvurmakta isabet, görmüyo
rum. Şayet bu kanun yollarına vâki müracaat-, 
lar retle karşılaşsa ne olur ne olmaz, belki din
letirim, diye bir de Meclise müracaati asla • tec
viz etmiyorum. Zira idari kaza kademelerinin 
kâf fesinden geçen veya geçirilmesi ihmal edilen 
bir işi biz burada tekrarlıyacaksak elbette doğ
ru olmaz ve bunun içinden çıkılmaz. Bu itibar
la Dilekçe Komisyonunun kararma ben şahsen 
iştirak edememekteyim. Kararın reddi tarafta
rıyım. 

Refet Aksoy (Ordu) — Aziz arkadaşlar, hu
zurunuza gelen hâdisenin dış mahiyeti ağırdır. 
Böyle ağır bir hâdisenin avukatlığını deruhde 
etmiyorum. Hâdisenin faili olarak ismi geçen 
Azmi Tonkut'u asla şahsan tanımam, yüzünü gör
düğüm bir insan da değildir. Yalnız Dilekçe Ko
misyonunun bu mevzuda ittihaz etmiş olduğu 
kararı raporda gördüğüm zaman dikkatimi cel-

I betti. Aleyhinde karar verilen bu şahsın, 788 

— 9 — 
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Sayılı Memurin Kanununun 33 ncü maddesi mu
cibince inzibat komisyonu kararı ile memuriyet
ten ebediyen ihracına karar veriliyor. .Halbu
ki, bu adam memur değildir, müstahdemdir. 
Yani memurin statüsüne, memur hak ve vecibe
lerine asla tâ'bi değildir. Ancak muayyen bir 
vazifeyi görmek için muvakkat olarak tavzif 
edilmiştir. Bu itibarla, mjeıriururt tâbi olduğu 
halklarla asla ve kat'a alâkası yoktur. 

Binaenaleyh böylece 788 numaralı Memurin 
Kanununun ahkâmı umumiyesine tâbi olmıya-
rak yalnız muayyen bir vazifenin ifası için 
müstahdem olarak çalışan bir kimse aleyhine 
bu şekilde karar vermeye Millî Eğitim Bakanlığı 
inzibat Komisyonu salâhiyettar olamıyacağm-
dan dolayı bendeniz itiraz etmiş bulunuyorum. 

Şimdi arkadaşlar, hâdisene olursa olsun, 
medemki bu memleketin idari, içtimai, iktisadi 
ve bütün hukuki mesailini, tesbit eden ve bir 
hükme bağlıyan kanunları vardır. Kanunlara 
riayet etmek ve içtimai nizamı kanun hüküm
leri'içinde yürütmek lâzımdır. 

Azmi Tankut, bu hâdisede hakikaten günah
kâr insan ise hâdisenin vâki olduğu anda mek
tep idaresi bu adamı derhal" mektepten ihraç 
etmekle beraber adalete teslim etmesi lâzım-
gelirdi. Adalete teslim etmiyor; inzibat 'komis
yonuna veriyor ve arzettiğim şekilde memuri
yetten ihraç kararı ittihaz olunuyor. 

Şimdi arkadaşlar, Anayasanın 83 ncü mad
desi der ki : «Hiç kimse kanunca bağlı olduğu 
mahkemeden başka bir mahkemeye verilemez ve 
yollanamaz.». 
, Bu şahsın irtikâp • ettiği iddia edilen suç
tan dolayı mutlaka adlî bir mahkemeye verilme
si lâzrmgelirken orası ihmal, ediliyor, tutulu
yor inzibati bir ceza ile vazifeden çıkarılıyor. 
Bu kimse mâruz kaldığı bu cezasını ketmede-
rek aradan zaman geçtikten sonra bir vazife 
için müracaat etseydi ve kabul edilseydi o vakit 
ne olacaktı?' Pekâlâ bir sir perdesi altında iş, 
mecrayi' tabiîsine girmiş olacaktı. Biz böyle fe
na âkibetin bu şekilde meydan almaması için 
mutlaka hâdiseleri kanun çerçevesi içerisinde 
tahlil ve tesbite mecburuz. Dilekçe Komisyonu
nun elinizde bulunan raporunda esbabı mucibe 
olarak zikred ildiği veçhile, kanuna uyulmıya-
rak verilen bu kararın sakat tarafları tebarüz 
ettirilmiştir. Komisyonca verilen karar ne oîur-
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I sa olsun, bir adalet müessesesi olan bu heye

ti içtimaiyenin bu husustaki kararı katidir. 
İstirhamım Dilekçe Komisyonunun kararı

nın kabulüdür. ^ 
BAŞKAN — Ayni Başman. 
AVNÎ BAŞMAN (izmir) — Yardımcı öğret

menler kadro eksiklerini tamamlamak için mu
vakkat surette hizmete alınmış olan arkadaşlar
dır. Bu itibarla kendileri tam «titulaire» me
mur mahiyetinde değildirler. Ancak hizmette 
bulundukları müddet zarimda gerek disiplin 
ve gerekse diğer ahkâm bakımından tamamiyîe 
evsafı haiz memur muallimler gibidirler, aynı 
muameleye tâbi tutulurlar, saat üzerine ücret 
alırlar. Mevzuubahis zat bu evsafta iken ga
yet ağır suç işlemiştir. Görülüyor ki, bu suç ta
kip edilmiş ve. neticelendirilmiştir. Her halde 
tahkikat yapılmış, inzibat Meclisine gitmiş ora
sı bu hükme varmıştır. Bu hüküm kanunidir. 
O zat bu hükme itiraz etmiş, fakat Danıştay 
bu itirazı yerinde bulmamış kararı tasdik et
miştir. Bu itibarla muamele tamamen yerinde
dir. Zannediyorum ki; kazai merci olan Danış
tay m bu kararı üzerine bunu burada mevzuü-
bahs etmek bile yerinde olmaz. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Bürhanettin Onat. T:' ' 
BÜEIİANETTİN ONAT (Antalya) -^ MTÜV 

terem arkadaşlar; bu mesele burada, ilk defa 
mevzuubahis olduğu zaman, anlıyamadım zari-
nettimdi. Çünki arkadaşlar; bu kadar ağır bir 
cürüm, haddizatında; bu kadar büyük bir suç 
olan bir iş, bir öğretmen tarafından işlenirse, 
bu hareket esbabı müşeddede addedilir. Ebevey
nin nur topu gibi yavrucuklarını ellerine tevdi 
ettikleri bu insan tutuyor/ ahlak bakımından eh 
ağır bir cürmü işliyor, sonra dâ bizim Dilekçe 
Komisyonu, bir '"hukuki felsefeye saplanıp di
yor ki: «Bir hareketi memur olarak yapmadı, 
bu adam memur değildir, binaenaleyh memuriyet 
alabilir.» Bu nasıl iştir, arkadaşlar Ahlâk mef
humu ahlâk zihniyeti bu' kadar düştü müf Böyle 
bir iddia ilej böyle bir mevzuu nasıl bu kürsüye 
getiriyorlar? (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, •' bir adam memurken 
suç işliyor, cürüm addediliyor ve bu adanı bir 
daha memuriyete alınmıyor; fakat memur olma
dan suç işlediği zaman ehemmiyeti yok deniyor. 
Yani bu âdâma memuriyet hakkı verelim de 
bu cürmü alabildiğine işlesin mi? Yahut arka-

| daşlar kanunun suç,, ahlâkin ayıp, dinin günâh 
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telâkki ettiği suçlar üzerinde memur plmıyanla-
rm eline dokuzuncu B. M. Meclisi bu şekilde 
açık bir bono mu verecek? (Alkışlar). Sen me
mur olmadığın zaman işlediğin suç mubah ad
dedilir, ne yaparsan yap, keyfine bak, hattâ 
ondan sonra memur da olabilirsin mi diyeceğiz? 

Böyle bir karar benim bildiğim bu Meclisten 
geçemez arkadaşlar. (Bravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Hâmid Şevket İnce. . 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ar

zuhal Encümeninin hukuki vaziyeti ile hemen 
her meselede huzurunuzu rahatsız ediyorum, af
imizi dilerim. 

Ben kanaatimde naçizane do olsa, ekseriya 
esbabı ilmiye ve müsteşhedatı hukukiye gösteri
rim. Fakat bu encümenin muhterem Başkanı 
kâh böyle, kâh şöyle mütemadi bir temevvüc 
içinde çırpınmaktadır; bu zat Abdullah Beydir. 

MÜCTEBA İŞTİN (Balıkesir) — Komis
yon kararı yalnız başkanın değildir, o bütün 
komisyona aittir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Ha
yır, ben arkadaşımla böyle konuşabilirim. Çün-
ki çok eski dostuz. 

Yani ben bir komisyon başkanı veya âzası 
olarak bir defa Zeyd için böyle, Amr için şöy
le,, Hatice için bir başka türlü karar veremem. 

Bundan evvel ittihaz ettiğimiz mütaaddit 
mukarreratta şu esas tamamen taayyün etmiştir : 
(Kaza, yönünden halledilmiş olan mesail için Bü
yük Millet Meclisine gelinemez.) denmiştir. 
Adedini bilmiyorum ama, biz sık sık bu kararla
rı verdik. Şimdi bakıyoruz, mazbatanın başın
da «salâhiyeti olmıyan Devlet Şûrası ikinci Da
iresi karar vermiş» deniyor. Arzuhal Encüme
ninin bir defa bu şekilde söz söylemeye hakkı 
yoktur. Bir hüküm velev ki, salâhiyetsiz mer-
ciden çıksın, Türk Milleti namına icrayi kaza 
eden bir merciden çıktıktan sonra o, kaziyei 
muhkeme olduktan sonra artık emri hakiki ve 
bir hakikati kanuniye diye karşılanır. İşte Ar
zuhal Encümeninin hatası buradan başlıyor. Ben 
meselâ yarın ticaret mahkemesinden alacağını 
bir hükmü, yanlışlıkla hukuk mahkemesinden 
istihsal etsem, ticari bir mesele olduğu halde 
zühûlen hukuk mahkemesinden aleyhime karar 
istihsal etsem, ve bu hüküm kesinleşse; Meclise 
mi gelip düzeltmeye çalışacağım. Yani Huzu
runuzda, ticaret mahkemesinin bakması icnbe-
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derken, hukuk mahkemesinin baktığı ve kesin
leşmiş bir kararın hilafını ispat etsem ve size 
karşı başka kapı da kalmamış, huzurunuza gel
mişimdir, dersem bu dâvamı tetkik mi edecek
siniz? Geçen gün Bahadır Dülger arkadaşım da 
söylemişti, burası ihkakı hak müessesesi değil
dir, halli ihtilâf müessesesi değildir. Burada ve
killer sorguya çekilir ve (sen niçin kanunları 
selâmetle yürütmedin, yerine getirmedin,) diye 
kendisinden sorulur. Burada, vatandaşlar yolu 
ile kulağımıza gelen, meselelerde vekillere sualler 
sorarız: (Sen niçin bu vatandaşın hakkını koru
madın?) deriz. Bu müessesenin hikmeti vücudu 
budur. Biz böyle okuduk, Buna zıt bir mütalâai 
ilmiyeye rastlamadık. . . . 

Muhterem Onat arkadaşımız hepimizin 
hassasiyetini uyandırdı ve bizi yüreğimizin için
den yaraladı. Bern o sözleri tekrar edip kendi
sini ialkışlarım, şâbaşla karşılarım. Fakat bir 
işin ahlâki cihetini münakaşa edip, bir ada
mın şahsi hüviyeti hakkında söz -etmiyelim. 
Esasen o ahlâki cihet ilâma geçmiş, tesbit olun
muş ve ihraç- -edilmiş, o -artık sicillenmiştir. 
Biz burada kanunen ne yapabiliriz onu düşü
nelim. İyi kötü, haklı haksız kaziyei muhke
me üzerinde dünyanın hiçbir yerinde şakku 
şefe edilemez. O zaman, vatandaşın hukuku
nun teminatı kalmaz. O zaman, millet namına 
icrayı kaza eden, evet Büyük Millet Meclisi 
m anıma, Hükümet namına, demokrasi hesabı
na değil, hattâ Anayasanın karnındaki cenin. 
namına da icrayı kaza eden, millet namına iş 
gören müessesatı kazaiyeyi bertaraf etmiş olu
ruz. Bunu artık bir daha başka meselelerde 
münakaşa etmiyelim. Bu gibi işlere bakacak 
isek salâhiyeti kazaiyeyi kendimize teffiz ede^ 
lim. Anayasanın 8 nci maddesini öldürmiyelim, 
Anayasanın göğsünü delmiyelim. Bu itibarla 
bendeniz de, izah edilen diğer sebeplere işti
rak ederek bu yönden mazbatanın reddini rica 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon. Başkanı. 
DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANI AB

DULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Efendim-, ev
vel emirde Yüksek Heyetiniz bu mesele hak
kında kana kana istediğim kadar söz söylemek 
imkânını bana vermelidir. Bu imkân verilmi-

' yeceik olursa geçmiş bir hâdisede olduğu gibi 
^laha iki üç dakikalık bir zamanım kaklığı hal-

I de karşıdan bir arkadaşın kâfi, kâfidir dçmçsi 
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üzerine sözlerim, (kesildi ve ben de kürsüden in
mek mecburiyetinde ıkaldım. 

Hakikaten reddedebilirsiniz. Evvelâ Hâmid 
Şevket ince arkadaşımızın sözlerine cevap ve
reyim de sükûnet peyda edeyim, ondan sonra 
(yavaş.yavaş meseleyi arzedeyim. Hâmid Şev-
toet ince arkadaşımız, gâh öyle, gah böyle di
yor. Kanun Öyle olduğu için öyle, kanun böyle 
olduğu için de böyledir. İspatı gayet kolaydır. 
Devlet Şûrası Kanununun 22 nci maddesinin 
son fıkrasını okumayı sana tavsiye ederim. Bi
lirsiniz ki Devlet Şûrası Deavi ve idari daire
ler diye iki kısma münkasemdir. Deavi daire
leri müstakil mahkeme hak ve salâhiyetini ha
izdir. Anayasanın 54 sncü maddesine dâhil bir 
müessesedir, Ama diğer idari daireler böyle 
değildir. Yüksek Meclisin birçok kararları 
var. İdari daireler ikararları icranın son 'karâ
rı mahiyetindedir. Arkadaşımızın burada bu 
tarzda konuşacağını bilseydim, Meclis karar
larının numarasını alır ve burada okurdum. 

Devlet Şûrasının daireleri umumiyetle ka
za salâhiyetini haiz müesseseler değillerdir. 
Ancak deavi dairelerimin kararları müstakil 
mahkeme kararı mahiyet ve mevkiindedir; 
mansustur. Eğer böyle bir tefrik vâzıı kanunca 
matlup olmasaydı müşterek bir madde ile Şû
rayı Devlet daireleri mutlak'surette müstakil 
mahkeme salâhiyetini haizdir, derdi. Demcedi; 
deavi dairesine hasrü tahsis etti, diğerlerini bir 
mahkeme olmaktan hariç kıldı. 
. Meselenin esasına gelince; eğer bu mevzu
da sözcü Ahmet Bey konuşmuş olsalardı benim 
sözlerim çok kısa olacaktı. Geçen toplantıda 

•"arkadaşlardan birkaçının, ıkâfidir, gibi sözleri
ne muhatap olmıyacaktım. Fakat işin her tara
fını ortaya koymak ve ondan sonra bir neticeye 
varmak lâzımdır. Eğer az ve kısa konuşursam 
kendimi tatmin edemiyorum, çok söylesem bâ
zı arkadaşları taciz etmiş oluyorum. Onun için 
mutavassıt bir hal çaresi bulacağım. 

Meselenin hulâsası şu: Bu dilekçi bir öğret
men yardımcısıdır. Hâdise çok kötüdür. Böyle 
bir adamın, eğer hakikat ise, o camia ilcinde 
bulunmaması lâzım gelir. Hakkında disiplin ku
mulu ihraç kararı vermiş, müracaat ettiği Dev
let Şûrası İkinci idari Dairesi de talebini red
detmiştir. • ." 

Arkadaşlar, bu tasdik kararı verildiği za
man, eski Şûrayı Devlet Kanunu ikinci daire-
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/ ye böyle bir salâhiyet vermişti. Kanunun İ4 ncü 

maddesinin E bendi şöyledir, il inzibat komis
yonları kararlarını ikinci daire itirazen tetkik 
ve bir karara bağlar. 

, Fakat sonra bu salâhiyet alınmış deavi dai
relerine verilmiş. Fakat o zaman ikinci dairenin 
böyle bir salâhiyeti vardı, aleyhine itiraz olunan 
kararı vazifesi dahilinde görmüş ve tasdik et
miş. 

Sonra bu zat Büyük Millet Meclisine de mü
racaat etmiş. Ama Şflrayı Devlet deavi dairesi
ne de müracaat vâki olmuş., işin bütün safaha
tına vakıf olduğum için arzedeyim. Deavi dai
resine iadei muhakeme yolu ile müracaat et
miş ise de reddedilmiştir. Meclise müracaat et
miş, bilhassa üzerinde durulacak meseledir, es
ki iktidar zamanındaki komisyon bir tesis mev
zuu olduğundan bahsiltf dileğini reddetmiş. Se
bebi?. Yok. Zühule müstenit olması lâzımgelir. 
Çünkü, tesis mevzuu bir mesele mevcut değil
dir. Dilekçi, ihraç kararını tetkik eden Devlet 
Şûrası kararının kaldırılmasını istiyor. Muva
fık mıdır, değil midir?. Bu sahada tetkikat yap
mamış, tesis; yani kanun teklifi mevzudur diye red
detmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra 
bu adam bir emsal bulmuş, hakkında memur na
zariyle bir muamele yapılmış, Millî Eğitim mu
allimlerinden birisi aynı durumda olduğundan 
ona memur değildir müstahdemdir diye bir ve
sika verilmiş, bunu görünce ben de müstahde
mim, aynı durumdayım, İnzibat Komisyonu 
müstahdemler hakkında böyle bir karar ver-

I meye salahiyetli değildir işte vesikanı ibraz edi
yorum diye müracaatta bulunmuş. 

ikinci komisyon; yani Demokrat İktidar 
zamanındaki komisyon mukaddema dilekçi hak
kında memur hakkında bir karar verilmiş ve bu 
karar kesinleşmiş olduğu için tekrar tetkika 
mahal yoktur diye karar vermiştir. Bu karara 
karşı Rafet Aksoy tarafından itiraz vâki olmuş 
bu itiraz üzerine bugünkü komisyon işe el koy
muştur. Komisyonumuzun tetkik ettiği, disip
lin kurulu, inzibat Komisyonu, kimler hakkın
da inzibati ceza verir?. -

Madde sarihtir. Memurlar hakkındadır. Unva-
I nı Memurin inzibat Komisyonudur. Şu halde bu 

adam. memur değildir, nedir? Müstahdemdir. Biz 
elindeki vesikayı kâfi görmedik, durumunu Millî 
Eğitim Bakanlığından sorduk. Memur mudur, 

I müstahdem midir? Kanun zaten memur ile müs-
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tahclemi tarif ve tefrik etmiştir. Muvazenei umu-
miyeden maaş alan ve sicili bulunan memurdur. 
Ücretle çalışan ve sicilli olmıyan müstahdemdir. 
Şu halde bunun durumu şu maddeye göre müs
tahdemdir. Ücretle çalışıyor, müstahdemdir de
yince biz şöyle düşündük: Komisyonca bu işi tet
kik ederken, kanunun unvanını nazara aldık. Bu 
komisyonun adı Memurin İnzibat Komisyonudur. 
Şu halde müstahdem mevzuubahis değildir, me
mur vo müstahdemler diyebilirdi. Mademki de
memiş,, şu halde bu heyetler yalnız memurlar hak
kında inzibati ceza verir. Müstahdem hakkında 
böyle bir vazifesi olmamak lâzımgelir. İyi ama... 

Soldan bir ses — Memurdur. 
ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — Mü

saade buyurun, oraya geleceğim; Şu halde düşün
dük hidematı umumiyeyi deruhde edenlerden bir 
kısmı maaşlı, diğeri ücretlidir. Kanun bu tasnifi 
yapmış, kıyas tarikiyle müstahdemlere de aynı he
yet inzibati ceza versin mi? Cezada kıyas cari de
ğildir. Bundan dolayı hariçte kalması lâzımdır. 
Netice: Disiplin Kurulu, ve bunun kararını tasdik 
eden Danıştay İkinci Daire kararları . vazifeleri 
haricinde olarak verilmiştir. Binaenaleyh Disip
lin Kurulunun ve Danıştaym kararının kaldırıl
ması suretiyle raporumuzu tanzim ettik. Şimdi 
pek yakında edindiğim bilgiyi arzedeceğim; in
sanların bildikleri bilmediklerinden çok azdır ve 
hiç mesabesindedir. Eğer Hâmid Şevket arkadaşı
mız, şimdi temas edeceğim noktaya temas etmiş 
olsalardı yerimden «beraberiz» diye bağıracaktım. 

Arkadaşlar, tesadüfen bu işe taallûk eden 
bir Meclis tefsir kararını gördüm. 3 Eylül 1333 
tarihinde Devlet Şûrasının tefsiri de, yar. Çün: 
kü o zamanlar Şûrayı Devlet tefsir salâhiyetini 
haizdi. Bu müstahdemler hakkında bir kararı 
var. Bundan başka 10 Nisan 1930 tarihli ve 556 
sayılı Meclis tefsir kararı da mevcuttur. Bu ka
rara tesadüfen muttali olduk. Eğer bu yoldaki 
tefsire daha evvel vâkıf olmuş olsaydık, her 
halde vereceğimiz kararın şekli bambaşka olur
du. Şûrayı Devlet tefsir kararı pek o kadar 
ehemmiyeti haiz değildir. Fakat Meclisin tef
sir kararı nazardan uzak tutulamaz. Binaena
leyh bu tefsir müstahdemler hakkında, Memu
rin Muhakemat Kanununa tâbi olduğu ve mev
zuatımız bu mânayı açıkça örtmekte bulunduğu 
cihetle tefsire mahal olmadığı beyanından iba
rettir. Şu halde memur, müstahdem, ücretli ve
ya maaşlı veya bedava çalıştırılsın hidematı 
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I umumiyedir, o halde «Memurin Kanühu müs

tahdemler hakkında da caridir.» neticesine varı
lır. Meselenin mevzuu da şudur; bu, İnhisar 
memurları hakkında bir tefsirdir. Vekâletten 
aldığım malûmata göre bu memurlar ücret alan 
müstahdemlerdir. 

Bu tefsir kararını hatırlattıktan sonra, muh
terem heyet eski Meclisin bu kararını kabul 
ederse, yani bu tefsir yerindedir diyecek olursa 
mesele kalmaz. Disiplin Kurulu kararını ver
miştir, ve böyle bir karar vermeye vazifelidir, 
demektir. 

«Bihakkin» kelimesini tayyediyorum; Şûrayi 
Devlet de bu kararı tasdik etmiştir. Şu halde 
ne yapmak lâzımdır. Benim teklifim, muhterem 
heyet muhayyerdir nasıl isterse o mutadır; kara-

I rmda imzam olduğu için Tüzük beni kararın 
aleyhinde konuşmaktan menediyor. Ama bu ra
porun lehinde de konuşmaya dlim varmıyor. 

Esasen ve hukukan memur sınıfı müstahdem ' 
sınıfından daha üstündür. Böyle olduğu halde 
müstahdemleri inzibat komisyonlarının tetkik sa
hasından, murakabesinden masun tutarsak ma
dun zümreye daha üstün bir imtiyaz tanımış ola-

j cağığ. Müstahdemler yalnız mahkemeye gidecek
tir, dersek bunları inzibati cezadan hariç bırak
mış oluruz. Halbuki memurlara hem mahkeme 
cezası hem de inzibati ceza tatbik edilecektir. 
Müstahdemlerin inzibati • cezalardan masun kal-

I maları doğru olmaz. Zaten mahkemeye sevk, in
zibati ceza vermeye mâni değildir. 

Bu tefsir böyle olunca mesele yoktur. Bu tef
sire yeni muttali oldum. (Ret ret sesleri) Müsa
ade ediniz de raporu komisyona iade edelim. 

I Çünkü itirazı tetkik ederken, esasa girmedik. 
Esas hakkında henüz bir karar verilmemiştir. 
(Raporu geri alın sesleri) 

Efendim, müsaade buyurunuz bir ciheti anla
mak istiyoruz. Raporu geri aldıktan sonra biz 

I esasa girerek tetkik edebilecek miyiz, edemiyeeck 
miyiz? Çünkü bundan evvelki komisyon tesis 
mevzuudur, demiş. Halbuki bunda tesis mevzuu 
olacak bir mesele yoktur, zühule müstenit olsa 

J gerektir. Çünkü vazifeli ise esasa girer, değilse 
reddeder. Binaenaleyh böyle kesin olmakla bera-

I ber biz esasa girerek disiplin kurulunun verdiği 
I kararı tetkik edip, delâil var mı, yok mu diye 
i araştıramayız. Çünkü hatırladığıma göre müfet-
I tisin raporu üzerine bu ihraç kararı verilmiştir. 
I Delâil yoksa komisyonumuz bunu tetkik edip kal-
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chrır, eğer az çok bir delil ye karine varsa tasvip 
eder. Binaenaleyh esası tetkik edilmek üzere ra
porun komisyona iade edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sarahaten, raporu geri mi isti
yorsunuz? 

ABDULLAH AYTEMâîZ (Devamla) — 
Ülsa'sı yeniden tetkik edilmek üzere raporun iade
sini istiyorum. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Esası 
tetkik ederek karar vermiştir 

BALKAN — Ortada bir rapor var, komisyon 
başkanı raporun komisyona iadesini istiyor. -

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Ne 
noktadan? 

BAŞKAN— «İşin esasını tetkik edip bir ka
rara bağlamak üzere komisyona iadesini arz ve 
teklif ederimi» diyor. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Devamla) — 
Esas nasıl tetkik edilecek? Cevdet Bey işaret etti. 
Ama esas hakkında karar verilmiş değildir. 

Arkadaşlar; bu işe tamamen bonziyen bir 
işte Meclis kabul etti. Hazine aleyhinde Temyiz
den musaddak bir ilâm ile alacaklı olan bir vatan
daşın işi Meclise geldi. Dilekçe.- Komisyonu, bu 
paranın ödenmesi hususunda karara vardı. Bu 
da. Kesinleşti. Maliye Bakanlığına .yazıldı. Kâ
ğıt para mı, altın paracın ihtilâfı devam ederken, 
Dilekçe Komisyonuna başvurdu. Bu sefer Dilek
çe Komisyonu «ilâmların sureti icrası adlî kaza 
mercilerine ait bir meseledir» dedi, kesinleşmiş 
olan bir kararı kaldırdı. Bu kararı kaldırılmaya 
salahiyetli olmadığından Sinan Tekel ioğlu ile iti
raz ve feryat ettik, fakat dinlenmedi. Büyük 
bir ekseriyet Adliyeyi, alâkadar eden bir iştir, 
yanlış olmuş, dedi ve komisyonun bu kararı ke
sinleşmiş olmasına rağmen kabul olundu. Demek 
ki, çok yanlış, ve açıkça kanuna aykırı olursa Di
lekçe Komisyonu kendi kararını kaldırabilecektir. 
Bu hâdise de' tamamen hüvesi nüvesine aynıdır. 
Binaenaleyh müsaade ederseniz raporu alalım, ye
niden bir karar' verelim. Bu da huzurunuza ge
tirilir (pim az sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, ortada üç şık mevcut-; 
tur. Birincisi; komisyon raporunu geri istemek
tedir. . İkincisi; bir takrirle raporun reddi isten
mektendir. üçüncüsü de raporun kabulüdür. . 
Bunlar içinde en aykırı olanı raporun komisyona 

• iadesidir. Raporun iadesi kabul olunmadığı tak-
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dircle müzakereye devam edeceğiz, çünkü söz alan 
arkadaşlarımız var. 

Mehmet .Daim. Süalp, buyurun! 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muh

terem ' arkadaşlar, Sayın komisyon başkanı dedi
ler ki, şimdi bir tefsir kararma muttali oldum, 
bunu daha evvel bilseydik belki raporu bu şe
kilde tanzim etmezdik, bu itibarla, yeni edin
diğimiz .malûmat dolayısiyle raporu geri istiyo-' 
ruz. Müzakereye girişmeden evvel Muhterem 
Başkan bir noktai nazar ileri sürseydi ... 

BAŞKAN '•—Divan mı, Komisyon Başkanı 
mı? 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Ko
misyon Başkanı bu iıöktai nazarı ileri sürseydi 
o zaman suiniyet olmadığı . altlımıza gelirdi ... 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Bu tâbirleri istimal buyurma
yın. 

MEHMET DAİM SÜALP' (Devamla) — Fa
kat bir hayli münakaşalardan sonra Meclisin 
Heyeti Umumiyeye . . . (Suiniyet' kelimesini ge
ri al sesleri). Demin söylediğim sözle «Suite-
felıhüme sebebiyet " verilmezdi » demek istiyo
rum. Heyeti Umum iyenin noktai nazarı aşağı 
yukarı tebellür etmiş iken raporu geri istemek 
bence/doğru olmaz. Çünkü yarın Dilekçe Ko
misyonu yeni bir rapor .tanzim ederse, o rapora 
da belki itiraz vâki olur, yine bizi saatlerce 
meşgul edecektir. Bu-itibarla; üzerinde bu ka
dar konuşma yapılan ve hakikata ıttıla kesbe-
den heyeti aliyenin mutlaka ret veya kabul su
retiyle bir neticeye bağlaması zaruridir kanaa
tindeyim. Mâruzatim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Cevdet Bey, lehinde mi aley
hinde mi konuşacaksınız ? 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Komis
yonun bu son teklifin aleyhinde. 

ABDULLAH AYTEMIZ (Maraş) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; suiniyet kelimesini 
•geri aldılar, suitefeMıüm olarak tashih ettiler. 

ABDULAH AYTEMİZ (Maraş) — Şahsıma 
açık tecavüz vâki olmuştur, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Efenldim, o mesele halledildi ve 
zapta geçti. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) —Muh
terem Abdullar Beyefendi encümenin şeysini..: 

BAŞKAN —• Lütfen şahıs hakkında, konuş-' 
nıryalım. 

— M —• 



B : 67 2 . E 
CEVDET BAYBURA (Devamla) — Raporu 

geri istiyorlar. Niçin? Esasını takip edelim diye... 
BAŞKAN — Raporu komisyon başkanı ola

rak geri istiyorlar; Abdullah B,ey olarak değil. 
CEVDET BAYBURA (Devamla) — Komis

yon, başkanı sıfatiyle istediklerini ben de biliyo
rum ve bu sözü insicamı kelâmını bozmamak için 
söylemiş olduğunuzu kabul ediyorum. Ne bile
yim; başka türlü kabul edilemez. 

Bu itiraz vaktiyle verilmiş efendim. O zaman
ki komisyon, bunu tasdik etmiş ve demiş ki, 
«Bu adam hakkında verilmiş olan iinzıbat ko
misyonu kararı yerindedir, kendisine memuri
yet verilemez»... Bu suretle itirazı reddetmiş. 
Şimdi komisyon da esasa gidiyor, «Bu mahkeme
ye verilmemiştir, bu adam memur değil müstah
demdir» diyor. Halbuki• bilmeleri lâzımdır, Ma
arif Bakanlığının müstahdemleri de Memurin 
Muhakemat Kanununa tâbidir. Komisyon Baş
kanı diyor ki, «Ben şimdi buna vâkıf oldum, 
Meclisin böyle bir kararı- vardır, bunu bize 
verin» işıte biz bunu bildiğimiz içindir ki, buna 
muhalif kaldık. • 

Esasen bu adamın yaptığı hareket tam • ah
lâksızlıktır; muallimler camiası içinde kalamaz. 
Bunun lehinde hangi heyet ve hangi şahıs karar 
yerebilir. • • • • • . • - • 

BAŞKAN — Efendim evvelâ bir usul mese
lesi vardır, onu halledelim.' Abdullah Ay temiz 
arkadaşımız şahıslarına sataşıldığı için söz is
temektedir. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Cevdet 
Beye de cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Bir tariz yoktur. Direniyor mu
sunuz?.. 

ABDULLAH AYTEMİZ (Maraş) — Dire
niyorum. 

BAŞKAN — Divan, bir tâı-iz olmadığına ka
nidir. Arkadaşımız direniyor. Reyinize arzediyo-
rum: Konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun Abdullah Bey. 

ABDULLAH. AYTEMÎZ (Maraş) — Arka
daşlar, burada bir kelime kullanılırken tartıl
mak, öyle söylenmelidir. Gerçi .geçmiştir,, fa
kat hali hazırda tekerrür olması itibariyle, mü-* 
kerrer olan şey tevemdir. 

Geçen sefer demişti ki, «Dilekçe Komisyonu
nu şikâyet edecek bir merci bulsam, şikâyet 
ederdim» o zaman cevap vermedim... 
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I CEVDET BAYBORA (Gümüşane) — Kim 

söyledi? 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) —Meh

met Daim Süalp.. 
Arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun şikâyet 

mercii vardır, o merci Büyük Millet Meclisidir. 
Merci istiyorsa o işte burada! Fena filmeclis 
olmuş, unutmuş Meclisi şikâyet edecek merci 
arıyor. Zaten şikâyet mercii Meclistir; bunu ve
sile ittihaz edip suiniyet izafe eder şekilde bir 
şey söylenmez. 

BAŞKAN — Bu mesele kapanmıştır efendim. 
ABDULLAH AYTEMÎZ (Devamla) — Ben

deniz söylemiyecektim, mâruzâtınım en sonunda 
söyliyecektim, muttali olduğum için arzediyorum. 
İnsan burada konuşurken sözünü tartarak ko
nuşmalıdır. Ben «şöyle .bir vaziyet hâsıl ol
muştur, sizi takdirinize arzediyorum diyecek
tim». Burada hüsnüniyet, suiniyet mevzuubahis 

'olur mu? 
BAŞKAN — O mevzu kapanmıştır efendim, 
Raf et Bey, raporun lehinde mi, aleyhinde mi 

konuşacaksınız? "' 
RAPET AKSOY (Ordu) — Üzerinde konu

şacağım. 
BAŞKAN— Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, şahsi 

faziletine, ilmü kemaline hürmet ettiğim Abdul
lah Beyefendi, burada komisyon namına hakika
ten bir fazilet 'gösterdiler. Komisyonca ittihaz 
edilmiş olan karara rağmen, sonradan ıttıla pey
da ettikleri bir tefsirin tesiri altında, kaldıklarını 
itiraf ediyorlar, doğrudur. Bendeniz de itiraz 
ettiğim halde böyle bir tefsirden bihaberdim. Bi-
naonleyh, inayet buyurun, komisyona iade edil
sin, belki komisyon bu defa lehde verdiği kararı 
aleyhte verecektir. Biz daima adalete mizan ola
rak kanundan ayrılmıyalmı arkadaşlar. Benim 
iddiam budur. 

BAŞKAN — Efendim, raporun geri verilme
sini istiyen takrir hakkında... . • 

RAİF AYBAR (Bursa) — Mutlak olarak ge
ri istemek komisyonun hakkıdır. 

'BAŞKAN — Efendim, raporun geri veril
mesi hakkındaki komisyonun dileğini oyunuza 
arzediyorum. Raporun geri verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler.... Takrir reddedilmiştir. 

I Müzakereye devam ediyoruz. Bir kişiye daha söz 

— 15 — 
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verdikten sonra kifayeti müzakere takririni oya 
sunacağım. 

Yusuf Karslıoğlu! 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) .— -Arka

daşlar, bu mevzu üzerindeki konuşmalarda çok 
ağır sözler geçti. 'Meselâ; «komisyon bu işi yol
dan yola soktu, hangi heyet böyle ahlâksız bir 
adam lehine karar verir» denildi. Bu nevi söz
ler iyi bir şey değildir. Biz bunun lehinde ka
rar verdik, kanaatimiz Öyle. Hiçbir kimse diğe
rinin kanaatlerine tahakküm edemez. Bence böy
le bir şeyin halli hisse hitapla olmaz. Her han
gi bir işte kantin hükmünün ihlâl edilmesi en ağır 
cürümlerden daha ağırdır. Bunu düzeltmek 
Meclisin-salâhiyeti dahilindedir. Millî hâkimiyet • 
esasına dayanan Cumhuriyet rejiminde Meelism 
bakamıyacağı iş yoktur. Bakacağı işlerin tada
dına da hacet yoktur, îstisna tasTihe muhtaç
tır ve yalnız mahkemeye ait olan işlerdedir. Her 
h'anigi bir işe, Danıştay ©dâva daireleri veyahut 
adlî mahkemeler bakaeaksa bu işe Meclis bak
maz. Bunun dışında her hangi bir kanun hük
münün ihlâli görülürse bunu düzeltmek Meclisin 
vazifesi d anilindedir. 

Bu adamın müstahdem olduğu tahakkuk et
miştir, Millî Eğitim Bakanlığı da bunu itiraf 
etmiştir. Bu itibarla da müstahdemler hakkında 

•disiplin komisyonlarının karar vermeye salâhi-' 
yetleri yoktur. Bu hakikati kimse inkâr edemez. 
(«Salâhiyeti vardır» sesleri). Müsaade buyurun, 
ben kürsüden söylüyorum, siz de söz alır, konu
şursunuz. 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyin rica ederim. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Devamla) — Müs

tahdemler memurlar gibi bir hükme tâbi değil
dir. Kanunda sarahat olmadıkça bir karar veri
lemez. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) — Tefsir var ya! 
. YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Hayır, 

böyle bir tefsir kararı yoktur. Madam ki tef
sir var diyorsunuz, bir kere daha tetkik edelim. 

Rifat Bey arkadaşımız, gerçi bunu zikretmi-
yecektim diyerek birkaç defa hisse hitap ettiler. 
Biz bir taraftan bu gibi yolsuzlukları düzelte
lim derken, diğer taraftan daha fena bir yola 
gidiyoruz. Meclisin bu gibi kamına aykırı işi 
düzeltmesi icabcderken yetkimiz yok diye da
ha fena bir yol açılıyor. Meclisin herşey üzerin
de murakabe hakkı vardır. Danıştay idari da
irelerinin birçok kararlarını kaldıran karaıiarı-
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mız vardır. İşte bir tanesi burada not edilmiş, 
deniyor ki: (Komisyon, Danıştay Dâvalar daire
lerinin kararlarını bozamaz.) Bu işte kararı ve
ren Danıştay'ın İdari Dairesidir ve kararı ka
nunsuzdur. böyle kanunsuz olan bir karaıvj. Mec
lis pekâlâ kaldırabilir. 

Şu muhakkaktır ki Millî Eğitim Komisyonu
nun bu müstahdem hakkında (Devlet memuriye
tinde katiyen istihdam edilemez) diye karar ver
meğe hakkı yoktur. Bizim Rifat Bey arkadaşı
mız lehinde hareket edilmiş, diyor. Ben aksi ka
naatteyim. , 

Komisyonun evvelki verdiği karar bu bir te
sis mevzuudur diye verilmiştir. Yoksa kanunlu-
dur kanunsuzdur diye birşey yoktur. 

Sonra Meclis evvelce bir karar verir de o ka
rarının kanuna muhalif olduğunu anlarsa acaba 
bunun hilâfında karar veremez mi? Bu hususta 
bir kanun maddesi gösterilebilir mil Gösterile
mez. Meclis Jkanun yapar, sonra o kanunun iyi 
olmadığım görürse değiştirir, Buna hiçbir mâni 
yoktur. 

Şimdi ben soruyorum- muhterem arkadaşları
mıza, bir müstahdem hakkında Millî Eğitim di
siplin komisyonununun karar vermeye salâhiyeti 

I olduğuna dair sarih bir madde göstersinler. 
I Gösteremezler. Gösterilmediği takdirde dahi ak-
, len, indî mukayese ile cezada aleyhe bir hüküm 
| yürütülemez ve ğcnişletilemez. Kanunun hük

mü ihlâl edilmiştir. Kanun milletin fermanıdır, 
! o fermana da her kes boyun eğmeğe. mecburdur. 
• Dilekçe Komisyonunun raporu kanunun nefsi 

mantukuna tam olarak uygundur. Kabul edip 
etmemek Meclise aittir. • 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele anlaşıldı müzakerenin kifayetiyle ra

porun oya konulmasını arz ve teklif eylerim. 
Aydın 

Şevki Hasırcı 

i BAŞKAN — Hasırcı arkadaşımızın teklifini 
reye arzediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul 

j edenler.. Etmiyeııler.. Kabul edilmiştir. Diğer 
I* takrirleri okutacağım efendim. 

|. T. B. M. M. Başkanlığına 
Konu anlaşılmıştır. Müzakerelerin kifayetine 

' ve Dilekçe Encümeninin her bakımdan yersiz 
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olan raporunun reddine karar verilmek üzere re
ye konmasını dilerim. 

Sivas Milletvekili 
Ercüment Damalı 

Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan Dilekçe Komisyonunun 

Azmi Tankut hakkındaki raporunun .reddini tek
lif ederiz. 
Zonguldak Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Rif at Sivişoğlu Fehmi Açıksöz 

Yüksek Başkanlığa 
Büyük Millet Meclisi, hal ihtilâfına memur bir 

müessesei kazaiyo değildir. Buraya ancak, kanun
ları hüsnü tatbik etmiyeıı vekiller hakkında şikâ
yet için gelinebilir. Şikâyet tahakkuk ederse, si
yasi şekilde vekilin mesuliyeti cihetine gidilebi
lir. îster kazai yolda halledilmiş olsun, ister edil
memiş bulunsun her hangi hukuki bir ihtilâf ve 
nizaı Büyük Meclisimiz tetkik edemez. Emsal ka
rarlarımız da böyledir. Binaenaleyh itiraz üzeri
ne ittihaz edilen ve dilekçiye hak veren bu rapo
run reddini dilerim. 

Ankara Milletvekili 
Hâmid Şevket înce 

BAŞKAN — Efendim, her üç takrir de mea-
len Dilekçe Komisyonu raporunun reddine müte
dair bulunmaktadır. 

Dilekçe Komisyonunun raporunun reddini is-
tiyen bu takrirleri kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Takrirler kabul edilmiş, bu rapor reddedilmiştir. 

2. — Ankara eski Milletvekili Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın, Dilekçe Komisyonunun 1 . XI . 1949 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2424 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/10) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Raporu oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
1 239 992 lira 92 kuruşun terkin ve 10 978 Ura 
79 kuruşun affı hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Bütçe Komisyonu raporu (3/184) [2] 

[1] 169 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 170 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. | 
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[ (Rapor okundu) 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — Burdur Milletvekili Mehmet'özbey'in, 
Köy Enstitüleri hakkındaki 3803 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Tarım, Bütçe ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (2'\77) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. 

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 

bir madde eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Köy Enstitüleri Kanununun 
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Bu müesseselerde tahsillerini 
bitirerek öğretmen tâyin edilenler Millî Eğitim 
Bakanlığının göstereceği yerlerde tahsil müdde
tinin bir buçuk misli müddetle çalışmaya mec
burdurlar, Öğrenci iken okumakta bulunduğu 
köy enstitününden veya öğretmen olduktan sonra 
meslekten ayrılanlardan alınacak tazminat mik
tarının tâyini ve bu tazminata ait kovuşturma 
789 sayılı Kanunun 8 nci maddesi hükümlerine 
göre yapılır. Bu masrafı ve tazminatı rızalariy-
le vermiyenler Devlet müesseselerine memur 
olarak tâyin edilemezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul, edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GE ÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun hükmü ne
şir tarihinden önceki mezunlara da şâmildir. . 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir» 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

[1] Birinci görüşülmesi 64 ncü birleşim tu-
| tanağındadır, • • 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. . .•' 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler;.. Kabul edilmiş
tir, tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — Kars Milletvekili T ezer Tuşkıran'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanunu-
nun-75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/99) 

BAŞKAN — Bundan evvelki birleşimde 
Hükümet bu mevzudaki sualler ve konuşmala
ra cevap verecekti. Maliye Bakanı arkadaşımız 
seyyahatte olduğu için bunu önümüzdeki Çar- ı 
samba gününe talik ediyoruz. 

6. •— Noter Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Zon
guldak Milletvekili AbdürraJıman Boykıcıgiller'in, 
Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiştiri-

' len 19, 57, 59, 60 ve 85 nci maddelerinin değiş
tirilmesine ve 44 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dhir kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (1/203, 2/53) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 
Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 3456 sayılı Noter Kanununun 

unvanı (Noterlik Kanunu) olarak değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmiyenler..., Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Noterlik Kanununun 17, 18 
nci ve bu kanunun 4166 sayılı Kanunla değiş
tirilen 7, 16, 19, 20, 23, 46, 65, 67, 70, 83 ve 87 
nci maddeleriyle aynı kanunla değiştirilmiş olan 
44 ncü maddenin B bendi ve 5235 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 84, 85 ve 86 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve geçici 
bir madde eklenmiştir. 

[1] 124 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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| BAŞKAN — Maddeyi ' oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Noter olmak için : 
I - Türk olmak, 

II - Medeni ve siyasi haklarına sahip bulun
mak, 
III - 25 yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
V - En aşağı dört sene hâkimlik veya cum

huriyet savcılığı etmiş veya bu sınıftan1 sayılan 
hizmetlerde bulunmuş veya dört sene avukat
lık veya hukuk fakülteleri, hukuk grupu ders
leri profesörlüğü veya doçentliği etmiş olmak, 

VI - Başkasıma geçer hastalığı, vazifesini 
gereği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut ve
ya akılca bir arızası bulunmamak, 

VII - Türkiye Hukuk fakültelerinin birin-
den çıkmış olmak veya Siyasal Bilgiler Fakül
tesi veya yabancı bir memleket Hukuk Fakül
tesinden çıkmış olup da Türkiye Hukuk fakül
teleri programlarına göre eksik kalan dersler-. 
den imtihan vererek tasdikname almış olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette veya kasdî bir cürümden 
dolayı 3 ay veya daha fazla hapis cezasiyle 
mahkûm veya, bu kabîl suçlarla hapsi müstel-
zim her hangi bir cürümden dolayı ceza,taki
bi altında bulunmamak, 

b)ı Cezai veya inzibati bir karar neticesin
de hâkim veya ranemur olmak ehliyetini kaybet
memiş bulunmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymiyan 
hallerde bulunmamış olmak, ' 

d) Hileli veya taksirli olmayarak iflâs et
miş ise iadei. itibar etmiş olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar • oynatmış yahut 
ahlâkça halkın güvenini giderecek her hangi bir 
hal ile dile gelmemiş olmak, 

Şarttır. 
BAŞKAN— Necip Bilge. 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Sayın arkadaşla- , 

rım; 7 nci maddede noter olmak için lâzımgelen 
şartlar sayılmaktadır. Bu şartlar arasında sıra 
bakımından alt üst edilecek bâzı hususlar varsa 
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da bunİar şekle taİluk ettiği için üzerinde dur
mak istemiyorum. Yalnız 5 nei bent üzerinde 
durmanın lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu ben
de göre noter olabilmek için en aşağı 4 sene 
hâkimlik veya cumhuriyet savcılığı etmiş veya 
bu sınıftan sayılan hizmetlerde bulunmuş veya 
dört sene Avukatlık veya hukuk fakülteleri, hu
kuk grupu dersleri profesörlüğü veya doçentliği 
etmiş olmak; lâzımdır denilmektedir. Yani bu 
vazifelerde dört sene bilfiil çalışmış olan bir 
kimse noter olabilecektir. 

Kanaatimce bu müddet fazladır ve hattâ bel
ki de bu müddet lüzümsurdur. Çünkü bir kim
seye hâkimlik veya avukatlık stajını yaptıktan 
sonra hâkim ve avukat olmak salâhiyetini ta
nıyoruz. Fakat o adamın bu müddeti bitirdikten 
sonra noterlik yapabileceğini kabul etmiyoruz. 
Bu demektir ki, noterlik, hâkimlikten, avukat
lıktan da daha zordur. Bunun mânası budur. 
Halbuki hakikatte hiç de öyle olmaması lâzım-
geli'r. Her halde avukatlık veya hâkimlik noter
likten daha kolay bir meslek değildir. Bu iti
barla böyle bir müddet koyacak yerde; hâkim
lik veya avukatlık yapmak ehliyetini kazanmış 
olanlar veya Hukuk Fakültesi hukuk grupu 
dersleri profesör veya doçentliği yapanların 
müddete tâbi olmaksızın noterlik yapabileceğini 
kabul suretiyle maddenin değiştirilmesini teklif 
ediyorum. Bu iki meslekin birisini diğerinden 
zor olduğu gibi iltibasa mahal verecek böyle 
bir müddet kaydının maddeye konması doğru 
değildir, kanaatindeyim. Bu itibarla bendeniz 
beşinci maddedeki müddet kaydının kaldırılması 
hakkında bir teklif veriyorum, nazarı itibara 
alındığı takdirde bu bendin bu şekilde tashihini 
komisyon yapar. Ben şimdilik yalnız müddet 
kaydına ait teklifimi sunuyorum, kabul edilmesi 
halinde bunun neticesi olan diğer değişiklikleri 
komisyon yapar, bu itibarla ben bunlar üzerinde 
şimdilik durmıyacağım. Takdir Yüksek Heye
tinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Noter Kanunu tasarısının 7 nci maddesinin 

5 nci bendindeki 4 senelik müddetin kaldırılma
sını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Necip Bilge | 
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BAŞKAN —• Komisyonun bir noktai nazarı 

var mı? 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACÎD 

ASENA (Balıkesir) —, Maddeyi komisyona ala
lım, tetkik edelim. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeyi ilgili 
takrir üzerinde tetkik etmek üzere istiyor, bina
enaleyh, komisyona iade ediyoruz. 

Madde İG. — Noter ve noter yardımcıları 
ve geçici yetkili noter yardımcıları ile 20 nci 
maddenin 1 ve 2 nci fıkraları mucibince seçile
cek noter vekilleri, işe başladıkları tarihten itiba
ren iki ay içinde noter dairesinin bir yıllık gayri-
safi gelirinin % 10 u nispetinde teminat verirler. 

Yeni açılacak olan noterliklerin teminat mik
tarı civar kazaların varidatına göre Adalet Ba-
kanlığmca takdir olunur. Noter vekilleri hakkın
daki iki aylık müddet mahallî adalet komisyonu 
tarafından en çok iki ayı geçmemek üzere uzatı
labilir. Birinci fıkra gereğince teminat göster
meye mecbur olanlar ilk seneja takip eden sene
lerde de yine bir evvelki yıllara ait gayrisâfi ge
lirlerinin % 3 nü aynı müddet zarfında teminat 
olarak verirler. ı 

Teminat parası, ilk önce noterlerin vazifeleri 
dölayısiyle sebebiyet verebilecekleri zararların 
tazmininden sonra bu yüzden mahkûm olabile
cekleri para cezasına karşılık teşkil eder. Bu pa
ralar âhara temlik ve terhin edilemez. Konu
lacak hacizler 17 nei madde mucibince görülecek 
hesap sonunda tahakkuk edecek zimmet ve ilişiği 
karşılıyacak miktardan fazlası hakkında mute
berdir. . 

Bu maddede yazılı müddet içinde teminat 
paralarını yatırmıyan veya noksanını ikmal et-
miyen noter, noter yardımcısı ve geçici yetkili 
noter yardımcılarının vazifelerine cumhuriyet 
savcılıklarının işarı üzerine Adalet Bakanlığın
ca, noter vekillerinin vazifelerine de- yine cum
huriyet savcılıklarının yazısı üzerine adalet ko
misyonlarınca son verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini gö
ren konsolos ve memurları teminat mükellefiyeti
ne tâbi değildirler. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Her ne suretle olursa olsun va
zifelerinden ayrılan noterlere ve ölenlerin vâris-

— 1 9 -



B : 67 2.Ö 
İeririe ait teminat parası devir işi bitirilerek ili
şikleri kesilmedikçe geri verilmez. 

Bu hallerde en çok iki ay içinde cumhuriyet 
savcıları hesap ve işleri incelemeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Noter ve noter yardımcıları 65 
yaşını ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutulurlar. 
Ay ve gün hesabında Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN—- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

.1952 0 •: İ 
ma hâlinde vekile verilen miktardan artan ki
şim Noter Yârdım Sandiğma irat kaydolunur. 
Şü kadar ki, işten çıkarma halinde karar ref e-
dilmiş olursa vekile verilen ücretten geri kalanı 
notere verilir. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebe
biyle işlerinden ayrılan noter, noter yardımcı
ları, mesuliyeti kendilerine ait olmak üzere me
murlarından birini tevkil edebilirler. Tevkil 
edilecek kimse bulunmazsa noterliğin bağlı bu
lunduğu hukuk yargıcı tarafından safi gelirin 
üçte biri verilmek üzere mahallî adalet memur
larından ehliyetli bir vekil seçilir. Şu kadar ki, 
bu suretle vazifeden ayrılma müddeti iki ayı ge
çecek olursa vekil keyfiyeti cumhuriyet savcı
lığına bildirir. Bu takdirde birinci fıkra hük
mü tatbik olunur. 

Geçici yetkili noter yardımcılarının her han
gi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde 
bağlı oldukları hukuk yargıcı tarafından yerle
rine bir vekil seçilir. Seçilecek vekil hasılatın 
tamamını alır. Ancak bu suretle ayrılma iki 
aydan fazla devam ettiği takdirde yerlerine ye
niden başkası seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Meslekten çıkarma, ölüm, yaş 
tahdidi, maluliyet, istifa veya dairesi lağıv veya 
başka yere tâyin olunmak veya seçim suretiyle 
vazifesinden ayrılan noter, noter yardımcıları 
ile geçici yetkili noter yardımcılarına ait bütün 
evrak ve emânetler kendilerinin ve ölenlere ait 
olanlar mirasçılarının veya mümessillerinin hu
zuru ile tutulacak bir zabıt varakası üzerine 
Cumhuriyet Savcılığınca teslim alınarak yeni 
tâyin edilecek noter veya vekiline devrolunur. 
Noterliğin lağvı halinde bu evrak ve emanetler 
varsa başka bir notere tevdi olunur. 

Devir muamelesinde hazır bulunanlara noter 
dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk yar
gıcının Adliye Harç Tarifesi Kanununa göre 
takdir edeceği ücretler veya yapılacak masraf
lar, evvelâ yardım sandığının ihtiyat akçasın
dan tesviye olunur. Şu kadar ki, alâkalı noter 
veya mümesilitie hiçbir ücret verilemez. Diğer 
bir note devir halinde bu ücret ve masraflar 
devrolunan noterden tahsil olunur. 

BAŞKAN — Necip Bilge buyurun. 

Madde 19. — Noterler; sicil ve kıdemleri 
müsait olduğu ve açık yer de bulunduğu takdirde 
8 nci maddede yazılı ilâna lüzum görülmeksizin, 
geliri daha yüksek olan bir noterliğe muvafakat
leri ile tâyin olunabilirler. 

8 nci madde hükümleri yukarıki fıkranın 
tatbikmdan sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — iler ne suretle olursa olsun 
açılan noterliklere yenisi tâyin olununcaya ka
dar bu vazife şâfi gelirin dörtte birinden yarı
sına kadar verilmek üzere noterliğin bağlı bu
lunduğu Adalet Komisyonu tarafından mahallî 
adalet memurlarından ehliyetli birine gördürü
lür. Vekile verilen kısımdan artan gelir Noter 
Yardım Sandığına gönderilir. 

Noter ve noter yardımcılarının tevkif, işten 
el çektirme ve işten çıkarma gibi sebeplerden 
dolayı geçici olarak işlerinden ayrılmaları ha
linde görevleri, 84 ncü madde gereğince Yardim 
Sandığı aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin üç
te biri verilmek suretiyle Adalet Komisyonu ta
rafından seçilecek ehliyetli bir adalet me
muruna gördürülür. İşten çıkarmadan baş
ka hallerde geri kalan miktâruı üçte bi
ri Notere verilip üçte ikisi muhakeme ne
ticesine kadar mevkuf tutularak zimmeti 
tahakkuk ederse mahsup edilir ve artanı 
noter veya noter yardımcılarına verilir. 57 
nci maddenin 2 nci fıkrası mucibince vazi
feden ayrılma halinde safi gelirin üçte biri ve
kile ve geri kalanı da notere verilir. İşten çıkar- | 
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NEÖİP BİLGE (Niğde) -~ Komisyon sözcü- ı 

sü aynı Şeyi söyliyeeek efendim. 
BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA (Balıkesir) — Efendim, bu maddenin 
ikinci fıkrasında, (Adliye Harç Tarifesi Kanu
nuna) tâbiri vardır. Halbuki Adliye Harç Tari
fesi Kânunu .Meclisin ahiren kabul buyurduğu 
5887 numaralı Harçlar Kanunu ile kaldırılmıştır. 
(Adliye Harç Tarifesi Kanununa) yerine (Harç- J 
lar Kanununa) ibaresini koyuyoruz. Bu şekilde 
tadil ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, maddeyi, (Harçlar 
Kanununa) şeklinde tadili ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler .. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 44 — B.) ölüme bağlı tasar ruf
lara, mülkiyeti muhafaza kaydiyle yapılan satış
lara ait senet ve sözleşmelerle evlenme sözleşme
lerini düzenlemek ve el yazısı ile sicil defterine 
tescil etmek ve gayrimenkul satış vaitlerine ait 
senetleri tanzim ve hariçte yazılıp getirilen vasi
yetnameleri saklamak. 

BAŞKAN — Buyurun Necip Bey. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, şekle 

taallûk eden bir tâdil teklifinde bulunacağım. 
Belki komisyon da kabul eder. Onun için ayrıca 
bir takrir vermedim. 

Bu maddede, son satırlarda «satış vaitlerine 
ait senetleri tanzim..» deniyor. Ve ondan sonra 
«hariçte yazılıp getirilen vasiyetnameleri sakla
mak,) denerek cümle bir mastar ile bitiriliyor. I 
«Burada hâdiseler bir mastarla ifade edilmek
tedir. Etmek; saklamak düzenlemek ve saire gibi. i 
Ben burada tanzim kelimesinden sonra da «et
mek» yardımcı mastarının ilâvesini teklif edi
yorum. 

KOMİSYON ADINA VACİD ASENA 
(Balıkesir) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun kabulüne binaen I 
(etmek) mastarının ilâvesiyle maddeyi oyunuza 1 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

Madde 46. — Noterler, özel ve tüzel kişiler 
tarafından saklanmak veya bir hakka karşılık 
olmak üzere verilecek para kâğıt ve sair ema
netleri saklıyarak alma ve geri verme şartları
nı gösterir yazacakları zabıt varakalarını alâ
kalılara imza ettirerek aslını dosyasında alıko- | 
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i yarlar ve örneğini de makbuz mukabilinde. sa

hibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin 
için verilmiş ise ona tebliğ ederler. Alâkalı is
terse bu mevduat münasip bir mahfazaya konu
larak sahibiyle noter tarafından mühürlendik
ten sonra, millî bir bankada, banka bulûnmı-
yan yerlerde demir kasa veya sağlam bir dolapta 
saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görüle-
] cek yerde saklanabilir. 

Noter dairesine saklanmak veya üçüncü bir 
şahsa verilmek üzere para tevdi edildiğinde, no
ter, bu parayı derhal bankadaki noterlik cari he
sabına yatırır. 

Hak sahiplerine yapılacak reddiyat, noter
likçe verilecek çek mukabilinde bankaca yapılır. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı 
veya harç ve masrafları ödenmediği takdirde 
noter, emanetlerin alınması veya harç ve mas
rafların ödenmesini taahhütlü bir mektupla tev
di edene ihbar eder. İkametgâh veya meskeni 
malûm değilse münasip surette ilân eder. Teb
liğ veya ilândan itibaren bir ay zarfında alâka
lısı müracaatla harç ve masrafları vermediği tak
dirde emaneti müzayede ile satar ve keyfiyeti 
bir zabit varakası ile tesbit eder ve satış tuta
rından harç ve masraflarını tenzil ettikten son
ra artanını bankaya yatırır. Emanet değersiz 
veya satış masrafını koruyamıyacak halde ise 
tebliğ veya ilân tarihinden itibaren beş sene 
sonra Hazineye devredilmek üzere Cumhuriyet 
savcılığına tevdi olunur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan 
I her nevi emanet paralar zaman aşımının tahak

kukundan sonra Hazineye devredilir. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bu 46 

I ncı maddede; özel ve tüzel- kişilerden bahsedil
mektedir. Bu maddedeki özel kelimesi doğru 
değildir. Zahnımca bu kelime «gerçek » karşılı-

I ğı olarak kullanılmıştır. Bu itibarla öze1, kelime
sinin yerine (gerçek) kelimesinin konmasını tek
lif ediyorum. ' 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
ASENA (Balıkesir) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da bu tadirteklifine 
iştira'k ediyor. Yani (özel) yerine (gerçek) ke
limesi konacak, bu tadil ile maddeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... İCahuI 

| edilmiştir. 
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Madde 65. — Beşinci maddenin ikinci fıkra

sı ile 63 ncü maddenin birinci fıkrası hükümle
rine muhalif harekette bulunan noterler, bu fi
iller daha ağır cezayi istilzam etmediği takdirde 
asliye ceza mahkemesince 20 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Noterler kanunen muayyen miktardan fazla 
harç ve ücret aldıkları takdirde bu fazla ile bu
na tekabül eden noter ücreti ve diğer ücretler 
Adalet Bakanlığımca alâkalılarına iade ve nok
san alındığı, takdimde noterce tezmin ettiriılnir. Sa
hipleri bulunmadığı veya her şahsa iade edile
cek miktar 100 kuruştan az olduğu veya 100 
kuruştan fazla olan miktarlarda ilgililer tebli
gata rağmen altı ay içinde başvurmadıkları tak
dirde bu paralar yardım sandığının noter me
murlarına tahsis edilen hesabına kaydolunmak 
üzere sandığa gönderilir. 

Bu maddede yazılı hükümler 59 ncu madde
de tâyin olunan disiplin cezalarının tatbikına 
mâm teşkil etmez. 

NECİP BİLGE (Niğde) —:65.nci maddenin 
birinci fıkrasında bâzı cezalardan bahsedilmek
tedir. Bu cezalara muhalif harekette bulunan 
noterlerden başka bu cezalar, yardımcıları ve 
vekilleri hakkında da tatbik edilecek midir? 

ADALET KOMİSYONU ADINA.. VACÎD 
ASENA (Balıkesir) — Efendim, 65 nci madde
nin metninde geçen beşinci madde ile, 63 ncü-

^ madde büklüm'lerini' aynen aîizedeceğiim. 
•« Madde 5. —- Hiçbir hizmet ve vazife no

terlikle birleşemez. Kaza mercilerinin vereceği 
işlerle ilim ve hayır müesseseleri reis ve âzalık-
ları müstesnadır. 

Noterler borsa oyunu oynamak, ticaret yap
mak, kefalet etmek veya kendilerine ait ücret
lerden her hangi bir şekilde tenzilât yapmaktan 
memnudurlar». 

« Madde 63. — Noterler kendilerinin doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle alâkalı. olduk
ları işlerle usul ve füru ve kardeş ve karı ve 
koca veya ücretli adamlarının ilgili bulunduk
ları işlere ait (kâğıtları tanzim veya tasdik ve bu 
derecede'ki akrabasını veya adamlarını muarrif 
ve vukuf ehli ve şahit olarak kabul edemezler. 
Ancak yapılan akit mutelber olup noter, disiplin 
takibatına tâbi tutulur. Noterin bu muamelesin
den mutazarrır olan kimseler ayrıca noter aley
hine tazminat; dâvası açabilirler. 

.İ9S2 6 : İ 
I Noterlerin kendilerine veya yukarda yazılı 

akraba ve ücretli adamlarına ait ve mukavele
ler, varsa diğer bir noter, yoksa noterin bağlı 
bulunduğu hukuk hâkiminin tensip edeceği ad
liye memurlarından biri tarafından tanzim veya 
tasdik olunur ». 

Memnuiyet bunlara inhisar ediyor. Eğer asil 
olan bir noter vazifesinden kanuni sebepler do
layısiyle ayrılırsa yerine kaim olan vekillerinin 
aynı esas dairesinde mütalâa edilmesi ve cezai 
müeyyidelerin de kendilerine tatbik edilmesi 
gereklidir. Kanunlarda mevzua ait başka bir 
sarahat yoktur. 
. BAŞKAN — 65 nci maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 67. — Noter memuru olabi'lm'ek için : 
1. Türk olmak; 
2. Medeni ve siyasi haklarına sahip olmak; 
3. 18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı 

olmamak; 
4. Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya hiz-

m>ete elverişli olmadığı anlaşılmış veya tecil 
edilmiş olmak; • 

5. Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge
reği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut veya 
akılca bir arızası bulunmamak; 

6. En az orta mektep mezunu olmak (orta 
mektep mezuunlarından talip zuhur etmediği 
takdirde ilk mektep mezunlarından ^ehliyetlisi 
alınabilir). 

Bu kanunun 7 nci maddesinin 8 ve 9 ncu 
bentlerinde yazılı hükümler bu memurlar haık-
ıkında da tatbik olunur. 

Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sa
yılır. Müstahdemlerin intihabında birinci fık
ranın 7 nci bendinde yazılı şart nazara .alın
maz. 

'Müstahdemler memur vezifesinde çalıştırıla
mazlar. 

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

Madde 70. — Noter memurlarından en aşağı 
beş yıl hizmet etmiş bulunanlara her ne suretle 
olursa olsun vazifelerinden ayrıldıklarında No
ter Yardım Sandığının noter memurlarına ayrı
lan hesaptan aşağıda yazılı miktarda tazminat 
verilir : -

— 22 — 
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10 yıla kadar hizmet etmiş olanlara her yıl I 

için 100 lira, 
15 yıla kadar hizmet edenlere 10 yıldan yu

karı her yıl için 125 lira, 
120 yıla kadar hizmet edenlere 15 yıldan yu-

fearı her yıl için 150 lira, « 
20 yıldan fazla hizm'et edenlere 20. yıldan 

yukarı her yıl için 175 lira, 
Ceman beş yıl süre ile imz-a salâhiyetini haiz 

olarak hizmet etmiş bulunanlara verilecek taz
ını inat % 20 fazlasiyle ödenir. 

Her ne suretle olursa olsun bir memura ve
rilecek tazminat zam hariç olmak üzere 4 125 
lirayı geçemez. 

Tazminat alarak- ayrılmış olanlardan tekrar 
vazifeye girenler aldıkları tazminatı ıbir yıl 
içinde geri verdikleri takdirde bu madde hük
münden faydalanırlar. Aksi) halde hizmete ye- I 
ni girmiş sayılırlar. I 

Noter memurlarının ölümü halinde tazmi
nat Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka- I 
nunu hükümlerine ıgöre 'kendilerine aylık bağ
lanması caiz olanlarına ödenir. I 

Tazminata esas olan hizmet müddeti 1 Şu- I 
bat 1942 tarihinden itibaren hesap edilir. 

BAŞKAN— Madde ile ilgili bir takrir var. 

Yüksek Başkanlığa I 
Değiştirge : . . . I 
Noter Yardım Sandığında çalışan memurlar I 

da noter idarelerinde çalışan memurlar vaziye
tinde olduğu halde sandık işlerinde çalışan bu 
memurlar 70 nci maddeden her nasılsa istifade 
ettirilmemiştir. Bu memurların da sandık yar
dımından istifade etmeleri için 70 nci maddenin I 
sonuna; 

(Bu madde hükmünden Noter Yardım San
dığında çalışan memurlar da istifade ederler). 

Fıkrasının ilâvesini teklif ederiz. I 
Çorum Milletvekili Amasya Milletvekili 
Dr. Sedat Baran İsmet Olgaç 

ADALET K. ADINA VACÎD ASENA (Ba
lıkesir) — Bu hususun tetkiki için maddenin ko
misyona iadesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu takrirle, tetkikat 
yapmak üzere komisyona geri veriyoru'':. 

Madde 83. — A) Her ne suretle olursa ol
sun vazifelerinden katî olarak ayrılan nbter 
ve noter yardımcıları ile ölenlerin mirasçıla- | 
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rina yardımda bulunmak üzere Ankara'da bir 
(Yardım Sandığı) kurulur. 

B) Noter memurlarına 70 nci madde muci 
bince tazminat verilmesi için bu sandıkta (no
ter memurlarına mahsus) bir hesap açılır. 

C) Noter Yardım Sandığı Adalet Bakanı 
tarafından lüzumu kadar tâyin edilecek memur
lar tarafından idare olunur, 

Sandık yönetim kurulu sandık muhasebeci
si ile, ikisi Ankara, noterlerinden olmak üzere 
üç kişiden teşekkül eder. 

D) Memur ve idare masrafları Yardım 
Sandığı tarafından verilir. Şu kadar ki bu mas
raflar sandığın yıllık gelirinin % 10 unu geçe
mez. ... 

E) Sandığın idaresi tüzük ile tâyin olunur. 
F) Yardım Sandığından geçici yetkili no

ter yardım cilan istifade edemezler. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 84. — Yardım sandığının sermayesini 
teşkil eden gelirler şunlardır : 

• 1. Noter ve noter yardımcılarının emanet 
para faizleri dâhil olmak üzere her çeşit aylık 
gayrisâfi gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nis
petler dairesinde alınacak paralar : 

A). 200 liraya kadar olanlardan % 2, 
B) 500 liraya kadar olanlardan, 200 lira

dan yukarısı için % 4, 
C) 500 liradan 1 000 liraya kadar olanlar

dan, 500 liradan yukarısı için % 5, 
D) '1 000 liradan 2 000 liraya kadar % 6, 
E) 2 000 liradan yukarısı için % 7. 
2. Her sene sonundaki sandık mevcudunun 

% 80 i ile alınacak Devlet veya 3460 sayılı 
Kanun hükümlerine tâbi müesseseler tahville
rini ve geri kalan % 20 den yönetim kurulu ka-
rariyle alınacak tahvillerin getireceği gelirlerle 
bakiye paranın en çok faiz veren millî bir ban
kaya yatırılması suretiyle elde edilecek gelirler. 

3, Boş noterliklerin vekille idare edildiği sü
re içindeki gelirlerinin vekile verilen miktardan 
artan kısmı . 

Noter Yardım Sandığının mevcudunu teşkil 
eden paralar hiçbir resim ve vergiye' tabi değil
dir. Bunlar hiçbir suretle haciz ve temlik edile
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Madde 85. — Her yıl sonunda toplanan 

aidat ile faiz ve sair gelirler tutarından ;% 10 
u geçmemek üzere gelecek yılın muhammen 
yönetim giderleri çıkarıldıktan sonra |% 10 u 
ihtiyat akçasına, geri kalanın f/o 10 u da noter 
memurları hesabına ayrılır. Artan paranın 
!% 5 i ölüm ve malûllük fonu ihtiyatına,, geri 
kalanı da tüzükte belirtilecek esaslara göre 
noter ve noter yardımcılarının hesaplarına ala
cak kaydolunur. 

Noter ve noter yardımcıları için ayrılacak 
paylar kendi" adlarına açılacak hesaplarına 
alacak kaydedilir. 

Her ne suretle olursa olsun noterlikten ayrı
lanların hesaplarındaki alacakları ile ayrılma 
yılı içinde sandığa ödemiş oldukları aidatın 
tamamı kendilerine veya kanuni mirasçılarına 
87 nci madde hükümleri göz önünde bulundu
rularak verilir ve sandıkla alâkalıları kesilir. 

Paylanın ayrılmasında noterlerin 1 . IX . 1938 
ve noter yardımcılarının 1 , I I . 1942 tarihinden 
önceki hizmetleri hesaba katılmaz. Hizmet sü
relerinin hesabında bir yılın altı aydan az 
süresi nazara alınmaz. Altı ay ve fazlası bir 
yıl sayılır. 

Dairesi kaldırılmak suretiyle ayrılan noter 
ve noter yardımcıları tekrar noterliğe tâyin 
edildikleri ve Önceden yardım sandığından al
mış oldukları paraları bir yıl içinde iade etme
dikleri takdirde yardım sandığındaki kıdem
lerini kaybederler. 

70 nci maddedeki tazminatın ödenmesi için 
memurlar hesabındaki para yetmediği takdir
de eksiği ihtiyat akçasından ödenir. 

Sandığın yıllık' dağıtım bilançosunun tanzi
minden sonra evvelki yıllara ait tahakkuk ede
cek gelirler ihtiyat akçasına ilâve edilir , ve 
fazla alındığı sabit olan paralar da ihtiyat ak-
akçasından ödenir. 

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

Madde 8 6 . — Her ayın , ' aidatı onu takip 
eden aynı on beşine kadar ödenir. Bu süre 
içinde gönderilmiyen veya eksik gönderilen 
aidat !% 20 zam ile alınır. Bakanlıkça yapıla
cak tebligata rağmen bir ay içinde aidatı gön-
dermiyen noter ve noter yardımcıları, 59 ncu 
maddenin (C) bendi mucibince işten ve teker
rürü halinde meslekten çıkarılır. 

Bu suretle meslekten çıkarılanların hesabı 
carilerindeki hisseleriyle ayrılma yılı içinde 
gönderdikleri • aidatları kendilerine ödenerek 
sandıkla ilgileri kesilir. 

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

Madde 87. — Meslekten her ne suretle olursa 
olsun çıkarılan noter ve noter yardımcıları, hak
larında meslekî bir suçtan dolayı takibat yapıldı
ğı ve tazminata mahkûm oldukları ve teminat 
akçaları bu tazminatı karşılamadığı takdirde ba
kiyesi Sandıktaki hisselerinden ödenir. Artanı 
kendilerine veya mirasçılarına verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenleı... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kamın yürürlüğo 
girdiği tarihten itibaren Noter Yardım Sandığı
nın eski yıllar kesinhesap fazlalarından arta ka
lan paralar aylık aidatlara mahsup edilmez ve 
noksanların bakiyeleri de aranmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Eemi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. Komisyona gi
den maddeler neticeleninceye kadar diğer işlerin 
müzakeresine devam ediyoruz. 

7,,— Zonguldak Mİlletvelcili Suat Başol'un, 
İş Kazalaoriyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortalan Kanununun 5564 sayılı Kanunla 
değiştirilen 32 nci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve ÇaU§-
ma Komisyonu raporu (2/323) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul, edilmiştir. 

iş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortalan hakkındaki Kanunun 5564 sayılı 
Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 5564 sa
yılı Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Sigortalı kadının veya karısı için ana
lık yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin 
doğumdan önceki bir yıl içinde îş Kanununun 
uygulandığı bir veya birkaç iş yerinde sigortalı 

[1] 149 sayılı basmayam tutanağın sonundadır. 
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olarak en az 160 gün ve yaptıkları işlerin ma
hiyeti icabı münavebe ile çalıştıkları Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilen sigortalıların ise 150 
gün çalınmış bulunması ve bunun da çalıştığı iş 
yerlerineo belgelenmesi : 

NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Efendim, mad
denin birinci satırında «'kadın» yerine «kadı-
nm», üçüncü satırında «doğumundan» yerine 
«doğumdan», son satırında «bulunmaları» ye
rine «bulunması», «ve bunun da. çalıştığı iş ye
rince» yerine «iş yerlerince belgelenmesi» şek
linde maddeyi komisyon olarak tashih ediyo
ruz. Zaten madde arzettiğim şekilde okunmuş
tur. ; 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir. Maddeyi bu 
tashih edilen şekilde kabul edenler... Kabul et-
ıniyeın'ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - - Maddeyi 'kabul edenler... Ka
bul etmiy en 1er... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —'Maddeyi .ikabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmişti]-. 

Noter Kanununun komisyona giden madde
leri gelmiştir, şimdi onları müzakere edeceğiz. 
Buyurun efendim.. 

ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 
A SENA (Balıkesir) — Efendini, kanunun ye
dinci maddesindeki dört senelik müddetin kal
dırılması halikında Neci]) Bilge arkadaşımız 
tarafından bir teklif yapılmıştı. Komisyonda 
kanunun müzakeresi sırasında evvelki hüküm
deki müddet beş sene olduğu halde bir sene 
indirilerek dört sene üzerinden kabul edildiği
ne nazaran, bu teklife komisyon olarak iştirak 
etmiyoruz. Noterlerin yapacakları vazifeler ol
dukça önemlidir. Kanunlar külliyatına olduk
ça vâkıf olmaları lâzımdır.. Bu itibarla noter
lik vazifesinin tevâggulü, melekeyi icabettir-
mesi hasebiyle dört senelik müddete ait kaydın 
madde metninden çıkarılmasına muhalif bulu
nuyoruz. 

«Bu madde hükmünden Noter- Yardım San
dığında çalışan memurlar da istifade ederler» j 
şeklindeki arkadaşlarımızın'teklif ini komisyon şu i 
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şekilde tadil ederek Yüksek Heyetinizin tasvi
bine a rzetm ektedir : 

Bu maddenin... . 
BAŞKAN — Hangi madde hakkında konu-

şuyorsuııuz? 
VACİD ASENA (Devamla.) — 70 nci mad

de hakkında. 
BAŞKAN — Müsaadenizle evvelâ 7 nci mad

deyi halledelim. 
Necip' Bilge'nin takririni reyinize arzedece-

ğiın. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Takririmi geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Neci]) Bilge takririni geri al-

dığınâ göre 7 nci .maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 7 nci mad
de aynen kaimi edilmiştir. 

Şimdi 70 nci maddeye geçiyoruz. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ VACİD ASENA 

(Balıkesir) — Efendim, maddeye şu fıkranın 
eklenmesini kabul ediyoruz: 

«Noter yardım sandığında müstahdem olup 
aynı zamanda Devlet memuru olmıyanlar dahi 
bu madde hükmünden istifade ederler.» 

Bu metinle Devlet müesseselerinde çalışmıyan-
lar istihdaf edilmiştir, çünkü sandıkta çalışan 
muhasebeci ve muavin gibi memurlar esasen Ada
let Bakanlığı memuru olup oradan maaş almakta 
ve memurlara tanınmış olan haklara sahip bulun
maktadırlar. 

BAŞKAN —• 70 nci maddeyi bu ilâve ile tek
rar okutuyorum. . 

Madde 70. — Noter memurlarından en aşağı. 
beş yıl hizmet etmiş bulunanlara her ne suretle 
olursa olsun vazifelerinden ayrıldıklarında No
ter Yardım Sandığının noter memurlarına ayrı
lan hesaptan aşağıda yazılı miktarda tazminat 
verilir. 

10 yıla kadar hizmet etmiş olanlara her yıl 
için 100 lira, 

15 yıla kadar hjzmet edenlere 10 yıldan yu
karı her yıl için 125 lira, 

20 yıla kadar hizmet edenlere 15 yıldan yu
karı her yıl için 150 lira, 

20 yıldan fazla hizmet edenlere 20 yıldan yu
karı her yıl için 175 lira, 

Ceman beş yıl süre ile imza salâhiyetini haiz 
olarak hizmet etmiş bulunanlara verilecek taz
minat % 20 fa zl asiyi e ödenir. 

— 25 
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Her ne suretle olursa olsun bir memura ve

rilecek tazminat zam hariç olmak üzere 4 125 
lirayı geçemez. '• 

Tazminat olarak ayrılmış olanlardan tekrar 
vazifeye girenler aldıkları tazminatı bir yıl için
de geri verdikleri takdirde bu madde hükmün
den faydalanırlar. Aksi halde hizmete yeni gir
miş sayılırlar. 

Noter memurlarının ölümü halinden tazmi
nat Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağ
lanması caiz olanlarına ödenir. 

Tazminata esas olan hizmet müddeti 1 Şubat 
1942 tarihinden itibaren hesap edilir. 

Noter Yardım Sandığında müstahdem olup 
da aynı zamanda Devlet memuru olmıyanlar da 
İm madde hükmünden istifade ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta
kip eden ay iptidasında yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kaiıunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Emir ve seyis erleri hakkında kanun 
tasarısı ile Çorum milletvekilleri Ahmet Basıbü-
yük ve Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, Emirber ve 
Seyis Erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun bi
rinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 1600 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/159, 2/293) [1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz i stiy enleri 
sıra ile okuyorum. Saim Örih'on, Süreyya Endik, 
Ahmet Başıbüyük, Kâzım Arar, Kemal Balta, 
Mehmet Özbek, Nusret Kirişcibğlu, îsmail Ber-
kok, Yümnü Üresin, Rifat Sivişoğlu, Burhanet-
tin Onat, A l Fahri îşeri. 

Söz Saim önhon'undur. 

[1] 139 sayılı basmayanı tutanağın sonundadır. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI SAİM ÖNHON (Kocaeli) -*• Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Türk Ordusu saflarında vazife almış, olan en 
küçük rütbelisinden en büyük rütbe ve makamı
na sahip olan komutanlarına kadar her Türk su
bayının, er olarak milletin kendisine tevdi ettiği 
evlâtlarını millî ve mukaddes birer emanet ola
rak kabul ettiğine, rütbe ve yaşına göre,bir kar
deş, bir elvlâdı gibi telâkki ederek onları ordunun 
esas vazifesi bakımından iyi birer muharip ve 
ayın zamanda memleket için iyi birer vatandaş 
olarak yetiştirmek vazife ve mesuliyetini ve bu 
vazife ve mesuliyetinin kendisine bahşettiği bü
yük şerefi, tamamen müdrik insanlar olduğunu 
en iyi tanıyan ve takdir eden muhakkak ki Bü
yük Meclisimizdir. Huzurunuzdaki mâruzâtımın 
en kuvvetli mesnedi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım; hor müessese her 
yerde ve her işte olduğu gibi muhakkak ki bir ih
tiyaçtan doğar. Binaenaleyh, omireri müessesi 
üzerinde salim bir karara varabilmek için, bu 
müesseseyi yaratan sebebi mütalâa etmiye lüzum 
vardır. Bu sebep (subayın çalışma şartlarının 
arzettiği hususiyet ve bu hususiyetin subayın di
siplinli ve emin bir yardımcıya mutlak muhtaç 
olmasıdır.) Bundan dolayıdır. ki, emireri mües
sesesi ordu ile beraber doğmuş ve bu suretle ana
nesine dâhil olmuştur. Memleketin dört köşesin
de, vazife gördüğü yerin her türlü şartları altın
da, yalnız vazifenin ifasına hasrı vücut eden bir 
subay disiplinli bir yardımcıdan mahrum kalır
sa vazifesine tesir yapar. 

Muhterem arkadaşlarım, subayın hayatı ve 
vazifesi, her hanigi bir devlet müessesesinde çalı
şan memurun hayatiyle; ne mahiyeti, ne cereyan 
tarzı ve ne de son şartı ile asla mukayese edile
mez. 

Çünkü; subay Devlet dairelerince kabul edi
len çalışma saatlerine uyanı az, uydurmak kaabil 
değildir. Haftada beş gün sekizer saat, bir gün 
beş saat çalışma müddetini ve yalnız gündüzleri 
çalışmak, her akşamı evinde ve ailesi yanında ge
çirmek kaydı ve şekli bir subay için asla kabili 
tatbik değildir. 

Bilhassa kıtadaki subayların hemen hepsi 
öğle yemeklerini evlerinde yiyemezler, mesle
kinden gayri hiçbir şeyle iştigal . edemezler, şu
rada burada oturamazlar, ellerinde bir şey ta
şıyamazlar, her bulunduğu yerde, şartlar ne 
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olursa olsun, talim ve terbiyenin icabını yap
maya, kendisini ve birliğini memleket savun
ması bakımından lâzımı gibi hazırlamaya ve 
her zaman hazır bulunmaya ve birliğini de ha
zır buludurmaya mecburdur, ordular elinde
ki harb silâh ve evası talan terakki ettikçe bir 
marifet haline gelen talim ve terbiyeyi tanzim, 
idare ve tatbikten mesul olan subay, günün 
muayyen saatleriyle değil, vazifesinin icabına 
uyarak büyük bir dikkat ve faragatle gece ve 
gündük demeden, durmadan okumak ve çalışmak 
mecburiyetindedir. 

Subay her gittiği yere ailesini' götüre
mez. Birçok kursları vardır, bu kurslara ma
nevra, • tatbikat ve ordugâh tatbikatlarına aile
ler gidemez, huduttaki bir subay ailesini aylar
la hattâ senelerle uzakta bırakmaya mecburdur. 
Eğer beraber götürürse ailesi de oradaki şart
lara tahammül etmek zorundadır, misal olarak 
arkadaşlarım, bugün hattâ Çatalca veya Do

ğu bölgesindeki birliklerin subayları ailelerini yan
larına götür emiyorlar? Onbeş günde bir defa yal
nız iki gece için münavebe ile evlerine gide
bilmektedirler. Deniz kuvveti erinde ise bu usul
dür. 

Muhterem arkadaşlarım, ordunun çalışma 
kayıt ve şartları hepimizce malûm olduğu için 
daha ziyade uzatmayacağım. Heyeti Celilerin-
ce malûm olan ve birkaç misalini de arzettiğim 
şartlar altında vazife gören subaylar nihayet 
gününbirinde de vatan müdafaası uğrunda 
kendi kanını dökmeye, canını vermeye, rütbe 
ve makamına göre kendisine tevdi edilen birli
ğinin bütün mensubu, Türk çocuklarını da ken
disi gibi bu hizmete bihakkın hazır, bunu her 
zaman ve her türlü şartlar altında emniyetle 
ifaya kadir olarak yetiştirmeye hasrı vücut 
etmiş birer feragat timsalidir. Subaylarımı
zın bu vazifelerinde ne derece muvaffak oldu
ğunu da Kore Harbi göstermiş, biz Türklerin I 
kalblerini iftiharla doldurmuş, bütün dünya
ca da takdir olunmuştur. Buna mukabil terfi 
müddetleri maddi imkânları her Devlet me
muruna tatbik edilen Bareme tâbidir. Fakat 
Türk subayı bu ciheti asla düşünmez. Onun bi
ricik düşüncesi kabul ettiği, yaptığı ve yapa
cağı büyük ve şerefli vazifesidir. O daima bu 
vazifenin yolunda ve peşindedir. 

Her şeyle mücadele ederek ve onları yene
rek çalışmak, subayların normal mesai hayatı- | 
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I dır. Bu şartlarla ve bu düşüncelerle çalışmaya 

hasrı vücut etmiş, bir insanı, bir dairenin so--
balı veya kaloriferli ve her türlü konforu ha
iz odasında muayyen saatleri arasında çalışan, 
büyük bir dikkat ve feragatle çalıştıklarına 
emin olmamıza rağmen bir memur arkadaşı
mızla mukayese etmeye imkân yoktur. Buna 

' mukabil bir hâkimin bir mühendisin veya her 
hangi bir Devlet memurunun da iklim, mevsim 
ve şartlar ne olursa olsun vazife icabiyle bâzı 
hallerde birçok zorluklara ve mahrumiyetlere 
Türke has olan vazife ve mesuliyet aşkiyle seve 
seve katlandığı da her zaman şahit olduğumuz 
vakıalardandır. 

Fakat senede mahdut günlere »ve hattâ saat
lere inhisar eden bu vazife icabı subayın hiç de-
ğişmiyen ve bütün ordu haya tınca devam eden 
hizmetiyle mukayese etmek, elbet insaflı bir mu
kayese olamaz. 

Bugünkü harb şartları karşısında, memleke
tin selâmeti mevzuubahis olunca, her vatandaşın 
vazife alacağı ve icabında öleceği de bir haki
kattir. Evet muhterem arkadaşlarım, bu da mu
hakkaktır. Ozaman vazife şartları müsavi ola
caktır. Fakat bugünkü mevzuumuz ordunun ana
nesinde mevcut ve hassaten muharip subay kütle
sini alâkadar eden bir müesseseye aittir. Mevzuun 
ehemmiyetini düşünerek bunun zemin ve zaman 
itibariyle isabeti üzerinde durmamızın ihtiyaca 
ve realiteye uygun olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, subay serdengeçti 
bir ruh ile yetiştirilen ve böylece hizmet etmesi, 
eline tevdi edilen memleket çocuklarını bu ruh ile 
yetiştirmesi ve icabında her türlü müşküle ve teh
likeye seve seve atılacak, güvenilir bir varlık ola
rak yaşatılması icabeden bir insandır. Hattâ aile
sini de katarak, bir ailedir diyebilirim. Bîr su
bayın vazife ve hayat şartları, garnizon durum
ları, her hangi bir Devlet hizmetindeki bir memur 
ile mukayese edilebilir şartlara getirildiği tak
dirde emir eri müessesesi de kendiliğinden lüzum
suz hale gelebilir, fakat bugün durum böyle de
ğildir. 

Ben de ordudan iki sene evvel ayrılmış bir ar
kadaşınızım, dün lıenim de yanımda zaman za
man emir erim vardı, bugün yok, ufak bir ter
tip ile kendimi bu yardımdan vareste kıldım. 
Çünkü ben artık sabahları şu saatte kıtamın ba
şında bulunmak, şunları yapmak, ertesi günü ya
pılacak işleri hazırlamak, bu hazırlığa göre kon-
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dimi teçhiz etmek için şu saat kadar vazifede kal
mak, birçok günlerimi, hattâ gecelerimi manevra, 
ordugâh, tatbikat ve teftişlerde geçirmek mecbu
riyetinde değilim, nihayet büyük bir şehirde otu-
i'uyonim, binaenaleyh, emin ve disiplinli bir 
yardımcıya ihtiyacım yoktur, fakat bugün or
duda vazifeli olan arkadaşlarım, bir emir erinin 
yardımından mahrum kalırlarsa, bunun vazifeye 
tesirden hali kalmıyacağı .kanâatindeyim.. 

Muhterem arkadaşlarım, ordu hazarda ve se
ferde bir usul dahilinde, karşılıklı bir anlaşma ve 
yardımlaşma ile işliyen ve vazife gören bir "top
luluktur. Orduda daima, bir arkadaşlık ruhu ya
şar. Bu ruh, her kesin, her bakımdan birbirine 
yardımı ile vücut bulur, bir mangada her er ken
di çamaşırını, yemek kabını yıkamaya kalkarsa 
ne nöbet, ne eğitim ve ne de diğer hizmetler yürü
tülemez, bu hizmetler ancak mangadan bir kişi
nin aralarında bir sıra ve tertip ile diğerlerinin 
bu gibi hizmetlerini görmesi suretiyle sağlanan 
karşılıklı yardım sayesinde cereyan eder. Bun
lar birbirine hizmet etmek, birbirine kapı ku
lu olmak demek değildir. Ordu camiasında su
baylar da birer ferttir. Bir ferdin birçok kişi
lere yardım ve hizmet etmesine karşılık ona bir kişi
nin yardım etmesi gayet tabiîdir. Meselâ bir bö
lük komutanı 100, bir tabur komutanı 1000, daha 
büyük rütbe ve makamda bulunanlar da rütbele-
riyle mütenasip olmak üzere binlerce vatan evlâ
dından mürekkep bir topluluğun her türlü hiz
metlerini kontrol etmekten, usul • ve nizamı da
hilinde -yürütmekten iyi bir muharip ve vatan
daş olarak yetiştirmekten mesuldürler. Bu hiz
metin hududu da; erin tırnağını kesmesinden bağ
lıyarak helaların sıhhi icaplara uygun ve temiz bu
lunmasına kadar devam eder ve diğer taraftan, 
tâlim ve terbiye İşi de esas hedef olarak durmadan 
ve aksamadan yürütülmesi icabeden baş vazife
dir. Bu işlerin ve vazifenin lâyıkiyle görülebil
mesi ise, subaya bu imkânın verilmesiyle, ken
disine bir kişinin, yani bir emir erinin yardım et
mesiyle kabil olabilir. 

Keza muharebede de, talimnamelerimiz (zafer 
piyadenin süngüsündedir) der, fakat başından 
sonuna kadar yalnız piyade çalışmaz. 

Piyadeyi tayyare ve topçu uzak mesafeler
den itibaren himaye eder, tank birlikleri yakın 
himayeyi alır, muhabere, istihkâm ve diğer sı
nıflar ve silâhlar da onlara yardım eder. Zırh
lı birlikler, eğer var ise süvari uzak mesafeler-
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I den asıl cepheye müessir hamlelerde bulunul". 

Sıhhiye yaralılarını toplar onlara bakar, hayat
larını tehlikelerden korur ve kurtarır. Geri bir
likleri iaşelerini, cephanelerini, diğer ihtiyaçla
rım getirir. Bütün bu hizmetlerin arazi, hava 
ve ateş tesirleri altında tam bir ahenk ile 'ça
lışması temin edildiği takdirde ancak piyade 
düşman hatlarına sokulabilir. Ancak o zaman 
süngüsünü kullanır. Bundan sonra da yine bu 
ahenkli hareket, tesir takipde de devam ettiri
lerek tam zafer kazanılır. 

Görülüyor • ki, arkadaşlarım, ordu hazar ve 
seferde böyle mütekabil anlaşma ve yardımlaş
ma ile çalışan ve böylece muvaffak olan bir 
topluluktur. Subayın ere, erin subaya yardımı 
da bu aradadır.. Emir eri müessesesi hiçbir za
man başlı başına bir (hizmet müessesesi) gibi 
düşünülemez. Ancak bir yardım, daha doğrusu 
karşılıklı yardımlaşmaya dayanan ordu hizme
tinin bir parçasıdır. Başka birşey değildir. Emir 
eri mevzuunu da bu zaviyeden görmek ve mü
talâa etmek lâzımdır. Ve netice olarak subaylar, 
erlerinin ağabeysidir, babasıdır, emir eri suba
yın mukaddesatnı emanet ettiği bir varlıktır, 
bir evlâdıdır, şahsi için verdiği vazifeler dahi 
bir babanın evlâdından istiyeeeği yardımları
dır. Başka türlü asla telâkki edilemez. 

Emir eri kanun tasarısının Millî Savunma 
Komisyonundaki müzakereleri esnasında, bâzı 
arkadaşlarım, mütalâalarını söylerlerken; emir 
erlerinin suiistimal ve "fena istihdam edildiğin
den, askerlik şerefi ile kabili telif olmıyan hiz
metler görüldüğünden, bir subayın bir değil, 
birkaç tane emir eri aldğmdan bahsettiler. Bir
kaç gün evvel Çankırı'da bir emir erimizin in
tiharı hâdisesine, bir subayın emir eri almak is
temesi, erin reddetmesi, subayın buna kızarak 
fena söz söylemesi ve intihara bu sözlerin sebep 
olduğu rivayetleri karıştı. Olabilir arkadaşla
rım. Fakat olmamasını, bir tek fena misal dahi 
gösterilmemesini hepimiz, enaz birbirimiz kadar 
isteriz. Bunu istemekte de yerden göğe kadar 
haklıyız. Ancak on binlerce kişi arasında her 
hangi bir, beş, on şahsın yanlış ve fena hareket
lerini mücerret olarak mütalâa etmek, kararı 
bu misallere ve mütalâalara göre vermek doğ
ru değildir. 

Emir erlerinin istihdam şekli deyince, ka
nundaki çerçeve dahilindeki istihdam şeklini 

I mütalâa etmek icabeder. Eğer bu çerçeve aşıl-
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iniş, fena istihdam şekline gidilmiş ise, bunları 
önlemek ve hududu aşanlara haddini ve hudu
dunu bildirmek, işi kanun esasları dahilinde 
yürütmek için icabını yapmak salâhiyettar ve 
ilgili makamların vazifesidir. Umurunuza 
takdim ve tasvibinize arzedilen kanun bunu 
yapmak içindir, bir misal arzedeyim, muhterem 
arkadaşlarım, bugün vergi alınmaktadır, fakat. 
vergi kaçakçılığı da olmaktadır. Bundan dolayı 
vergiyi kaldırmayı düşünmüyoruz, açık kapıları 
kapamak, geçmiş zamanlarda konmuş ve bugü
nün ihtiyaç ve icaplarına kifayet etmiyen ka
nunları tadil ediyoruz. Bugünün istek ve şart
larına göre değişiklikler yapıyoruz, yeni hüküm
ler ve ağır müeyyideler koyuyoruz. İşte bu se
beplerden dolayıdır ki, emir erleri hakkında 
da Millî Savunmada görülen lüzum dolayısiyle 
bir kanun tasarısı hazırlanmış, komisyonumuz 
tarafından da uzun ve esaslı bir tetkikten sonra 
huzurunuza arzedilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıda esas; okunan kanun ve gerekçele
rinde de belirtildiği gibi yalnız kıta başında olan 
veya istihdam yerini kıta gibi mütalâa edilmesi 
ordunun en salahiyetli askerî makamı olan Ge
nelkurmayca teklif ve Bakanlıkça tasdik edilen 
yerlerde istihdam edilen subaylara, birer emir 
eri 'verilmesi zaruri ve uygun görülmüş, bu ara
da birinci derecede harb veya vazife malûlü 
subaylara da. bu yardım kabul edilmiş, kışla 
için ve sefer hali için de esaslar konmuş, ka
nunen binek hakkını haiz olanlara da birer seyis 
eri verilmesi derpiş edilmiştir. 

Emir ve seyis erlerinin yapacakları işlerin 
mahiyet derece ve şümulünün de Millî Savunma, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müş
tereken hazırlanacak bir tüzük ile tâyin ve tes-
biti esası konmuştur. 

Komisyonumuzca bunu kanun içinde 
tadat etmeye imkân bulamadık. Bakan
lıklarca bir tüzük ile tesbitinin daha 
uygun olacağını . düşündük. Kanunun bir 
hükmü de; aykırı hareket edenler hakkındadır. 
Bâzı disiplin yoliyle değil, bir mahkeme mev
zuu olarak ele alınması düşünülmüş, Askerî Ce
za Kanununun 114. maddesi de tadil edilerek 3 
aydan başlamak üzere ceza konmuştur, bu kanun 
tasarısı da komisyonumuzca ikmal edilerek 
Adalet Komisyonuna sunulmuştur. , Yakında 
huzurunuza gelecektir. Bu suretle Emir ve Se
yis Erleri Kanunu tasarısının arzettiğim hüküm-
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i 1 eriyle; emir erleri ve seyis erleri miktarını üçte 
I iki nispetinde azaltmak suretiyle ordunun kıta 

ve müesseseleri lehine olarak er tasarrufu temin • 
edilmiş, istihdam şeklinin bir tüzükle katı ola
rak. tesbit olunması sağlanmış ve fena istihdam 
ihtimalleri de, hassaten tadil, edilen 114. madde 
karşısında tamamen bertaraf edilmiştir. 

Büyük Meclisimizin daima takdir ve iltifa
tını hak eden ordumuzun ananesine dâhil bulu
nan ve subayın mutlak ihtiyacına taallûk eden 
bu mevzuu da, salim düşünce ve karariyle en 
iyi bir şekilde intaç edeceğine kanaatimle. Bu ka
naatimle hepinizi hürmetle selâmlarım. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, Emir Erleri Kanununun ge
rekçesinin bir kısmiyle Savunma Komisyonu 
Başkanı •arkadaşımızın bir kısım fikirlerine 
ben de tamamen iştirak ederim. Filhakika Türk 
subayı, sabahın çok erken saatlerinde; kıtası ba- • 
sına gider, haftanın birkaç, gecesi nöbet tutar, 
'manevralara, tatbikatlara iştirak eder, bu şe
kilde evinden hemen hemen ekseriya uzakta ka
in-. Bu itibarla onlara yardım yapmak 'en maüı-
tıki olanıdır. Yalnız bizim Savunma Komisyo
nunda uyuşanıadığımız, kanun gerekçesiyle an
laşamadığımız noktalardan birisi Türk erinin 
hizmet görmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, eskiden kanunda bir 
emir eri vardı, bir de hizmet eri vardı. Emir 
eri, subayın resmî vazifesinde yardımcı idi, 
hizmet eri de, evinde hizmet gören erdi. Bu
gün, hali'hazırda yani bu kanun luıbul edilme
den evvelki kanunla bunlardan bir tanesi he
men hemen kaldırılmış vaziyettedir. Yani ha
len emir eri tâbiri ile kanuna sokulmak istenen 
şahıs, subayın resmî vazifesinde ona yardım 
edecek şahıs değil, evinde hizmet edecek şa
lı ıstır. 

Saim önhon arkadaşımızın gayet güzel ifa
de ettiği gibi, bir istisna teşkil etse bugün üni
formalı Türk çocuklarının bâzı kapılarda-hiz
metçi -muamelesine tâbi: tutuldukları katidir 
ve aşikârdır arkadaşla!-. 

Bu itibarladır ki, bilhassa bugün memleke
tin ekseriyetini teşkil ettiğini iddia eden De
mokrat Parti Büyük Kongresinde bütün dele
geler bu iş üzerinde ısrarla durmuşlar ve parti 
liderlerine direktif vermişlerdir ve ilk fırsattan 
istifade ederek bu zelil hizmetten Türk çocuk -

I lanın kurtarın, demişlerdir. Halbuki bundan 
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üç dört ay evvel Millî Savunma Bakanı «ayın 
Hulusi Köymen arkadaşımız Anadolu Ajansına 
mı, yoksa gazetelere ini, bir beyanatta bulun
dular ve dediler ki, Hükümet emir erlerini de
vam. ettirecektir, arkasından sayın (Başbakan 
'kendilerini' teyide tti ve dediler ki, bu, yalnız 
Millî Savunma Bakanlığının fikri değil, Hü-
Iküm'etin, benim fikrimdir, emir erleri »kaldıni
nni yac aktır. 

Sayın; arkadaşlar, şunu bilhassa arzedeyim : 
Sayın Başbakan aynı zamanda Demokrat Parti 
Genel Başkanıdır. 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Süreyya 
Bey politika yapmayın, kanun üzerinde konu
şun. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde, mevzu üzerin
de lütfen... 

SÜREYYA ENDİK (Devamla).— Müsaade 
buyurun, endişemi arzetmek istiyorum, kimse
yi çekiştirmiyorum. Demokrat Parti Genel Baş
kanı. Grupun, Partinin temayülüne istinat etmiş 
olmalıdır. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya-. — Sizi 
.alâkadar etmez. Politika yapıyorsunuz, Sürey
ya Bey. 

ıSÜREYYA ENDİK (Devamla) - Hayır, 
Burhanettin Bey, politika yapmıyorum. Beni 
hâlis alâkadar eder. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim hatibin 
sözünü kesmeyin. Riyaset ikaz ediyor. 

ıSÜREYYA ENDÎK (Devamla) — Hatibin 
sözü kesilince işin tadı kaçıyor. 

ISayın arkadaşlar, ben hepsinin üstünde şu
n u arzetmek isterim ki; parlâmentolar, Hüküme
tin arzu ve isteklerinin kanunlaştığı yer değildir. 
Milletin arzu ve isteklerinin kanunlaştığı yerdir. 
Hepsine cevap olmak üzere toplu olarak şunu ar-
zediyorum : 

Arkadaşlar, bu dâva başka türlü halledilebi
lir bir dâvadır. Ben Savunma Komisyonunun 
âzasıyım. Kanunun altına muhalefet şerhimi j 
koydum. Bugün ordumuzda 22 bin subay var- j 
dır. Bu 22 bin subayın içerisinde yaptığımız he
saba göre ancak yarıya yakın bir kısmı evlidir. | 
Sözümün başında tebarüz ettirdiğim gibi, asıl 
yardıma muhtaç olanlar evli subaylardır. Bekâr 
subaylar esasen kışla subayı olarak telâkki edilir. 
Bunların kışlada tabldotları, hizmetleri vardır. 
Önhon'un dediği gibi, oradaki hizmet, hizmet sa- | 
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[ yılmaz. İş eve intikâl edincö mesele değişir ar-
i kadaşlar. Bunu başka türlü hal yoluna solanak 

da mümkündür. 
Arkadaşlar, evli subaylarımıza ayda 40 - 50 

lira yardım yapsak bunun bütçeye yükliyeceği 
yük 4 milyon liradır. Türk'Milleti şerefi için, 
çok sevdiği subayları için 4 milyon lirayı seve 
seve verir. Bu itibarladır ki; bu şekilde bir yar-

J dım yapmak imkânı olduktan sonra niçin hâlâ 
üniformalı Türk çocuklarını bu şekilde kullana
lım? Emin olunuz ki; subaylarımız bu parayı 
istemektedirler. Bu arada bâzı büyük rütbeli su
baylar 40 - 50 lirayı belki ehemmiyetsiz görebi
lirler. Çünkü onların maaşı dolgundur.- Onlar 
hizmet eri istemekte ve kullanmakta ısrar eder
ler. Fakat arkadaşlar, bugün bütün Türk subay
ları diyebilirim bu işte hakikaten eza duymakta
dırlar. Yani töklif ettiğim şekilde kendilerine yar
dım yapılmasını istiyorlar. 

(Millî Savunma Bakanı anket yapıldığını söy
lediler, halbuki limumiyet itibariyle subaylar 
emir eri istemiyorlar, kendilerine maddi yar
dımda bulunmasına taraftardırlar. Ben Sayın 
Bakandan bu anketlerinin tarih ve numarasını 
istediğim halde lütfedip vermediler. Belki bir
kaç kişi arasında anket yapmış olabilirler. Bu 
anketin de hiçbir zaman hayati kıymeti yoktur. 
Yani bütün memleket çapında olamaz. 

Arkadaşlar, arzettiğiıh gibi, millet bu şekil
de istiyor ve hattâ bunu o kadar istiyor ki, bu
gün iktidar partisinin 'mensupları bunu açıkça 
ifade etmişlerdir. Belki benden sonra konuşa
cak arkadaşlar vaziyeti daha güzel aydınlatarak 
tahlil edeceklerdir. Bugün orduda bir intihar 
hâdisesi de mevcuttur. Balıkesirli Möhmtet, Türk 
izzeti nefsinin sembolü olarak kendisine kıymış-
tır... (Alkışlar). Bunu bu şekilde telâkki etmek 
lâzımgelir.. (Değil öyle sesleri). 

KEMAL BALTA (Rize) — Bunu bu kürsü-' 
den söylemek sana yakışmaz. 

SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Çok rica 
ederim, dışarıdan müdahale etmeyin arkadaşlar. 
En mühim bir noktaya temas ediyorum. Hizmet 

KEMAL BALTA (Rize) — Burada politika 
yapma.. O asker hasta idi. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin. 
SÜREYYA ENDİK (Devamla) — En mü

him noktaya geliyorum. 22 bin subaya 22 bin hiz
met eri... 
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MUBAD ÂLİ .ÜLGEN (Konya) — Bu söz

ler ordunun kuvveti umumiyesine taallûk eder. 
SÜREYYA ENDİK (Devamla) — Her sene 

22 bin er tazelenirse bizi'ikinci bir Balkan Har
bi ile mi karşı kargıya bırakacaksınız? (Allah Al
lah sesleri). 

Binaenaleyh asker, orduya kayıtsız ve şart
sız talim ve terbiye görmek, memleketi müdafaa 
etmek için gidiyor. Biz subaylarımızın hakları
nı takdir ediyoruz. Onlara yardım yapılması 
lâzımdır, diyoruz. Para verilmesi teklifini ya
pıyoruz. Döndürüp dolaştırıp tekrar hizmet eri 
üzerinde ısrar etmek demek, bu memleketin ne 
istediğini bilmemek demektir. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 
(Efendim, yazılı beyanda bulunanların 20 da

kika ile mukayyet olduklarını hatırlatmak mec
buriyetindeyim. Ona göre sözlerimi ayarlamala
rını rica ederim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlarım; emir erlerinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifimizin bâzı muhitlerde 
uyandırdığı aksülâmeller karşısında sükûnet ve 
itidalimizi muhafaza ederek dâvayı yüksek hu
zurunuza kadar getirmiş bulunuyoruz. 

Yüksek Meclisteki müzakere ve münakaşala
rın karşılıklı saygı ve anlayış zihniyeti içerisinde 
devam ederek millet ve memleket menfaatlerine 
en uygun kararların alınmasını can ve gönülden 
temenni ederim. 

Esasen girmeden evvel, arkadaşlarıma' şu nok
tayı hatırlatmak isterim ki; emir erlerinin kal-. 
dırılması Demokrat Partinin 3 ncü Büyük Kong
resi tarafından alkışlarla karara bağlanmış ve 
kongreye iştirak eden iki arkadaşınız partisinin 
arzu ve temayülüne tercüman olmaktan başka 
bii' şey yapmamıştır. Son günlerde yapılan parti 
kongrelerimizin ekserisinde bu meseleye ısrarla 
temas edilmekte olması, parti dileklerinin birin
ci maddesini işgal, etmesi, dâvayı Meclise intikal 
ettirmekteki kararımızın isabetine canlı birer şa
hittir. Bu işi ademimesuliyet kisvesinden fayda
lanarak buraya intikal ettirmiş değiliz. Mebusun 
ademimesuliyetinin yanında memleket ve millet 
menfaatlerini düşünmek, korumak gibi mânevi 
mesuliyetlerinin bulunduğunu da hiçbir zaman 
hatırımızdan çıkarmıyoruz. Ancak, Menderes'in 
dediği gibi vicdanlarımızın en derin köşelerinde 
mevcut olan dertleri hal için buraya toplandığı-
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hak, mevzuubahis olunca göksümüzü siper yapaca
ğımızı millete taahhüt ettiğimize göre, elbetteki 
bekçisiz, divarsız, telörgüsüz kalmış bâzı ihtiras 
meydanlarında göksümüzü kale yapmasını asla 
ihmal etmiyeceğiz. Bu gibi reaksiyonları cemiye
timiz ve Meclisimiz için bir sıhhat alâmeti olarak 
telâkki etmekteyiz. 

Umumiyetle Ordu mevzuunda üzerinde hassa
siyetle titrediğimiz nokta Ordu Dâhili Hizmet 
Kanununun 12 nci maddesindeki bir'prensiptir. 
Bu madde diyor ki: «Askerliğin temeli disiplin
dir. Disiplin kanunlara, nizamlara riayettir.» 

Nerede mevcut kanunlara, nizamlara aykırı 
hareketler varsa bunların yok edilmesine ve böy
lece ordudaki, ahlâk, maneviyat ve disiplinin ko
runmasına hizmetten, başka bir dâva ve düşünce
miz yoktur ve olamaz da., hepinizce malûm ol
duğu üzere milletvekilliği Ari'nin, Veli'nin işine 
bakan, vali, kaymakam nezdinde takip eden bir 
vasıta! rüşvet olmayıp, Meclis kürsüsünden mil
let ve memleket menfaatine olan fikirlerin mü-

| dafiliğini yapmak değil midir? 
Artık yeni iktidar tereddüdü, intizarı, neme-

lâzımcılığı, şayet ve acabaları çok çok gerilerde 
bırakmıştır. Bunların çok vakit vicdanî ve va
tani vazifelerimizi unutturan geri zihniyetin, 
ataletin mahsulü olduğunda hepimiz .müttefik 
bulunmıyoi' muyuz? 

Kalbi dolu ve yaralı olanı susturmak ne müm
kün. Bu bahsi Ziya Paşanın bir beyti ile' kapa
tıyorum. 
İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah; 
Yardımcısı dır doğruların Hazreti Allâh„ 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek huzurunuza 
gelen'teklifimizde, emir eri müessesesinin tama
men 'kaldırılmasinı temenni etmiş bulunuyoruz. 
Vaktinizi işgal etmemek için arkadaşım Hüseyin 
Ortakcıoğlu teklifimizin mucip sebeplerini birer 
birer izah edecektir. Bendeniz ise sadece Millî 
Savunma Komisyonunun hazırlamış olduğu me
tin üzerindeki görüşlerimi arzedeceğim. 

Peşinen arzedeyim ki, kıtalarda çalıştırılan 
emir erleri mevzuumuz haricindedir. Onların 
çalıştırılması hakkında her hangi bir itirazımız 
yoktu?. 

Millî Savunma Komisyonu hazırladığı metin
de en mühim prensip olarak şunu kabul etmiştir: 
(Türkiye Cumhuriyeti Ordusu mensuplarından 

I Asteğmen'den Mareşal'a ve büyük Amiral'a ka-
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dar kıta komutanı bulunan subaylara birer emir 
eri verilir.) Komisyon raporunda bu prensibin 
esbabı mucibesi olarak şunlar yazılmaktadır; 
«kıta komutanının vazif esindeki hususiyet, yani 
vazifesinin muayyen zamanlara ve saatlere inhi
sar etmeyip bütün gününe şâmil olduğu ve her 
birinin,kendi derecelerine göre yüzlerce ve bin
lerce vatandaşı ve vatan müdafaası için hazırla
makta bulunmaları böyle bir yardıma ihtiyaç 
göstermektedir.» Rapor şöyle devam ediyor: 
«Subayların mesaileri sabahları 6,5 da başlar, 
gece talimleri vardır, geç vakit evlerine gelir
ler. Nöbet tuttukları günlerde ise evlerinden 
uzaktırlar.» Meselenin sarih olarak anlaşılması 
için iki nokta üzerinde durmak ieabeder: 

1. Kıta komutanın vazifesinin şu mahiyeti
nin evinin dahilî işlerine tesiri nedir? Kanaati
mizce evin dahilî işleri bakımından kıta komuta
nın şu durumu diğer memurlardan asla farklı 
addedilemez. Zira her hangi bir memurun veya 
halktan bir aile reisinin' sabahleyin erken kalkıp 
memuriyetine veya vazifesine gidinciye kadar 
evinin dahilî işleriyle uğraştığı vâki değildir. 
Kahvaltının hazırlanması, eviıi nizamına sokul
ması tamamen kadınlara mahsus vazifelerdir. 

Subayın evine geç dönmesiyle de evinin iç 
nizamı bakımından asla maddi bir kayıp iddia 
edilemez, zira saat beşte vazifesinden dönen sivil 
memurların hemen evlerine gittikleri ve mut-
baha girdikleri iddia edilemez. Gece talimleri 
ve nöbetleri ise yine subay evinin iç nizamında 
asla bir maddi1 boşluk doğurmaz. 

Kaldı ki kıta komutanı her vakit saat 6,30 
da vazifesi başında bulunmadığı gibi, her za
man da geç yuvasına dönmüş değildir. Her ge
ce; de"nöbet tutmaz, talim yaptırmaz. Bir hâkim, 
bir hâkim, müddeiumuminin eürmümeşhude git
mesi, doktorun hastanesinde nöbet tutması, mü
fettişlerin diyar diyar â öl aşmaları, vali kayma
kam ve diğer idare şube reislerinin hemen hemen 
haftanın birkaç gününü köylerde, dağlarda, or
manlarda geçirmeleri ne ise kıta komutanlarının 
durumu dabmılardan farklı ve ağır değildir; Gö
rülüyor ki, kıta komutanının vazifesinin mahi
yeti evinin dahilî işleri bakımından her hangi bir 
boşluk doğurmam aktadır. Dolayısiylc emir eri ile 
bu boşluğun kapatılması"mevzımbâhis olamaz. 

2. Kıta komutanının vazifesinin, mahiyeti-' 
nin-harici işlerine olan tesiri nedir? 

Arkadaşlarım ''•hepimiz aile reisiyiz hariçle 
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da fazla sayılabilir. Kasaptan et, bakkaldan öte
beri, -(''urundan ekmek, pazardan sebze ve saire 
almak için hangimiz kapümuz da kâhya beslemek
teyiz. Bunları evimizin yedi yaşındaki çocukla
rından tutunuzda yaşlı annelerimize kadar pekâlâ 
başarmıyorlar mı? Hangimiz yalnız karı kocadan 
ibaret bulunuyoruz ki, hastalandığımız zaman 
eczaneye gönderecek kimsecikler bulamıyoraz? 
Bunların hepsi hem de sıkıntısız .her gün pekâlâ 
kâhyasızda' uşaksız da yapılabilmektedir. Bir an 
için subayların yalnız bir karı ve kocadan ibaret 
olan ve kimseleri bulunmıyan birkaç aileyi düşü
nelim , nihayet bakkaldan üç beş kuruşluk öteberi, 
kasaptan et, ekmekçiden ekmek almaktan ibaret 
olan şu işler nihayet 25 kuruşluk hammallık bir 
meseleden ibarettir. 25 kuruşu her subay her gün 
de bu işler için pekâlâ verebilir ve gördürebilir 
arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlarım, birçok subayların ilkoku
lun beşinci sınıfına giden çocuklarının arkala
rında emir eri, çantası emir erinde olduğu, halde 
mektebe giderler. Benim, sizin çocuklarınız bi-

| rinei sınıfa devam ederken ve yaşı yedi olduğu. 
j halde mektebine gider ve gelir, hattâ sırtında 

çanta gelirken de bakkaldan, kasaptan şunu, bunu 
da almaktadır. Bunu hepimiz hergün yaptırıyo
ruz. Artık bu zihniyetin tarihe karışması, tasfi
yesi zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar; siyasi haklarına sahip olan, koea 
iktidarı deviren, parti toplantılarında her türlü 
hak ve adalet mücadelelerini yapan ve bunların 
mihrakını teşkil eden köylü ve şehirli vatandaş, 
üzerine askerî elbiseyi geydiği zaman dahi aynı 
ruh ve heyecan içerisindedir. Bir taraftan vatan, 
istiklâl, ordu, Cumhuriyet, Sancak gibi mukaddes 
mefhumları her şeyin üstünde tutarak şerefli bir 
asker olıuıya gayret ederken beri yanda hizmet 
eri olarak çahşmıya tahammül edememektedir 
arkadaşlar. İnsan olarak vatandaş olarak her va
tan çocuğu bir subay kadar kendi haysiyetinden 
feragat etmek istemiyor arkadaşlar. Çankırı'da 
em i t. eri yapılmak istenen Mehmet Emin Emin'in 
bu -"vazifeyi kabul etmemesi üzerine komutanın 
vâki tecavüz ve küfürü karşısında canını feda 
ederek intihar eylemesi çok acıdır. Bu şartlar 
altında'subaylara-hususi işleri'için emir eri ve-

v i'ilnıesi zamanı geçmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşlar; komisyonun tasarıda yer alan 

ikinci prensibi şudur: : Gördükleri vazifenin ma-
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niyeti,' icabı, şümulüne göre kıta komutanlarına I 
benziyeıı subaylara da emir eri verelim diyorlar. 

Arkadaşlarım, bu prensip o kadar suiistimale 
müsait, elestikidir ki, ve okadar müphem bir ifa
dedir ki, kanunlaştığı takdirde bu meselenin 

. dünden daha beter hale gelcciğinc imanını 
tamdır. (Bravo sesleri) Bunun sebeplerini ar-
zedeyim. 

Biz komisyonda bu fıkra üzerinde çok hassa
siyetle durduk. Bunun hudutlarını çerçeveleme
ye gayret ettik. Bakandan, komisyon sözcüsün
den, komisyon reisinden birçok sualler sorduk 
ve bilhassa emir eri verilmesini arzu ettiğiniz, ı 
mutlak zaruret gördüğünüz subaylar kimlerdir1? 

• Vazifesinin mahiyeti bakımından kitadakilere T 

benzer dediğiniz kimlerdir? Bunu bize izah edin 
dedik. İzah etmediler. Bunun mukabili olarak 
kendilerine sarih sualler sorduk ve şöyle dedik: 
Genelkurmay Başkanı vazifesi bakımından me
mur durumundadır, kıta komutanı değildir, bu
na da emir eri verilecek midir? Elbette dediler. 
Peki Kara Kuvvetleri Komutanına verilecek mi
dir? Elbette kara kuvvetlerinin başında kur
may başkanı olarak onlara da verilecektir. Ha
va ve deniz kuvvetlerine... Elbette., dediler. 
Savunma Bakanından muhtelif sualler sorduk, 
onlar da öyle... Ben dayanamadım; Şevki Yaz
man arkadaşım sözcüydü, yurt içi komutanlık
larına da emir eri verilecek midir, verilmiyecek-
midir? Diye sordum. Bu komutanlıklar bir ka
rargâh şeklindedir. Tıpkı bir memur gibi subay
lar 9, da vazife başına gelirler, akşam dönerler. 
Komisyon sözcüsü buna da evet verilecektir 
dedi Sebep? Yarın bir indirmede çjerhal vazife 
başına geçeceklerdir, binaenaleyh onlar da ala
caklardır dediler. 

. Suallere devam ettik: Tıpkı memur duru
munda olan ve karargâhlarda çalışan Ordu Ku-

" mandanları Kolordu Kumandanları, ve bunların 
erkânı harbiyeleri, bunlara da verilecek midir 
dedik? Verilecektir dediler. Şu halde bana bir 
misal gösterin dedim; çıka çıka ne çıktı bili-

.yor musunuz, şube reisleri. Bunun haricinde 
asla bir değişiklik yoktur ve kaldıracaklarını " 
vait etmediler. 

Arkadaşlarım, , sayın Bakandan komisyon
da yine bâzı sualler sordum. Genel Kurmay 

•emir .erlerinin tahsis işini suiistimal eder ve 
Bakanlık da bunların arzularına uygun olarak 
karar alırsa vaziyet ne olacaktır? Bunun üze- j 

— 33 

1952 0 : 1 
rino Bakan dedi ki; Bakanlık nihayet politik 
mevkidir, Meclise karşı mesuldür, suiistimal 
'ederse o zaman derhal .sığaya çekilir ve bu işin 
kötü tarafları Meclisçe incelenir, denildi. 

Arkadaşlarım askerî (mevzular üzerinde hir-
ıçök münakaşalar, birçok hâdiseler geçmekte
dir. Banların ilham ettiği vaziyet bize şunu 
'.göstermektedir ki, bu dşin Mecliste pek de faz
la münakaşaya imkân yoktur. Maalesef gayet 
sarih suiistimallerin ortaya konmasına, delil
lerinin gösterilmesine rağmen bir grup daima 
hu sesleri boğmaya çalışmakta, hakkı ve haki
kati boğmaktadır. Binaenaleyh Bakanın soru
ya cevapları şu olabilir: Efendim, kanunda 'emir 
erlerinin kimlere verileceği, kimlere verilmiye-
ceği hakkında tahdidi bir hüküm yoktur, hü
küm mutlaktır, diyecekler. Nihayet geçende ko
nuşulan 39 ucu maddenin mutlakıyeti gibi hü
küm mutlaktır, diyeceklerdir. Hattâ Meclisin 
dahi murakabeye salâhiyeti bulunmadığını ileri 
sürecekler ve böyle kapıyı ardına kadar açar 
rak bugünü de aratacaklardır ve böylece çekişme 
ve didişmeler devam edecek, ordunun disip
lin ve nizamı dahi bundan müteessir olacaktır. 

Bize .bu sözleri söyleten sebepler vardır.. Ba
kan komisyonda . demiştir ki, (Emir erlerinin 
bir kısım subaylara verilip bir kısmına verilme
mesi subaylar arasında ikilik doğurur ve -aynı 
zamanda suiistimale yol açar, Hükümetin dü
şüncesi ya hep, yahut hiçtir) buyurmuşlardır. 
Komisyon Başkanı da (Biz kumanda heyetinin 
arzularını yerine getirmeye mecburuz, bu iti
barla metnin elâstiki olması lâzımdır) demişler
dir. 'Mevzuun belkemiğini teşkil eden bu be
yanlar üzerinde biz derin derin düşündük, el
bette ki Meclis de icabeden kati kararı alacak
tır. Komisyonun hazırladığı metnin ikinci 
prensibi bizi o kadar kötü yollara sürükleyici 
mahiyettedir ki, arkadaşlarıma fena bir mak
sat izafe etmemekle beraber, sebebini anlıya- ' 
madım. Bilhassa çok elâstiki olmasına âzami 
itina gösterdiler. Binaenaleyh Yüksek Mecli
sin bu mevzuda, çok hassas olmasını ve bunla
rı ' önliyecck tedbirlerin Meclisçe alınmasını ve 
kanun metnine dercedilmesini mutlak olarak 
zaruri görmekteyim. Meclis, kıta harici su
baylara da emir eri verilmesini münasip görür
se- - ki, biz tümüne taraftar değiliz - bu emir er
lerinin kimlere verileceğinin etrafını cami, 
ağyarım mâni bir şekilde tesbit edilmesi ve bir 
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hüküm halinde kanuna ıltonulması lâzımdır. 
Çünkü başka türlü bu işin içinden çıkmaya 
imkân yoktur. Komisyon Başkanı veya sözcüsü, 
•benim komisyonda aldığım notlara dayanarak 
burada ifade iettiğim husuları cerhedecek 
olurlarsa, yani Millî Savunma Bakanlığı, Ge
nel Kurmay Başkanlığı, ordu, kolordu, tümen 
karargâhlarında bir memur gibi çalışan .-su
baylara emir eri verilmiyeceğini tasrih eder
lerse yani komisyonda arzettiğim şekilde ko
nuşmadıklarını beyan ve beni böylece tekzip 
ederlehse çok memnun kalacağımı ar'zederim. 
Çünkü bunların artık bir şey almıyacağı Ko
misyon Başkanı veya sözcüsü tarafından ifade 
edilmiş, dâva kısmen halledilmiş olabilir ama 
bunun kanun metnine konmasında mutlaka zaru
ret vardır, 

Arkadaşlarım, komisyonun hazırladığı sakat 
prensiplerinden birisi de kanunda emir erlerinin 
istihdam şeklinin tesbit edilmemiş olmasıdır, me
tinde yer aldığına göre Millî Savunma, İçişleri 
ve Gümrük ve Tekel bakanlıkları tarafından ha
zırlanacak bir talimatname ile emir erlerinin han
gi işleri göreceği, hangilerini göremiyecekleri tes
bit olunacaktır. Yani emir erleri hangi işleri gö
recektir? Bunu Bakanlar tâyin edecektir. Muh
terem arkadaşlar, bu konunun ıstırap verici nok
talardan birisi de emir erlerinin bilhassa istihdam 
şeklidir. Ve işin mihrak noktasını da bu cihet 
teşkil etmektedir. Yüksek Meclis emir erleri mü
essesesini kaldırmadığı ve bir kısım subaylara 
emir erlerinin verilmesini kabul ettiği takdirde 
bunlara hangi işleri göstermek kabil olduğunu 
kanunla tesbit etmek zaruretindeyiz, arkadaşla
rım. Esasen şimdiye kadar bu işin çıban şeklini 
almış olması, bu dâvanın kanunla değil, Ordu 
Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 487. maddesiyle 
halledilmiş olmasından ileri gelmektedir. Bugün
kü mevcut hüküm, yani Ordu Dahilî Hizmet Ta
limatnamesinin 487 nci maddesi o kadar sarih 

.hükümleri ihtiva etmektedir ki, bunun karşısında 
aşağı yukarı söylenecek bir söz olmamak gerek
tir. Diyor ki: 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır Ahmet 
Bey. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Yazılı 
konuşmuyorum. Arkadaşlarım şahittir. 

BAŞKAN — Evvelâ yazılı olarak başla
dınız da. 
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| AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Zatı âli

nizin söze başlamadan önce vâki ihtarınız üzerine 
okumayı bıraktım. Çünkü böyle büyük bir dâvayı 
sıkışık bir zamana sığdırıp ispat etmek müşkül
dür. Bü bakımdan kırık dökük cümlelerle de olsa 
sözle dâvayı kazanmaya çalışacağım. Bu dâva bi
zim için bir ideal haline gelmiştir. (Devam devam 
sesleri). Halen yürürlükte bulunan Dahili Hiz
met Talimatnamesinin 487 nci maddesi emir er
lerine aşağı yukarı cümle kapısından içeriye gir
memeyi âmirdir. İçeride bulaşık, çamaşır yıka
mayı, silip süpürmeyi sarili olarak menetmiştir. 

Hariçte de, kucağında çocuk, saka gibi su, ha
mal gibi öteberi taşımayı yasak etmiştir1. Kısmen 
burada kısmen evimde iki bavul dolusu mektup 
ve resim vardır. Bunları burada göstermeye im
kân yoktur. Yüreklerimizi sızlatacak birçok mi
saller mevcuttur. Mektupların mühim bir kısmı 
adresli emir erlerinin feryadıdır. Bütün bunlar 
bu talimatnamenin yürürlükte bulunmasına rağ
men cereyan etmektedir. Cereyan eden bu hâdi
seler önümüzde iken aynı mahiyette bir kurula 
yeni esasları sen tesbit et, neleri yapacağını ne
leri yapmıyacağını sen kararlaştır diyorlar. Bu
rada bir noktayı dikkat nazarınıza arzetmek isti
yorum : ' 

Muhterem Komisyon Başkanı önhon arkada
şımız; burada emir erlerini kucaklarına bastıkla
rını, emir erlerini bir evlât gibi kucakladıklarını, 
evlât gibi sevdiklerini iddia ettiler ve asla hizmet
çi muamelesi yapmadıklarını beyan ettiler. Bu 
şekilde bulunanlar da vardır ve miktarları az da 
değildir fakat % 80 i aşan bir ekseriyet dediğim 
şekilde emir erlerini tam hizmetçi gibi kullanmak
tadır. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — iftira 
ediyorsun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bur-. 
hanettin Bey, siz ikide birde bu mevzuda bana 
çatıyorsunuz size de söyliyeccklerim var. Ben bir 
millet dâvasını bu kürsüye getirdim senin kori
dorlarda fısladığın şeyler memlekette reaksiyon 
yaratacaktır. 

BAŞK.AN —- Ahmet Bey, karşılıklı konuşma
yınız, yoksa sözünüzü keserim. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Onu 
da susturunuz. 

BAŞKAN — Orayı da ikaz ediyorum. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Arka-. 

I daşlarım, emir erlerini bir hizmetçi gibi kullanma-
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•dıklarmı beyan ettiler buna memnıın oldum, nıem- I 
nun oldum ama maalesef hakikatler hiç de böyle 
değil. Bir dakika müsaadenizi istiyerek bir vesi-

v k'a okuyacağım. Bizi n, vaktiyle buraya gelen bir 
teklifimiz vardı Heyeti Celile komisyona iade et
ti. Bakınız komisyon, o teklifimiz münasebetiyle 
hazırlanan raporunda no diyor, emir erlerini na
sıl tavsif ediyorlar. Komisyonda, zannederim Sü
reyya Bey arkadaşımızdı, para verelim tezini 
uzun uzadıya müdafaa etti. Bu tezi çürütmek 
için raporda ne yazıyor bakın; (bugünkü hal ve 
şartlar içinde hizmetçi bulmak çok güç olduğun
dan.. (O sesleri, gürültüler) ve hizmetçi de bu
lunmadığından ve esasen hizmetçi hem para ala
cak ve hem de yiyip içecek ve böylece subayın 
hayatında yeni bir darlık bağlıyacağı düşünüle
rek bunun pratik biı çare olmadığı kanaatine va
rıldı) deniliyor.. Burada hepsinin imzaları var
dır. Bunun delâlet ettiği mânayı Geriletmeye iın-

*kân yoktur. Keski bunu yazmasalardı da ben de 
okumasaydım. Görülüyor ki komisyon emir erli
ğinin tamamen bir hizmetçi müessese olduğunu 
ve aç karınla çalıştırıldıklarını sarih olarak ra
porunda belirtmektedir. Bu şekilde anlaşılan emir 
erleri elbetteki bulaşık yıkıyacak, çamaşır yıkıya-
cak, silecek, süpürecektir. Bu hizmetçinin karnı
nı doyurmak ela lâzımdır diyorlar. Bununla da
ha acı bir şey ifade ediliyor. Demekki yemek de 
vermiyorlar. İşte komisyon raporunda bunlardan 
bahsediliyor. (Bravo sesleri) Ben uydurmuyorum 
arkadaşlar; işte komisyon raporu. Çok acıdır, kes
ki okumasaydım. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle bir 
noktaya daha temas edeyim. Komisyon iki pren
sip kabul ediyor. Birinci prensip, da ta komutan
larına emir eri verelim. İkinci prensip de kıta 
komutanları haricinde ona benziyenlere de vere
lim ve onun haricinde olanlar almasın, diyorlar. 

Arkadaşlar; komisyon yine bizim tasarımızı 
reddeden 7 . 1 . 1952 tarihli raporunda, böyle 
bir tefrikin yapabil ereği aksülâmellcri sarahaten 
yazmıştır, müsaadenizle rapordan okuyorum: 

(Emir erlerini şehirdeki subaylardan kaldır
mak ve mahrumiyet mm taka! arına inhisar ettir
mek do doğru görülmemiştir. Zira şehirlerde bu 
sefer kanun üstü hareketler başlıyacak ve önle-
nemiyecektir.) Şu okuduklarım komisyon rapo
runda yazılıyor. Bu ifadeler sarih olarak bize 
şunu ifade etmektedir ki, emir eri müessesesi kal
dırılsın kaldırılmasın mutlaka suiistimale mah.- | 
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kümdür, ferman dinliyenler azdır, biz yine bilgi-
ğimizi okuyacağız.... ' 

Arkadaşlar, bu fiilî durum haricinde işin da
ha vahim olan bir tablosunu arzedeceğim. Bu da 
işin hukuki tablosudur. 

Eğer önümüze gelen bu metin kabul edile
cek olursa memnu hususatı yapanlara hiçbir 
kimse bir fiske dahi vurmaya imkân bulunamı-

. yacaktır. Arzedeyim; 
Anayasanın sarih hükümlerine .göre kanun 

koymak, suç olan fiilleri tâyin ve tesbit et
mek salâhiyeti tamamen Meclise aittir. 52 nci 
maddenin münakaşaya dahi tahammülü yoktur. 
Ayrıca Türk Ceza Kanununun birinci maddesi 
(Kanunların sarahaten tecziye etmediği fiiller 
için kimseye ceza verilmez) şeklindeki umumi 
hükmü ile de meseleyi kesip atmıştır. 

Meclisten çıkan cezalı kanunlar da hep böy
ledir. İdarecilerin yani üç bakanın memnu fiil 
olarak kabul ettikleri talimatnamelerini yerine, 
zamanına ve mühim şahıslara göre her vakit 
değiştirmelerinden sarfınazar. Talimatnamenin 
memnu fiil olarak kabul ettiği her hangi bir 
hususa riayet etmiyen bir subay veya efradı aile
sine hangi hukukçunun küçücük bir fiske vu
rabileceğini sizin takdirinize bırakıyorum. 
(Alkışlar) Bu hukuki meseledir arkadaşlar, lâf 
değil, edebiyat değil. Komisyon sözcüsünün, ba
kanın bu mütalâalarımı çürütmelerini bekliye-
ceğim ve benim için, hukukçu arkadaşlarım 
için izahları cidden meraklı olacaktır. 

Sonra arkadaşlarım, şu tezimi; son günlerde 
ceza heyeti umumiyesinden çıkan bir karar, katî 
olarak tesbit etmişi bulunmaktadır. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bu, 
bedihiyat Ahmet Bey. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bedi
hiyat ama komisyonda söyledik, komisyon aldı
rış etmedi. Kabahat bizden kalktı.. 

BAŞKAN — Rica ederim, hatibin sözünü kes
meyin... 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bir ni
zamname var arkadaşlar. İsmini söylemeyeceğim 
(Söyle sesleri). 

Fuhuşla Mücadele Nizamnamesinin 107. nci 
maddesi. Bu nizamname bâzı fiilleri suç addet
miştir ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesi de bu memnu fiillere ceza tertip etmiştir. 
Nizamnamenin memnu addettiği fiili işli'yenlero 
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bâzı hâkimler ceza .vermekte idiler. Ceza heyeti 

'umuırdyesi, demin arzettiğinı Anyasanm 52 ve 
Türk Ceza Kanununun birinci maddesi muvace
hesinde suç unsurlarının nizamname ile ortaya 
konamıyacağı ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununda 
da bu gibi suç unsurlarının gösterilmemiş olma
sına, binaen ceza tâyin edilmesinin yolsuz olduğu
na karar vermiştir. 

'Komisyonda acı acı söylememize rağmen din
letemediğimiz bir hakikat da şu olmuştur : 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesini ta
dil eden Hükümet tasarısın da, bakanların hazır-
lıyacakları talimatnameye atıf mevcuttur. Bu ola
maz dedik, nihayet Adalet Komisyonunda noktai 
nazarımız kabul edildi ve tasarı yani emir erlerini 
suiistimal edenlere vcrileeeek cezayı t'âyin ede
cek Askerî Ceza Kanunundaki tadil teklifi redde
dildi. Şu vaziyet karşısında suiistimalleri hangi 
nizamla tecziye edeceklerdir? Tabiî hiç... Ortada 
halen ceza hükmünü ihtiva eden ne bir madde 
hükmü, ne de tasarı metni yoktur işin en acı ta
rafı komisyonda bu hakikatleri söylediğimiz za
man muhterem üyeler-bizim, bu sözlerimizi kaale 
bile almak istemiyorlardı. Çünkü itiyatları, an
aneleri, suiistimalleri tabiî hal almış kuvvetli bu 
cereyanı önlemek güçlerine gidiyordu. 

Şu halde arkadaşlarıma; bizim topyekûn emir 
erlerinin kaldırılması yolundaki teklifimiz ol
duğu gibi kabul olunmazsa emir erlerinin kimlere 
verileceği, kimlere verilmiyeceği ve emir erlerinin 
ne gibi işlerde ne suretle kullanılacakları ve suç 
unsurlarının neler olduğu, cezalarının nelerden 
ibaret olacağı katî ve sarih olarak kanun metnin
de yer almalıdır. Bu iş bu şekilde ballolunma-
dığf takdirde müessesenin bugünkünden besbeter 
hale getirileceğine kimsenin şüphesi olmasın. 

işin enterasen noktası şu olacak arkadaşlarım: 
Komisyonun bu metnini bir an için kabul edelim. 
Yani Millî Savunma, İçişleri, Tekel Bakanlık
larından toplanmış bir heyet hazırladığı talimatna
me ile emir erlerine şu işleri yaptırmak memnu
dur elendi. Emir erleri Kanununa da talimatna
meye muhalif hareket edenlerin tecziye edileceği 
yazıldı. Kendileri ifade ediyorlar, subay altı
da talime gidiyor, geç vakit dönüyor. Şu hal
de 'emir eri dâvası subay - emli' eri münasebet 
ve dâvası, değildir. Emir erinin ev dâhilinde 
arzettiğimiz süfli işleri' görme davasıdır. Me
selenin hassas noktası .budur. Ne söylenirse 
söylensin dâvanın mihrakını emir erinin ev 
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1 içinde göreceği işler teşkil ediyor. Gerisi lâfü-

güzaftan ibarettir. Evin hanımı çamaşır yıkattı, 
servis yaptırdı, şunu bunu yaptırdı, gel baka
lım. Yüzbaşı Mehmet Bey sen kanuna muhalif 
hareket ettin; diye güya mahkemeye verecek
ler;^ hukukçu arkadaşlar çok iyi biliyorlar, 
hattâ bâzıları, gülümsüyorlar, subay; ben şah
san yaptığım her hangi bir fiilden mesulüm, 
bugünkü ceza siyaseti ve prensibi şahsidir, ef
radı ailemin yaptığı suçtan dolayı bana nasıl 
ceza verirsiniz? Ben çamaşır yıkaması için emir 
vermedim, benim günahım yoktur, evde yap
tırmışlar, dediğinde bu müdafaa karşısında su-

. baya en küçük, bir ceza verecek askerî veya 
sivil hâkim yoktur ve olamaz da. Realite ve 
adalet, hakikat, insaf da bunu icab ettirir. Şu
rasını da arzedeyiim ki, birçok subaylar emir 
erlerinin evde hu şekilde, iş görmelerine cid
den aleyhtardır ve bundan acı duymaktadır-, 
lar. Hattâ bu yüzden evde kavga çıkaranlar 
bile vardır. Onun için suiistimalden asla suba
yı mesul edemezsiniz ve kendisine bir ceza te
rettüp etmez. ' 

İkinci mesele de, emir eri suiistimal edilir
se mesulü kimdir? .Kanunların emirleri ihlâl 
ediliyor, bugünkü elim manzara bundan da
ha acı olarak böylece devam edip gidecek mi? 
Şu halde vaziyet ne olacak? Evin hanımı üç 
bakanlığın hazırladığı talimatname muvacehe; 
sinde elbette mesul edilemez. Usulü dairesin
de neşir ve ilân edilen ve içerisinde memnu 
fiilleri yazılı bulunan bir kanundur ki ancak 
subayın hanımı için de lâzımülittibadır. Memur 
olmıyan ve umuma neşredil'miyen ve edilse de 
hukuki kıymeti olmıyan talimatnameye muha
lefetten dolayı subayın hanımına ceza vermek 
cidden garip ve o derecede gülünç olur, ama 
beriyandan da subay mütemadiyen, karım suir 
istimal ediyor, ben,talimde idim mesul odur, 
teranesini tutturmuş, hanim da keza malûm 
mazeretin gölgesine sığınmış, bu (kelin) perçe
minden hangi hukukçu tutacaksa meydana 
çıksın. • 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Nasıl ' 
mesul olmaz, mahkemeye gidemez, böyle şey 
olur mu hiç? 

BAŞKAN —• Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (.Devamla) — Şu 

halde arkadaşlar, bugün elinize gelen şu metne 
I göre hiçbir subayı 'mesul etmek imkânı yolf-
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tur,-buna dair bir müeyyide göremiyorum. Bun
dan dolayı da kendisine/bir ceza terettüp etmez. 

Hulâsa, önümüze gelen şu metin subaya en 
küçük bir ceza tertip etmemekte ve ettirmemek
tedir. Bunun yanında ev dâhilinde, emir erlerini 
fiilen istihdam edenlere karşı da bir müeyyide 
mevcut İmliminamaktadır. 

Bunların . müdafaasını nasıl, yapacaklardır, 
hayret ediyorum. İşte hukukçu arkadaşlarımız, 
işte metin.. Onlar da elbette bu işte bir seferber
lik yapacaklardır, bu fikrin müdafiliğini elbette 
onlar da yapacaklardır. 

/Emir erlerinin eğer emir erleri müessesesi 
kabul edilecekse, milletin acı acı devam eden ıs
tıraplarının dinmesi bakımından muhalif hare
ket halinde' cezaların kimlere verileceğinin kati 
olarak tâyin edilmesi lâzımdır. Biz kanunen 
memnu fiili kabul ettiğimiz zaman, buna muha
lif hareket eden kim olunsa olsun; subay da, evin 
hanımı da mutlaka ceza görmelidir. Bunun yü
künü subaya yüklemek gibi adaletsiz; bir ölçü za
ten kanunda yer alamaz. Ev dâhilinde bu işleri 
fiilen gördürmekte olan kimselerin cezadan muaf 
tutulmaları hangi kanunla olur? Dâvanın neza
ket gösteren noktalarından birisi de burasıdır. 
(Bravo sesleri). 

MÂMI!) ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bir 
az da Hüseyin'o bırak. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Bölüş
tük o tamamen kalkmasını müdafaa edecek, me
tin üzerinde durmıyacak. 

Müsaade buyurun birkaç şey kaldı. 
Efendim, Millî Savunma Komisyonu emir 

erlerinin altı ayda bir değiştirileceğini prensip 
olarak kabul etmiştir. Emir erleri altı ayda bir 
değiştirildiğine ve erlik müddeti de iki sene ol
duğuna göre demek ki bir kurada 4 tane nöbet 
değişecektir. Ben hesabını yaptım; on kurada 
1.200.000 kişi emir erliği' yapmış olacaktır. 

Bu hal Mehmetçiğin millî şuıtr ve izzeti nef
sinde unutulması mümkün olmıyan yaralar aça
caktır. Evinde, köyünde daima kendisine hizmet , 
ettirmiş, Peder Şahı aile sistemi iliklerine kadar 
işlemiş Mehmeclin ruhi ıstırabını duymamazhk-
tan gelemeyiz. Aşağı yukarı bütün bir ordu hiz
metçilikten geçecektir. 

Arkadaşlarım. Şunu bilhassa asker arkadaş
larımız da kabul ederler ki, bugünün harb tek
niği, dünün harb tekniğine benzememektedir. Ar- | 
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J tık yat, kalk, sağa dön, sola dön talimleri tarihe 

karışmıştır. Bugün radarla tayyare düşürmek ve 
buna mümasil en ince teknik meselelerle erler 
meşguldür. Biz erleri 6 ay gibi uzun bir müddet 
emir eri müessesesinde tutarsak talim ve terbiye
lerinin nice olacağını bu ince işleri hakikaten haz
medip edemiyeceklerini ve yurtlarına hazmetmiş 
olarak dönüp dönemiyeceklerinin takdirini do 

I sizlere terkediyorum. Bu meseleyi de her halde 
| gözden kaçırmamak ieabeder kanaatindeyim. 

Eğer altı ay mühim addedilmiyorsa ve telâfisi 
mümkün görülüyorsa şu halde senede beş yüz 
milyon lira sarfederek erleri iki sene silâh altın
da tutmaya ne lüzum var. Altı ay tasarruf ede
lim bütçede asgari yüz milyon tasarruf sağlıyalım. 

Emir erlerinin yiyecek durumları üzerinde de 
bir nebze durmak isterim. Emir erleri, komisyo
nun okuduğum raporunda da sarahaten yazıl-. 
dığı gibi, emir erlerine emek ve yemek verilme
diği açıklanmaktadır. Maahaza ben vicdanımın se
sini Yüksek Meclise duyurmak mecburiyetinde
yim. Yemek verenler de vardır. Fakat Meclis ola
rak yemek meselesinin ele alınması lâzımdır. Bu
gün tatbikat şöyledir: Yemek verenler çok cüzi-
idiıv Vermiyenler de «git kışlanda yemeğini ye» 
diyorlar. 

Birçok kışlalar evlere çok uzaktır. Yakın yer
lerde irtibatı temin etmek, kolaydır. Samsunlu ar
kadaşlara soruyorum, Samsun Şehri ile Samsun 
kışlası arasında ne kadar uzak bir mesafe vardır 
takdir ederler. 

Şu halde yiyecek durumunun mutlak surette 
halledilmesi lâzımdır. Emir erlerinin hafta tati
linden istifadeleri de lâzımdır. Bugün bu bir vic
dan borcudur. Emir erleri hiç bir surette hafta 
tatilinden istifade edememekte mütemadiyen ev
lerde hizmet etmektedir. 

Arkadaşlar, müsaadenizle - sözlerimi şöylece 
hulâsa edeceğim: 

1. Emir eri müessesesinin kaldırılması, bütün 
milletçe ele alınmıştır. Efkârı umumiyeye tercü
man olan matbuat da bu dâvanın peşindedir. 

2. Emir eri müessesesi Anayasanın 69 ncu 
maddesinde memnu olduğu belirtilen bir züm
re lehine mevzu imtiyazdan başka1 birşey değil
dir. 

3.. Emir erliği çalışma hürriyetini ortadan 
kaldırmaktadır, bir itibarla kanunun kendisi 
antidemokratiktir.. 

4. Bir taraftan subayların durumunu göz 
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önünde bulundururken diğer taraftan .21 mil
yon vatandaşın hakkını, haysiyet ve şerefini 
korumak da başlıca vazifemizdir. . 

5. insanlar cemiyet halinde yaşamaya baş
ladıkları zamandan beri kendilerine mihrak 
noktası olarak adaleti seçmişlerdir. Hakiki ada
let, cemiyeti teşkil eden bütün insanlara ayni 
ölçüler dahilinde kıymet, hak ve menfaat ver
meyi istihdaf eder. 

6. Ve nihayet hizmet erini kaldırmakla 
milletin orduya karşı beslediği sevgi ve saygı 
bir kat daha artacaktır. Subaylarımızdan bu 
memleket için fedakârlık ve daha doğrusu elle
rini vicdanlarına koyarak bu mevzua intibak 
etmelerini istemek hakkımızdır. 

Bu vatan için bu gibi fedakârlıkları değil, 
Kanını ve canını esirgcmiyen subaylarımızın bu 
asaleti göstereceklerine itimadımız vardır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı. 
MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKA

NI SAÎM ÖNHON (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, iki arkadaşımın sözüne cevap ver
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sü
reyya Endik arkadaşım görüşürken evvelâ be
kâr subaylarla evli subayları ayırarak evlilere 
emir eri verilmesinin lüzumlu olduğuna kanaat 
getirdiklerini söylediler, ancak bunu para mü-
vazenesiyle karşılaştırdığımızda, mevzuubahis 
olan, hizmet değil, subayın hizmetinin hususi
yeti dolayısiyle, onun muhtaç, olduğu disiplin
li bir. yardımcıdır. Mevzuubahis odur, hizmet 
müessesesi değildir. (Gürültüler). . ' 

BAŞKAN.. — Hatibin sözünü kesmeyin, bü
tün arkadaşları, sükûnetle dinliydim.- Devam 
buyurun efendim. 

SAÎM ÖNHON (Devamla) —Çankır ı hâdi
sesinden bahsettiler, müsaadenizle bunun tefer
ruatını arzedeyim. Hâdise şudur: Çankırı'da 
alay komutanlarından bir arkadaşın emir eri 
izinli gitmiştir. Bunun yerine bir emir eri ve-
rilmesi .için-merkez bölük, komutanlığına bir 
emir yazılmıştır. Merkez bölük komutan!iği Vb' 
eri bu hizmete tâyin etmiştir... Bu er gittiğ'"^! 
ertesi günü, ben hastayım, demiştir. Hasta ol
duğunu gören subayın ailesi buna limon kabuğu 
ile nane kaynatmış ve çalışmamasını .-söylemiş
tir, Subay öğleyin geldiği zaman, • vaziyetten 
ha.berdar olunca ere doktora.-gitmesini tavsiye 
«itmiştir: Er doktora gitmiş ve iki gün istirahat 
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I almıştır. Bu er hastadır ve o günlerde başın

dan bir hâdise geçmiştir. O da, bir firari eri 
Samsun'a götürürken Turhal İstasyonunda ka-
ç/ırmasıdır ve bundan dolayı mahkemeye veril
miştir, asabı fevkalâde bozuktur. 

HÜSEYİN OETAKCIO&LU (Çorum) — 
Bunu nasıl tesbit ettiniz? 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) - - M e t i n 
var elimizde, vasiyetinin metni. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, konuşsun. 
SAÎM ÖNHON (Devamla)'—- Lütfen dinle

yiniz, ondan sonra cevap veriniz. Şunu da bi
liniz ki, bilmeden konuşmam. İki gün sonra bu 
er bölüğüne gidiyor. Erin yazdığına nazaran 
ere bölük kumandanı tararından fena muame
le ediliyor ve bu fena muamele dolayısiyle er 
intihar ediyor. Bunun emir erliğiylo ilgisi yok
tur. Müsaade ederseniz bu zavallı evlâtçığımı-
zm, kendini feda etmiş olan çocuğun mektubunu 
aynen okuyayım : «Sevgili Komutanını Kemal 
Yaşınkılıç; (bu zat Jandarma Genel Komutanı
dır) 

Sevgili komutanım, bölük komutanım beni al
bayın yanma hizmet eri olarak verdi ise komu
tanım ben hizmet erlik istemem dedim ise de 
bana küfrederek beni ceza evine gönderdi, ben 

I'küfrettirmek için askere gelmedim. Ancak küf
rettirmemek için geldim. îşte ben de bu küfür
leri yediremiyerek kendimi intihar ediyorum.» 
îsmi Osman Tabi acı. 

Şimdi görülüyor ki, arkadaşlar hâdise, emir 
erlik hâdisesi değil, fena muamele hadisesidir. 
Bu, her zaman olabilir ve yapanlar da bu fe
na muamelelerinden dolayı mesul olurlar. Ka
nun vardır, kanunun icabı- elbette yapılacak
tır. Nitekim bu hâdise mahkemeye intikal et
miştir. 

Başıbüyük arkadaşımın konuşmalarına geçi-
. yorum. Başıbüyük arkadaşımın söyledikleri kong

rede, Kandıra kongresinde bana da sordular. 
Ben demin huzurunuzda yapmış olduğum iza
hatı kongrede de söyledim ve bunu karşılıklı 
yardım müessesesi, bir yardımlaşma olduğunu 
izah ettim ve bu izah oradakileri tatmin etti. 
Bunda tatmin edilmiyecek bir cihet olduğunu 
ben tahmin edemiyorum. 

Başıbüyük arkadaşımız birçok fena misalleri 
toplıyaraktan konuştular. Arkadaşlar, demin 
do arzettiğim gibi; fena misaller verilebilir, Fa* 
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kat iyi misaller de pek çoktur. Mutlak bir had 
ve hesapla tahdit odilemiyecek kadar çoktur. 
Yalnız fena misalleri alarak, bütün düşünceleri, 
Meclisin salim dü-sünoelerini bu fena misallere 
tevcih etmek, zannederim ki doğru bir hareket 
olmasa gerektir. 

Yani bir kanun çıkarıyoruz, bununla kim
lere em ireri verileceğine kendisi birçok misaller. 
verdiler. Şuna verilecek mi, evet dediler, buna 
verilecek mi, evet dediler. 

Sayın arkadaşlar, bu raporu hazırlıyan ko
misyonun bütün çalışmalarına iştirak etmiş bir 
arkadaşınızım. Ben bu kanunla kimlere eınir-
eri verileceği sualine cevap vermek için kendim
de salâhiyet •görmüyorum. Çünkü kanun bu. sa
lâhiyeti ordunun en büyük askerî makamına, Ge
nel Kurmay Başkanlığına tanımış ve tevdi etmiş 
bulunuyor. Bu makam bunu tetkik edecek ve 
bu tetkikat neticesinde kimlere emireri verilmesi 
lâzımgeldiği üzerinde karar verecektir. Bu ka
rar Hükümete arzedilecek, tasvip edildikten 
sonradır ki, kimlere verileceği belli olacaktır. 
Biz burada. yalnız işin prensibini hallediyoruz. 
Kıtada bulunan subaylara, kıtada istihdam edil
dikleri yerlerin, kıta hizmetleri gibi kabul ve 
telâkki edilen ve tasdik edilen yerde bulunan 
kimselıere verilecektir. Saydıkları gibi her aklı
na gelene verilecek değildir. 

Kanun elâstikidir. Evet, ufak tefek tedbir
ler almıya imkân vermelidir, kanaatindeyiz. Bu 
gibi hizmetleri burada tasrih etmek kabil değil
dir. Bunun kanunda zikredilmesi dahi mümkün 
değildir. Bunu ancak tüzük temin edecektir. Ka
nun, tüzükte cezai müeyyideler bulunmasına mü
saade almak içindir. Bu müsaade verildiği tak
dirde, tüzüğün tâyin edeceği salâhiyetle, Askerî 
Ceza Kanununun 114 ncü maddesine göre emir-
erlerini fena surette istihdam edecekler cezalarını 
göreceklerdir. 

Arkadaşlarım, bir şey daha söylediler. De
diler ki; kaldırın; kaldırmayın, ferman dinliydi
ler azdır. 

Arkadaşlarım, Türk ordusunun böyle bir ke
lime ile ifade edilmesi en az mânasiyle en yanlış 
bir harekettir. 

Bu ordu, bu mevzuda, her mevzuda, kanunun 
hizmetinde daima çalışmıştır ve ölünciye kadar. 
çalışacaktır. (Alkışlar). Binaenaleyh (ferman 
dinliyen yoktur) denemez. 

Emirerleri altı ayda bir değiştirilecektir. Bu-
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nun mahzuru var mıdır, yok mudur? Bunun 
tâyin ve takdirini, komisyonda çalışan, uzun se
neler ordu içinde çalışan arkadaşlar, en az ken
dileri kadar takdir ederler zannederim. 

İzin vermekten bahsederken, «vicdan borcu» 
dediler. 

Arkadaşlarım, yine huzurunuzda iftiharla 
arzedeyim ki; ordu, vicdan borcunu çok iyi tak
dir eden bir topluluktur. Ordu m en suplarından 
vicdana uymıyan bir hareket çıkmaz, çıkaranlar 
ceza görür. Bu, asla af edilemez, bu şekildeki 
ifadelerle hitap etmenin ve bilhassa ordu mev
zuu üzerinde bu kelime ve cümleleri katarak 
konuşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım, bundan evvelki İç Hizmet Ka-
| nununım nizamname kısmında, cmirerlcrinin ne

leri yapacağı, neleri yapmıyacağı tasrih edilmiş
tir. Benim elimde de mevcuttur. Bunu- kanun 
maddesi İçerisine almakta bir fayda bulmadığı
mızın sebebi; bu kaytıların kâfi olmamasmdan-
dır. Bu kayıtları daha ziyadeleştirmek ve şümul-
lendirmek ve hakikaten işlerin mahiyeti ve şü
mul derecesini tüzükte tâyin etmek daha fayda
lı olur. Binaenaleyh bu emirerleri, işinin suiisti
mal edilmemesi için bütün bunların mutlak su
rette sağlanması lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, sözlerime başlamadan önce Süreyya 
Endik arkadaşımın; Millî Savunma Bakanı ve 
Başbakanın emir erlerinin kaldırılmıyacağı şeklin
deki beyanatını yüksek Meclisin güya Hüküme
tin tesiri altında kalacağı... 

BAŞKAN — Bununla ilgisi yoktur. 
KÂZIM AEAR (Devamla) — Zehabını ifa

de etmiş olmaları karşısında, Meclisi tenzihen 
- arkadaşımın bu noktai nazarına iştirak etme
diğimi arzetmek isterim. 

i Muhterem arkadaşlar, lüzumsuzluğu teklif 
ye iddia edilen hiçbir kanun yoktur ki, emir 
Erleri Kanunu kadar müdafaası kolay, şahidi 
mebzul olsun. Bütün -bir- milletin en büyü
ğünden en küçüğüne kadar emir erleri mevzu
unda hakikaten bir isteksizlik karşısında bu
lunduğunu, aksini iddia etmek gibi bir durumun 
asla mümkün olamıyacağını iddia etmek kabil
dir. * 

Bendeniz tasarının bâzı kısımlarının tahli-
I lini yapacağım. Subayın, zamanının çoğunu 
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evinden ayrı geçirmeye mecbur oluşu; esbabı 
mucibeden birisi. 

«En ufak bir mubayaa için kilometre
lerce uzaktaki kasabaya gitmek icap ettiği; de
niz subaylarının gecelerinin mühim bir kısmını 
gemide geçirdiği, bu maksatladır ki, subayın 
şahsi hizmetlerinde bulunmak üzere bir 'emir
eri verilmesi lüzumu öteden beri hissedilmiş ve 
zamanımıza kadar gelmiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, esbabı mucibe olarak 
gösterilen hususların varit olmadığını muşa-
hedatımıza istinaden.bâzı misallerle arzedeyinı : 

Artık çok zaman evvel mevkii meriyete ko
nan Emireri Kanununun, İçlıizmet Talimat
namesinin ; bugünkü devre uymadığı aşikârdır. 
Bir Türk kadınım, medeni bir Türk kadınını 
gösterebilir misiniz ki, evinin harici hizmetini 
kendisi bizzat yapmamış olsun. Pazar günleri 
görüyoruz, bütün hanımlar evinin sebzesini, eti
ni ve sairesini, en iyisini, seçmek için bizzat 
çarşıya çıkmakta ve hattâ kocasının aldığı ete 
dahi rıza göstermemektedir. Sonra subayın evin
den erken çıkışı da varit değildir. Çünkü su
bayın sabah erken bir vazifesi yoktur ki, erken 
gitmiş olması böyle bir esbabı mueibede yer al
mış olsun. 

Diğer taraftan, emir erliği vazifesinde bu
lunan her er bu vazife müddetince kıtadan uzak 
bulunduğundan, her 6 ayda bir değiştirilmek 
suretiyle emir erlerinin kıta içinde bulunup 
talim" terbiye görmeleri sağlanacaktır, denil
mektedir. 

Arkadaşlar; biz, miktarını" iyice bilmiyorum. 
ama, 24 bin vatandaşın emir eri hizmetinde bu
lunmasına rıza göstermezken, tasarıda mucip 
sebep olarak gösterilen bu kısım, münaveboten 
bütün erleri açılan bir hizmetçilik mesleğinin 
öğretilmesi için nevama bir kurs mahiyetini ik
tisap ettiği de aşikârdır. (Bravo sesleri) Biraz 
evvel Sayın Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
General Saim arkadaşım, altı ayda bir değiş
tirilmesinden husule gelecek büyük zararın te
lâfisi için bizim gibi orduda çok hizmet etmiş 
emekli arkadaşlarımızın tecrübesine "itimat bu
yurun, dediler. Demekki büyük bir zarar mev
cuttur. Sayın Komisyon Başkanınca da kaimi 
edilmektedir. 

Yine Sayın Komisyon Başkanı, maksat hiz
met eri değil, maksat disiplinli bir yardımcıdır, 
buyurdular. Disiplinli hizmet acaba çocuk bakı-
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I mı mıdır?. Acaba yemek pişirmek midir;; Aca

ba bulaşık yıkamak mıdır?. Acaba hamallık mı
dır?. Acaba köpeğe bakmak mıdır?. Af buyu
run, acaba kap ovmak mıdır?. Çankırı'da inti
har hâdisesi vâki olduğu zaman, Çankırı Millet
vekili olmam dolayısiyle, bir emir erinin gön
derdiği şu fotoğraflardan bir kaç tanesini size 
arzedeyinı : Çocuk bakımı, kucağında çocuk 
görülmektedir. Elinde sepet, hamal. Kap ov
maktadır, çeşmeden su taşımaktadır. İki elinde 
sepet... daha birtakım fotoğraflar. 

Memleketinden vatanına hizmet görmek için 
ayrılan bu vatandaş, her biri ayrı birer branş 
olan ve bir insanın bütün bu hizmetleri bizzat 
ifa etmesine imkân vermiyeeek kadar 'bilgiye 
zaruret hissettiren şu hizmetleri disiplinli bir 
hizmet telâkki eden Sayın Komisyon Başkanına 
hemen hatırlatmak isterim ki, Kahraman Türk 
Ordusuna/Büyük Türk milletinin ve onun Mec
lisinin duyguları onunkinden az değil, onun de
recesinde ve seviyesindedir. Bir ordu mevzuunu 
ele alıp vakıaları ve realiteleri ortaya sererken 
şu veya bu kelime aksaklığı veya eksikliği ile 
bu Mecliste hâkim olan tam ve mutlak kanaata 
biraz saygı göstermelerini bilhassa istirham ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar, üzerinde hassasiyetle 
durduğum noktalardan biri ve belki başlıcası 
da bu erler emireri olarak gelmiyor, askerdir. 
Vatan vazifesini ifa edeceğim diye geliyor. Ge
liyor ama biraz evvel dinlediğiniz vasiyetname
de bizi zorla gönderiyorlar tâbiri bulunmasına 
rağmen.... tabiî rızasiyle gidenler de vardır. Bir 
subaya, evinde bulunmadığı müddet zarfında 
çoluk çocuğunu daha .teminatlı bulabilmesi ve. 
hüsnü muhafazası için emir eri tahsis ediliyor. 
size müşahede ettiğimi .gibi canlı bil' misali ar-
zedöeejğim. Bir gün kucağında bin- çocuk, .kapı 
ikaıpı. bir evde hizmetçilik ariyan bir kadına 

. rast tadı m. Müraeaaıt ettiği yerlerden bahsetti. 
, Hamıgi. kapıyı vuıırauşLsa, hangi kapının, ipini 

çekmişse; eğer şu kucağındaki minimini Nev
zat olmasaydı seni alırdık cevabını aildığını söy
ledi. Sordum, niçin köyünüzden geldiniz? Ko
cam asker oldu, vatan hk metinli yapmiyıa gitti. 
Ben de nihayet yalnız kaldım, hiç kimsem yok. 
Köyde yalnız barınaımjazdıım.Onun için şehre 
geldim, bir kapı bulup sığummak istedim. ' F a - ' 

. kat ive ya'zık ki yavrum .mâni oluyor.' Vatan 
I vazifesini ifa-için orduya 'gielen bir kahraman; 
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• ördıt dediğiimite zamsin »adeıee subay değil, su
bay ve enleroJyle1 topyefkûm orduyu kaıstediyo-

" ram] kahmnıaaı ordunun! .Mıraman erimin affe-
- si iş bulamamış ve dilenciliğe ba§lamı§ti'r. Ko
cası vatan hizmetini ila içki subayın yanında 
hizmetkâr, refikası ıkÖyunü1 t'enketmiş, çocuğu 
Tmciağjflida k'ats'abaya gelmiş, toapı kapı' dilemi-

""' yor. Bu, bir, bîn1 'değil, pek çofc. 
Bu vaziyeit karşusında lacaba bu 'kanunu ha-

zırlıyam Mîllî Savunum Baikamllğı ve1 Millî Sa
vunma Komisyonunun muhterem, 'giîzüde subay 
«ırkadıaglıaritti acaba ordu fcelİme'Sİ içinde mün̂ -
demiç olan eri niçin hariç tutuyorlar? Millî 
Savunma BaJkanttığı penceresinden görüHen Sa
raçoğlu Mahallesindeki evine hizmet eri verilir
ken, Kars'ta, Erzurum'da tek başıtoa, kimsesiz 
çoluğumu çocuğunu bıralkıp ivazsız \ vatan-biz--
metine 'koşan bu kahraman Mehmetçiklerin aile
siyle, çocuğu ile bil* nebze olsun alâkadar ollmı-

' yacak kadar vicdanllan dar imidir? 
Muhterem 'arkadaşlar, bâzı lâflar ters arnla-

ş/iliyor. Hiçbir zaman biz bu kürsüye §iı veya 
bu 'zümreye muhalefet 'edasiyle çıkmıyoruz. Bi
zim maksat ve gayemiz, reialliteye uymiyam, im-

- san hakları ü'a kabili telif olmıyan, kölelik dev
rimi fthya eden bu kanun tasarısı, bu ' Meclisten 
geçemez'diyoruz. Zaten ıkamun tâsatısma lüzum 
yok, kanun mevcut, yaşıyor. (Bu mevcut kanun 
biliyormusunuz ne kadar fena kullanılmıştır? 

• Hepimiz de biliırsiniz. Burada • Mecliste yapılan 
bu konudaki müzakere ve tartıışmıaJİara; rağmen 
îıâliâ vaziyet eski1 tas, 'eski hamam. 

İSayım <arkadatşılar, hele burada tertviçkâr, 
taitfvipkâr bir karar istihsâli olunursa, ellerimde 
bir ferrnan gübi 'daha artıracakları .açık ve ha
zin bir vakıia olarak tecelli ediyor ve edecektir. 

Yüksek rütlbeli Ibir kurmaydan sondum, emir-
törlierînü! altı ay talim ve terbiye gösterdikten 
sonra eve .allıyorsunuz, bu Kâfi midir? dedim, 
(kâfidir, dedi. •• Yine yüksek rütbeli bir kurmay
dan sordum 'askerlik müddeti fazla mıdır, biraz 
indıMileımez mi'? dedim, asla* dedi. . 

(Muhterem 'arkadaşlar bugün ya"şıyan kanu
na göre jaltı aylıık kıta hizmeti yapan, yani al
tı ây Mimi terbiyeyi ifa eden er mütebaki hiz
metimi subayın ^evinde geçilmektedir. Demek 
'ölüyor ki, altı aylık bir müddet talim ve1 tenbi-
ye için kâfidjr. Gayrikâfidir ıama artık öteden 
beri teamül halinde devam iedeigelmefcte olan 
bir ananeden eski iktidar vazgeçmemiş, biz de 

,1902 O : 1 
[ vazgeçemiyeceğiz mânasını taşıyan esbabı muci-

bedeki cümle, hakikaten üzücüdür, öteden beri 
devam etmiş. Edebilir. Bakınız mahzura şimdi: 
6 aylık bir müddet, bugün ifade edilmemesine 
rağmen hizmeti askeriye indirilebilir kanaati 
kendiliğinden tebarüz ediyor. Eğer, hakikaten 
münavebe suretiyle bütün mehmetçiklere subay 
ailelerinin yanında hizmetçilik yaptırmak, ordu 

i talim ve terbiyesini disiplinlemek bakımından 
mahzur mütalâa edilmemekte ise, 6 aylık müddeti 
indirelim, bu 6 aylık zaman içinde ordunun ya-

I pacağı tasarrufu, subay arkadaşlara, yardım ola
rak verelim. Hakikaten gösterilen esbabı muci-
beleri topyekûn reddetmek mümkün değildir. 
Bunların içinde hakikaten muhtaç olanları da 

| vardır. Ancak kapının içinden girmemek şartiyle 
dış hizmet için bir çare düşünelim. Bakanlar Ku
rulunun, üç Bakanın yahut da Genelkurmay 
Başkanlığının tanzim edeceği talimata talik su-

' retiyle kabul edeceğimiz bu mevzu emin olunuz 
"dünkünden daha feci bir manzara arzedecek ve 
içimizde öteden beri emireri dâvasında, subay
ların pek çokları da dâhil olmak suretiyle itti
fak halinde bulunduğumuz mevzuu hal değil 
daha kötü bir istikamete sevk bakımından ben
deniz zararlı bulmaktayım. Bundan evvel Başı-
büyük ve Ortakcıoğlu arkadaşlarımın getirdiği 
tasarı münasebetiyle komisyonun almış olduğu 
bir karar vardı. Orada güzel bir esbabı mucibe 
gözüme ilişti; hizmet kıtaları. O zaman malî 
porte bakımından bir şey ifade etmiyecek olan 
bu mevzu hakikaten düşünülebilir. Bunları birer 
birer sayıp kıymetli zamanınızı almak istemem. 

' Çünkü' hepiniz neler yapıldığını on parmağın
da,. <on marifet telâkki ettiğimiz emir erlerini 
nerelere kadar götürdüğümüzü, hattâ içtimai 
durumumuzu maalesef sarsacak bir derekeye 
geldiğini ifade edebiliriz. Onun için bu mühim 
içtimai ve ulvi. meselenin kökünden halledilmesi 
lâzımdır. 

Millî Savunma Komisyonunun mutlaka bu ta
sarıyı geri almak suretiyle Meclisin temayül
lerine ve realitelere daha uygun bir tarzda .tet
kik etmesini ve olgun bir halde Meclise -getir
mesini istiyecektim ama, bu mevzu birinci defa 
Mecliste görüşüldüğü zaman" Meclisin temayü
lüne ve bugünkü realitelere uygun olarak geti
rileceği kabul edildiği halde hakikaten arzuya 
intibak etmiyecek mahiyette yeni bir tasarı ve 

I hattâ Hükümetin tasarısından biraz da ileri ge-
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•çerek, .bizi,tatminden çok uzak bir,rapor getir
miş bulunuyorlar. .•'.-.,.• 

-Bendeniz -YüksekMeclisin bütün temayülât 
ve .yüksek arzularını nazarı dikkate alarak bu 
tasarının .yeniden tetkik edilmek üzere, bir ge
çici-komisyona havalesi için bir önerge veri
yorum. 

-Bu-mevzuun bir de Adalet, İçişleri, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarından müteşekkil (Anayasa 

* sesleri), aynı zamanda Anayasa Komisyonlarm-
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dan müteşekkil Geçici bir .komisyona havalerini 
rica ediyorum. (Doğrusesleri) Tasvip, yüksekhe-
yetinizindir. Benim bu. hususta .daha bir çok mi
sallerim vardır. Fakat fazla vaktinizi işgal etti
ğim için sözlerime son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN—-ı Söz almış daha 17 arkadaş mev
cuttur. Vakit .geçmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,05 

**9S3M 

n — rAZILI nommu 
•1. — Rize Milletvekili İzzet AkçaVin, adam 

öldürme -suçları faillerinin ceza müddetlerinin 
- azaltılmasını teminen iş esası -.üzerine kurulan ce-
;;m evlerine-sevkedilmemelerinin düşünülüp düşü-
snülmediğine ve han gütme suretiyle vukuagelen 
adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlan ile 
kanunda tasrih olunan yakınları hakkında ted
bir ' almak için bir çalışma' mevcut olup . olmadı
ğına * dair sorusuna Adalet Bakanı Uükneddin 
Nasuhioğlu 'nun yazılı -cevabı (6/638) 

T. M. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı-hususların Adalet Bakanlığm-

ea .yazılı, olarak 'cevaplandırılmasını .rica .ederim. 
Hize -Milletvekili 

İzzet Akçal 

1. Adalet Bakanlığı Merkez Bürosu ile İsta
tistik Umum Müdürlüğünden alman kayıtlara 
göre adam Öldürme ve öldürmeye teşebbüsü suçla
rı seneden seneye -artmakta bulunduğu cihetle 
3112 sayılı Kanunla muaddel Türk Ceza Kanu
nunun 13 ncü maddesinin B fıkrası .gereğince 
;adam öldürme suçlan faillerinin ceza müddetle
rinin uzatılmamasını teminen iş" esası üzerine ku
rulan ceza evlerine sevkedilmemeleri düşünül
mekte midirt 

, ,2. ^Kan igiitmecsuretiyle vâkımdam öldürme 
veya öldürmeye, teşebbüs suçluları. Jıakkmda:mev-
cut -kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında 
.bir sene evvel vâki teklifin Büyük Millet Mecli-
isinde ̂ müzakeresi -esnasında (Bu kabil, şahıslar 

hakkında gerekli Jtanuni tedbirlerin ittihazına 
kadar kanunun yürürlükte kalmasının zaruri bu
lunduğunu) bildirmiştiniz. 

Halen bu ikabîl ı suçlular ile kanunda tasrih 
olunan yakınları hakkında tedbir salmak için Ba
kanlığınızca bir çalışma mevcut mudur Ve bu 
kabîl suçların faillerinin iş esası üzerinde ^kuru
lan ceza evlerine sevkedilmek suretiyle ceza müdr-
detlerinin tenzili, hususuna devam -edilecek jnidir? 

T. C. 
Adalet "Bakanlığı •• 

C. İş. U. Müdürlüğü 
Sayı : 101/135 özel 

•30TV352 

-Büyük Millet. "Meclisi Yüksek cBaşkanlığma 
16 .IV..1952^gün-ve 6/638 «ayılı-yazılK. 
Rize Milletvekili -İzzet Akçâl tarafından ve

rilen yazılı soru önergesinde 'hulâsa olarak : 
1. Türk "Geza Kanununun 3112 ©ayılı k a 

nunla değişen 13 TLCÜ maddesinin B fıkrası ̂ ge
reğince adam öldürme -suçları faillerinin, ceza
larının azaltılmasını .teminen, iş; esası üzerine 
kurulan ceza evlerine isevkedilniemeleri düşü-
mülmekte midir! 

2. JECan .gütme suretiyle .adam öldürme ve-
;ya :öldürmeye '. teşebbüs îeden 'kimselerle bunla
rın yakinleri hakkında iger&kli. tedbirlerin -alın
ması için -bir .çalışma xmevcut mudur ve :bu ,'ka-
bîl suçlanın' .failleri yeni ,.ceza ..evlerine: sevke
dilmek suretiyle »ceza ..•müddeilerinin,tenzili.hu-

M 
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susuna devam edilecek midir? 

Diye sorulduğu görülmüştür. 
1. iş esası üzerine kurulu ceza evlerine hü

kümlü saçimine ait talimatnam'eye bağlı 4 nu
maralı cetvele göre bir mahkûmun yeni ceza 
evine seçilebilmesi için, diğer vasıf ve şartlar 
dışında, cezasının dörtte birini eski ceza evin
de çekmiş olması gerekmektedir. 

Yeni hazırlanmakta olan talimatnamede ise, 
yeni ceza evlerine seçilebilmek için cezanın en 
az yarısının eski ceza evinde çekilmiş olması 
ve bundan başka 3236 sayılı kan gütme sebe
biyle adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs suç
larından mahkûm olanların da bu ikabîl ceza 
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I evlerine alınmamaları meseleleri üzerinde ge

rekli incelemeler yapılmakta olup neticesine gö
re hareket edileceği, 

2. Kan gütme sebebiyle adam öldürme 
suçlan failleri hakkında ölüm cezası verilmesi 
Bakanlığımızca düşünülmekte olup bu konu
nun da Türk Ceza Kanununa ait tadil tasarı
sını hazırlamak üzere ilim adamları ve yüksek 
dereceli hâkimlerden kurulmuş olan 'komisyon 
tarafundan esaslı bir incelemeye tâbi tutulacağı. 

Saygı ile arzolunur. 

Adalet Bakanı 
| E. Nasuhioğlu 

"•*!> ı ı i m H J y * I H M W ı mı" ("'• 



F. B. M. M. Bastmevi 



S. S A Y I S I ' : 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, 
Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiştirilen 19, 57, 59, 60 
ve 85 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 44 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 

(1 /203 , 2 /53) 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı (1/203) 

T.C. 
Başbakanlık 15.Yİ. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 6 - 1982, 71 - 2002 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunun 23 .V. 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

3456 sayılı Noter Kanununun 5235 sayılı Kanunla yapılan son tadil tarihinden itibaren geçen 
üç seneye yakın bir zaman zarfında tatbikatta bâzı müşküllere tesadüf olunmuş ve tereddütler vâki 
olmuştur. 

Mahzurların izalesi, umumi hukuk prensiplerine uymıyan bâzı hükümlerin kaldırılması, halkın 
noterlik müessesesino olan itimadının artırılması için bâzı hükümlerin ilâvesi ve noterlerle noter me
murlarına ait yardım sandığının esaslarının tevsii ve takviyesi zaruri görüldüğünden bu tasarı hazır
lanmış bulunmaktadır. Her maddenin gerekçesi aşağıda gösterilmiştir. 

Madde 7 : Noterlerin evlenme haklarının her ne suretle olursa olsun tahdit edilmesi Birleşmiş 
Milletler İnsan Haklan Beyannamesi hükümleriyle kabili telif görülmediğinden 7 nci maddenin 6 
nci bendi kaldırılmıştır. 

Madde 16 : Meriyette bulunan 16 nci madde hükümlerine göre, noter ve noter muavinleri te
minat akçasını işe başladıktan iki ay ve geçici yetkili noter muavinleri de altı ay içinde yatırmak 
mecburiyetindedir. Bütün noterlerin gördükleri vazife aynı mahiyette olduğuna göre müddet hak
kındaki hükümlerin değişik bulunması doğru görülmemiş ve madde o yolda değiştirilmiş ve zimmet 
ve suiistimalleri önlemek maksadiyle noter vekilleri de teminat yatırmaya mecbur tutulmuş ve te^ 
minat için kabul edilen müddetin lüzumu halinde Adalet Komisyonunca iki ayı geçmemek üzere 
uzatılabilmesi uygun görülmüş ve noterlerin ilk seneyi takip eden senelerde de bir evvelki yıla ait 
gayrisâfi gelirin % 3 ünü yine 2 ay zarfında teminat olarak vermeleri ve teminat parasının müdde
tinde yâtırmıyan geçici yetkili noter muavinlerinin vazifelerine C. Savcılarının işarı üzerine Adalet 
Komisyonunca son verilmesi esası kabul edilmiştir. 



Madde 17 : Bu madde mucibince yalnız ölüm, istifa meslekten çıkarma, nakil ve ilga sebeple
rinden biri ile vazifelerinden ayrılan notot-Icrin devir iğleri bitirildikten sonra hesap ve muamele
leri iki ay içinde C. savcıları tarafından incelenmekte ise de yaş tahdidine tâbi tutulan ve millet
vekili seçilmek suretiyle ayrılan noterlerin devir işleri, sarih hüküm bulunmadığı cihetle, kıyas 
yoliyle yapılmakta olduğundan (her ne suretle olursa olsun) ibaresinin ilâvesi suretiyle madde 
tavzih olunmuştur. 

Madde İS : Bu madde ile noterler yaş tahdidi noktasından Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu 
hükümlerine tâbi tutulmuşlardır. Mezkûr kanun lâğvedilerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu kaim olduğundan bizzarur maddede değişiklik yapılmış ve noter ve noter yar
dımcılarının 65 yaşını ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutulacağı ve ay ve gün hesabında Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 19 : Vazifelerinde muvaffakiyet göstermiş olan noterlerin muvafakatlariyle daha yük
sek bir noterliğe tâyini 19 ncu madde ile kabul edilmişse de böyle bir vaziyet karşısında 8 nci mad
de hükümlerinin ne yolda tatbik edileceği hakkında tereddüt hâsıl olduğundan mezkûr maddenin, 
19 ncu maddenin birinci fıkrasının tatbikmdan sonra uygulanacağı tavzih olunmuştur. . 

Madde 20 : Açılan noterliklere, yeni bir noter tâyin olununcaya kadar, Adalet Komisyonu ta
rafından, mahallî adalet memurları arasından bir vekil tâyin olunmakta veya bu vazife noterlik 
başkâtibine gördürülmekte ise de, başkâtibin vekâlet etmesi tatbikatta mahzurlu neticeler tevlit 
etmektedir. Filhakika teminat parası vermiyen ve Devlet memurları gibi emekli maaşının kesil
mesi mevzuubahis- ölmıyan noter başkâtiplerinin daire mevduatını sık sık zimmetlerine geçirdik
leri görülmekte ve halkın bu müesseseye olan itimadı bu yüzden sarsılmaktadır. Bu sebeple bu 
kayıt metinden kaldırılmış ve seçilen vekile verilen bir kısım gelirden sonra bakiye kalan gelir 
hakkında ne muamele yapılacağına dair bir hüküm bulunmaması tereddüdü mucip olduğundan 
bit paranın yardım sandığına verileceği gösterilmek suretiyle 20 nci maddenin birinci fıkrası de
ğiştirilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre tevkif, işten elçektirme veya işten çıkarma gibi 
sebeplerle noterlerin muvakkaten işlerinden ayrılmaları halinde vazifeleri seçilecek adalet memu
runa safi gelirin üçte biri verilmek suretiyle gördürülmekte ve işten çıkarmadan başka hallerde 
geri kalan miktarın üçte biri notere verilip üçte ikisi zimmeti tahakkuk ederse mahsup ve vazife
ye iadeye mâni olacak (bir ceza ile mahkûmiyet halinde noter yardım sandığına gönderilmek üze
re muhakeme neticesine kadar mevkuf tutulmakta ise de, velnle verilecek ücretin hangi esasa gö
re hesaplanacağı ve işten çıkarma halinde vekile verilenden artan kısım hakkında ne muamele ya
pılacağı sarahaten yazılı bulunmamaktadır. Bu sebeple işten çıkarma, tevkif ve işten elçektirme 
gibi hallerde, 84 ncü madde uyarınca, yardım sandığı aidatı ayrıldıktan sonra kalan paranın 
üçte birinin vekile verileceği ve işten çıkarmadan başka hallerde mahkeme neticesine kadar mev
kuf tutulan paranın zimmeti tahakkuk ederse mahsup ve artanın 87 nci maddeye muvazi olarak 
noter veya noter muavinine verilmesi ve işten çıkarma halinde vekile verilenden artan miktarın 
noter yardım sandığına gönderilmesi için yeni hüküm konmuştur. 

Madde 23 : Bu maddede yalnız meslekten çıkarma, istifa veya dairesi lağıv veya başka yere 
tâyin olunmak suretiyle vazifesinden ayrılan noterlere ait evrak ve emanetlerin devrinden bah
sedildiği ve yaş tahdidi, mâlûlij'et ve milletvekili seçilmek suretiyle ayrılan ve ölen noterlere ait 
muameleler için hüküm bulunmadığı cihetle bu husus açıklanmış ve devir muamelesinde hazır 
bulunan'ara, ücretlerin yeknesaklığını temin için, Adliye Harç Tarifesi Kanununa göre ücret tak
dir olunması esası kabul olunmuştur. 

Madde 44 : Gayrimenkul satış va'dine ait sözleşmelerin tescile tâbi tutulmasında fayda görülmemiş 
've kopyaların deftere yapıştırılması suretiyle yapılmakta olan tescil şekli mahzurlu bulunmuş oldu
ğundan 44 ncü maddenin B bendinde bu yoldatadilât yapılmış ve diğer hususlardaki tescilin 
<el yazısıyle yapılması mecburiyeti konmuştur. 

Madde 46 : Suiistimallerin önüne geçmek için, noterlerin emanet paraları derhal bankaya 

( S. Sayısı: 124) 
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yatırmaları Ve hak sahiplerine verilecek çek ilebankalarca tediyat yapılması esası kabul edilmiş' 

ve 46 ncı madde buna göre değiştirilmiştir. 
Madde 65 : Bu madde hükümlerne göre, noterlerin fazla aldıkları harç ve ücretler hak sahip

lerine iade edilmekte ve bulunamıyanlara ait olanlar noter memurları hesabına kaydolunmak üzere 
Noter Yardım Sandığına verilmektedir. Ancak sahipleri malûm olanlardan miktarı 100 kuruştan 
aşağı olan mehuzat için muamele yapılması ve tebligat masrafları ihtiyar olunması faydasız bu
lunmuş, gerek bu kabîl paraların ve gerekse miktarı ne olursa olsun yapılan tebligata rağmen altı' 
ay zarfında talep olunmıyan fazla ücretlerin de aynı muameleye tâbi tutulması nugun bulun
muştur. 

Madde 67 : Birleşmiş Miletlerin İnsan Hakları Beyannamesi hükümlerine tevafuk etmediği : ci
hetle evlenme hakkının tahdidini tazammun eden 67 maddesinin 6 ncı bendi kaldırılmıştır. 

Madde 70.: Noterlik memurlarından yaş haddini doldurmuş olanlarla hastalık gibi kendileri
ne isnat olünamıyacak sebeplerden dolayı vazifeden çıkarılanlara 70 nci madde gereğince ve
rilmekte olan tazminat bugünkü iktisadi vaziyet karşısında kâfi görülmemiş ye miktarı artırıl
mıştır. 

Madde 83 : Meslekten çıkarılanlara 87 nci madde hükümlerine göre aidatları verilmediğm-
den 83 ncü maddede de Noter Yardım Sandığından istifadeleri sağlanmıştı. Tasar.da 87 nci maddenin 
değiştirilmesi ve noterlikten her ne suretle olursa olsun ayrılanlara Yardım Sandığ.ndaki hisselerinin 
verilmesi esasının kabul edilmesi sebebiyle mezkûr maddeye muvazi olarak 83 ncü madde değiştiril
miştir. 

Noter Yardım Sandığı Tüzüğüne muvazi olarak Yönetim Kurulunun sandık muhasebecisi ile iki An
kara noterinden mürekkep olacağı hakkında bir fıkra ilâve edilmiş ve memur ve idare masraflarının 
Sandık mevcudunun % 5 ini geçmiyeceğine dair olan hüküm Sandığ.n yıllık gelirinin % 10 unu geç-
miyeceği şeklinde ve Sandık lehine tadil edilmiştir. 

Madde 84 : Noterlik aylık safi gelirleri üzerinden yardım Sandığına aidat göndermelerini sağla
mak üzere aylık safi gelirin bulunması için vaz'olunan usul tatbikatta pek çok güçlükler ve hattâ im
kânsızlıklar doğurmuş ve yıllık dağıtım bilançolarjıın da pek geç tanzim edilmesini intaç etmiştir. 
Emekliye ayrılan noterlerle vefat edenlerin mirasçılarının pek muhtaç oldukları bir anda hisselerinin 
derhal ödenerek Sandıkla ilgilerinin kesilmesi gerektiği halde buna imkân bulunmamakta ve haklı ola
rak şikâyet ve sızlanmalarını mucip olmaktadır. Vaz'olunan bu usule göre aidata esas tutulan aylık 
gelirin bulunması için bir evvelki yılın Kazanç Vergisiyle verginin hesabında Maliyece kabul edilen 
masraflar toplamının 12 de birinin her ayın gayrisâfi gelirinden düşülmesi lâzımdır. Bir yılın ver
gisi, vergi mevzuatımıza göre ancak o yılın hitamından 3 - 4 ay sonra tahakkuk etmektedir. Bu vazi
yete göre bir evvelki yılın vergi ve masraf ortalamasının on iki ayLk devre için değil 15 - 16 aylık 
bir devre için gönderilecek aidat hesabında nazara alınması ve bu 16 aylık devrenin hitamında ta
hakkuk edecek masraf ve vergi vasatisine göre ve geçen 16,aylık aidatı hesabının yeniden tashihe tâ
bi tutulması, fazla alınmış aidat ve bundan sonra gönderilecek aidata mahsup edilmesi, eksik gönde
rilmiş ise tamamlattırılması icabetkektedir. Noterlerin tahakkuk eden vergiye itirazları halinde de 
Vergi İtiraz ve Temyiz komisyonlarından verilecek kesin kararlara intizar etmek zarureti karşısında 
kalmaktadır. Bu suretle bir sene hesabatının kesin olarak rüyeti bâzı ahvalde birkaç sene sonra ancak 
mümkün olabimektedir. 

Yeni teşkil edilen noterliklerin bir yıl evvelki vergi ve masrafları olmadığından bunlar vergi
lerinin tahakkuku için asgari bir yıl beklemekte ve ertesi yılın dördüncü ayında tahakkuk eden 
masraf ve vergilerine göre de sandık aidatını defaten göndermek mecburiyetinde kalmakta ve malîE 

durumları ve geçim şartları bozulmaktadır. 
Muvakkat hesaplarla gönderilen aidatların bir yıl sonra tahakkuk edecek vergi ve masrafına 

göre yeniden hesaplanarak eksiklerin tamamlanması ve fazlaların mahsubu gibi hesabatm yenilen
mesi, işi çok olan noterlikler için fuzuli bir meşgale .teşkil etmektedir. Bundan başka 5421 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre mükelleflerin bir takvim yılı içindeki ticari kazançları,- üc
retler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları sair ka-
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zançîarmı bir- araya getirerek yıllık beyanname vermeleri ve; bu-beyanname ile tesbit olunan ka
zanca göre vergi tahakkuk ettirilmesi gerektiğinden noterlerin serbest meslek erbabı sıf a tiyle ikti
sap ettikleri kazançtan başka kanunda yazılı kaynaklardan da elde ettikleri kazançlarla tevhiden 
vergi ile mükellef tutulmaları halinde de toptan tahakkuk edecek vergi ve masrafların noter yar
dım sandığına gönderilecek aidata müessir olacağı, bu halin ise aidat hesabındaki müşterek esası ih
lâl edeceği ve binnetice adaletsizliğe müncer olacağı aşikâr bulunduğundan bu bakımdan da halen 
84 ncü madde ile mevzu usulün değiştirilmesi zaruri görülmüştür. 
. Yardım sandığı aidatının gayrisâfi geliri üzerinden alınması halinde yukarda gösterilen mah

zurlar ve girift muamelât ve hesabat bertaraf edileceğinden bu usul dairesinde ve her ayın .gayri
sâf i gelirinden mâkul bir had dâhilinde ve kademeli nispet üzerinden aidat ayrılması uygun görül
müş ve madde bu yolda değiştirilmiş ve son fıkrası da münasebeti itibariyle 85 nci maddeye nak
ledilmiştir. ; ;• 

Teminat akçası noterlerin şahıslarına ait olduğundan bunun faizlerinin sandığa gelir olarak 
alınması doğru bulunmamış ve bu faiz kendilerine terkedilmiştir. 

Emanet para faizleri de noterlere terkedilmiş olup bunların gayrisâf i gelire ithali ile sandık 
aidatının ona göre hesap edilmesi sağlanmış, ikinci bent daha vazıh bir şekilde yazılmıştır. 

Madde 85 : Meriyette bulunan 85 nci maddenin üçüncü' fıkrası gereğince istifa edenlerle di
ğer bir memuriyete tâyin veya seçim suretiyle noterlikten ayrılanların hesaplarındaki alacak
larından yarısı kendilerine verilmekte ve diğer yarısı ile o yıl içinde gönderdikleri aidat sandı
ğın gelirleri arasına alınarak dağıtıma tâbi tutulmaktadır. Noterlerin şahsi alacaklarının bir kıs
mından mahrum edilmeleri hukuk prensipleriyle kabili telif görülmemiş olduğundan bu alacak
larının 87 nci madde hükümleri göz önünde bulundurularak, kendilerine veya mirasçılarına ve
rilmesi esası kabul ve 84 ncü maddenin son fıkrası, alâkası hasebiyle bu maddeye 5 nci fıkra ola
rak nakledilmiştir. 

Madde 86 : Aidatını vaktinde göndermiyenlerden alman % 20 zammın, aidatını noksan gönde--
renlere de teşmili uygun görülmüş ve yeni tasarıya göre noter ve noter yardımcıları sandık ai
datını aylık gayrisâf i gelir üzerinden ödiyeeekleri cihetle uygulanmasına mahal kalmıyan S6 
nci maddenin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

Madde 87 : Disiplin cezası olarak meslekten çıkarılan noter ve noter muavinlerine, ödedikle
ri aidat paralarından ve sandığın umumi gelirlerinden bir hisse verilmemekte ve sair suretle 
meslekten çıkarılanlara ancak kapanan hesap senelerine ait yatırdıkları aidat paraları veril
mektedir. Noterlerin şahıslarına ait alacağın tamamından veya bir kısmından, her ne suretle 
olursa olsun mahrum edilmeleri hukuk prensipleriyle kabili telif görülememiş ve bu itibarla 
bu hesaptaki alacağın zimmetlerin bulunduğu ve bu zimmet teminat ile, karşılanamadığı 
takdirde noksan aidat hesabından ödendikten sonra bakiyenin kendilerine veya. miras
çılarına verilmesi ve sandıkla alâkalarının kesilmesi uygun görülmüş ve madde ona göre değiş
tirilmiştir. 

Geçici madde : Tasarının 84 ncü maddesiyle Noter Yardım Sandığı aidatının gayrisâf i gelir
lerden alınması esası kabul edilmiş olduğu ve evvelce safi gelirlerden gönderilmiş olan aidat 
hakkında tatbik edilen kesinhesap usulü; işbu kanunun neşri tarihinden itibaren tatbik edil-
miyeceği ve eski senelere ait noter hisseleri o seneler içinde gönderilmiş olan aidata göre he
saplanmak suretiyle tevzi edilmiş olduğu ve bu itibarla noterlerin bir gûna zararları mevzuuba-
his olamıyacağı cihetle eski yıllara ait kesinlıesaplarm aranmasına lüzum ve zaruret bulunma
dığından işbu madde ilâve olunmuştur. 

(B.:Bftstm:i:İU) 



_ . 5 ' — 
Zonguldak Milletvekili fÂMür*$imân Boyacıgiller'in, Noter Kanununun 4166 sayılı Kanunla değiş
tirilen. 19> 57, 59, 60 ve 85 nci maddelerinin değiştirilmesine ve 44 ncü maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun teklifi (2/53) '-,'."."..'"."..'". 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

3456 sayılı ve 15 Haziran 1938 günlü Noter Kanununun muaddel 19, 57, 59, 60, 85 nci maddeleri
nin değiştirilmesine ve 44 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifimle gerekçesi, ekli 
olarak sunulmuştur. Demokrasiye aykırı hükümler taşıyan Noter Karununun işbu maddelerinin de
ğiştirilmesiyle' memleketimizde D. P. nin vaidlerinden birisi daha gerçekleşmiş olacakdır. 

Bu teklifimin ivedilik ve öncelikle müzakere edilmesi için Büyük Meclise sevkına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

21. XI . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

A. BoyacıgilUr 

GEREKÇE 

Kanunlarımızın antidemokratik telâkki edilen hükümlerinin Anayasamıza uygun bir tarzda ıs
lahına gayret sarf edildiği, incelemeler yapıldığı bugünlerde; mühim bir âmme hizmeti gören, 
haiz bulundukları salâhiyet ve imkânlar nispetinde adlî cihazımızda memlekete yararlı olmaya ça
lışan ve kanunen serbest meslek erbabı bulundukları kabul edilen noterlerin de düşünülmesi ve 
Noter Kanunundaki . fert hürriyetine, serbest meslek vasfına, hak ve adalet mefhumlarına aykı
rı bulunan hükümlerin tadili icabeder. 

Bundan başka meslekin yaşaması, gelişmesi, hukukçularımızın rağbetine mazhar olabilmesi 
için bu müesseseye mecburi işler verilmesi, gelir membalarının takviyesi lâzımdır. 

Noter Kanununun bugünkü anlayışımıza aykırı hükümleri bilhassa 19, 57, 59, 60 ve 85 nci 
maddeleridir. Şöyle ki : 

1. Terfie mütaallik 19 ncu madde birkaç bakımdan tadile muhtaçtır. 
a) Gerek resmî dairelerde, gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan memurların yük

sek mektep mezunu olanlarla orta tahsillilerine terfi hakkı tanındığı ye bütün dünyada da böyle 
olduğu, diplomadan ziyade ehliyet ve başarı arandığı halde bu maddedeki (7 nci maddenin 7 nci 
bendinde yazılı vasıfları haiz bulunan noterler) ibaresi ile halen noter olarak çalışan ve yıllarca 
mesleke emek vermiş miktarları pek az kalan hukuk fakültesi mezunu olmıyan temiz sicilli no
terlerden terfi imkânı nezedilmiştir. 

b) Son tadillerle imtihanla noter muavini alınması zaruret karşısında kabul edilmiş bulun
duğu halde bu maddede noter muavinlerinin terf üne mütaallik bir kayıt da bulunmamaktadır. 
. c) Geliri daha yüksek bir noterliğe terfi keyfiyeti bu maddede katî şekilde belirtilmiş esasla

ra bağlı değildir. Nitekim Adalet Bakanlığı bu yüzden maddeyi hiçbir vakit tatbik etmemiş ve 
maddenin istihdaf ettiği gaye yerine getirilmiyerek her münhal vukuunda bilhassa istanbul, An
kara, İzmir gibi yüksek gelirli noterliklere daima Yargıtaydan emekli yargıçlar ve bakanların şah
sen tercih ettiği kimseler tâyin olunagelmiştir. 

Bu maddenin hiç tatbik eilmediği 1938 yılmdanberi istanbul noterliklerine tâyin edilenlerin 
kimler olduğunun tetkiki ile derhal anlaşılabilir. 

Arzedilen mahzurları ve noksanları izale için maddenin yeni bir şekle ifrağı yapılmıştır. 
2. Noterler kanunla menedilmiş bulunmadığı ve serbest meslek sahibi telâkki edildikleri için 

siyasi partilere intisap ve faal vazifeler alabilmek tedirler. Bugünkü çok patili rejim karşısında bu 
şekilde muhtelif partilere intisap etmiş noterler 57 nci madde ile güç bir durumdadırlar. En ba
sit bir hâdiseden dolayı haklarında bir tahkikat açılabilmesi mümkün olan noter, o günkü iktida-
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ra muhalif bir partide ise ve muhalif partide bilhassa başkanlık, idare kurulu üyeliği gibi fiilîibr 
vazife deruhde etmiş, ise iktidar partisinin mahallî teşkiâtımn husumetine mâruz kalabilir. Bu.hu
sumetin ihdas edebileceği şikâyetler ve tahkikat mevzuları çıkarılabilir. 

57 nci madde Bakanlığa (işten el çektirme) salâhiyeti verdiği için particilik gayretiyle bir noter 
aylarla işinin başından uzaklaştırılabilir. Bu itibarla maddedeki işten el çektirme kaydının mah
kemenin göreceği, lüzum üzerine yapılması bu mahzurları önleyici bir tedbirdir. 

3. 59 ncu maddeeki işten çıkarma ve meslekten çıkarma cezalarında yukariki mucip sebepler
le bir mahkeme kararma istinat ettirilmesi hak ve adalet kaidelerine, ceza hukukumuzun anla
yışına uygun bir tedbirdir. Nitekim mülga 329 tarihli (Kâtibi adil =Noter) Kanununun 21 nci 
maddesinde (bilmuhakeme sabit olduğu takdirde) kaydı mevcut idi. 

Bu itibarca 59 ve 60 nci maddeler arzolunan mucip sebeplere dayanılarak düzenlenmiştir. 
4. 85 nci maddenin tadili sebeplerine gelince: 
Maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre her yıl sonu toplanan aidattan bir miktar noter ve 

noter yardımcılarının hesaplarına alacak kaydolunur. Tatbikatta yardım sandığı muhasebeciliği 
bir yazı ile ilgililere o yıl hesaplarına ayrılan miktarın yekûnunu bildirir ve bu miktar eldeki 
hesabı cari karnelerine kaydolunur. Bu suretle iktisap olunan para ikinci fıkradaki esaslarla za
manında hak sahibine ödenir. 

Fakat'maddenin 3 neü fıkrası istifa eden, memuriyet alan veya seçim suretiyle meslekten ay
rılanlara (hesaplarındaki alacaklarının yarısının) verilmesini kabul ediyor. İktisap edilmiş bir men
faatin istifa ile ve yukarda gösterilen sebeplerle ayrılma halinde yarısının kaybedilmesi ve diğer 
yarısının sandığın umumi gelirleri arasına alınması haksız bir tasarruftur. İstifa eden, seçilen 
veya memuriyet alan bir Noter istifa tarihine kadar hesabına alacak kaydedilmiş olan miktarı ta
mamen istirdat edebilmelidir. 

Bu fıkranın Noterlerin mesleke bağlılığını temin gayesini güttüğü ileri sürülebilirce de fert 
hürriyetini tahdit edici mahiyeti itibariyle bugünkü hukuk anlayışımıza uygun değildir. 

Maddede sarahat bulunmamasına rağmen birinci fıkradaki (hesaplarına alacak kaydolunur), 
2 nci fıkradaki (kendi adlarına açılacak hesaplarına alacak kaydedilir) ibarelerinin hukuk pren
siplerine uygun anlamına nazaran hesaplara alacak geçirilen paraların menafii yani faizlerinin . 
de o hesabın sahibine ait olması lâzımdır. Fakat tanzim edilen yardım sandıği tüzüğünde bu mad
deye aykırı olarak hesaplardaki paraların faizlerinin sandığın umumi gelirleri arasına alınmıştır. 

Maddeye bu haksız tasarrufu önleyici bir fıkra eklenmiştir. 
Bunlardan başka; Noterlikten geçirilmiş infaz kabiliyetini haiz resmî senetlerle halkımızın işle

rini imkân dâhilinde adlî mercilere baş vurmaktan müstağni kılacak şekilde sağlamlaştırmak Ve 
diğer cihetten mahkemelerimizin işlerini azaltmak, aynı zamanda Noterliklere de emin ve devamlı 
bir varidat membaı temin ederek mesleke rağbeti artırmak maksadiyle bu müesseseye tanınan sa
lâhiyetlerin bâzıları için mecburi tasdika tâbi tutmak usulünün ihdası derpiş olunmuştur. 

Mecburi tasdika tâbi tutulmasında âmme menfaati de bulunan işler bilhassa : 
a) İlgililerin bir vaziyeti ispat için resmî dairelere, müesseselere, üniversitelere ve okullara 

ve bankalara, ilâ... İbraza mecbur bulundukları her türlü evrakın asılları bırakılmak istenmiye-
cek olursa örneklerinin Noterler tarafından tasdikli bulunması (mahkemelerin vereceği ilâm ör
nekleri bu kayıttan hariçtir.) 

b) Kanunlarımızın yazılı olmasını emrettiği ve şekli mahsusa tâbi tuttuğu bütün akit ve ••mu
amelelerin mecburi tasdika tâbi tutulması. 

Faydalı görülmektedir. 
Bu esbabı mucibe ile değiştirilmesine ve eklenmesine lüzum görülen 3456 sayılıNoter Kahunu-

nun tadıl tasarısı tanzim kılınmıştır. 21 . XI . 1950 Ankara 
Zonguldak Miİletvekili-

tââmrahmm BöyaciğilUr* 

(S; Bayisi : 124) 



Madde 19. — Noterler; sicil ve kıdemleri mü
sait olduğu ve açık yerde bulunduğu takdirde 
8 nci maddede yazılı ilâna lüzum görülmeksiziıı 
geliri daha yüksek bir noterliğe muvafakatleriyle 
tâyin olunabilirler. 

8 nci madde hükümleri yukarıki fıkranın tat-
bilandan sonra uygulanır. 

Noter muavinlerinin terfii hakkında da bu 
madde esasları göz önünde tutulur. 

Madde 5 7 . — Haklarında tahkikat yapılan 
noterler mahkemeden karar alınmadıkça işten el 
çektirilemez. 

Hakkında henüz haciz kararı verilmemiş ol
makla beraber bu hususta hâkimlikçe tahkikata 
başlandığı ve kuvvetli karine bulunduğu takdirde 
yargıcın işarı üzerine adliye vekilliğince note
rin yerine muvakkaten bir diğeri vekil seçilebilir 

Madde 59. — Vazifesini yapmakta kusuru gö
rülen, kanunda yazılı miktardan fazla harç veya 
ücret alan, izinsiz işinden ayrılan ve kanuni me
zuniyetini tecavüz ettiren, kanun ve nizamname
nin tatbiki hakkında adliye vekilliğince yapılan 
tebligata riâyet etmiyen noterler bu hareketleri
nin derece ve ehemmiyetlerine göre aşağıda yazılı 
disiplin cezalariyle cezalandırılırlar: 

a) ihtar 
b) Tevbih 
Bu cezalar Adliye Vekilliğince verilir ve 

katidir. 

Madde 60 — Hakikat hilâfına beyanname 
ita, sahte senet ve memurlariyle muvazaalı mu
kaveleler tanzim ettikleri veya noterlik vekar ve 
haysiyetini ihlâl eden fiil ve hareketlerde bulun
dukları bilmuhakeme sabit olan noterler bu ha
reketlerinin derece ve ehemmiyetlerine göre bir 
aydan altı aya kadar işten çıkarma ve meslek
ten çıkarma cezaları ile cezalandırılırlar. 

7 nci maddede münderiç olan noter intihap 
edilmek için lâzımgelen vasıf ve şartlardan her 
hangi birini kaybetmiş olanlarla ilci defa işten 

ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ABDtTRBAH-
MAN BOYACIGÎLLER'ÎN TEKLİFİ 

3456 sayılı ve 15 Haziran 1938 tarihli Noter Ka- . 
nununun muaddel 19, 57, 59, 60, 85 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve 44 ncii maddesine tir 

fıhra eklenmesine dair Kanun 

çıkarma cezası görenler ve bir senede üç tevbih 
ve yahut üç senede beş tevbih cezası'alan-noter
ler meslekten çıkarılır. 

Madde 85. — Her yıl sonunda toplanan aidat 
ile faiz ve sair gelirler tutarından !% 10 nu.geç
memek üzere gelecek yılın muhammen yönetim 
giderleri çıkarıldıktan sonra '% 10 u ihtiyat 
akçesine, geri kalanın \% 10 nu da noter 
memurları hesabına ayrılır. Artan paranın % 5 
şi ölüm ve malûllük fonu ihtiyatına, geri kala
nı da tüzükte bildirilecek esaslara göre noter ve 
noter yardımcılarının hesaplarına alacak kaydo
lunur * 

Noter ve noter yardımcıları için ayrılacak 
paylar kendi adlarına açılacak hesaplarına ala
cak kaydedilir, ölüm, yaş haddi, malûllük veya 
82 nci maddenin son fıkrası gereğince hastalık 
veya dairesi kaldırılmak sebebiyle görevlerin
den ayrılanların hesaplarındaki alacaklariyle ay
rılma yılı içinde sandığa ödemiş oldukları aida
tın tamamı kanuni mirasçılarına ve hayatta 
olanların kendilerine ödenir. 

istifa edenlerle diğer bir memuriyete tâyin 
veya seçim suretiyle noterlikten ayrılanların he
saplarındaki alacakları aynen kendilerine veri-. 
lir. Şu kadar ki o yıl içinde ödedikleri aidat 
sandığın gelirleri arasına alınarak dağıtıma tâ
bi tutulur. 

Noter ve noter yardımcılarının hesaplarına 
alacak geçirilen paraların faizleri de her yıl son
ları kendi hesaplarına intikal ettirilir. 

Payların ayrılmasında noterlerin 1 JX.1938 
ve noter yardımcılarının 1 . I I . 1942 târihin
den önceki hizmetleri hesaba katılmaz. Hizmet 
sürelerinin hesabında bir yılın altı aydan az sü
resi nazara alınmaz. Altı ay ve fazlası bir yıl 
sayılır. 

70 nci maddedeki tazminatın ödenmesi için 
memurlar hesabındaki para yetmediği takdirde-
eksiği ihtiyat akçesinden ödenir. 

Sandığın yıllık dağıtım bilançosunun tanzi

m / S a y ı s ı : 124) 



minden sonra evvelki yıllara ait tahakkuk ede
cek gelirler ihtiyat akçesine ilâve edilir ve fazla 
alındığı sabit olan paralar da ihtiyat akçesin
den ödenir. 

Madde 44 — Aynen, 
Son kısmına eklenecek iki fıkra: 
Kanunlarımızın yazılı olmasını emrettiği 

ve şekli mahsusa tâbi tuttuğu bütün akit ve mu

amelelerin noterliklerden tasdik ettirilmesi mec
buridir. 

ilgililerin resmî dairelere, müesseselere, üni
versitelere, okullara, bankalara vesika olarak ib
razına lüzum görecekleri her türlü evrakın asıl
larını bırakmak istememeleri t halinde örnekleri
nin noterliklerden tasdik ettirilmesi mecburidir. 
Mahkemelerin verecekleri tasdikli ilâm örnekleri 
bu kayıttan hariçtir, 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M._ 
Adalet Komisyonu 

Esas No : 1/203 ve 2/53 
Karar No ı 32 

27.11.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısı ile Zonguldak 
Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in bu ka
nunun 4166 sayılı Kanunla değiştirilen 19, 57, 59, 
.60 ve 85 nci maddelerinin . değiştirilmesine 
ve 40 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan kanun teklifi komisyonumuza havale edil-
ırlekle Adalet Bakanlığı temsilcisi ve teklif. sahi
bi hazır oldukları halde incelendi. 

•1. Noter Kanunu tâbirinin şahsa muzaf ol
duğu ve bu isim altında noterlik vezaifinin cami 
bulunmadığı, halbuki noterliğin şahıstan tecer-
rüt edilerek müesseseyi istihdaf eden bir tâbir 
ile isimlendirilmesinin daha muvafık olacağı yo
lundaki İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Pe-
mirelli'nin teklifi ve esbabı mucibesi komisyonu
muzca da kabul edilerek 3456 sayılı Noter Ka
nununun unvanının (Noterlik Kanunu) olarak 
değiştirilmesine komisyon üyelerinden Konya 
Milletvekili Muammer Obuz ve Balıkesir Millet
vekili Vacid Asena'nm muhalefetine mukabil ek
seriyetle karar verildi. 

2. Hükümet Kanununun 7 nci maddesinde 
yalnız noterlerin evlenme haklarının her ne su
retle olursa olsun tahdit edilmesi Birleşmiş Mil
letler İnsan Hakları Beyannamesi hükümleriyle 
kabili telif olmıyan (Yabancı ile evli olmamak) 
tahdidini havi bulunan fıkrasını çıkararak mad
deyi seyketmiş bulunmaktadır. Komisyonumuzda 
bu maddenin fıkraları arasında kanun tekniğine 

göre yer değişmesi yapmış ve kabul edilen 7 nci 
maddenin 4 ncü bendindeki noter olabilmek için 
beş sone hâkimlik veya müddeiumumilik veya avu
katlık yapma müddetlerinin hâkim ve müddei
umumilerin dört5 sene hâkimlik ve müddeiumu
milikten sonra avukatlık yapabileceği kabul edil
miş olmasına göre bu fıkradaki hâkim ve müddei
umumiler ve avukatlar için beş senelik müddetin 
dört seneye indirilmesine ve yine bu fıkradaki 
müddeiumumi tâbirinin Hâkimler Kanununda 
kabul edildiği veçhile cumhuriyet savcısı olarak 
değiştirilmesine ve yine bu fıkraya doçentlik tâ
birinin de ilâvesine karar verilmiştir. 

Yine bu maddenin VI ncı fıkrası (Başkasına 
geçer veya vazifesini yapmaya mâni hastalığı 
bulunmamak) şeklinde kaleme alınmış olduğu gö
rüldüğünden bu fıkra Avukatlar Kanununa 
uygun bir şekle ifrağ edilerek daima halkla te
mas eden ve bir âmme vazifesi gören noterin, 
başkasına geçer hastalığı, • vazifesini gereği gibi 
yapmaya mâni olabilecek vücut veya akılca 
bir arızası bulunmaması kaydı sarahaten zikre
dilerek fıkra bu şekilde tadil edilmiştir. 

Yine bu maddenin VII nci fıkrası da daha 
vazıh bir şekle sokularak kaleme alınmış ve fık
ra bu esasa göre tadilen kabul edilmiştir., 

3. Kanunun 16 ncı maddesinin tadili Hü
kümet tasarısındaki esbabı mucibe komisyonu
muzca kabul edilmiş olduğundan bu maddenin 
yalnız son fıkrasındaki konsolos, kelimesinden 
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'9 
sonra bir (ve) ilâvesiyle aynen kabul edilmiştir. 

4. 17 ııei maddede son fıkranın başına (bu 
lıallerde) kelimesinin ilâvesiyle aynen kabul 
edilmiştir." Bu fıkradaki noter kelimesinin tat
bikatta tereddüdü mucip ' olacağı bil kelimenin 
noter yardımcıları ile geçici noter yardımcıları
na da şâmil olup olmadığı üzerinde durulmuş 
ise'de : kanunun geçici ,maddesinde kanunda 
aksi tasrih edilmedikçe noter kelimesinin, noter 
yardımcısı ve geçici noter yardımcılarına da 
şâmil olacağı kayıtlı bulunduğundan bu tered
düde mahal olmadığı mütalâasına varılarak fık
raya ayrıca bir ilâve yapılmasına lüzum görül-

' memiştir. • 
5., Tasarıdaki 18 nci madde Hükümet es

babı mucibesiyle birlikte aynen kabul edilmiş
tir. 

•6. Tasarıdaki 19 ncu maddeye ait tadil tek
lifi ile Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in ,bu maddeye ait teklifi birlikte 
mütalâa edilmiş ve. tasarıda noterlerin göster
dikleri muvaffakiyetler ile sicil durumları göz 
önünde bulundurularak açık bulunan diğer, da
ha yüksek noterliklere tâyininde 8 nci madde
deki ilâna lüzum görülmeksizin muvafakatleri 
ile tâyin edilmesi yolundaki esbabı mucibe ko
misyonumuzca uygun görülerek tasarının bu 
maddesi de aynen kabul edilmiştir. Teklifte no
ter muavinlerinin de aynı madde hükmünden 
istifade edecekleri tasrih edilmiş ise de kanuni 
tabiriyle noter yardımcılarının durumu itiba
riyle komisyonumuzca maddeye bu fıkranın ek
lenmesine lüzum görülmemiştir. 
"7 ." Tasarıda taclilen gelmiş bulunan 20 nci 
maddede. (noter muavini) nin (noter 'yardımcı
sı) olarak: (Mzel turnesi ve bâzı kelime tashihle-
riyle aynen kabul edilmiştir. 

8. 23 ncü maddedeki tadilât esbabı ınucibesi 
komisyonumuzca benimsenmiş olduğundan bu 
madde tasarıdaki şekli ile aynen kabul edilmiş
tir. ' "'" ' " 

9." Tasarıda 44 ncü maddenin yalnız (B) 
bendinin tadili istenmekte olup bu bent, (ölü
me bağlı tasarruflara, mülkiyeti muhafaza kay-
diylo yapılan satışlara ait mütaaddit sözleşme
lerle evlerime sözleşmelerini düzenlemek ve el-
yâzısi'ile sicil defterine'tescil etmek ve gay
rimenkul satış vaitlerine ait senetlerin tanzim 
ve hariçte yazılıp getirilen vasiyetnameleri sak
lamak)' hükmünü ihtiva- etmesi derpiş edilmiş 

vo mülkiyeti -'muhafaza kaydiylo yapılan satıh
larda yapılan senet ve sözleşmelerin bir sicile 
geçirilerek bunların aleni olması ve istiyeniıı 
noterlere giderek bunları tetkik etme imkânı
nı bulabilmeleri yolundaki Konya Milletvekili 
Hidayet Aydmer'in,. teklifi bu yoldaki noter 
sicillerinin ve defterlerinin aleni olmasına im
kân olmadığı ve Noterlik Kanununun daima, giz
liliği muhafaza eden hükümleri karşısında bu 
bende aleniyetin ilâvesi Noterlik Kanununun 
esas prensiplerine aykırı olacağı mütalâasiyle 

; reddedilmiş ve yine Hidayet Aydmer'in bu mad
deye (O) bendi olarak (Yalnız tarihleri tevsik 
edilmek üzere ibraz edilen vesikaların tarih
lerinin veya ibraz tarihinde tarih halamından 
mevcudiyetlerinin tevsiki, yalnız belediye harç 
pulu yapıştırıp iptal edilmek için ibraz edilen 
kira kontratlarına bu pulların yapıştırılıp ip
tal edilmesi) şeklinde bir bent ilâvesini istemiş 
ise de, haricen imlâ edilip belediye pulları is
tihlâk edilsin diye harcın alınmasını temin için 
noterlerin harç. alındığını şerh vermesi ^öter
lerin tarih tevsiki demek değildir. Tasdika mu-
karin olmıyan bir zamanın tesbiti de düşünüle-
miyeeeği gibi bu itibarla hariçte yapılıp bele
diye pulunun ilsakı için notere götürülen kon-
turatlarm esasının, imza ve tarihlerinin tevsiki 
mevzuubahis olamaz. Burada noterliklerce yapı
lan muamelede ancak pul yapıştırmaktan iba
ret olacaktır. Notere harçsız iş gördürmeye im
kân yoktur. Bu esasa göre noterlerin hariçte 
tanzim idilip pul ilsakı için konturatlarm no
terlere getirilmesi halinde noterlerin pul il
sakı suretiyle nevama bir pul bayiliği yapma
sından ileri gitmiyecektir. -Ancak buna mukabil 
kontrat re'sen tanzim edilir veya haricen tan
zim edilip de imza ve tarih tasdiki için no
terliklere getirilirse o zaman imza ve tarih tas
dikiyle beraber'gereken belediye kontrat pulu 
da yapıştırılmış olur. Fakat uzun bir müddet 
evvel dışarıda tanzim edilmiş bir mukavelenin 
notere getirilmesi halinde bu mukavelenin imza 
tasdiki yapılmaksızın tarihinin tevsikma imkân 
görülememektedir. 

Noterlik Kanunu harç tarifesinde de bu şe
kildeki pulları yapıştırmaktan mütevellit no
terlerin harç alacağı hususu mevzuubahis olmadı
ğına göre noterleri böyle bir iş için mukabil-
siz bir külfete sokmak mümkün olmadığı gi
bi Belediye gelirlerini, alâkadar eden bu işte no-

(S. Sayısı: 124). 



terlere her hangi bir mükellefiyetin tahminine 
mesağ olmadığı neticesine varan, komisyonumuz 
bu esbabı mucibe ile Hidayet Aydmer'in bu bend 
ilâvesi hakkındaki teklifi de reddedilmiş bulun
maktadır. ' ' . 

44 ncü maddeye son fıkra ilâvesine dair Ab-
durrahman BoyaeıgiUer'in teklifi de noterlerin 
yapacağı işleri tadat ve tasrih eden 44 :acü mad
denin tasarı ile. değişen B bendinin son şekli de 
birlikte mütalâa edilmek suretiyle bütün vezaifi 
kendisinde toplamış olduğundan ayrıca bir ilâve 
yapılmasına da lüzum görülmediğinden bu ilâve- ' 
îiin de lüzumsuzluğuna karar verilmiş bulun
maktadır. 

Bu mülâhazalardan sonra 44 ncü maddenin 
B bendi hakkındaki Hükümet teklifinin aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

10. Kanunun 80 nci maddesi de Hükümetin 
getirdiği tasarıdaki birinci fıkrada ufak bir ke
lime değişikliği ile aynen kabul edilmiştir. • 

11. Abdürralıman Boyacıgillerin Noterlik 
Kanununun 57 nci maddesini tâdil teklifi münâ
kaşa edildi. Bu madde ile teklif sahibi haklarında 
tahkikat yapılan noterlerin mahkemeden karar 
alınmadan işten el çektirilemiycceklerini istemek
tedir. Noterlerin âmme hizmeti vasıfları hizmet
lerinin başında gelmekte olduğuna tâyin usul
leri de nazarı itibara alınarak işten el çektirme 
muamelesinin kazai bir kararla yapılması arzedi-
len sebeplerle muvafık görülmemiş memurlar 
hakkında da aynı muameleye tâbi olduğuna görê  
•noter için yalnız işten el çektirme hususunda is
tisnai bir muamele yapılmasına imkân görülme
miş olduğundan teklifin bu maddeye taallûk eden 
kısmı reddedilmiştir. • • • " • ' 

12. Abdürralıman BoyaeıgiUer'in 59 ve 60 
nci" maddeye ait. teklifleri kanunun bu maddeler
deki hükümlerinin sarahati muhtevi bulunduğu 
ve Hâkimler Kanununda dahi derece gözetilme
den inzibatî cezalar tatbik edilebildiğine göre 
teklif ile noterlere daha geniş bir hak tanınması 
uygun görülmemiş ve teklifteki bu iki maddeye 
ait tâdil de kabul edilmemiştir. 

fi 13. Tasarının 65 nci maddesi esbabı muci-
bedeki sarahat komisyonumuzca muvafık gö
rüldüğünden bu maddeye ait tadil teklifi de 
aynen kabul edilmiştir. 

14. Noter memuru olabilmek için haiz bu
lunması icabeden vasıfları muhtevi bulunan 67 
nci maddeye ait tasarıdaki teklif tetkik edildik-

(S . Say 

te bu maddenin 5 nci bendindeki MikÜı» 7 nci 
maddeye mütenazır olmak üzere (.Başkasına.- ge
çer hastalığı, vazifesini gereği gibi yapmaya 
mâni olabilecek vücut veya akılca bir arızası 
bulunmamak) şeklinde değiştirilmiş ve 7 nci 
bent 6 nci bent olarak düzeltilmek; suretiyle 
kabul edilmiştir. " j 

15. Muayyen bir müddet hizmet edip her 
ne suretle olursa olsun ( vazifeden ayrılan no
ter memurlarının âtilerini teminat altına almak 
için kaleme alınmış bulunan kanunun 70 nci 
maddesi üzerine esaslı bir şekilde durularak 
komisyona gelen noter memurlarının bu mad
deye ait dilekleri de nazarı itibara alınarak 
kendilerini noter hizmetine vakfetmiş plan ve 
başkaca hiçbir teminatları olmıyan noljer me
murlarının mağdur olmamalarını tcminejı mad
de yeni baştan kaleme alınarak kabul edilmiştir. 

16. Tasarıda tadilen gelmiş bulunan 83 ncü 
madde de komisyonumuza Hükümet gerekçesi 
uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

17. Noter Yardım Sandığının sermayesinin 
sureti teşkilini gösteren 84 ncü madde de ko
misyonumuzca yeni baştan ele alınmış ve noter 
ve noter yardımcılarının emanet para faizleri 
dâhil olmak üzere her çeşit .aylık ğayrisâfi ge
lirleri üzerinden 2 000 liraya kadar olan kısım
lar için tasarıda nispetler aynen ve 2 000 lira
dan yukarısı için de % 7 olmak üzere ve bu 
şekilde madde tashihen kabul edilmiştir. • 

18. Tasanda yer almış bulunan 85, 86 ve 
87 nci maddeler ile Abdürralıman BoyaeıgiUer'
in 85 nci maddeye ait teklifi ve geçici madde 
tetkik edildikte tasarıdaki sarahate ve gerek
çeye göre 85 nci madde aynen kabul edilerek 
aynı esbabı mucibe muvacehesinde 85 nci mad
denin ihtiyaca kâfi olacağı mütalâasiyle Ab
dürralıman BoyaeıgiUer'in bu maddeye ait tek
lifi reddedilmiş ve tasarıdaki 86, 87 nci ve ge
çici madde aynen kabul edilmiştir. 

19. Tasarının 2 ve 3 neü maddeleri 4 ve 5 
nci. maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Netice : Noterlik Kanununa ait tadil tekli
fini muhtevi Hükümet tasarısı ile Zonguldak 
Mi 1 letvekili Abclürrahman Boyacigiller 'in bu 
kanuna ait teklifleri birlikte tetkik ve mütalâa 
edilerek yukarda yazılı gerekçeye istinaden ta
sarı yeni baştan düzenlenerek komisyonumuzca 
kabul edilmiş ve aynı esbabı mııcibeye göre Ab-
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<İürrahman İSoyacıgiller'in: teklifi de reddedil
miştir. 

'Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Ko. 

Başkanı ıSözeü Kâtip 
İzmir Manisa 3 Balıkesir 

H, Özyörük * Ş. Ergin . V. Asena 
Amasya Ankara Balıkesir 
1. Olgaç O. T. tltekin M. Mrhuyumcu 
Erzurum İstanbul ' İstanbul 

E, Karan F. TL Demircili A. Moshos 
Kara Konya Kütahya 

A. Çetin M. OJbuz 8. S. Nasuhoğlu 
Siird Yozgad . 

Ş. Türkdoğan N. Ü. Alalı 

Muhalefet şerhi : 
44 ncü maddenin B bendinin son kıs

mında > derpiş edilen gayrimenkul satış vâ« 
itlerine ait senetlerin tanzimi noterlerin va
zifeleri cümlesinden olunca tatbikattaki olay
lara bakarak bir vatandaşın gayrimenkulu bir 
defa noter senediyle başkasına bey'i va'diylc 
satıp gayrimenkulu teslim ederek bedelini kıs, 
men veya tamamen aldıktan sonra gayrimen
kulu bu defa da feragan bir başkasına satması 
halinde birinci alıcının hukukunu sıyanet ve 
vatandaşların birbiriyle lüzumsuz yere ça
tışmalarına mâni olmak için bu satış va'dinin 
tapu siciline muvakkaten şerh verilmesi hak
kında talebimiz komisyonun çoğunluğunca ka
bul edilmemesinden dolayı bu husustaki . söz 
hakkımız mahfuzdur. 

Ankara Çoruh Sivas 
H. Ş. İme ' M. Güney N. Ertürk 

Muhalefet şerhi : 
Noter Kanununun 44 ncü maddesinde no

terlerin vezaifi meyanına ithal edilmesi lâzım-. 
gelen iki husus noksan ve mülkiyeti muha
faza akdinin noterlerce tescili muamelesi de 
semeresiz ve aldatıcı şekilde bırakılmış ve bun
ları ikmale matuf tekliflerim reddedilmiş ol
duğundan bu cihetlere muhalefetimin gerek
çesini aşağıda izah ediyorum. 

1. Mülkiyeti muhafaza akdi Medeni Ka
nunumuzun 688 nci maddesinde kabul edilen 
çok mühim bir esastır. Bu maddemiz aynen 
göyledir." (Bagkarana naklettiği mülkiyeti na

kilin uhdesinde hıfız için yapılan mukaveleler 
ancak menkulü alan kimsenin ikametgâhm-
daki kâtibiadil tarafından tasdik ve sicilli 
mahsusuna kaydedilmişse muteber olur),;Bu 
maddenin İsviçre aslındaki 715 nci maddesi 
şudur (İktisap eden kimseye devredilen şey
ler üzerindeki mülkiyeti muhafaza mukavelesi 

. ancak onun hali hazır ikametğâhmdaki icra 
dairesi tarafından tutulan Umumi sicilde tes
cil, edildiği takdirde muteberdir). 

Her iki metnin karşılaştırılmasında an
laşılmaktadır ki mülkiyeti muhafaza akdi umu
mi bir sicille, sicilli mahsusa kayıt ve tescil 
edilmekdikçe muteber değildir. Bu umumi si
cilin tutulması vazifesini İsviçre'de müşteri
nin ikametğâhmdaki, icra dairesi yapmakta oldu
ğu halde bizde pek de doğru olmıyarak noterle
re verilmiş bulunmaktadır. Bu umumi sicilin na
sıl tutulacağı ve ne,gibi unsurların ne şekilde 
tesbit ve meydanı aleniyete vaz'edileceğini İs
viçre'de bu sicilleri tutmakla vazifeli icra da
iresinin mafevkı' olan İsviçre Federal mahke- • 
mesi icra dairesi bir nizamname ile tâyin ve 

* tesbit etmiştir. Bizde ise noterlere verilen bu 
vazifenin ne gibi bir sicille hangi unsur ve 
şartları havi olarak ne şekilde tesbit edileceği 
hakkında Medeni Kanunun tatbikmdan itiba
ren çeyrek asırdan fazla zaman geçmiş olma
sına rağmen hiçbir hüküm ve nizam konmamış 
ve bu yüzden muasır hayatın en mühim kredi 
unsuru* olan bu müessese semeresiz ve hattâ 
zararlı bir hale düşmüştür. Çünkü Medeni Ka
nunda böyle bir hükmün kabul edilmiş olması
na aldanan birçok vatandaşların bu yolda yap
tığı mukaveleler mahkemelerce hükümsüz bıra
kılıp iptal edilmiştir. Birçok ihtilâflara yol aç
mak suretiyle de dâvaların çoğalmasına da se
bep olmuştur. 

Şüphesizdir ki, medeni âlemden, her hangi 
bir müessesenin mücerret bir prensip olarak 
alınmış olması bundan matlup olan gayeyi te
mine kifayet etmez, o prensibin tatbikat ve fi-
liyat sahasına intikalini sağlıyacak hükümler--
le ikmali lâzımdır. Nasıl ki bir elektrik cereya
nından ışık alabilmek için ampule ihtiyaç var-

'sa Garb Hukukundan alman bir prensibin on
dan maksut olan gayeyi temin etmesi onun 
bütün levazımının da birlikte almmasiyle 
mümkündür. Mülkiyeti muhafaza akdinin mu-. 
teberiyetinin şartı olan tescilin gayesi ve sebe-
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blîlidası ve mahiyeti ve ne şekildo yapılacağı 
hakkında hükümler tedvin edilmedikçe bu mü
esseseden fayda yerine zarar hâsıl olmaktadır. 
Bilhassa İsviçre'de bu tescili yapan müşteri
nin bulunduğu mahal icra dairesi olmak itiba
riyle bir tek daire olduğu halde memleketimiz
de bu vazifenin noterlere verilmesi yüzünden 
mütaaddit noterleri olan şehirlerde bu sicilin. 
hangi noterde olduğu herkes tarafından bilin e-
miyeceği gibi esasen bizde noterlerin yaptıkları ts 
bütün muamelelerin, mahremiyetine gidildiği 
cihetle mülkiyeti muhafazada yapılması lâzım-
golen tescilden matlup olan aleniyet bertaraf 
olmaktadır. Binaenaleyh bu tescilin mütaaddit 
ııoterli yerlerde hangi noter tarafından yapıl
ması lâzım geleceğini de muhtevi olmak üzere 
İsviçre'de kabul • edilen esaslara muvazi olarak 
bu baptaki tescilin ne demek olduğu ve ne gibi 
unsurları muhtevi olması lâzımgeleceğini gös
teren ve 25 senedenberi yapılmamış bulunan. 
bir nizamnamenin Adalet Bakanlığınca tanzi-

•-» mi lüzumunu derpiş eden teklifimin ek olarak 
kabul edilmemesi memleketinizin hukuki ve ha
kiki ihtiyaçlarına aykırı olduğundan bu nokta
nın ikmaline matuf talebimin reddedilmesi 
doğru değildir. 

• 2. Noterlerin vazifeleri meyanında her 
hangi bir vesikanın imzası tasdik edilmeksizin 
sırf tarihinin tevsiki hakkında bir hüküm ilâve
si lâzım idi. Filhakika vesikaların tarihi, huku
ki, bakımdan bâzan öyle ehemmiyet kespe-
der ki, bir vesikanın falan tarihte yapılması 
muteberiyetini, filân tarihten sonra yapıl
ması hükümsüzlüğünü intaç edebilir. Mu
ahhar tarirli bir vesika mukaddem tarihli 
bir vesikanın hükmünü tamamen veya kıs
men ortadan kaldırabilir. Bunun için me
deni memleketler hukukunda vesikaların ta
rihini tasdik hususunda kabul edilmiş bir 
usul mevcuttur. Biz Garp hukukunun bütün 
esaslarını iktibas etmişi olduğumuz halde o 
hukukun zaruri bir icabı olan tarih tas
diki usulünü ^noterlere vermemiş olduğu
muzdan ortada büyük bir noksanlık mev
cuttur gerçi bâzıları imza tasdiki suretiyle 
tarihin de tasdik ve tevsik edilmiş olacağı
nı ileri sürüyorlarsa da bu görüş tamamen 
yanlıştır. Çünkü filhakika her imza tasdi-
kmda bizzarure bir tarih tasdiki mevcut 
olabilirse do hor tarih tasdikmda imza tas

diki mümkün olmıyabilir meselâ Amerikan
dan veya Dünyanın her hangi bir tarafından 
gönderilmiş olan bir vesikanın imzasını tas
dik ; ettirmek imkânsız veya çok müşküldür, 
fakat bâzı ahvalde imzadan daha ehemmi
yetli olan tarihin tevsiki mümkün olmalıdır.. 
Hariçten gönderilen bir vesikanın notere ib
razı suretiyle ibraz tarihinde tarih bakımın
dan mevcudiyetini tesbit ettirmek bâzı ah
valde büyük bir ihtiyaçtır, Duyulan bu ihti
yacı Garp hukuku ile mütenazır olarak te
min edecek bir hükmün Noter Kanununda 
sevkedilmemesi ve noterlerin vazifelerini 
•sayan'44. ncü maddeye buna ait bir fıkranın 
ek olarak ilâve edilmemesi yanlıştır, 

3". — Memleketimizde 70 sened en b eri yer
leşmiş ve kökleşmiş bir hukuki ananemiz 
vardı ki, o da her icar. akdinin bir kontrat
la tesbiti ve iki nüsha tanzim edilecek bu 
kontratların bir nüshasının mucir,, diğer nüs
hasının müstecir eline verilerek .kira tedi-
yatının da müstecir elindeki nüshasının ha
ncı mahsusuna kaydı tesbiti ve bu kontrat
ları noterlere ibraz ederek noterlerce beledi
ye pulu ilsakı suretiyle tarih bakımından tev
siki idi. O derecede ki evine kömür almak için 
müracaat edenden dahi kira kontratı isten
mek suretiyle gerek Maliye gerek mahkeme 
ve icralarda gerek vergi dairelerinde bu 
kontratlar birçok remsi muamelelere esas it
tihaz edilmekte idi. Hattâ Millî Korunma 
Kanununun kiraya mütaallik hükümlerini 
mevkii meriyete koyan kararname bu ka
bilden "notere ibraz edilecek kira kon
tratlarının harçsız pulsuz fakat ta
rafların imzalariyle mümza üçüncü . bir 
nüshasının noterlerce saklanmasını temin 
etmişti ki, bu sayede kazaen veya kasten kay
bedilen veya ibrazından imtina edilen veya 
üçüncü şahıslardan saklanılan kontratları 
noterdeki bu aslından tasdikli birer suret cel
bi ile birçok ihtilâfları mahkemelerimiz ko
laylıkla halletmek imkânına sahip olmuşlardı. • 
8 nci Büyük Millet Meclisince Belediye Gelir
leri Kanununun kira kontratların a belediye 
harç pulunun yapıştırılmasını emreden hükmü
nün müzakeresi sırasında. her kira .kontra
tında belediyenin harç pulu ilsakı ve bu ilsak 
edilmedikçe pul cezası verilmeden dâvanın 
yürütülmemesi Demokrasiye münafi adde&i« 
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•içrek kira kontratlarına belediye pulu yapış
tırmak mecburiyeti ve bu mecburiyete müte-
ferri ceza kaldırıldı. Fakat kanunu ilgaya 
dair hükümleri arasında icarı akaar nizam
namesinin mülga olduğu tasrih edilmediğin
den mahkemeler yine kontrat cezası verilme
den kira dâvasını yürütmemekte idiler, onun 
üzerine Abdürrahman Konuk tarafından tek
lif edilip kabul edilen 5478 numaralı kanun 
ile icarı akaar nizamnamesinin mülga olduğu 
tasrih edilmekle kalmayıp <kira kontratlarını 
ancak bu kontratların imzaları tasdik veya 
re'sen tanzim edilirse belediye harç pulu ya
pıştırılması lâzımgeleceği beyan edilmek sure
tiyle vatandaşların ekseriyetle yaptıkları veç
hile kontratları aralarında tanzim ve imza edip 
yalnız belediye harç pulunu yapıştırmak için 
notere ibraz etmeleri usulü yanlış olarak or
tadan kaldırıldı. Yani kontrat pulu yapıştır
mak mecburiyetini ve bunun cezasını kaldıra
lım derken böyle bir mecburiyet olmamasına 
rağmen vatandaşların- kendi arzulariyle no
terlere belediye harç pulu yapıştırmak üzere 
kira kontratı ibraz ettikleri takdirde noter
ler bunu yapmaktan imtinaa mecbur bırakıl
dılar. Böyle yapmakla zaten durumları zayıf 
olup kendilerinden birçok hizmetler bekledi
ğimiz halde malî imkânsızlıklarla çırpman bele
diyelerimizin malî imkânlarına darbe vurul
muş oldu. Diğer taraftan 3356 numaralı ka
nunla kira kontratlarının kıymetli kâğıtlar. 
üzerine yazılması hakkındaki hüküm dahi se
meresiz ))ir hâle düşürüldü. Hukuki hayatta 
kira kontratları öyle mühim vesikalardır ki, 
, maliye* daireleri birçok vergi meselelerinde 

bunu istemektedirler. İcra dairesi kira takı Di
ne mesnet olmak, üzere kontrat istemek
tedir. Mahkemeler kendilerine intikal eden 
kira ihtilâflarını hal için kontrat iste
mektedirler. Kira kontratlarında mahsus ha
neler bulunması sebebiyle mucirin kim veya 
kimler olduğu, müestecirin kim olduğu, me-
curun neden ibaret ve neleri muhtevi olduğu 
bedeli icarın ne miktar bulunduğu ne vakit tedi
ye edileceği ve diğer birçok hususi ve umumi 
şartlar tesbit edilegelmekte olduğundan bir
çok ihtilâfları ancak bu kontratlar sayesinde 
halletmek mümkün iken ve esasen Hukuk U-
sulü Muhakemeleri Kanunumuz miktarı 50 
lirayı geçen her iddianın yazılı bir. vesika 
ilo ispatını emretmiş iken bu kadar mühim 
hüküm ve faideleri muhtevi olan, kira kontratı 
ananesini ortadan kaldırmak ve kendilerinden 
birçok hizmet beklediğimiz belediyelerin her 
kira kontratına cüzi bir harç pulu yapıştır
mak suretiyle istihsal edecekleri menfaat
ten mahrum etmek doğru olmadığından no
terlere eskiden beri 70 senedir alışıldığı veç
hile mucir ve müstecirin haricen kontrat 
kâğıtlarına yazıp imza edecekleri şartlan 
muhtevi kontratları sırf belediye pulları ya
pıştırmak için Notere ibraz ettikleri takdirde 

. noterlere bu kontratlara belediye pulu yapış
tırmak vazifesinin verilmesi büyük bir nok
san olduğundan bu noksanı ikmale matuf tek
lif ettiğim fıkranın kabul edilmemesi yukarda 
saydığım mahzurları davet etmesi sebebiyle 
doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Konya Milletvekili 
Hidayet Aydınef 
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M K Ü M E T İ N TEKLÎFÎ 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril-
• mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Noter Kanununun 17, 18 nci 
vq 4166 sayılı Kanunla değiştirilen 16, 19, 20, 
23, 46, 65, 70, 83 ve 87 nci maddeleriyle aynı 
kanunla değiştirilmiş olan 44 ncü maddenin B. 
bendi ve 5235 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 
84, 85 ve 86 nci maddeleri aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiş ve 84 ncü maddenin son 
fıkrası 85 nci maddeye 5 nci fıkra olarak nakil 
Ve 7 nci ve 67 nci maddelerin 6 nci bentleri 
kaldırılmıştır. 

Madde 7. — Noter olmak için : 
I - Türk olmak, 
II - Medeni ve siyasi haklarına sahip bu

lunmak, 
III - 25 yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
V - Başkasına geçer veya vazifesini yapma

ya mâni hastalığı bulunmamak, 
VII - Türkiye Hukuk Fakültesinden çıkmış 

olmak veya Siyasal Bilyiler Okulundan veya 
yabancı bir memleket hukuk fakültesinden çık
mış olup da Türkiye Hukuk fakülteleri prog
ramlarına göre eksik kalan derslerden imtihan 
vererek tasdikname almış olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette ve kasti bir cürümden do
layı üç ay veya daha fazla hapis cezasiyle mah
kûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim 
her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi al
tında bulunmamak, 

b) Cezai veya inzibati bir karar neticesin
de hâkim veya memur olmak ehliyetini kay
betmemiş bulunmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymıyan 
hallerde bulunmamış olmak, 

d) Hileli veya taksirli olmıyarak iflâs et
miş ise iadei itibar etmiş olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut 
ahlâkça halkın görevini giderecek her hangi bir 
hal üe dile gelmiş olmamak, 

.. (S. Sayısı 

ADALET KOMİSYONUNUN D E M Ş T İ R İ Ş I 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun . 

MADDE 1. — 3456 sayılı Noter Kaı.vmiuuun 
unvanı (Noterlik Kanunu) olarak değiştirilmiş-' 
t i r . . • ? 

MADDE 2. — Noterlik Kanununun 17, 18 
nci ve bu kanunun 4166 sayılı Kanunla değiş
tirilen 7, 16, 19, 20, 23, 46, 65, 70,; ŞŞ ve 87 nci 
maddeleriyle aynı kanunla değiştirilmig olan 
44 ncü maddenin B bendi ve 5235 sayılı kanun
la değiştirilmiş olan 67, 84, 85 ve 86 nci mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve.'ge
çici bir madde eklenmiştir. \ 

Madde 7. — Noter olmak için : 
I - Türk olmak, 

II - Medeni ve siyasi haklarına sahip -bula
mak,' 

IH - 25 yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
V - En aşağı dört sene Hâkimlik veya Cum

huriyet Savcılığı etmiş veya bu sınıftan sayılan 
hizmetlerde bulunmuş veya dört sene avukat
lık, veya Hukuk Fakülteleri, Hukuk Crupu ders
leri Profesörlüğü veya Doçentliği etmiş olmak, 

VI - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini 
gereği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut ve 
ya akılca bir arızası bulunmamak, 

VII - Türkiye Hukuk Fakültelerinin birin
den çıkmış olmak veya Siyasal Bilgiler Fakül
tesi veya yabancı bir memleket Hukuk Fakül
tesinden çıkmış olup da Türkiye Hukuk Fakül
teleri programlarına göre eksik kalan dersler
den imtihan vererek tasdikname almış "olmak, 

VIH - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette veya kasdî bir cürümden 
dolayı 3 ay veya daha fazla hapis cezasiyle mah
kûm veya bu kabil suçlarla hapsi müstelzim 
her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi al
tında bulunmamak, 

b) Cezai veya inzibati bir karar neticesinde 
hâkim veya memur olmak ehliyetini kaybetme
miş bulunmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymuyan 
hallerde bulunmamış olmak, 
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X - En aşağı beş sene hâkimlik veya müd
deiumumilik etmiş veya bu sınıftan sayılan 
hizmetlerde bulunmuş veya beş. sene avukatlık 
veya -Hukuk fakülteleri Hukuk grupu dersleri 
profesörlüğü etmiş olmak şarttır. 

- Madde 16. — Noter ve noter yardımcıları ve 
geçici yetkili noter yardımcıları ile 20 nci mad
denin 1 ve 2 nci fıkraları mucibince seçilecek 
noter vekilleri, i§e başladıkları tarihten itiba
ren iki ay içinde noter dairesinin bir yıllık gay-
risâfı gelirinin % 10 nu nispetinde teminat ve
rirler. 

Yeni açılacak olan noterliklerin teminat 
miktarı civar kazaların Varidatına göre Ada
let Bakanlığınca takdir olunur. Noter vekilleri 
hakkındaki iki aylık müddet mahallî adalet 
komisyonu tarafından en çok iki ayı geçmemek, 
üzere uzatılabilir. Birinci fıkra gereğince temi
nat göstermeey mecbur olanlar ilk seneyi takip 
eden senelerde de yine bir evvelki yıllara ait 
gayrisâfi gelirlerinin % 3 ünü aynı müddet zar
fında teminat olarak verirler. 

Teminat parası, ilk önce noterlerin vazifele
ri dolayısiyle sebebiyet verebilecekleri zararla
rın tazmininden sonra bu yüzden mahkûm ola
bilecekleri para cezasına karşılık teşkil eder. 
Bu paralar âhara temlik ve terhin edilemez. Ko
nulacak hacizler 17 nci madde mucibince görü
lecek hesap sonunda tahakkuk edecek zimmet 
ve ilişiği karşılıyacak miktardan fazlası hak
kında muteberdir. 

Bu maddede yazılı müddet içinde teminat 
paralarını yatırmıyan veya noksanını ikmal et-
miyen noter, noter yardımcısı ve geçici yetkili 
noter yardımcılarının vazifelerine. C. 'savcılık
larının işarı üzerine Adalet Bakanlığınca, no
ter vekillerinin vazifelerine de yine C. savcılık
larının yazısı üzerine adalet komisyonlarınca 
son verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini 
gören konsolos memurları teminat mükellefiye
tine tâbi değildirler. 

Madde 17. — Her ne suretle olursa olsun 
vazifelerinden ayrılan noterlere ve ölenlerin 
vârislerine ait teminat parası devir işi bitirile-

(S. Saj 

Ad, IC 

d) Hileli veya taksirli olmıyarak iflâs et
miş ise iadei itibar etmiş olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut, ah
lâkça halkın güvenini giderecek her hangi bir 
hal ile dile gelmemiş olmak, 

Şarttır. 

Madde 16. — Noter ve noter yardımcıları ve 
geçici yetkili noter yardımcıları ilö 20 nci mad
denin 1 ve 2 nci fıkraları mucibince seçilecek 
noter vekilleri, işe başladıkları tarihten itibaren 
iki ay içinde noter dairesinin bir yıllık gayri
safi gelirinin % 10 u nispetinde teminat verir
ler. ' 

Yeni açılacak olan noterliklerin teminat 
miktarı civar kazaların varidatına göre Adalet 
Bakanlığınca takdir olunur. Noter vekilleri hak
kındaki iki aylık müddet mahallî adalet -komis
yonu tarafından en çok iki ayı geçmemek üze-
ro uzatılabilir. Birinci fıkra gereğince teminat 
göstermeye mecbur olanlar ilk seneyi takip eden 
senelerde de yine bir evvelki yıllara ait gayri
safi gelirlerinin % 3 nü aynı müddet zarfında 
teminat olarak verirler. 

Teminat parası, ilk önce noterlerin vazife
leri dolayısiyle sebebiyet verebilecekleri zarar
ların tazmininden sonra bu yüzden mahkûm 
olabilecekleri para cezasına karşılık teşkil eder. 
Bu para! ar âhara temlik ve terhin edilem ez. 
Konulacak hacizler 17 nci madde mucibince gö
rülecek hesap sonunda tahakkuk edecek zimmet 
ve ilişiği karşılıyacak miktardan fazlası hak
kında muteberdir. 

Bu maddede yazılı müddet içinde teminat, 
paralarını yatırmıyan veya noksanını ikmal et-' 
miyen noter, noter yardımcısı ve geçici yetkili 
noter yardımcılarının vazifelerine cumhuriyet 
savcılıklarının işarı üzerine Adalet Bakanlığın
ca, noter vekillerinin vazifelerine de yine cum
huriyet savcılıklarının yazısı üzerine adalet ko
misyonlarınca son verilir. 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini' 
. gören konsolos ve memurları teminat mükellefi
yetine. tâbi değildirler. 

•Madde 17. — Her ne suretle olursa olsun va- -
_ zifelerinden ayrıdan noterlere ve ölenlerin vâ
rislerine ait teminat parası devir işi bitirilerek 
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rck ilişikleri kesilmedikçe geri verilmez. 
En çok iki ay içinde 0. savcıları hesap ve: 

işleri incelemeye mecburdurlar. 

• • • • • ' . ' ı » • ' ' ' 

Madde 18. — Noter Vje noter yardımcıları 
65 yaşım ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutu
lurlar. Ay ve gün hesabında Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula-
mr. ' '...•• 

Madde 19. — Noterler; sicil ve kıdemleri 
müsait olduğu ve açık yer de bulunduğu takdir
de 8 nçi maddede yazılı ilâna lüzum görülmek-

. sizin geliri daha yüksek olan .bir noterliğe mu
vafakatleri ile tâyin olunabilirler. ... # 

8 nci madde , hükümleri yukaııki fıkranın 
tatbikindim sonra uygulanır. 

Madde 20. -—Her ne suretle olursa olsun 
açılan noterliklere yenisi tâyin olununcaya ka
dar bu vazife safi ge1 irin dörtte birinden yarı
sına kadarı verilmek üzere noterliğin bağlı bu
lunduğu. adalet komisyonu tarafından mahallî 
adalet memurlarından ehliyetli birine gördürü
lür. Vekile verilen kısımdan artan gelir Noter 
Yardım Sandığına gönderilir. 

Noter ve noter yardımcılarının tevkif, işten 
elçektirmo ve işten çıkarma gibi sebeplerden 
dolayı geçici olarak işlerinden ayrılmaları ha
linde görevleri, 84 ncü madde gereğince Yardım 
Sandığı aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin 
üçte biri verilmek suretiyle adalet komisyonu 
tarafından seçilecek ehliyetli bir adalet memu
runa gördürülür. îşten çıkarmadan^ başka hal

elerde geri kalan miktarın üçte biri notere veri
lip üçte ikisi mahkeme neticesine kadar mevkuf 
tutularak zimmeti tahakkuk ederse mahsup ye 

^artanı noter veya noter muavinine verilir. 57 
nci maddenin ikinci fıkrası mucibince vazife
den ayrılma halinde safi gelirin üçte biri vekile 
vo geri kalanı da notere verilir. îşten çıkarma 
.halinde vekile verilen miktardan artan kısım 
Noter Yardım Sandığına irat kaydolunur. Şu 
kadar ki işten çıkarma halinde karar ref edilmiş 
olursa vekile verileri ücretten geri kalanı note-
ro verilir. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri se
bebiyle işlerinden ayrılan noter, noter yardım-

ilişikleri kesilmedikçe geri verilmez. 
iBu hallerde en çok iki ay içinde cumhuriyet 

savcıları hesap ye işleri incelemeye mecburdur
lar. ' 

Madde 18. — Hükümetin teklif i aynen kabul 
edilmiştir. •. 

Madde 19..— Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 20. — Her ne suretle olursa olsun 
açılan noterliklere yenisi tâyin olununcaya ka
dar bu vazife safi gelirin dörtte birinden yarı
sına kadar verilmek üzere noterliğin bağlı bulun
duğu Adalet Komisyonu tarafından mahallî adalet 
memurlarından ehliyetli birine gördülülür. Ve
kile verilen kısımdan artan gelir Noter Yardım 
Sandığına gönderilir, 

Noter ve noter yardımcılarının tevkif, işten 
el çektirme ve işten çıkarma gibi sebeplerden 
dolayı geçici olarak işlerinden ayrılmaları ha
linde görevleri, 84 ncü madde gereğince Yardım 
Sandığı aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin üç
te biri verilmek suretiyle Adalet Komisyonu ta
rafından seçilecek ehliyetli bir adalet me-, 
murana-" gördürürler, işten çıkarmadan baş
ka hallerde geri kalan miktarın üçte bi
ri Notere verilip üçte ikisi mahkeme ne
ticesine kadar mevkuf tutularak zimmeti 
tahakkuk ederse mahsup edilir ve ar
tanı noter veya noter yardımcılarına verilir. 
57' nci maddenin 2 nci fıkrası mucibince vazi
feden ayrılma halinde safi gelirin üçte biri ve
kile ve geri kalanı da notere verilir, işten çıkar
ma halinde vekile verilen miktardan artan kı
sım Noter Yardım Sandığına irat kaydolunur. 
Şu kadar ki, işten çıkarma halinde karar refe-
dilmiş olursa vekile verilen ücretten geli kalan 
notere verilir. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebe-
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cilan, mesuliyeti kendilerine ait olmak üzere 
memurlarından birini tevkil edebilirler. Tevkil 
edilecek kimse bulunmazsa noterliğin bağlı bu
lunduğu hukuk yargıcı tarafından safi gelirin 
üçte biri verilmek üzere mahallî adalet memur
larından ehliyetli bir vekil seçilir. Şu kadar ki 
bu suretle vazifeden ayrılma müddeti iki ayı 
geçecek olursa vekil keyfiyeti C. Savcılığına 
bildirir. Bu takdirde birinci fıkra hükmü tat
bik olunur. 

Geçici yetkili noter yardımcılarının her han
gi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde 
mensup oldukları hukuk yargıcı tarafından 
yerlerine bir vekil seçilir. Seçilecek vekil hasıla
tın tamamını alır. Ancak bu suretle ayrılma iki 
aydan fazla devam ettiği takdirde yerlerine ye
niden başkası seçilir. 

Madde 23. — Meslekten çıkarma, ölüm, yaş 
tahdidi, maluliyet, istifa veya dairesi lağıv veya 
başka yere tâyin olunmak veya seçim suretiyle 
vazifesinden ayrılan noter, noter yardımcıları ile 
geçici yetkili noter yaTdımcılarma ait bütün ev
rak ve emanetler kendilerinin ve ölenlere ait 
olanlar mirasçılarının veya mümessillerinin hu
zuru ile tutulacak bir zabıt varakası üzerine 
Cumhuriyet Savcılığınca teslim alınarak yeni 
tâyin edilecek noter veya vekiline devrolunur. 
Noterliğin lâğvi halinde bu evrak ve emanetler 
varsa başka bir notere tevdi olunur. 

Devir muamelesinde hazır bulunanlara noter 
dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk yargıcı -

. nın Adliye Harç Tarifesi Kanununa göre takdir 
edeceği ücretler veya yapılacak masraflar, evve
lâ yardım sandığının ihtiyat akçasından tesviye 
olunur. Şu kadar ki, alâkalı noter veya mümes
siline hiçbir ücret verilemez. Diğer bir notere 
devir halinde bu ücret ve masraflar devrolunan 
noterden tahsil olunur. 

44 ncü maddenin B. Bendi 

ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti muhafa
za kaydiyle yapılan satışlara ait senet ve sözleş
melerle evlenme sözleşmelerini düzenlemek ve el 
yazısı ile sicil defterine tescil etmek ve gayrimen
kul satış vaitlerine ait senetleri tanzim ve hariç
te yazılıp getirilen vasiyetnameleri saklamak. 

Ad. î t 

biyle işlerinden ayrılan noter, noter yardımcı
ları, mesuliyeti kendilerine ait olmak üzere me
murlarından birini tevkil edebilirler. Tevkil 
edilecek kimse bulunmazsa Noterliğin bağlı bu
lunduğu hukuk yargıcı tarafından safi gelirin 
üçte biri verilmek üzere mahallî adalet memur
larından ehliyetli bir vekil seçilir. Şu kadar ki, 
bu suretle vazifeden ayrılma müddeti iki ayı ge
çecek olursa vekil keyfiyeti cumhuriyet savcı
lığına bildirir. Bu takdirde birinci fıkra hük
mü tatbik olunur. 

Geçici yetkili noter yardımcılarının her han
gi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde 
bağlı oldukları hukuk yargıcı tarafından yerle
rine bir vekil seçilir. Seçilecek vekil hasılatın 
tamamını alır. Ancak bu suretle ayrılma iki 
aydan fazla devam ettiği takdirde yerlerine ye
niden başkası seçilir. 

Madde 23. 
bul edilmiştİT. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Madde 44. — B bendi, Hükümetin teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 46. — Noterler, özel ve tüzel kişiler 

tarafından saklanmak veya bir hakka karşılık 
olmak üzere verilecek para, kâğıt vesair ema
netleri saklıyarak alma ve geri verme şartlarını 
gösterir yazacakları zabıt varakalarını alâkalıla
ra imza ettirerek aslını dosyasında alikoyarlar 
ve örneğini de makbuz mukabilinde sahibine ve
rirler. Bir örneğini de emanet kimin için veril
di ise ona tebliğ ederler. Alâkalı isterse bu 
mevduat münasip bir mahfazaya konularak sahi
bi ile noter tarafından mühürlendikten sonra, 
millî bir bankada, banka bulunmıyan yerlerde 
demir kasa veya sağlam bir dolapta saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görü
lecek yerde saklanabilir. 

Noter dairesine saklanmak veya üçüncü bir 
şahsa verilmek üzere para tevdi edildiğinde, no
ter, bu parayı derhal bankadaki noterlik cari 
hesabına yatırır. 

Üak sahiplerine yapılacak reddiyat, noter
likçe verilecek çek mukabilinde bankaca yapılır. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı 
veya harç ve masrafları ödenmediği takdirde no
ter, emanetlerin alınması veya harç ve masraf
ların ödenmesini taahhütlü bir mektupla tevdi 
edene ihbar eder. ikametgâh veya meskeni ma
lûm değilse münasip surette ilân eder. Tebliğ 
veya ilândan itibaren bir ay zarfında alâkalısı 
müracaatla harç ve masrafları vermediği takdir
de emaneti müzayede ile satar ve keyfiyeti bir 
zabıt varakası ile tesbit eder ve satış tutarından 
harç ve masraflarını tenzil ettikten sonra artanı
nı bankaya yatırır. Emanet değersiz veya satış 
masrafım koruyamıyacak halde ise tebliğ veya 
ilân tarihinden itibaren beş sene sonra Hazineye 
devredilmek üzere G. Savcılığına tevdi olunur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan 
her nevi emanet paralar zamanaşımının tahak
kukundan sonra Hazineye devredilir. 

Madde 65. — Beşinci maddenin ikinci fıkrası 
ile 63 ncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine 
muhalif harekette bulunan noterler, bu fiiller 
daha ağır cezayı istilzam etemdiği takdirde asli
ye ceza mahkemesince 20 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

A&K. 

Madde 46. — Noterler, özel ve tüzel kişiler 
tarafından saklanmak veya bir hakka karşılık 
olmak üzere ve'rilecc'k para, kâğıt ve sair ema
netleri saklıyarak alma ve geri verme şartları
nı gösterir yazacakları zabit varakalarını alâ
kalılara imza ettirerek aslını dosyasında aliko
yarlar ve örneğini de makbuz mukabilinde sa
hibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin 
için verilmiş ise ona tebliğ ederler. Alâkalı is
terse bu mevduat münasip bir mahfazaya konu
larak sahibiyle noter tarafından mühürlendik
ten sonra, , millî bir bankada, banka bulunmı
yan yerlerde demir kasa veya sağlam bir dolap
ta saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görüle^ 
cek yerele saklanabilir 

Noter dairesine saklanmak veya üçüncü bir 
şahsa verilmek üzere para tevdi edildiğinde, no
ter, bu parayı derhal bankadaki noterlik câri 
hesabına yatırır. 

Hak sahiplerine yapılacak reddiyat, noter-
likçe verilecek çek mukabilinde bankaca ya
pılır. • ı . 

(Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı 
veya harç ve masrafları ödenmediği takdirde 
noter, emanetlerin alınması veya harç ve mas
rafların ödenmesini taahhütlü bir mektupla tev
di edene ihbar eder. ikametgâh veya meskeni 
malûm değilse münasip surette ilân eder. Teb
liğ veya ilândan itibaren bir ay zarfında alâka
lısı müracaatla harç ve masrafları vermediği tak
dirde emaneti müzayede ile satar ve keyfiyeti 
Ibir zabıt varakası ile tespit eder ve satış tuta
rından harç ve masraflarını tenzil ettikten son-'. 
ra artanını' bankaya yatırır. Emanet değersiz 
veya satış masrafını koruyamıyacak halde fee 
töbliğ veya ilân tarihinden itibaren beş sene 
sonra Hazineye devredilmek üzere Cumhuriyet 
«avcılığına tevdi olunur. 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan 
her nevi emanet paralar zaman aşımının tahak
kukundan sonra Hazineye devredilir. 

(Madde 65. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Noterler kanunen muayyen miktardan fazla 
harç ve ücret aldıkları takdirde bu fazla ile bu
na tekabül eden noter ücreti ve diğer ücretler 
Adalet Bakanlığınca -alâkalılarına iade ve nok
san alındığı takdirde notere tazmin ettirilir. Sa
hipleri bulunmadığı veya her şahsa iade edile
cek miktar 100 kuruştan az olduğu veya 100 ku
ruştan fazla olan miktarlarda ilgililer tebligata 
rağmen altı ay içinde baş vurmadıkları takdirde 
bu paralar yardım sandığının noter memurları
na tahsis edilen hesabma kaydolunmak üzere 
sandığa gönderilir. 

Bü maddede yazılı hükümler 59 ncu madde
de tâyin olunan disiplin cezalarının tatbikına 
mâni teşkil etmez, 

Madde 67. —Noter memuru olabilmek için: 
1. Türk olmak, 
2. Medeni ve siyasi haklarına sahip olmak,. 
'3. 18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı 

olmamak, 
4. Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya hiz

mete elverişli olmadığı anlaşılmış veya tecil 
edilmiş olmak, 

5. Başkasına gçer veya .vazifesini yapmıya 
mâni bir hastalığı bulunmamak, 

7. Ep az orta mektep mezunu olmak (Orta-
mektep mezunlarından t alıp zuhur etmediği 
takdirde ilk mektep mezunlarından ehliyetlisi 
alınabilir). 

Bu kanunun 7 nci maddesinin 8 ve 9 ncu 
bentlerinde yazılı hükümler bu memurlar hak
kında da tatbik olunur. 

' Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sa
yılır. Müstahdemlerin intihabında birinci fık
ranın yedinci bendinde yazılı şart nazara 
alınmaz. 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırıla
mazlar. 

Madde 70. •—• Noter memurlarından yaş had
dini doldurmuş olanlarla hastalık gibi kendile
rine isnat olunamıyan sebeplerden dolayı vazi
feden çıkarılanlara Noter Yardım Sandığının 
noter memurlarına ayrılan hesabından aşağıda 
yazılı nispetler dairesinde bir tazminat verilir. 

Hizmet müddeti beş yıldan on yıla kadar 
olanlara mukavelede yazılı aylık ücretinin beş 
misli, on yıldan on beş yıla kadar hizmeti olan-

(S.&ay 

Ad. K. 

Madde 67. ~ Noter memuru olabilmek için: 
1. Türk olmak; / 
2. Medeni ve siyasi haklarına sahip olmak; 
3. 18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı 

olmamak; 
4. Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya hiz

mete elverişli olmadığı anlaşılmış veya tecil edil
miş] olmak, 

5. Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge
reği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut veya 
akılca bir arızası bulunmamak, 

6. En az orta mektep mezunu olmak (orta 
mektep mezunlarından talip zuhur etmediği tak
dirde ilk mektep 'mezunlarından ehliyetlisi alına
bilir), 

Bu kanunun 7 nci maddesinin 8 ve 9 ncu 
bentlerinde yazılı .hükümler bu memurlar lıak-
kmda da tatbik olunur. 

Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sayı
lır. Müstahdemlerin intihabında birinci fıkranın 
7 nci _ bendinde yazılı şart nazara alınmaz, 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırıla
mazlar. 

Madde 70. — Noter memurlarından en aşağı 
beş yıl hizmet etmiş bulunanlara her ne suretle 
olursa olsun vazifelerinden ayrıldıklarında ,No* 
ter Yardım Sandığının noter memurlarına ayrı
lan hesaptan aşağıda ,-yazılı miktarda tazminat 
veriliü. 

10 yıla kadar hizmet etmiş olanlara her yil 
için 100 lira, 

15 yıla kadar hizmet edenlere 10 yıldan yu-
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Jârâ yedi misli, on be»ş yıldan yirmi'beş yıla 
kadar hizmeti olanlara on ikf misli, yirmi beş 
yıldan fazla hizmeti olanlara bir buçuk senelik 
ücretin tamamı verilir. Bu ücreti alanlar san
dıktan bir daha istifade edemezler. 

Noter memurlarının ölümü halinde bu taz
minat Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa göre maaş bağlanması caiz olan mi
rasçılarına yukardaki esaslar dairesinde tesviye 
olunur. 

Madde 83. — A) Her ne suretle olursa ol
sun vazifelerinden katî olarak ayrılan noter 
ve noter yardımcıları ile ölenlerin mirasçıla
rına yardmıda bulunmak üzere Ankara'da bir 
(Yardım Sandığı) kurulur. 

B) Noter memurlarına 70 nei madde muci
bince tazminat verilmesi için bu sandıkta (no
ter memurlarına mahsus) bir hesap ağılır. 

C) Noter Yardım Sandığı Adalet Bakanı 
taraf ından lüzumu kadar tâyin edilecek memur
lar tarafından idare olunur. 

-•&•-;••!..; Sandık yönetim kurulu sandık muhasebeci
si ile, ikisi Ankara noterlerinden olmak üzere 
üç. kişiden teşekkül eder. 

D) Memur ve idare masrafları Yardım 
Sandığı tarafından verilir. Şu kadar ki bu mas
raflar sandığın yıllık gelirinin % 10 unu geçe
mez. 

E) Sandığın idaresi tüzük ile tâyin olunur. 
F) Yardım Sandığından geçici yetkili no

ter yardımcıları istifade edemezler. 

Madde 84. — Yardım Sandığının sermayesi
ni teşkil eden gelirler şunlardır: 

1. Noter ve noter yardımcılarının emanet 
para faizleri dâhil olmak üzere her çeşit ay-

Ad. K. 

kan her yıl için 125 lira, 
20 yıla kadar hizmet edenlere 15 yıldan yu

karı her yıl için 150 lira, 
20 yıldan fazla hizmet edenlere 20 yıldan 

yukarı her yıl için 175 lira, 
Ceman beş yıl süre ile imza salâhiyetini hak 

olarak hizmet etmiş bulunanlara verilecek taz
minat ı% 20 fazlasiyle ödenir. 

Her ne suretle olursa olsun bir memura ve
rilecek tazminat zam hariç olmak üzere 4 125 li
rayı geçemez. 

Tazminat olarak ayrılmış olanlardan tekrar 
vazifeye girenler aldıkları tazminatı bir yil için
de geri verdikleri takdirde bu madde hükmün
den faydalanırlar. Aksi halde hizmete yeni gir
miş sayılırlar. 

Noter memurlarının ölümü halinden tazmi
nat Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağ
lanması caiz olanlarına ödenir. 

Tazminata esas olan hizmet müddeti 1 Şubat 
1942 tarihinden itibaren hesap edilir. 

Madde 83. 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

Madde 84. — Yardım sandığının sermayesini 
teşkil eden gelirler şunlardır : 

1. Noter ve noter yardımcılarının emanet 
para faizleri dâhil olmak üzere her çeşit aylık 
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lık gayrisâfi gelirleri üzerinden aşağıda yazılı 
nispetler dairesinde alınacak paralar: 

A) 200 liraya kadar olanlardan % 2, 
B) 500 liraya kadar olanlardan, 200 lira

dan yukarısı için % 4, 
C) 500 liradan 1.000 liraya kadar olanlar

dan, 500 liradan yukarısı iıçiıı % 5, 
D) 1.000 liradan yukarısı için % 6. 
2. Sandık mevcudunun Devlet veya 3460 

sayılı Kanun hükümlerine tâbi müesseseler 
tahvilleri alınmak veya en çok faiz veren millî 
bir' bankaya yatırılmak suretiyle elde edilecek 
gelirler. 

3. Boş noterliklerin vekille idare edildiği 
süre içindeki gelirlerinin vekile verilen miktar
dan artan kısmı. 

Noter Yardım Sandığının mevcudunu teşkil 
eden paralar hiçbir resim ve vergiye tâbi değil
dir. Bunlar hiçbir suretle haciz ve temlik edile
mez. 

Madde, 85 -— Her yıl sonunda toplanan 
aidat ile faiz vesair gelirler tutarından i% 10 
nu geçmemek üzere gelecek yılın muhammen 
yönetim giderleri çıkarıldıktan sonra % 10 nu 
ihtiyat akçasına, geri kalanın î% 10 nu da noter 
memurları hesabına. ayrılır. Artan paranın 
% 5 i ölüm ve malûllük fonu ihtiyatına, geri 
kalanı da tüzükte belirtilecek esaslara göre 
noter ve noter yardımcılarının hesaplarına ala
cak kaydolunur. 

Noter ve noter yardımcıları için ayrılacak 
paylar kendi adlarına açılacak hesaplarına 
alacak kaydedilir. 

Her ne suretle olursa olsun noterlikten ayrı
lanların hesaplarındaki alacakları ile ayrılma 
yılı içinde sandığa ödemiş oldukları aidatın 
tamamı kendilerine veya kanuni mirasçılarına 
87 nci madde hükümleri göz önünde bulundu
rularak verilir ve sandıkla alâkaları kesilir. 

Payların ayrılmasında noterlerin 1.DC.1938 
ve noter yardımcılarının 1.H.1942 tarihinden 
Önceki hizmetleri hesaba katılmaz. Hizmet sü
relerinin hesabında bir yılın altı aydan az 

Ad. K. 

gayrisâfi gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nis
petler dairesinde alınacak paralar : 

A) 200 liraya kadar olanlardan % 2, 
fi) 1500 liraya kadar olanlardan, 200 lira

dan yukarısı için % 4, 
€> 500 liradan 1 000 liraya kadar olanlar

dan, 500 likadan yukarısı için % 5, 
D) 1 000 liradan 2 000 liraya kadar % 6, 
E) 2 000 liradan yukarısı için % 7. 
2. Her sene sonundaki sandık mevcudunun 

% 80 i ile alınacak Devlet veya 3460 sayılı 
Kanun hükümlerine • tâbi müesseseler tahville-. 
rini ve geri kalan % 20 den yönetim kurulu ka-
rariyle alınacak tahvillerin getireceği gelirlerle 
bakiye paranın en çok faiz veren millî bir ban
kaya yatırılması suretiyle elde edilecek gelir
ler. 

3. (Boş noterliklerin vekille idaro edildiği 
süre içindeki gelirlerinin vekile verilen miktar
dan artan kısmı. 

Noter Yardım Sandığının mevcudunu teş
kil eden paralar hiçbir resim ve vergiye tâbi 
değildir. Bunlar hiçbir suretle haciz ve temlik 
edilemez. 

Madde 85. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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'süresi nazara alınmaz. Altı ay ve fazlası bir 
yıl sayılır. 

Dairesi kaldırılmak suretiyle ayrılan noter 
ve noter yardımcıları tekrar noterliğe tâyin 
edildikleri ve önceden yardım sandığından al
mış oldukları paraları bir yıl içinde iade etme
dikleri takdirde yardım sandığmdaki kıdem
lerini kaybederler. 

70 nei maddedeki tazminatın ödenmesi için 
memurlar hesabındaki para yetmediği takdir
de eksiği ihtiyat akçasından ödenir. 

Sandığın yıllık dağıtım bilançosunun tanzi
minden sonra evvelki yıllara ait tahakkuk ede
cek ıgelirler ihtiyat akçasına ilâve edilir, ve 
fazla alındığı sabit olan paralar da ihtiyat ak
çasından ödenir. 

Madde 86 — Her ayın aidatı onu takip 
eden ayın on beşine kadar ödenir. Bu süre 
içinde gönderilmiyen veya eksik gönderilen 
aidat % 20 zam ile alınır. Bakanlıkça yapıla
cak tebligata rağmen bir ay içinde aidatı gön-
dermiyen noter ve noter yardımcıları, 59 ncu 
maddenin (C) bendi mucibince işten ve teker
rürü halinde meslekten çıkarılır. 

Bu sureile meslekten çıkarılanların 'hesabı 
carilerindeki hisseleriyle ayrılma yılı içinde 
gönderdikleri aidatları kendilerine ödenerek 
sandıkla ilgileri kesilir. 

Madde 87. — Meslekten her ne suretle olursa 
olsun çıkarılan noter ve noter yardımcıları, hak
larında meslekî bir suçtan dolayı takibat yapıldı
ğı ve tazminata mahkûm oldukları ve teminat 
akçaları bu tazminatı karşılamadığı takdirde ba
kiyesi Sandıktaki hisselerinden ödenir, Artanı 
kendilerine veya mirasçılarına verilir. ' 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Noter Yardık Sandığı
nın eski yıllar kesinhesap fazlalarından arta ka
lan paralar aylık aidatlara mahsup edilmez ve 
noksanların bakiyeleri de aranmaz. 

MADDE 2. <— Bu kanun yayımı tarihini ta
kip eden ay iptidasında yürürlüğe girer. 

Ad. ÎL 

Madde 86. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 87. — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

. GEÇÎGt MADDE — Hükümetin teklifi ay
nen kabul edilmiştir. . 

MADDE 3 , — Hükümetin ikinci maddesi 
üçüncü madde olarak aynen kabili edilmiştir. 
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MADDE 3. — 
yürütür. 

Başbakan 
A, Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Baltanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. vı Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Hü. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Nasuhioğlu 
içişleri Bakam 
H. özyörük 
Maliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
. N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakki Gedik 

Ad. K.. :' " • : 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
dördüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

B3*Si 
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S. SAYISI : 139 
Emir ve seyis erleri hakkında kanun tasarısı ile Çorum milletve
killeri Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, emirber ve 
seyis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma „ Komisyonu 
raporu (1/159, 2/293) 

Emir ve seyis erleri hakkında kanun tasarısı (1/159) 

T. C. : - • ' . . ' • 

Başbakanlık . 15 .III, 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1932, 6-957 • 

Büyük Millet. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Emir ve seyis erleri hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan, ve Bakanlar Kurulu
nun 2 . III . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

* - . [Başbakan 
A. Menderes 

GEBEKÇE 

1. Memleketimizde garnizon durumları ve buralardaki ikamet şartları subayı, zamanının çoğu
nu evinden ayrı yaşamaya mecbur eder. Askerlik meslekinin gerektirdiği faaliyetler, subayın 
mesai saatlerini, sivil lıayattald temayüllerden büsbütün başka; esaslaıra göre ayarlamayı zaruri 
kılar. (Çok erken başlayıp çok geç biten mesai.. Bu hususta bir yaz mesai programı misal ola
bilir. Gece talim ve tatbikatları, manevralar, alayların nöbet hizmetleri...) çok defa noranal me
sai zamanından sonra da gizli emirlerin tebliği ve saire gibi sebeplerle subay toplantıları tertip 
edilir. Birçok kıtalarımız vardır ki bunların bulundukları yerlerde en zaruri ihtiyaçların bile 
temini mümkün değildir. En ufak bir mubayaa için kilometrelerce uzaktaki kasabaya; gitmek 
icaneder. 

©eniz subaylarımız, gecelerinin büyük bir kısmını gemide geçirirler. Bu şerait, subayı şehir
deki iğlerine gidebilecek zamandan mahrum bırakır. Bu maksatladır ki subayın şahsi hizımetle-
rinde bulunmak üzere bir emir eri verilmesi lüzumu öteden beri hissedilmiş ve zamanımıza ka
dar verile gelmiştir. 

Dünya ordularının birçoğunda da aynı ihtiyaç hissedilmiş olup emir eri usulü kabul edil- . 
mistir. 

2. Diğer taraftan emir erliği vazifesinde bulunan her er, bu vazifesi müddetince kıtadan 
uzak kalmaktadır. * 

3. işbu kanun, hem maksadı sağlamak, hem de yukardaki mahzuru mümkün olduğu kadar 
önlemek maksadiyle hazırla ramş olup, halen mevcut durumu tahdit edici mahiyettedir. Bu ka
nunla kıta dışı vazife gören er sayısında mühku bir tasarruf temin edilmektedir. (Ortalama 
6.000<er). 



4. Emir eri kullanmak hakkı, bir senelik üsteğmenden itibaretn daha büyük rütbedeki su
baylara tanınmıştır." Bu zamana kadar subaylar sınıf okullannda ve tekâmül kurslarında bu* 
Ilınacaklarından emir erine bir ihtiyaç hissetmiyecekleri gibi, büyük bir ^ekseriyeti de henüz ev
lenmemiş olacağından normal olarak meslek .vazifeleri dışında bir aile "mesuliyetleri bulunmıya* 
çaktır. • . . • 

5. Altı ayda bir değiştirmek suretiyle, emir, 'erlerinin devam üzere kıta dışı hizmette kalma-
maları sağlanmıştır. 

6. Seyisler hakkında konan hüküm de tahdit edici mahiyette'dir» Buradan da bir miktar er 
tasarrufu sağlanacaktır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Emir ve seyis erleri halikında kanun tasarım 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
subaylarından bir senesini tamamlıyan üsteğ
menden Maraşale, büyük amirale kadar olanla
ra resmî ve şahsi görevlerinde gerekli yardımı 
yapmak, 

Birinci derece harb ve vazife malûlü subay
lara yardımda bulunmak, 

Bir seneyi tamamlamamış üsteğmenden ve 
daha aşağı rütbelerde bulunan subaylara ancak, 
barışta, tatbikat ve manevralarda geçici, sefer
de devamlı olmak üzere bir emir eri verilir. 

MADDE 2. — Seferde askerî vazifeleri do-
layısiyle ailelerini yanma getiremiyeceklerin 
geride bıraktıkları ailelerine bulundukları ha
nede yardım edecek yakın bir kimsesi mevcut 
olmadığı takdirde silâhsız hizmetlilerden bir 
emir eri verilir. 

Emir erleri barışta altı ayda bir değiştirilir. 

MADDE 3. — Ata binmek hakkına malik 
olan ve bilfiil kıtada bulunan subaylardan tü
züğü uyarınca kullanmakta oldukları kendi 
malları bir veya iki hayvan için bir seyis eri 
verilir. 

MADDE 4. — Alelûmum geri hizmetlerde 
ve daire ve kurumlarda hizmetli olup hayvan
ları özel kanunu gereğince Devlet tarafından 
iaşe edilen subay, üssubay ve generallere yal
nız bir seyis eri verilir. 

MADDE 5. — Atlı seyis yalnız atlı tirljkler 
subaylarına verilir. Diğer sınıf birliklerinde.kim
lere atlı ve kimlere yaya seyis verileceği kadro
larında gösterilir. 

MADDE 6. — Emir erleri ile seyis erlerinin 
istihdam şekli ve yapacakları hizmetlerin ma
hiyet ve şümulü Ordu İç Hizmet Yönetmeli
ğinde tesbit olunur. 

Emir ve seyis erleri bu konuda tesbit edilen 
ve yönetmelikte gösterilen hizmetler dışında 
kullanılamazlar. Kullananlar hakkında T. C. 
Kanununun 240. maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 7. — 203 ve 1600 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Millî Savunma, 
içişleri, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlıı 

Millî Savunma Bakam 
Refik. §. înce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z, H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Ulaştırma Bakam 
8, Kurthek 

: Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğhı 
Adalet Bakanı 

H. ösyörük 
İçişleri Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

R. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So, Y. Bakanı 
Dr. E. R.ÜsUindağ 

Tarım Bakanı 
İV. Ökmen 

Çalışma Bakanı 
R. Köymen 

İşletmeler Bakanı 
Muhlit Ete 

(S. Sayısı: 139) 



Sorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük ve1 Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, emirber ve seyis erleri hak
kındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 1600 sayılı 

Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/293) 

8 . XI .1952 
Yüksek Başkanlığa 

Emirber ve seyis erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve üçüncü maddelerinin değiş* 
tirilmesine, dair olan 1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimizi ge
rekçesi ile birlikte sunuyoruz. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla dileriz. 
Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 
Ahmet Başıbüyük Hüseyin ortakcıoğlu 

Emirerleri hakkındaki 203 ve 1600 sayılı kanunların değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve mu* 
cip sebepleri 

203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunla değişen birinci maddesi hükmüne göre;,hazarda, Tür
kiye Cumhuriyeti ordusu subaylarından Asteğmenden Mareşale kadar şahsi işlerde gerekli yardımı 
yapmak için birer emireri verildiği malûmdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde, komisyonlarında, birçok gazetelerde, parti kongrelerinde ve 
halk arasında ileri sürülen birçok suiistimaller, artık dejenere hale gelen emirerleri müessesesinin 
ayakta durmamasını gerektirdiği gibi, kökleştirmeye çalıştığımız demokrasi ve hürriyet rejimi ve 
bilhassa Anayasamızın sarih hükümleri bir an önce bu teşkilâtın kaldırılmasını zaruri bir hale 
koymuş bulunmaktadır. 

Anayasa hükümleri muvacehesinde 203 sayılı işbu Kanun, kölelik sistemini idame ettiren, to
taliter rejimlere mahsus aristokrat, antidemokratik bir kanun olarak tavsif olunabilir. 

Anayasa, bütün vatandaşları, sınıf, grup ve aileleri imtiyazsız, sınıfsız bir kütle olarak kabul 
ettiği ve böylece yurttaşların her türlü hak ve hüıriyet ve izzeti nefislerini teminat altına aldığı 
halde, 203 sayılı Kanun, orduya mensup subay ve efradı ailelerini diğer sınıflar üzerinde imtiyazlı 
bir sınıf olarak kabul edip bir kısım vatandaşları askerî kisveler altında kapu kulu yapmıştır. Bu 
kanunun yürümesine göz yummak, bir kısım askerlerin süfli hizmetlerde kullanılmasına müsaade 
etmek, onların şeref ve haysiyetleri ile mütenasip değildir. Başbakandan kâtibe, milyonerden hamala 
kadar bütün memur ve vatandaşlar Anayasa bakımından nasıl birbirine müsavi ise, teğmenden gene
rale kadar bütün subay ve aile efratlarının da bu vatan topraklarında ancak bu vatandaşlar ka
dar hak ve imtiyazları olabilir. ' 

Ordunun vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tâyin edilen Türk Cumhuriyetini kollamak ve 
korumaktır. 

«Ordu; askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmekle vazifelidir. 
Askerlik; Türk Vatanını, istiklâl ve cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve 

yapmak mükellefiyetidir.» 
Hususi kanunundan alınan şu açık tarifler karşısında emir erliğinin ordu ve askerliğin ruhu ile 

taban tabana zıt olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Askerlerin kalplerinde yalnız vatanın istiklâli ve Cumhuriyetimiz yaşamaktadır. Onlar bu mukad

des vazifelerini kanı ile canı ile hudutlarda elde süngü ifaya ahdetmişlerdir. Onu askere çağırdık
ları zaman yaptığı yemin şudur : (Hazarda, seferde, denizde, karada, havada, her yerde ve her zaman 
milletime^ ve Cumhuriyetimo doğruluk ve muhabbetle hizmet ve askerliğin namusunu ve Türk Sanca
ğının namusunu ve şanını canımdan aziz bilip icabında vatan ve Cumhuriyet ve vazife uğrunda 
seve seve canımı feda edeceğim). Şu yemin ve ahit ile orduya giren kahraman Mehmetçikleri hizmetçi 

'("S. Sayısı: 139 ) 
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olarak hususi işlerde çalıştırmak insan haklarına ve hukuk prehsiploline aykırıdır. 

Şurasını da bilhassa kayit ve işaret etmek isteriz ki, Türk vatanının ve Cumhuriyetinin yegâne 
müdafii Türk ordusunun Mehmetçikleri ile .subayları-şan, ve şeref bakımından birbirine müsavidir. 
Ne Mehmetçiksin subay ve ne de subaysız Mehmetçik, bir ordu addedilemez. Bu iki kıymetli varlık 
birbirine .mezcedilmiş olarak ordu şeklinde yaşamaktadır. Banlardan 35 bin Mehmetçiği silâh arka
daşı olan subayın kapısında hizmetçi olarak çahşttırmak Anayasaya ve insan haysiyetine mugayirdir. 

Miktarları • az da olsa aşağıdaki-hususların üzerinde durulmasına elbetteki ihtiyaç vardır : 
Askerlerin kalplerine yurt, Cumhuriyet, milliyet, meslek ve vazife sevgisini sokmak lâzımdır. 

Halbuki bâzı emir erlerinin bu mukaddes mefhûmlarla alâkalarını sarsacak fiilî sebepler mevcuttur. 
Onlar subayın evinin içinde ve dışında silip süpürmek, odun kırmak, dadılık yapmak gibi süfli işlerle 
meşguldurlar. 

Bu işleri, yaparlarken evin subayından, hanımından çocuğuna kadar herkesin azarını işittiği 
bir vakaadır. Şu şartlar altında bunalan Mehmetçiğin bu mukaddes mefhumları düşünmeye firşat 
bulup bulamıyacağmın takdiri zor değildir. 

Yurt ve milletin saadet ye selâmetini ve istiklâlini temin etmek, Cumhuriyeti korumak ancak 
disiplini mükemmel bir ordu ile kabildir. Tam ve sağlam bir disiplin için âmir ve maiyetin karşı
lıklı sevgi ve saygı ile birbirlerine itimat beslemeleri şarttır. Hanımın arzu ettiği. cinsten mal al
madığı için birkaç defa kovularak kasaba, bakkala gidip gelen ve kapu kulu durumuna düşen 
er de elbette disiplin ve askerlik ruhu gevşiyecektir. 

Askerlik meslekinin istediği mutlak itaati, her astın gönül isteği ile yapması şarttır. Emireıie-
rinin hamallık, çamaşırcılık, bulaşıkçılık gibi süfli işleri gönül arzusu ile yaptığını, farzımahal ola
rak, kabul etsek bile askerlik ile kabili telif olmadığı meydandadır. 

Askerlerin şahsi şeref ve haysiyetlerine dokunacak sözler söylemek, şahsiyetlerini hor ve hakir 
görmek doğru olamaz. Halbuki subayların evlerinde hizmet etmek üzere gönderilen erlerin bir
çoğu ev işlerini istendiği şekilde başaramadığı için subayın değil, aile efradının muahazesine mâ
ruz kalmaktadır. Bu konuda subay aileleri tarafından emirerlerine yapılan muameleleri burada 
saymaya lüzum görmüyoruz. 

203 sayılı Kanunun ikinci maddesi mucibince, seferde vazifei askeriye dolayısiyle ailelerini yan
larına getiremiy enlerin geride bıraktıkları ailelerine bulundukları hanede mahrem muini olmadığı 
takdirde hizmeti gayri müsell .aha erbabından keza bir emir eri verilmesi icabetmektedir. 

Bu maddenin do birinci madde ile birlikte kaldırılması yerinde olur. Zira, bugünün topyekûn 
harbi ve harbde kullanılan çeşitli silâh ve malzemelerin inkişafı ve bilhassa atom devrinde artık 
harbin cepheye inhisar ettiğini ve gerideki yurttaşların »harbin musibetlerinden masun bulundukları 
iddia olunamaz'. Şu vaziyet karşısında,-düşünülecek tek çare, milletçe hazırlanmaktan ibaret bulun
maktadır. Memleketin münevveri, şehirlisi, köylüsü, sakatı, sağlamı hayat memat savaşında çeşitli 
vazifeler yükleneceklerdir. Bunlardan bir kısmı cephede savaşırken, diğer bir kısmı da gerideki 
hizmetleri başaracak ve böylece ilerinin muvaffakiyetini sağlıyacaklardır. Kaidıki birçok' ahvalde, 
cephe gerileri de kanlı savaşlara sahne olabilir. Şu hale göre bugün için gayrimüsellâh bir sınıf ayır
mak ve bunları emir eri olarak subayların evine vermek yersizdir. , 

Şurasını da belirtmek icabeder ki, dağ başında, köyde, çiftlikte, çoluğunu çocuğunu yalnız başına 
' bırakıp vatan hizmetine koşan Mehmetçiğin evine bir muin verilmezken, asgari polis, jandarma ve 

diğer devletin emniyet ve asayiş kuvvetlerinin daha-çok bulunduğu şehirlerdeki subayların evlerine 
' !>lrer emir eri vermek elbette doğru olamaz. -
'" Saniyen, seferde celp edilen subayların adedi hazerdekinden üç beş misli fazla olacağına göre 
asgari 150 000 kişilik bir kuvveti memleket müdafaasına iştirak etmekten alıkoymak büyük bir İla

hta olur." : '' . . -.' 
Teklifimizin bir maddesinde de, işbu kanun hükümlerine göre emirlerindeki askerleri şahsi 

işlerinde kullananlara verilecek cezanın umumi hükümlerden ağır bir müeyyideye bağlanması der-
. piş edilmiştir, öteden beri itiyat haline gelmiş olan ve hattâ bir suç dahi telâkki edilmiyen bu 
gibi suiistimallerin böyle bir müeyyide ile önlenebileceğine kaniiz. 
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Bir muvakkat madde ile yalnız Kore Harbinin devamı müddetince Kore'ye ^iden subayla
rın eski hükümlerden istifadelerinin devamı düşünülmüştür. 

.Yukarda arzettiğimiz sebeplere binaen Anayasa ve însan Haklarına aykırı olan 203 ve 1600 
sayılı kanuni ar m iki maddesinin kaldırılmasını arz ve --teklif ederiz. 

' " ÇORUM MİLLETVEKİLİ AHMET BA-
ŞIBÜYÜK VE HÜSEYİN ORTAKCIOÖLU'-

NUN TEKLİFİ 

203 sayılı Kanunun 1600 sayılı Kanunin değiş
tirilen birinci maddesiyle, ikinci maddesinin kal-
dırüması ve imi muvakkat olmak üzere İM mad

de ilâvesine dair Kanmı tasarısı 

. M A D D E .1. — 203 sayılı Kanunun 1600 sayı
lı Kanunla değiştirilen birinci maddesiyle ikinci 
m ad esi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — İşbu kanun hükümlerine mu
halif hareket edenler baklanda altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası verilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Kore Haı-binin 

devamı müddetince Kore'de bulunan subaylar 
203 ve 1600 sayılı kanunların 1 ve 2 nci madde
leri hükümlerinden eskisi gibi faydalanırlar. 

MADDE 3. — İşbu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

'MADDE 4. — Bu karnın• yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

(S : Sayısı : 1B9 ) 



Milli Savunma Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/159, 2/293 
Karar No. 13 

1 .IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Çorum 'Milletvekilleri Ahmet Başıbüyük ve 
Hüseyin Ortakcıoğltı'nun Emir ve Seyis Erle
ri' hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve 
•üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanun teklifleri ve gerekçeleriyle yi
ne emirberleri hakkındaki bahsi geçen kanun
larda değişiklik yapılmasına dair Millî Savun
ma. Bakanlığınca hazırlanıp ve Bakanlar Ku
rulunca kabul edilerek Büyük Meclise sunul
muş ve komisyonumuza havale Duyurulmuş 
olan kanuni tasarısının' birlikte müzakeresi ka
rarlaştırılmış ve Millî Savunma Bakanı ve tem
silcileri ile teklif sahipleri huzurunda mütead
dit celselerde müzakeresi yapılmıştır. 

Müzakere sonunda • Çorum1 Milletvekilleri 
Ahmet Başıbüyük ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 
tekliflerinde emir ve seyis erlerinin tamamen 
kaldırılması ve buna karşılık Millî Savunma 
Bakanlığının yeni bâzı hükümler ile bu mües
sesenin devamını istediği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuz aşağıdaki sebepler dolayı-
siyle emir ve seyis erleri müesseselerinin deva
mına ve fakat bunlar da bugünün icaplarına 
uygun ve suiistimali önleyici tahditler, hüküm
ler ve cezai 'müeyyideler konmasını esas pren
sip olarak kabul etmiştir : 

1. Memleketimizin, hali hazır durumu, yani 
ordunun daima harbe hazır ve şehir ve kasa
balar nazarı itibara alınmadan yurdun muhte
lif yerlerine dağılmış olmasına mukabil garni
zonlarda subaylar diçin lojman ve hattâ bâzı 
büyük şehirlerde kiralık ev tedarikinin güç--

Miğü «subayların kendi aileleri nezdinde şahıs-
larina terettüp eden vazifeyi yapmalarına mâ 
ııi olduğu, resmî ve şahsi vazifelerinde yakın 
bir yardımcıya ihtiyaç ve zaruret duyduklarını 
meydana çıkarmıştır. 

2. Bilhassa kıta komutanının vazifesinde-
ki »hususiyet yani vazifesinin muayyen zaman
larda ve saatlere inhisar etmeyip bütün güne. 
şâmil oluşu ve her bilinin kendi derecelerine 

göre yüzler veya binlerce Türk vatandaşının 
hazarda vatan müdafaası için yetişme ve* se
ferde ise hayat ve mematı ile alâkalı oluşu yi
ne böyle bir yardıma zaruret ve ihtiyaç göster
mektedir. 

Bugünkü İç Hizmet : Kanunu ve Talimatna
mesinin âmir hükümlerine göre bir kıta komu-
tanınnn iki günde bir eyine gidebileceği ve hat
tâ deniz subaylarının normal olarak on beş 
günde iki defa evlerine' gidebildikleri ve mesa
ilerine sabahları saat altı otuzda başlamaları 
mecburiyetinde kalacakları ve yime haftada iki 
defa gece talimi yapmak zorunda oldukları an
laşılmaktadır. Diğer taraftan vatan müdafaası 
gibi mukaddes bir hizmet için silâh altına çağı
rılan Türk çocuklarının -şahıslara hizmeti de 
arzuya şayan görülmediğinden emir ve seyis 
erleri verilmesi hususunda şu ölçüler kabul 
edilmiştir : f 

A) Komutanlara hizmet eri değil emir eri 
verilir ve bunların yapacakları' işler bu esas 
dâhilinde tetkik ve tesbit olunur. 

B) Emir eri; yalnız vazifelerinin mahiyet 
ve hususiyetleri yukarda izah edilen kuta ko
mutanına veya benzerlerine verilir. 

C) Emir erlerinin hizmet süresi ancak her 
subayın resmî veya ailevi vaziyetine göre de
vam eder. Bu hal subayın1

; yazık talebi ve ko-
ımııtanın tetkik ve mutabakatı ile müsaade olu
nur. 

Bu prensipler göz önünde tutularak meyda
na getirilen tasarı eskiye nazaran bir taraftan 
âdet, diğer taraftan vazifenin devam itibariyle 
mühim tahditler meydana getirmiş bulunmakta
dır. Bunların dışında garnizonlarda oturan ve 
kendilerine hiçbir yardımcı verilmiyen subayla
rın, bu yerlerdeki toplu hizmetlerinin birlikler
ce giderilmesi düşünülerek dördüncü maddedeki 
hüküm tesis edildiği gibi seferberlik dolayısiyle 
evinden uzaklaşan ve geride hiçbir yardımcısı 
bulunmıyan yardıma muhtaç subay ve askerî 
memur ailelerine yardım hususunda iç bölge ko-

( S, Sayısı : 139 ) 
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nıutanlıklannın tedbir alması düşünülerek al
tıncı maddedeki hüldimMconmuşturv Nihayet es
kiden olduğu gibi mirî veya zatî bineğe sahip 
subaylara ye sınıfına göre yaya veya atlı bir se
yis eri verilmesi tabiî ve zaruri görülmüştür. 

; Bmirerlerinin istihdamının suiistimale, uğra
ması bunlar hakkmdakf cezai hükümlerin şiddet-
lendirilmesine ve kanunda zikredilmek suretiyle 
katiyetle ifadesine zaruret hâsıl eylemiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Millî Savunma Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Kocaeli Elâzığ 
9. M. Disiplin cezası için §. Yazman 
başlaması kanatindeyim. 

8. örilıan 

Çanakkale 
Subaylarımızın zor şartlar al
tında çalıştığına inanıyor ve 
bu arkadaşlara yardım edil
mesine taraftar bulunuyorum. 
Ancak bu yardımın kendileri
ne nakdî olarak yapılmalı 
hizmet eri verilmemelidir. 

8. Eridik 
Erzurum 

Tasarının 9 ncu maddesine 
muhalifim. Bâzı küçük suçla
rın disiplin yoliyle tecziyesi 
muvafık olur. 

F. Çobanoğlu 

Niğde 
İL N. Yurdakul 

Denizli 
F. Karabudak 

Erzurum 
M-„ Zeren 
İstanbul 

H. Yaman 
İmzada bulunamadı 

Kars 
.,.//. Tünaç 

Kayseri 
-MI t. îierkok 

Eskişehir 
Ol. A. F. Cebesoy 

İstanbul 
S. Yürüten 

Kastamonu 
Gl. G: Denk 

Kırşehir 
9 ncu" madde hariç kabul! 

ederim. 
Amiral R. özdeş 

Kütahya 
Tasarının 9 ncu maddesine muhalifim. 
Bâzı küçük suçlar için, disiplin âmirine, 
disiplin cezası yetkisi verilmelidir. Bu 
tasarıya göre en ufak hata ve hâdiseler 
dahi mahkemeye intikal edecektir ki, bunu 

doğru bulmıyorum. 
Ol. B. Besin 

Kütahya -. 
Orgl. A. Gündüz 

İmzada bulunamadı 

Rire 
Muhalifim 
K. Balta 

Seyhan 
S. Tehelioğlu 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Bize 
Z. R. Sporel 

Trabzon 
Ol. N. Altuğ 

Van 
Ol. K. Özalp 
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MÎLLÎ SAVUNMA 
GÎŞ1 

Emir ve seyis erleri 7ı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu 
mensuplarından Asteğmenden MaraşaFe ve 

. Büyük Amirale kadar kıta komutanı bulunan 
subaylara bir emir eri verilir. 

Hizmetlerinin mahiyeti kıtadakilerin aynı ol
duğu genelkurmayca kabul edilerek ilgili bakan
lıklarca tasdikli kadrolarında emir eri gösterilen 

T' kıta içinde ve dışındaki subaylara da bir emir eri 
verili*. , 

Emir erleri en geç altı ayda bir değiştirilir. 

MADDE 2.— Emir erleri kışla, konak, gemi 
ve ordugâhlardaki subaylar için kışla ve donan
ma nizamına uygun olarak emirlerinde bulunduk
ları subayların tertiplerine göre vazife görürler. 

Kışla, konak, gemi ve ordugâhları dışında ise 
subayın yazılı talebi komutan veya âmirlerin bu 
talebi tetkik.ve tasvipleriyle tertiplenecek iş cet
vellerine göre kıta dışında veya subayın ikamet
gâhında resmî veya şahsi yardım vazifesi gö
rürler. 

MADDE 3. — Birinci derecede harb veya 
vazife malûlü olan subaylara ihtiyaçları dâhilin
de yardım etmek üzere bir emir eri verilir. 

MADDE 4. — Kışla, karargâh, gemi ve mü
esseselerde vazife gören ve bu kanun gereğince 
kendilerine emireri verilmiyen veyahut kurs, 
tatbikat ve manevralarda toplu olarak bulu
nan subay ve askerî memurların kışla, karar
gâh, ordugâh, gemi ve müesseselerdeki hizmet 
ve ihtiyaçları komutan veya amirlerince tertip 
edilecek münasip ekiplerle temin olunur.. 

Umumiyetle bu ekiplerin veya emir ve seyis 
erlerinin talhsismdc âzami tasarrufa dikkat olu
nur. 

MADDE 5. —T Kadrolarında binek gösteri
lenlerle özel kanunu gereğince atı Devlet tara
fından iaşe edilen subaylara bir seyis eri veri
lir. Hangi seyis erlerinin atlı veya yaya olacağı 
kadrolarda gösterilir. 

KOMİSYONUNUN DE-
rîRîşî 
hakkında kanun tasarısı i Ü 

I , MADDE 6.„. — Seferde garnizonlarını terkc-
i > den birliklerin subay ye askerî memuiiErımn 

••'. ailelerini bıraktıkları mahalde, ailelerinini''mah-
rem muini bulunmadığı, takdirde mahallin gar
nizon veya bölge komutanlıklarına vâki yazılı 

i müracaatları üzerine ve yardıma ihtiyaç oldu
ğu anlaşılması halinde o mahallin garnizon ve
ya bölge komutanlıklarının tertibi dâhilinde bir 
veya birkaç aileye silâhsız hizmetlilerden bir er 
ile yardım yapılır. • 

MAJDDE 7. — Vazifeleri nihayete eren emir 
erlerinin evlerde bekletilmiyerek doğruca kışlaları
na veya kışlanuı uzaklığı dolayısiyle subayın evi
ne daha yakın bir askerî ikametgâhta kalma
sına müsaade edilmesi halinde bu ikametgâha 
dönmeleri ve her müsait zamanda talim ve ter
biyeye tâbi tutulmaları esastır. 

MADDE 8. — Emir ve seyis erlerinin istih
dam şekli bu. kanun esasları dâhilinde yapacak-

I lan işlerin .mahiyet, derece ve şümulü Millî Sa-
I vunma, İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlık

larınca müştereken hazırlanacak bir tüzük ile 
tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 9. —- Emir ve seyis erlerini bu ka
nun ve tüzüğü hükümlerine aykırı olarak tah
sis edenler veya kullananlar hakkında Askerî 
Ceza Kanununun 114 neü maddesi hükmü uy
gulanır. 

MADDE 10. — Emir ve seyis erleri hakkın
daki 11 Mart 1338 tarihli ve 203 sayılı Kanun
la bu kanunun 1 ve 3 ncü maddelerini değişti
ren 1 Mayıs 1930 tarih ve 1600 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma, İçişleri ve, Gümrük ve Tekel Bakan-

I lan yürütür. 
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S. S A Y I S I : 

Zonguldak Milletvekili Suat Başpl'ım, I§ Kazalariyle Meslek Has
talıkları ve Analık Sigortaları Kanununun'. 5564 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 nci maddesinin A fıkrasının değiştirilmesi -hakkında 

kanun teklifi ve Çalışma' Komisyonu raporu (2 /323) 

24 . XII . 1951 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5564 sayılı Kanunun bir maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifimi ilişik olarak 
sunuyorum. 

Gereken işlemin., yapılmasını saygılarımla arzederim. 
Zonguldak Milletvekili 

. • : - Suat Başol 

GEREKÇE 

İşçi Sigortaları Kanunu ile, bu kanunla alâkalı diğer kanunlar; daimî işçiler için (200) müna
vebeli işçiler için de yılda (160) iş günü kabul etmiş ve bu işçilerin hak ve hukukunu; daimî işçiler için 
yılda (200) münavebeli işçiler için de (160) iş günü yevmiyesine istinat ettirmiştir. Halbuki: 

Sigortalı olup da münavebeli işlerde çalışan işçiler bugün sadece Türkiye'de, yalnız Zonguldak 
kömür havzasında mevcuttur. 

(15) bin daimî ve (A) (B) gurupu nâmiyle vasıflandırılan (60) bin münavebeli işçinin Zon
guldak kömür havzasındaki çalışma tarz ve sistemleri, yürürlükte bulunan sigorta kanunlarının 
emrettiği (160) iş gününe uymamakta ve bu yüzden binlerce Türk işçisi zarar görmekte ve kanun
dan faydalanamamaktadır. Şöyle ki: 

Ereğli kömürleri işletmesi adiyle mâruf Zonguldak kömür havzası, ne kadar büyük olursa ol
sun, (60-70) bin işçiyi topyekûn (150-200-300-600) metre derinliği olan maden ocak ve kuyularına 
sokamaz ve bundan esasen bir netice de elde edemez. Bu sebepledir ki, münavebeli işçiler, adı ge
çen şirket tarafından, (A) ve (B) gurupu diye ikiye taksim edilmiştir. Bunlardan; 

(A) Grupunda dâhil işçiler ocaklarda çalışırken, (B) gurupuna dâhil işçiler köylerinde ya 
istirahatte, veya, şirketle alâkası olmıyan müteferrik işlerde çalışırlar. Keza (A) Gurupu köylerin
de istirahatte iken de, (B) gurupu, maden ocaklarında çalışırlar. Ve bu suretle bu iki gurup işçisi 
(45) günde bir defa değiştirilmek suretiyle istihdam edilirler. Ancak Şeker ve Kurban bayramına 
rastlıyan gurup bu iki bayram arasında münavebeye tâbi tutulmadan (70) gün ocaklarda kalır ve 
çalışırlar. Keza kış aylarında köy ve şehir yollarının karla kapanması takdirde (ekseri ahvalde 
vâki olmaktadır ve halen kapalıdır). Çalışma süresi (45) günün çok fevkine çıkar, ve bu iki hadise 
bir yıl zarfında bir .grupun (160) iş günü çalışmasına imkân vermez. Bu bakımdan sigorta ka
nunlarında münavebeli işçiler için kabul edilen asgari çalışma gününün. (150) iş günü olarak ta
dil ve kabulü zaruridir. 

Sigorta kanunlarında daimî işçiler için bir yılda (200) iş günü kabul edilerek (165) gün feda
kârlık yapılmasına mukabil, münavebeli işçiler için (160) iş günü esası göz önünde bulundurula
rak (20) gün fedakârlık yapılmış olması da gösteriyor ki; ortada esasen âdil bir nispet mevcut de
ğildir. Bu gün Zonguldak'ta Ereğli kömürleri işletmesi bile' bütün bu arzedilen iş, tabiî hâdise 

ve zaruretler dolayısiyle münavebeli işçilerine her yıl vermekte olduğu kasket, elbise, ayakkabı 



tevzi sistemini (150) iş günü esasına istinat ettirmiş ve bu suretle haksızlığın önüne geçilmiştir. Bu 
bakımdan sigorta kanunlarında münavebeli işçiler için asgari (150) iş gününün behemehal kabu
lü elzem ve zaruridir. . 24 . XII . 1951 

Çalışma Komisyonu raporu 

v T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 7 . IV . 1952 

Esas No. 2/323 
Karar No. 8 , 

Yüksek Başkanlığa ' 

Zonguldak Milletvekili Suat Başûl'ım,. 5564 
sayılı Kanunun bir maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi yüksek Başkan
lıkça 2/323 esas.sayı ve.26 . XII . 1951 tarih
li dcrkeıiariyle komisyonumuza havale edilmiş 
olup, teklif sahibi, Hükümet ve ilgili Bakan
lık temsilcilerinin de hazır bulundukları 1 . I I . 
1.952 tarihli birleşimde komisyonumuzca tet
kik edildi. 

4772 sayılı İş Kazâlariyle Meslek Hastalıkla
rı ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanunun 
5564 sayılı Kanunla tadil edilen 32 nci mad
desinin (A) fıkrası bu kanun hükümlerinden 
istifade- edebilmek için yılda 160 iş gününü dol
durmuş olmayı şart koşmaktadır. Bugün için 
münavebeli işçi kullanan iş yeri ancak Ereğ
li Kömür îşletmesidir. 

Münavebeli işçiler bu işletme tarafından 
iş yerinin hususiyeti ve iş verme kapasitesi ba
kımından (a) ve (b) gruplarına ayrılmış vazi
yettedir, bu gruplarda münavebeye tâbi tutul
makta, her birisi devamlı olarak ocaklarda 
ancak 45 gün çalışabilmekte ve bir grup faa
liyette iken, diğer grup köylerinde sıralarını 
beklemektedirler. Hal böyle olunca işçinin hiç
bir sunutaksırı olmadan iş yerinin hususiyetle
rinden gelen şartlar karşısında yılda 160 iş 
gününü doldurması mümkün olmamaktadır, 

Bu suretle 3-5 gün gibi bir noksan yüzün
den Münavebeli İşçi Kanununun kendilerine 
bahşetmiş bulunduğu haklardan istifade ede

memektedirler. 
Yılda münavebeli işçiler için 150 iş günü 

kabul edildiği taktirde işçilerin büyük bir kısmı
nı bu haklara sahip kılabileceği kanaatine va
rılmıştır. 

Kanun teklifindeki 5564 sayılı Kanunun bir 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı şeklindeki başlık, Komisyonumuzca «4772 
sayılı İş kazâlariyle Meslek hastalıkları ve Ana
lık sigortaları hakkındaki Kanunun 5564 sayılı 
Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Kanun teklifinin esas metninde fıkra (a) ola
rak gösterilmiş olduğundan, esas metne uygun 
olarak (A) şeklinde değiştirilmiş ve metin gerek 
münavebeli ve gerekse münavebesiz çalışan işçi
lere şâmil olacak şekilde değiştirilmiştir. 

Kamutay 'm yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur.-

Çalışma Komisyonu Başkam ve 
bu rapor sözcüsü , " 

Manisa 
Dr, N. Körez 

• Kâtip 
Giresun Bingöl 

D. Köymcn F. F. Düşünsel 
İstanbul İstanbul 

/. Altinel A. Topçu 
İzmir Kocaeli 

A. T ekon Y. Kişioğlu 
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ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SUAT 

BAŞOL'UN TEKLİFİ 

5564 sayılı Kanunun bir maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5564 sayılı Kanunun 32 nei 
maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Analık sigortası haklarından faydalanmak 
için : 

a) Sigortalı kadının veya karısı için analık 
yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin do
ğumdan önceki (bir yıl içinde İş Kanununun uy
gulandığı bir veya birkaç iş yerinde en az 150 
gün çalışmış bulunması ve bunun da çalıştığı iş 
yerlerince belgelenmesi; 

MADDE 2. ~ (Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞlŞTİRlŞt 

4772 sayılı t§ Kazaktsiyle, Meslek Ilastahklan 
ve Analık Sigortaları hakkındaki Kanunun 5564 
sayılı Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin 

(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. —. 4772 sayılı Kanunun 5564 sa
yılı Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Sigortalı kadın veya karısı için analık 
yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin do
ğumundan önceki bir yıl içinde İş Kanununun 
uygulandığı bir veya birkaç iş yerinde sigorta
lı olarak en. az 160 gün ve yaptıkları' işlerin ma-
'niyeti icabı münavebe ile çalıştıkları Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilen sigortalıların ise 150 
gün çalışmış 'bulunmaları v>e bunun da iş yerince 
belgelenmesi. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. • 

MADDE 3. •— Bu kanunu (Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

—«a^>e>»-<ı 
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S. SAYISI : 168 
Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, Dilekçe Komisyonunun 1 1 . VI . 
1951 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 673 saydı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu rapo

ru (4 /158) 

Yüksek Başkanlığa 

11. VI .1951 gün ve 13 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde Azmi Taıukut hakkındaki 673 sayılı 
karar, 'aşağıda iş'aret ettiğim noktalardan isabetsizdi!'. 

Kamutayda görüşülmesi için gereken muamelenin yapılmasına delâletinizi' derin saygılarımla 
dilerim. 

21. VI. 1951 
Ordu MilktvıekiH 

B, Aksoy 

Kararın isabetsizliğine mütaallik itirazlar 

1. Dilekteki hakiki kasıt ve gaye şudur : 
Dilekçi, memur olmadığına göre bunun hakkındaki muamelenin memurin inzibat komisyonu

na sevkediimiş olması hâdisesi yolsuzdur. Bu keyfiyet her hangi bir idari kaza mevzuu olma
dığı gibi dilekçi tarafından Danıştaya götürülmüş olan bir mevzu da değildir. Çünkü : 

; Dilekçinin Danıştaya götürdüğü mesele inzibat komisyonunun kararıdır. Fakat, bu hâdise
nin inzibat komisyonuna sevkı ve bu sevkın yolsuzluğu ve yanlışlığı hâdisesi idari kaza dâvası 
mevzuu 'edilmemiştir. 

Bu bakımdan bu noktanın incelenmesi, (D anıgtay kararlan üzerinde tasarruf) mahiyetinde de -
ğildir. Bu sebeple dilekçi haklıdır. 

2. Dilek, aynı zamanda, (Devlet memurluğundan ihrajç) kararının vazifesiz bir merci tara
fından verildiğine, dolayısiyle butlan ile malûl olduğuna, ancak bu butlanı tanımıyan icra uz
vuna butlanı tanıtma maksadına matuftur. Komisyon kararında bu noktaya katiyen temas et
miş değildir. 

(Devlet memurluğundan ihraç) kararı batıldır. Çünkü : 
A) Bakanlık Disiplin Komisyonu, 788 sayılı Memurin Kanununda derpiş edilen hâdiseler dola

yısiyle ve yine bu kanun hükümlerine göre memur addedilen kimseler hakkında karar ittihazı ile 
vazifeli olup sair hususlarda vazifeli değildir. 

Vazife kaidesi, hukuki disiplin esaslarındandır. Bu husus Anayasanın 83 neü maddesiyle de 
müeyyide altına alınmış bulunmaktadır. 

Hâdisede, Azmi Tankut, - Bakanlık mümessilinin izahlarında da ifadesini bulduğu üzere - 788 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 2624 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde me
mur sıfatını haiz değildir. Bu itibarla bakanlık hâdiseyi disiplin kuruluna değil, ait olduğu mah
kemeye sevketmelı idi. Bakanlık bunu yapmamış, disiplin kuruluna göndermiştir. Halbuki, disiplin 



— a -
kurulu mumaileyh hakkında (Devlet memurluğundan ihraç) kararı vermeye vazifeli değildir. Bu 
kaide hilâfına vermiş olduğu karar da bâtıldır. 

B) Mezkûr karar aleyhine vâki müracaatın Danıştayca reddedilmesi karara hukuki itibar 
izafe edemez. Zira, Danıştay da bu mevzuda en az bakanlık disiplin kurulu kadar - vazifesizdir. 
Binaenaleyh ret kararı da butlan ile malûldür. 

Dilekçe Komisyonu, bakanlık disiplin kurulu ve Danıştay tarafından verilmiş ve hukuki itibar 
kazanmış bir karar karşısında değil, fakat haddi zatında doğmamış bir kararı doğmuş telâkki 
ederek muktezasınca hareket eden icra uzvunun yanlış bir işlemi karşısındadır. İttihaz edeceği 
karar da bu işlemin muhik veya gayrimuhik olduğuna mütedair olması icabedecektir. Kadı ki,Danış-
tay kararı, bir dâva dairesi olmıyan İkinci Daireden verilmiş olmakla kazai olmaktan ziyade 
idari bir tasarruf mahiyetindedir. İdari tasarruflar üzerine Yüksek Meclisin kararlar ittihazı
na hiçbir mâni tasavvur edilemez. 

3. Butlanı sıhhat telâkki eden görüşe müsteniden ittihaz olunan bütün kararların bâtıl ol-
ımaları itibariyle, aynı şahıs hakkında Dilekçe Komisyonunca evvelce verilmiş olup ,21. IV. 1948 
gün ve 1056 sayılı ile 4 . VI . 1948 'gün ve 15 sayılı cetvelle neşredilen karara ittiba ederken Dilek
çe Komisyonu yine mesnetsiz kalmaktadır. - ' 

4. Haddizatında ait olduğu mahkemeye sevkediimek suretiyle ayrı neticeler tevlit edecek 
bulunan beraet veya (mahkûmiyet kararına bağlanması gereken hâdise, yukarda tafsil ve izah 
edildiği veçhile bâtıl bir karara raptedilmiştir. Bu suretle ait olduğu mahkemece mahkûmiyeti
ne karar verildiği takdirde (memnu haklarım' iadesi) gibi kanuni imkânlardan istifade etmek 
suretiyle medeni ve içtimai şahsiyetini iktisap edebilecek olan bir vatandaş bu imJkânıl»ardan 
mahrum bırakılmıştır. .Anayasanın 83 ncü maddesinde sarahatle ifade edilmiş bulunan bir hima
yenin selbedilmesine, ne Bakanlık Disiplin Kurulu', ne Danıştay ve ne de her hangi bir makam 
salahiyetli değildir. Büyük Meclis bu ıkabîl Anayasa ihlâllerine asla müsaade etmez. 

Bütün bu sebepler nazarı itibara alınarak mezkûr karanın Kamutayca tezekkürü ile butlanı
nın bir karar halinde beyanını dilemekteyim. 
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Dilçkçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğttiş. No. 0037 
Dilekçe Ko. No. 5645 ' ' -

K. K. No. 4-158 
Yüksek B; 

Çan&kk'ale Ortaokulu eski tabiiye yardımcı 
öğretmeni iken Öğrencilerden biriyle ıgayriahlâki 
münasebette bulunuş olduğu beyaniyle Millî 
Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulunca 788 sa
yılı Memurin Kanununun 33 ncü maddesine 
tevfikan Devlet memuriyetinden ihracına karar 
verilmiş olan Azmi Tankut hakkındaki bu tasar
ruf, o tarihte de kaza sıfat ve salâhiyetini ha
iz olmıyan Danıştay ikinci Dairesince tasdik 
edilmiştir. 

Hakkındaki ihraç kararının, tamamen indî 
ve hissî olup, hiçbir kanuni esbap ve delâile da
yanmadığını ve haddizatında masum bulun
duğunu daha evvel iddia ederek, Büyük Mecli
sinin atıfet ve merhametine sığınmış olan dilek
çinin iadei hukuk ettirilmesi yolundaki talebi, 
selef Dilekçe Komisyonunca, bir tesis mevzuu 
sayılarak işleme tâbi tutulmamıştır. 

Bu -baptaki^ karardan sonra, Büyük Meclise 
tekrar* baş vuran dilekçi Azmi Tankut, kendisi 
gibi yardımcı öğretmen olanların memur ol
mayıp müstahdem bulunduklarına dair Bakan
lık tarafından başka bir ilgiliye yazılan bir ya
zıyı yeni delil olarak ibraz ve bu yazıya göre 
de, hakkında Memurin Kanunu hükümlerinin 
uygulanmasında asla isabet ve mâdelet bu
lunmadığını iddia ile , ihraca mütaallik tasar
rufun ve buna matuf Danıştay ikinci Daire 
kararının kaldırılmasını istemiştir. 

Aynı Komisyonun, yani selef Dilekçe Ko
misyonunun bu talep üzerine verdiği karar da, 
meselenin evvelce tetkik edildiğine ve bu iti
barla tekrar incelenemiyeceğine mütedairdir. 

11 . VI . 1951 gün ve 13 sayılı Haftalık Cet
velle neşredilen 673 numaralı son karara Ordu 
Milletvekili Refet Aksoy tarafından süresi için
de itiraz edilmiş olması münasebetiyle bu işe el, 
koyan komisyonumuz, dilekçinin ibraz ve isti
nat ettiği mezkûr vesikanın yeni delil mahiye
tinde olduğunu ve içtüzükte de bu gibi delille
rin ibrazı halinde kabul edilmiyeceğini gösteren 
bir hükmün mevcut bulunmadığını ve bu itibar-

28 . IV . 1952 

ışkanlığa 

la rimumi hükümlerden istiane ile mezkûr vesi
kanın nazara alınması ve hâdisenin de yeni baş
tan incelenmesi gerekeceğini ve Danıştay 2 nci 
Daire kararlarının kanunen kazai vasfı haiz ol
mayıp idari mahiyette bulunmasından dolayı 
teşriî murakabeye tâbi tutulabileceğini ve di
lekçinin ileriye sürdüğü talebin bir tesis vücu
da getirmeyi istilzam eden hıısuslarlan olmama
sı hasebiyle de itiraza uğnyan selef komisyon 
kararının isabetsizliğini ekseriyetle kararlaştı
rarak, meselenin esasına geçmiş ve yeni delil 
olarak kabul edilen'mezkûr vesikanın hukuki 
ve kanuni mahiyetinin teyidi zımnında da, adı 
geçen Azmi Tankut'un memur veya müstahdem 
olup olmadığının, sicili bulunup • bulunmadığı
nın bir kere de Millî Eğitim Bakanlığından so-
sulmasını tensiple, mezkûr Bakanlığa bu yolda 
bir yazı yazmıştır. 

Alman 28 Şubat 1952 gün ve 30/20-5562 sa
yılı cevapta aynen: 

«Memur veya müstahdem, olup olmadığı ve
ya Bakanlığımızda sicili bulunup bulunmadığı 
sorulan Çanakkale Ortaokulu eski tabiiye yar
dımcı öğretmeni Azmi Tankut'un durumu aşa
ğıda arzedil mistir. 

2624 sayılı Kanun gereğince ücretle çalıştı
rılmış olan yardımcı öğretmenler, Memurin Ka
nununun 1 nci maddesinin ikinci fıkrası gere
ğince müstahdem durumda olup Bakanlığımız
da sicil dosyaları yoktur. Yalnız Zatişleri daire
sinde kayıtları ve tâyin, nakil, işe ,başlama ve 
ayrılma gibi muamelelerine ait hususi dosyala
rındaki muamele ve kararları vardır.» denil
mektedir.. 

Sözü geçen 788 sayılı Memurin Kanununun 
1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında müstahdem, 
Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin 
sicilinde mukayyet bulunmıyan ve memur, hu
kuk ve salâhiyetinden müstefit olmıyan kimse
dir, diye tavsif edilmektedir. 

Binaenaleyh Bakanlık cevabında da, mübrez 
vesika mündereçatını teyiden müstahdem oldu-
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ğu bildirilen ve mücerret bu bakımdan duru
munun, yukarıya alman 2 nci fıkranın çerçeve
si dâhilinde mütalâa edilmesinde kanuni ve vic
dani zaruret ve mecburiyet görülmüş olan Azmi 
Tankut hakkında, yalnız memurlara tatbiki ge
reken bir inzibati cezanın uygulanması ve bu 
baptaki Disiplin Kurulu kararının da Danıştay 
2 nci Dairesi tarafından onanmış bulunması, 
zikredilen kanun hükümleri ve müstakar ada
let kaideleri ile kabili telif olmadığı gibi, selef 
komisyonca bu hususta müttehaz karar da zatî 
hâdiseye ve bunun asli bünyesine tetabuk etme
mekte ve bu bakımdan niza ve ihtilâfı halleder 
mahiyette bulunmamaktadır. 

Yukarda gösterilen sebeplere binaen, Millî 
Eğitim Bakanlığı Disiplin Kurulunca dilekçi 
Azmi Tankut hakkında verilmiş olan 25 . IV . 
1940 tarih ve 128 numaralı kararla, işbu kara
rın tasdikini mutazammm bulunan 23 . I . 1942 
gün ve 223 sayılı Danıştay İkinci Daire ve varit 
görülen itiraz veçhile de bunun taallûk ettiği 
selef komisyon kararlarının kaldırılmanma ço
ğunlukla karar verilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyeti, Kamutayın Yüksek tasvibine su
nulmak üzere, işbu raporumuzla ve saygı ile 
arzedem. 
Dilekçe Ko. Başkanı Sözcü 

Maraş Çorum 
A. Ay temiz A, Başıbüyük 

'Kâtip 
Balıkesir 

Eski kararda ısrar 
edilmesi reyindeyim 

M. Iştın 
Bingöl 

M. N. Ökcuoğlu 
imzada bulunmadı 

Elâzığ 
11. Ali Yöney 

Gümüşane 
Eski kararda ısrar 
edilmesi reyindeyim 

C. Bay bur a 
Kayseri 

Y. Ziya Turgut 
Seyhan 

Eski kararda ısrar 
edilmesi reyindeyim 

$. Serçe 
Trabzon 

Eski kararda ısrar 
edilmesi reyindeyim 
• S. Esad Alper en 

Balıkesir 
A. Fahri îşeri 

Çanakkale 
. N. Kirişciöğlu 

Gazianteb 
Eski kararda ısrar 

edilmesi reyindeyim 
G.Kınoğlu 

İmlada bulunmadı 

Gümüşano 
Bu karara çekinserim 

A, K. Yarınca 

Malatoya 
A. özbey 

Tokad 
A. Gürhan 

Yozgad 
Y. Karslıoğlu 

* 
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S. SAYISI : 169 
Ankara eski Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Dilekçe Komis
yonunun 1 .XI .1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2424 sa
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko

misyonu raporu (4 /10) 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçe Komisyonunun 1 . XI .1949 tarihli vo 31 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2924/2718 
dilekçe numaralı ve 2424 sayılı Kararın Kamutaydc görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

30. XI. 1949 
Ankara Milletvekili 

-,-• -.. " • H.Ö. Bekata 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. vT'"*--. :r"'- . \ 
Dilekçe Komisyonu .. . * ..*.' 28 .IV. 1952 

Zat ve Kâğıtiş. No. 2924 -._.*-
Dilekçe Ko. No. 2718 -..:,«-.../ ... . ^ 1 " 

l K.'K. No. 4 -10 
Yüksek Başkanlığa 

Sadık Diri ve Halit Köprücü İnşaat Kollek-
tif Şirketinin Hazinedeki istihkakından % 3 
nispetinde ayrıca fevkalâde zam kesilmesi üze
rine, mezkûr şirket vekili Avukat Kemal Bi-
lâloğlu, Büyük Millet Meclisine müracaatla; 
zeyil mukavelelere göre yapılan inşaattan mü
tevellit istihkakların (Fevkalâde zamma) tâbi 
tutulmaması hakkında Maliye Bakanlığının bir 
tamimi mevcut olduğunu ve aynı durumdaki 
müvekkili şirketten de böyle bir zam alınma
mak lâzımgeleceğini beyan ve istihkaklarından 
kesilen mezkûr zammın iadesi hususunun karar 
altına alınmasını talep etmiştir. 

Maliye Bakanlığının evrak arasında bulu
nan bu baptaki cevabi yazısına nazaran, dilek
çinin zeyil mukavele diye vasıflandırdığı Söz
leşmenin, birincisinden ayrı ve müstakil mahi
yette bulunması hasebiyle, 4040 sayılı Kanunun 
kabul ettiği fevkalâde zamdan istisnasına im
kân olmadığına Sayıştay Dördüncü Dairesince 
karar verilmiş ve bu itibarla vâki talebin tervi

ci mümkün ve caiz bulunmamıştır. 
Selef komisyon, yukardaki cevabı teyit ve 

tekrar eden bakanlık mümessilini dinledikten 
ve Sayıştay Dördüncü Dairesinin bahis mevzuu 
kararını inceledikten sonra, istek hakkında 
bir işlem yapılmasına mahal olmadığına 27 . 1 . 
1949 tarihinde karar vermiştir. 

1 . X I . 1949 gün ve 31 saydı Haftalık Cet
velle neşredilen bu, 2424 numaralı Karara kar
şı, o tarihte Ankara Milletvekili olan Hıfzı 
Oğuz Bekata tarafından süresi içinde ve fakat 
sebep gösterilmeksizin itiraz edilmiştir. 

İşbu itiraz münasebetiyle hâdiseyi bütün te-
ferruatiyle yeni baştan inceliyen Komisyonu-
muzutı yaptığı bu tetkikat neticesine göre: di
lekçinin bahis mevzuu ettiği tamim, fevkalâde 
vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 4040 
sayılı Kanunun meriyetinden evvel akdedilmiş 
olan sözleşmelerin, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten sonra tadili halinde, ödenecek taah-



htit bedellerinden mezkûr kanunla yapılan fev
kalâde zammın kesilmemesi lüzumuna mütedair 
olup, hâdisedeki gibi müstakil mahiyeti haiz 
mukavelelere gam il değildir. 

Esasen bu cihet, kanununda birer hesap mah
kemesi oldukları gösterilen Sayıştay dairelerin
den biri, yani Dördüncüsü tarafından incelenmiş, 
ve yukarda «belirtildiği üzere kesin karara bağlan
mıştır. 

Bu duruma nazaran, aynı konu hakkında se
lef komisyonca ittihaz edilen mutaraınınbih ka
rar, Komisyonumuzca da doğru ve tamamen isa
betli gömldüğünden, bu karara matuf itirazın 
reddi icabetmektedîr. 

Keyfiyet, Yüksek Meclisin tasvibine sunulmak 

»zere, saygı ile arzolunm*. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı 
• ve bu rapor Sözcüsü 

TVÎaraş 
A. Aytemiz 

Elâzığ 
Hâmit Âli Yöney 

Gümüşane 
Cevdet Baybura 

Malatya 
A. özbay 
Trabzon 

S. E. Alper en 

Balıkesir 
A. F. l§eri 
Gazianteb 

O. Kmöğlu 
Kayeseri 

Y. Z. Turgut 
Maraş 

M. özsoy 
Urfa 

Ömer Cevheri 
İmzada bulunamadı 

Urfa 
E. K. Timur oğlu 

> ^ t ' " i r ' h ı 

(S. Sayısı: 169) 



S. SAYISI : 
Takip ve tahsiline imkân görülemiyen 1 239 992 lira 92 kuruşun 
terkin ve 10 978 lira 79 kuruşun affı hakkında Başbakanlık tez

keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3 /184) 

T.C. 
Başbakanlık 8. VI. 1951 

Muamelât "Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 76 - 852, 6/1858 . ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı 1050- sayılı Kanunun 133 neü maddesi gereğince 
terkinine Maliye Müşavere Komisyonunca karar verilen 1 239 992 lira 92 kuruşla aynı kanunun 
131 nci maddesine göre affı lâzımgelen 10 978 lira 79 kuruşa ait cetvelin gereği yapılmak yzcre 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

: . ' ; '" Başbakan 
. ~ A. Menderes 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
»Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/184 
Karar No. 65 

10 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından dolayı 
1050 sayılı Kanunun 133 ncü maddesi gereğince 
terkinine Maliye Müşavere Komisyonunca karar 
verilen 1 239 992 lira 92 kuruşla aynı kanunun 
131 nci maddesine göre affı lâzımgelen 10 978 
lira 79 kuruşa ait cetvelin gereği yapılmak üzere 
gönderildiğine dair 8 . 6 . 1951 tarihli ve 6/1858 
sayılı Başbakanlık tezkeresi eki bulunan cetvel 
ile birlikte komisyonumuza havale . edilmiş ol
makla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdü
rü hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca yapılan incelemeden ve Ba
kanlık temsilcisinin verdiği izahattan sonra ter
kini icabeden meblâğın muhteviyatı itibariyle 
çok eski yıllara ait alacaklar olduğu, alâkalıların 
tagayyüp etmiş, ölmüş veya kendilerinin ve ya
hut ölmüş olanların mirasçılarının hali acizde 
veya reddi miras etmiş bulunmaları ve bir kısmı 
hakkında da yapılan takibatın aleyhe neticelen
diği gibi muhtelif sebeplerle tahsiline imkân ol
madığı ve takiplerinden de bir fayda elde edile-
miyeceği anlaşılmış ve Maliye Müşavere Komis
yonunca 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 133 ncü maddesine tevfikan 1 239 992 li
ra 92 kuruşun terkinine ve muhasibin kasdi ol

maksızın kanunun yanlış anlaşılmış ve yahut ka
nunların yorumlanması sebebiyle husule gelmiş 
zimmet olan 10 978 liranın aynı kanunun 131 nci 
maddesine uyularak affına dair verilen karar ko
misyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Bilecik 

Gl. Y. tiresin 
Bursa 

K. Yılmaz 
Giresun 

M. Şener 
İzmir 

T. Gür erk 
Mardin 

R. Erten , 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Bolu 
î. Gülez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Gümüşane 
K. Yörükoğlu 
Kastamonu 

/ / . Türe 
Ordu 

R. Aksoy 

Kâtip 
Sivas 

II. hnre 
Aydın 

E. Menderes 
Bursa 

II. Şaman 
Diyarbakır 

Y. Azizoğlu 
İstanbul 

77. Hüsman 

Kırklareli 
,'§. Bakay 
Sinob 

S. Somuncııoğlu 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 



Mali Müşavere Komisyonunca 1050 sayıliû©&# Muhasebe Kanummun 

Sıra 
No. 

1 

2 
3 

4 

5 

Terkinine karar 
verilen paçanın 

miktarı 
Lira K. 

10 — 

17 03 
66 — 

5 — 

6 118 51 

Zimmetin nev3i 

Yolluk avansı 

» » 
Aile Kanımı 

Fazla mehuz 

Tohum bedeli 

11.-a 
• <î>-*d>&o 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
al

ın
dı

 

1935 

1935 
. 1933 

1926 

1334 

Borçlunun adı 

Katip Nazif 

Başçavuş Şahap 
22 kişi adına ka
yıtlı 

Faik 

Mehmet Kaptan ve 
Kefili İbrahim Et-
hem 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

As. Pos. 15411 Say-
manlığt 

» ' » 
» » 

Havza Malmd. 

istanbul Def. 

6 
7 

'8 
9 

10 

8 
29 

6 
27 

651 

12 
70 

97 
90 
63 

Aylık fazlası 
» » 

» » 
» i» 

» » 

1935 
1931 

1932 
1938 
1939 

ihsan 
Kadri Ekrem 

Ahmet Kuyulu 
Fahri ' 
Sait Oğan 

» » 
Ulaştırma Bak. 

» » 
istanbul Def. 
ist. Lv. Â. Say 

11 2 531 55 Zimmet 

12 62 67 Aylık fazlası 

1931 Ahmet tolun Bafra Malmd. 

1945 Ali Karagöz Merkez Saymanlığı 

13 

14 

465 32 Gümrük Resmi 

8 662 83 Satış bedeli ve faiz 

1929 Maksim Yadiz Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı Saymanlık 
(Md. 

1936 Borçluları meçhul İzmir Def. 

15 12 80Ö 93 1928 » Maraş Def. 

*»-<Vv 
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133 ncü maddesi gereğince terkinine karar verilen paralara ait cetveldir. 

T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan sürekli araştırmaya rağmen borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân 
. görülememiş ve kovuşturulmasmda Hazine menfaati memul olmamasına binaen zimmetin silin
mesine karar verilmiştir. 

» » » » » » » » » » 
1933 yılında 22 gedikli erbaşa aile zammı olarak verilen 66 liranın tahsili kovuşturulmuş ifie de 

hiç birisinin adresi tesbit edilememiş ve bundan sonra yapılacak kovuşturmadan da bir fayda 
memul olmamasına binaen zimmetin silinmesi zaruri görülmüştür. 

Tahsili hükme bağlanmış olan bu alacağın yapılan birçok araştırmaya rağmen borçlusu buluna
madığından tahsiline imkân görülememiştir. 

Sakıt Hüküınet zamanında Mehmet Kaptan tarafından nakli taahhüt edilen ve ziyaa uğratılan 
tohumluk bedeli olan bu, patanın borçlu ile kefilinden tahsiline hüküm alındığı, Mehmet Kap
tan'm durumu tesbit edilemediğinden ve kefilinin de hiçbir mal bırakmadan ölmesinden tah
siline imkân görülemediği gibi takip dosyasının da İstanbul Adalet binası yangının da yandığı, ilâ
mın asil veya sureti temin edilemediğinden yenilenme işleminin yapılamadığı anlaşılmış bundan 
sonra kovuşturulmasmda Hazine menfaati görülemediğinden zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur 

Yapılan sürekli araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisi ve malı olup olmadığının tesbit edilememesi hasebile tahsiline im

kân görülememiştir. 
Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebile tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Yapılan kovuşturmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. •" 
Emekli iken öğretmenliğe alman Sait Oğan'a 900 sayılı Kanun mucibince mebdei maaş verilmesi 

lâzımgelirken fevkmda aylık verilmesinden dolayı zimmete alınan bu paranın borçlunun hizmet mu
kabilinde aylık aldığını ileri sürerek ödemekten imtina etmesi ve Danıştayea ittihaz olunan içtihat 
kararile de bu kabîl sarfiyatın istirdadının doğru bulunmadığının karar altına alınmış olması hase
bile tahsiline imkân görülememiştir. 

Mülga Eytam Sandığından devrolunan bu paranın borçludan tahsili için yapılan icra takibinin 
Hazine aleyhinde neticelenmesi hasebile tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş-
turulmasından 4353 sayılı Kanun mucibince vazgeçildiğinden kaydının silinmesi zaruri bulunmuş
tur. 

1929 yılında yurda ithal edilen pirinçten noksan alınan Gümrük Resminden doğma bu alaca
ğın borçlunun hiçbir, mal bırakmadan ölmesi, vârisinin haczedilecek malı olmaması hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir. 

Satış bedeli ve faizi olarak 1936 yılından beri hesaplarda devredegelmekte olan bu paranın 
müstenidi hiçbir belge olmadığmdan müfredatiyle kimlere ait olduğunun tesbit edilememesi hase
biyle tahsiline imkân görülememiş ve bundan sonra kovuşturulmasmda bir fayda bulunmadığından 
kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

1928 yılından beri hesaplarda devredegelen bu paranın müstenidi belgenin yanmış olması hase
biyle müfredatiyle kimlere ait olduğu tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görüleme
miştir. 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Bira miktarı 
No. Lira K. 

16 

Zimmetin nev'i 

16 306 08 Emlâk satış bedeli 

! irs 
H ı-t 

Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

Meçhul Borçluları meçhul Kırklareli Def. 

17 
18 
19 
20 
2i : 

1 639 
151 

1 
13 

5 366 

24 
89 
50 

''— 
52 

İhale aşarı 
Taviz 
Ücret fazlası 
Eşya bedeli. 
Zimmet 

22 1 400 » • 

1946 Şivekâr 
1944 Mehmet Kanıöz 
1338 Mehmet Çeliker 

1943 Mahmut Kaya 

Vezirköprü Malmd. 
Çanakkale Def. 
İstanbul Def. 
D. D. Y. Gn. Md. 
Merkez Saymanlığı 

Ulaştırma Bak. 

23 
24-v---: 
•25' -

26: 

27. 

28 : 

29 

30 
•31 

'• r - •* - • 

54 
21 

150 

':• 8 

o 

180 

198 

6' 
• 60 

90 
93 
__ 

87 

79 

_ 

96 

20 

Fazla melmz 
» » 

Avans 

Aylık fazlası 

Hasılat hesabından 

Avarya bedeli 

Aylık fazlası 

Aylık fazlası 
Gasp ' • • " . ' ' 

32 

33 

3ift;-^ 
35 : 

22 

' 1 1 5 

25 
£01 

20 Tabam 

— Avans 

11 Çizme 
10 Tahsil' 

m ve ka^ 

bedeli 
masrafı 

1938 Şakir Ziya'Karaçay Hazine Say. 
1931 Hikmet " Şile Malmd. 
1939 Şevki Sezen Hafik Malmd. 

1939 Sadık Afyon Def. 

1942 Ali Fahri Öner D. D. Y. Gn. Md. 

1929 Hüseyin ve Salih İstanbul Def. 

1939 Riza Akyalçm İst. Lv. Â. Say. 

1931 Şaban İhsan Ulaştırma Bak. 
1931 Şaki Salih ve arka- » » 

daşları ; 

Tevfik 
1937 Necip D. D. Y. Gn. Md. 

v 

1946 Emin Bayer » » 
1941- İsmail Hakkı Ay- İst. Sıh. Mücs. Say. 
1943 berk 
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Çok eski yıllardan beri hesaplarda devren gelmekte olan ve tahakkuk tarihi bilinemiyen bu 
paranın müstenidi hiçbir belge elde edilemediğinden müfredatiyle kimlere ait olduğunun tesbit 
edilememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

» » » :» » » » » » » . 
» » » » » » » » » » 

Borçlunun adresinin tesbit edile'memesinden tahsiline imkân görülememiştir. ^ 
» » » » » » » \ » » » 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. 

İslahiye P. T. T. Merkezince Şef Mahmut Kaya tarafından zimmete geçirilmiş olmasından*he
saplara alman bu paranın adı geçenin yapılan yargılama sonunda zimmet ve ihtilas suçu sabit ol
madığından beraetine karar verilmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yolluk avansı olarak verilen bu paraya ait mahsup evrakının kaybolması ve Şevki Sezenin ölü

müne binaen yenisinin tedarikine imkân görülememesi hasabiyle borç kaydı kapatılamamış ve tahsili
ne mahal olmaması bakımından kaydının silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Borçlunun durumunun, malı ve vârisi olup olmadığının tesbit edilmemesi ve dosyasının da yan
mış olması hasabiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi ve 7 yaşındaki kızına başkalarının bakması hasabiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçluların durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasın-
dan vazgeçilmiştir. 

Borçlunun zaman aşımı ileri sürerek borcunu ödememesi, zaman aşımına uğratılmasmda ve sar
fiyatın icrasında memurların kusurları görülemediğinden 4353 sayılı Kanun gereğince haklarında 
kovuşturma yapılmasından vazgeçilmesi hasabiyle zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Şaki Salih ve arkadaşlarının 1931 yılında postadan gasbettikleri paradan bir kısmının tahsiline 

gıyaben hüküm alınmış ise de işbu 60 liranın hükme bağlattırılamadiğı, aradan 17 yıldan fazla bir 
süre geçmiş olması hasebiyle kovuşturulmasmda bir faide' görülemediği cihetle zimmetin silinme
si zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun adresinin tesbitine imkân görülememesinden tahsil edilememiştir. 

Yolluk avansı olarak verilen bu paraya ait mahsup evrakı Necip tarafından verilmiş ise de zi-
yaa uğratıldığından mahsup işleminin yapılamadığı ve adı geçenin ölmesi hasebiyle yenisinin te
darikine de imkân görülemediği cihetle zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Yatılı Tıp Talebe Yurdu öğrencilerinden ismail Hakkı Âyberkin sınavda kazanamamasından 

yurttan çıkarılması üzerine tahakkuk eden yurt masrafının hükmen tahsili cihetine* gidildiği, Ha
zine lehinde alman hükmün Yargıtayca bozulduğu, yapılan incelemede adı geçenin sınavı kazana-
mamasının sıhhi sebeplerden ileri geldiğinin tevsik edilmiş olması ve bağıt hükümlerine tevfikan 
yurt masrafının aranılamıyacağı neticesine varılarak yargılamanın devamında Hazine menfaati gö-
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

"9 -S-d 
.s p 

İ <*-§ i »̂ s Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

36 

37 

38 
.39 
40 

41 

42 

29 23 Aylık fazlası 

1 222 43 Taviz 

12 90 Ayllfe fazlası 
13 17 » » 
32 45 » » 

16 29 Avans 

50 16 Aylık fazlası 

1943 Nurettin Korman Merkez Saymanlığı 

1340 192 mükellef adına İstanbul Def. 
kayıtlı 

1943 
1931 
1941 

Fethi Erbil 
Hamdi 
Vahdettin Bağatur 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

1940 Fatma Birol Samsun Def. 

1939 Suphi Üşenmez .İstanbul Def. 

43 

44 

45 

46 
47; 

48 

45 , 75 Ziyaa uğrıyan pul ve 
para 

131 87 Avans 

183 29 İdare hesabından 

24 17 Aylık fazlası 
23 60 Zimmet 

1 416 64 » 

1946 Eahmi Erdegül 

1934 Cevdet Erkmen 

1937- Hasan Basri 
1929 

1944 Abdullah Tümer 
1936 Emin''Dalkıran 

1929 Naşit-

Ulaştırma Bak. 

İst. Lv. Â. Say 

Havza Malmd. 

Merkez Say mani iğ ı 
Havza Malmd. 

Emin önü Malmd. 

49 

50 
51 

82 16 » 

22 63 Ücret fazlası 
42 92 fazla mehuz 

1932 'Satıg memuru Ah- Gümrük ve Te. Ba. 
met 

1938 Nuri Ergin D. D. Y. Gn. Md. 
1935 Emin Günay İstanbul Def. 

52 11446 70 Ayniyat fazlası 

53 19 51 Aylık fazlası 
54 6 19 Ücret fazlası 

1934- İaşe Subayı Esat 
1939 "Ergun 

1939 Tevfik Altay 
1940 Mürüvet Korman 

Merkez' Saymanlığı 

İstanbul î)ef. 

(•Ş. Bayisi t-170) 
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rülememesi hasebiyle kovuşturmadan 4353 sayılı Kammun 28 nci maddesi mucibince vazgeçildiği 
anlaşıldığından zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun, durumunun tosfoit edilememesi ve kovuşturulması nd a 4353 sayılı Kanun gereğince 
vazgeçilmesi hasebiyle zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Çatalca Malsandığı hesaplarında 1340 ve daha evvelki yıllardan devren gelen ve 192 mükelleften 
aranılan bu paranın borçluların,- durumlarının tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş
tir. 

Borçlunun bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, veresesi ve hiç bir malı olmaması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Yapılan araştırmaya' rağm'en borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuştu-

ruimasmdan vazgeçilmiştir. 
Zelzele avansı olarak verilen bu paranın borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsil olunama

mıştır. 
900 sayılı Kanuna aykırı olarak mebdei maaş fevkinde aylık verilmesinden doğma bu alacağın 

istihdamın akdi bir mahiyette bulunması ve, hükmen tahsili imkânı görülememesinden kovuşturul-
masmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle zimmetin, silinmesi zaruri bulunmuştur. 

1946 yılında vukuagelen Manavgat P. T. T. binası yangınında ziyaa uğrıyan. pul ve paradan doğ
ma. bu alacağın kaybolma içinde Müdür Vekili Rahminin kusuru görülmediğinden tahsil edilememiş
tir. • ' . 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun dununu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân, görüleme
miş ve kovuşturulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. . 

Bu alacağın tahsiline, borçlunun gıyabında hüküm alınmış ise de gerek borçlu gerek vârisinin du
rumları tesbit edilemediğinden, hükmün infazına imkân görülememiş ve kovuşturmadan 4353 sayılı 
Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Borçlunun, hiçbir mal bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş-

turulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 
Bayazrt P. T. T. Merkez Müdürü iken zimmetine 1830 lira 95 kuruş geçiren Naşit'in 1416 lira 

64 lcuruş bakiye borcunun adı geçenin hiç bir mal bıralonadan ölmesi, vârisinin kimler olduğunun 
tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» » » » » » » » » 
Yapılan sürekli araştırma sonunda borçlu bulunarak alacağın, tahsiline tevessül edilmiş ve fakat 

borçlu zaman aşımı ileri sürerek ödememiştir. Zaman, aşımına uğram asıda memurların kusurları gö
rülemediğinden kaydinin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Mardin Askerî Hastanesinin 1934 - 1939 yılları ayniyat hesabından dolayı iaşe Subayı Üsteğ
men Esat Ergun'e borç çıkarılan bu paranın adı geçenin 1940 yılında Bakırköy Akıl Hastanesinde 
ölmesi, malı ve varisi olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun Ölmesi, vârisinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme

miştir. 
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Terkinine karar 
verilen, paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

55 

56 

Zimmetin nev i 

1 70 Mahkeme masrafı 

475 19 Gelir noksanı 

•I 1. 
1 ^ 

N >• 03 

§'f 

Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

1933- Nuriye ve Şahver İzmir .Def. 
1934 
1928- Borçluları meçhul Gümrük ve Te. Ba. 
1929 Saymanlık Md. 

57 

58 
59 
60 

61 
62 

63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 

16 40 Avans 

43 44 Aylık fazlası 
26 38 Avans 
47 35 Eşya ve malzeme bedeli 

22 23 Aylık fazlası 
712" 72 Zimmet 

22 25 'Aylık fazlası 
6 08 » ^ » 

25 — » » 
15 — » » 

7 17 Eşya bedeli 
27 87 Aylık fazlası 

200 52 Avans 

1.940 

1928 
1926 
1938 

1932 
1335 

1931 
1940 
1936 
1933 
1943 
1942 

1944-
1945 

Mehmet Şahin Ata-
' lay 
Server 
İsmail Hakkı 
Fehmi 

Seyit 
Gişe memuru Ah
met Memduh 
Hasan •ismail 
Zeynel Abidin 
Mehmet 
Nafiz '. . . 
Ömer Erciyeş 
Fikrek Aktürk 

Fahri Damar 

Orman Genel Md 
Saymanlık Md. 
Ulaştırma Bak. 

» > 
. Haydarpaşa Güm. 
Saymanlığı 
Ulaştırma Bak. 

» -„ » • 

» • » 
Eminönü Malmd. 
Ulaştırma Bak. 

» » 
D. D. Y. Gn. Md. 
Ulaştırma Bak. 

Ermenek Malmd. 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

8 

133 

79 

87 

387. 

59 176. 

— 

48 

65 

75 

86 

— 

» 

Zimmet 

Borçlanma 

İhale aşarı 

Aylık fazlası 

Gasp 

1940 

1930 

1932-
1933 

130 -
1306 
1928-
1935 
1927 

Ahmet Şemsi Gün- D. D. Y. Gri. Md. 
er. • 
Mehmet Ali Gümrük ve Te. Bk. 

Borçluları meçhul Bursa Def. 

Andıraki, Hariton Mut Malmd. 
ve Mehmet 
Fatma Nevnigâr Bursa Def. 

Eşkiya, Koko, Şem- Ulaştırma Bak. 
so, Ramo ve Reyso 
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Borçluların durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
. ' ' • • ' • • • ; ; • • ' ' -,'••••* - ^ : ; : * v i > g t 

Kaldırılan Galata Gümrüğünce 1928 - 1929 yıllarında muameleleri yapılan 11 aded beyanna
meden noksan Gümrük resmi alınmış olduğundan dolayı hesaplara geçirilen 475 lira 19 kuruşun 
müstenidi beyannamelerin yapılan araştırmaya rağmen elde edilememesi hasebiyle mükelleflcriyle 
noksan tahakkuku yapan memurların kimler olduklarının tâyin ve tesbit edilememesinden tahsili
ne imkân görülememiş ve 20 yıl evveline ait bir işlem bulunması bakımından bundan sonra ko-
vuşturulmasmda da bir fayda olmadığından zim metin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Zelzele avansı olarak verilen paradan bakiye kalan bu alacağın yapılan araştırmaya rağmen 
borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. • * • . 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
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& 
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s> 
» 

göl 
memiştir. „ . ' 

Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ve borca batık olarak öldüğünün, hizmet süresinin azlığı 
hasebiyle yetimlerine 275 şer lira verilmek suretiyle ilişiklerinin kesildiğinin ve 7 yetimine halk tara
fından bakıldığının tevsik edilmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve yetimler de mirası red
dettiklerinden zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

• Borçlunun hiç bir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiştir. 

Karacabey Malsandığmca 1932 - 1933 yıllarında borçlanma adiyle hesaplara tahakkuk kaydedilen 
bu paranın müfredatı ve kimlere ait olduğu tesbit edilemediğinden ve müstenidi hiç bir belge de bu
lunmadığından tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Borçlulardan ikisinin kayıp kişilerden olması ve Mehmet'in durumunun tesbit edilememesi hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir. «: 

Borçlunun ölmesi malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

1927 yılında Garzan ile Siird arasında soyulan postadan gasp edilen bu paranın eşkiyanm hapis
haneden kaçarlarken yapılan müsademe sırasında öldürülmeleri ve hiç birisinin malı ve vârisi olma
dığının tesbit edilmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 4454 
sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 
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Sıra 
No. 

76 

77 

78 

79 

80 

81 
82 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

50 11 

118 30 

10 26 

6 205 40 

7 751 74 

38 68 
53 18 

Zimmetin nev'i 

Aylık fazlası 

îdare hesabından 

Avans 

İhale aşarı 

Zimmet 

Aylık fazlası 
Avans 

ı 
vu

ku
u 

la
pl

ar
a 

ta
rih

 

Zi
m

m
et

iı 
ve

ya
 h

es
 

i 
al

ın
dı

ğı
 

1942 

1929 J 

1926 

'Meçhul 

1336 

1928 
1939 

Borçlunun adı 

Mustafa Kemal 

Abdullah 

Mustafa 

Meçhul 

Mefsuh Boğaziçi 
Şirketi 

Hediye Güner 
Ahmet Selim 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İstanbul''Def. 

Seyhan Def. 

Havza Malmd. 

Bolu Def. 

İstanbul Def. 

Ulaştırma Bak. 
Merkez Saymanlığı • 

83 16 — İstikraz 1931 Yorgi Veledi îstil Havza Malmd. 

84 
85 

86 

•17 90 Aylık fazlası 
436 35 Mahkeme masraf ı 

69 Satış bedeli 

1930 Mehmet Ali Osmancık Malmd. 
1936 88 şahıs adına ka- Bursa Def. 

yıtlı 
1941 Borçlusu meçhul Tokad Def. 

87 

88 ' 
89 

90 
91 

92 
93 

95 

95 

12 

12 
13 

4 
12 

35 
55 

4 231 

20 

54 

32 
55 

89 
90 

37 
— 

10 

99 

Aylık fazlası 

» » 
» » 

» s> 
Enkaz bedeli 

Aylık fazlası / 
» s> 

İhale aşarı 

Aylık fazlası 

1937 

1937 
1938 

1937 
1337 

1940 
1931 

1302-
1338 

1931 

Fenni Şarıl 

Muhittin Nart 
Adnan Atakan 

Kemal 
Salih 

Ömer Koçer 
Celâl 

Borçluları meçhul 
ve mütegayyip eş
has 
Sabri Turgal 

İstanbul Def. 

» .» 
Merkez Saymanlığı 

İstanbul Def. 
X» »'; :' 

Ulaştırma Bak. 
Darphane vo Damga 
Matbaası Md. 
Afyon Def. 

Merkez Saymanlığı 

( S. Sayısı: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuştu-
rulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığı gibi vârisi ve malı olup olmadığı da tesbit edi
lemediğinden tahsiline imkân görülememiş ve kovuş burulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vaz
geçilmiştir. 

1926 yılında hükme bağlanan bu alacağın borçlunun ölmesi, veresesinin zaman aşımı ileri sürmesi 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve aynı sebeplerle müsebbip da aranamadığmdan zimmetin 
silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Düzce Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu paranın müstenidi hiç bir 
belge elde edilemediğinden borçlulariyle tahakkuk tarihleri tesbit edilemediğinden tahsiline mahal 
ve imkân görülememiştir. 

Sakıt Hükümet zamanında Boğaziçi Şirketi namına tahakkuk ettirilmiş olan bu alacağın şirke
tin dağıtılmış olması, malı ve mümessilleri bulunamaması hasebiyle tahsiline mahal ve im
kân görülememiştir. f-

Borçlunun çok fakir olması ve hiçbir iş görmemesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Bu paraya ait mahsup evrakı 1939 yılında alınmış ve Sayıştayca da görülmüş ise de zıyaa uğ

ratıldığından ve yenisinin tedarikine de imkân bulunamadığından mahsup işleminin yapılamadı
ğı anlaşılmış, tahsiline mahal olmaması bakımından silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Mülga Eytam Sandığından müdevver bu alacağın borçlunun gayıp kişilerden olması hasebiyle 
tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Karacabey Malsandığı gelir hesabında kayıtlı ve mahkeme masrafından doğma bu paranın 

borçluların durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Erbaa Malsandığı hesaplarında satış bedeli olarak kayıtlı bu paranın müstenidi belgenin Hü

kümet konağı yangınında yanması hasebiyle kimlere ait olduğu tesbit edilemediğinden talısilino 
mahal ve imkân görülememiştir. 

Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması, çocuklarına Kızılayca yardım edilmesi hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuştu-

rulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 
» » s> » » » » s> » * 

Beyoğlu Malsandığı hesabında kayıtlı bu paranın borçlunun ölmesi, veresesinin ve malı olup 
olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş-

turulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 
Sandıklı Malsandığı hesabında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu paradan 2 958 lira 52 kuru

şunun kimlere ait olduğunun tesbit edilememesinden, 1 272 lira 58 kuruşunun da mütegayyip eş
hasa ait bulunmasından dolayı tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. * ~-

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

(S . Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

96 

Zimmetin nev'i 

2 876 39 Gasp 

97 42 — Avans 

98 89 66 » 

S 
I 1 «fH 

O) rCÎ JbC 

Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

1934 Mahmut, Ali Müh- Ulaştırma Bak. 
tedi Hasan 

1926 Bedri Saffet ' . * » 

1936 Paris Büyükelçiliği Hazinp Genel Md. 

99 

100 

101 

102 

103 
104 

112 06 Muhtelif 

21 48 Aylık fazlası 

67 72 » » 

1929- 14 §ahıs adına ka- D. D. Y. Gn. Md. 
1931 yıtlı 
1932 Enver Ulaştırma Bak. 

1933- Şükrü, İhsan, Hu- Kuşadası Mâlmd. 
1941 lûsi, Haydan ve 

Raif 

30 

40 
21 

— Usulsüz sarfiyat 

'86 Avans 
68 Aylık fazlası. 

1.930 

1928 
1930 

Borçlusu meçhul 

Abdürrahim 
Mustafa llhami 

Erzurum Def. 

D. D. Y. Gn. Md 
Ulaştırma Bak. 

105 
106 
107 
108 
109 
110 

111 

112 

08 06 Ayni yardım fazlası 
04 30 Avans 
46 81 Aylık fazlası 
03 50 Avans 
44 91 Aylık fazlası 

138 18 İhtilas 

1 171 38 Avans 

175 11 Mahkeme masrafı 

1947 Hüseyin Akbulut 
1937 Halil Solmazer 
1931 Ahmet Safi 
1934 Ahmet 
1941 Fuat 
1326 Ambar memuru 

Hakkı 

1926 Keşfiyat İnşaat 
Türk Anonim 
Şirketi 

1335 Halit 

D. D. Y. Gn. Md. 

• ot». '. * 
İstanbul Def. 

Erzurum Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 

Erzurum Def. 

113 42 423 46 -Su bedeli ve zammı 1336- Muhtelif eşhas 
1932 

Konya Ovası Sulama 
İdaresi Sayman. 

(S. Sayısı: 170) 
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Terkin kararının özeti 

1928 yılında Adıyaman'dan Besni'ye giden postadan gasbedilen bu paranın tahsiline hüküıu 
alınmış isede borçlulardan Mahmut, Ali ve Muhtedi'nin ölmesi malları ve vârisleri olmaması Ha
san'in da çok fakir bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun ve karısının hiçbir mal bırakmadan Ölmeleri, çocuklarının başkaları tarafından maişet
lerinin temin edilmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. ; j ^ ^ ^ j 

Bu para mülga Matbuat Genel Müdürlüğü ve Talebe Cemiyeti namına alman bir eserin bedeli 
olarak sarfedilmiş ise de mahsup belgesi ziyaa uğradığından ve yenisinin tedarikine imkân görüle-
memesinden mahsup edilememiştir. 
:• Yapılan araştırmaya rağmen borçluların durumları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görü
lememiştir. 

Borçlunun mal bırakmadan ölmesi, vârisine belediyece yardım edilmesi hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiştir. 

Şükrü ve Hulusi'nin borçlarını inkâr etmeleri ve alacağın tevsik edilememesi ve diğer üç borçlunun 
yapılan araştırmaya rağmen gerek kendilerinin gerek vârislerinin durumlarının tesbit olunama
ması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vaz
geçilmiştir. 

Mülga' Erzurum Tuz «Tekel idaresince 1930 yılında idare binası için sarfedilen ve zimmete alı
nan bu paranın borçlusunun kim olduğu ve neden dolayı zimete alındığı tesbit edilemediğinden tah
siline mahal ve imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, dosyasının Adalet binası yangınında yanması hase

biyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 4454 sayılı Kanun gereğince vazgeçil
miştir. -

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememişirt. 
» » $ • » ' » • » s> • » » • » ' 

» » •» % » $ » » 9 & 

» '» » . » ' •, »- » '» % » » 
Mülga Erzurum Tuz Tekel İdaresinden devredilen ve 1326 yılında ihtilas olunan bu paranın 

borçlunun durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasın 
dan 4353 sayılı Kanım gereğince vazgeçilmiştir. 

Mülga Ankara - Kayseri hattı İnşaat Müdürlüğünce sipariş edilen sinyal bedeli olarak keşfiyat 
ve inşaat şirketine verilen bu avansın neden dolayı mahsubunun yapılamadığı ve sinyalin alınıp alın
madığı tesbit edilemediği gibi borçlu şirketin de böyle bir zimmetleri olmadığını ileri sürerek ve 
zaman aşımı definde bulunarak parayı ödememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Erzurum mülga Tuz Tekel İdaresinden devredilen bu alacağın borçlunun başka suçundan do
layı idam edilmiş olması, veresesinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

Konya Ovası Sulama İdaresi Saymanlığı hesaplarında kayıtlı 1336 ilâ 1932 yıllarına ait su 
parası ile % 20 zammından doğma bu paranın birçok köy halkına ait olduğu, yüzlerce kalemden 
ibaret bulunan bu alacağın borçluların durumları 'tesbit edilemediğinden tahsil olunamadığı anla
şılmış, çok eski yıllara ait olması bakımından bundan sonra kovuşturulmasmda Hazine menfaati 
görülemediği cihetle kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

(S . Sayısı ; 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

114 

115 

116 

Zimmetin nev'i 

57 15 Faiz 

503 61 Teçhizat bedeli 

149 50 Usulsüz sarfiyat 

•4-» 

«s S 
O) 

• IH a» _d Borçlunun adı 

1931 Kemalettin 

1931- Beş şahıs adına 
1932 kayıtlı 
1930 Ağa memlehası 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Kızılcahamam Mal-
ınüdürlüğü 
Sungurlu Malmüd. 

Erzurum Def. 

117 
118 

03 
1 699 

Eşya bedeli 
Teftiş masrafı 

1942 Halil Polat 
1929- Asım Bursalı 
1931 

D. D. Y. Gn. Md. 
Gelir Say. 

119 

),•*>•* JÇi'f,/* 

1 363 83 İdare hesabından. 1937 Sayman Şevket, Fe- Diyarbakır Def. 
rizcan, Şeref Akın
cı, Salim AkyoljRa-
sim Sönmez 

120 

121 

18 60 Mektup bedeli 

56 60 Zimmet 

1927 Salâhattin , Ulaştırma Bak. 

1927 Muhlis memlahası Erzurum Def. 

122 

123 
124 
125 

126 

127 

128 
129 

29 40 Yolluk avansı 1931 
,1 

106 44 Aylık fazlası 1940 
19 11 » > 1935 
09 — Noksan kesinti 1928 

22 60 Kefalet parası 1334 

04 60 Kıymetli evrak bedeli 1937 

81 92 Yolluk avansı 1932 
196 97 Usulsüz sarfiyat 1336 

Tahsin İstanbul Def. 

Emine Geldigeçti Yozgad Def. 
Mithat Ulaştırma Bak. 
Mustafa ve Btakkı İstanbul Def. 

Ahmet Tekin 

Cemil 

Eleşkirt Malmd. 

Konya Def. 

Halil Sıtkı Seyhan Def. 
Dersimli Mustafa Erzurum Def. 
ve arkadaşları 

( S. Sayısı: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Mülga Eytam Sandığından devredilen bu paranın tahsili kovuşturulmuş ise de borçlu borcu
nu ödemekten imtina ettiğinden yapılan kovuşturma neticesiz kalmıştır. 

Bu para borçluların ölmesi, varisleriyle malı olup olmadığının tesbit edilememesinden tahsil 
olunamamıştır. ' "~ 

1930 yılında mülga Tuz Tekel İdaresince ödeneksiz olarak sarfedilmiş olmasından hesaplara 
alınan bu paramri hiçbir belgesi bulunmaması hasebiyle mahsup veya tahsiline imkân görüleme
miştir. , ; 

Borçlunun durumunun tesbitine imkân görülememesinden tahsil edilememiştir. 
Orman mütaahhidi Asım Bursalı'dan teftiş masrafı olarak aranılan bu parayı borçlunun taah

hüdünü yerine getirerek teminatının dahi reddedilmiş olduğunu ileri sürerek ödemekten imtina 
etmesi ve esasen adı geçenden 1928-1930 yılları için aranılan memur ücretleri dolayısiyle açıl
mış olan diğer bir dâva sonunda da mütaahhidin Ibu işten dolayı üzerine aldığı yüklenmeyi yap
tığı tesbit olunarak malları üzerine konulmuş olan ipoteğin kaldırılmasına karar verilmiş bulun
ması hasebiyle bu para hakkında yapılacak kovuşturmadan bir faide göralememesine binaen kay
dının silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Diyarbakır Malsandığmca 1937 yılında Hazineye irat kaydedilen, muhtelif eşhas ve eratın ema
netten reddolunan istihkakları' olup mukabil makbuzları ve belgesi ibraz olunamadığmdan dolayı Sa-
yıştayca zimmet çıkarılan bu paralardan Hazineyo irsalât kaydedilen miktar için vesaik temin 
edilmiş ise de 2514 sayılı Kanunun 57 nci maddesi mucibince zaman aşımı süresi dolduğundan iadei 
muhakeme yolîle tazmin hükmünün kaldırılmasına imkân görülemediği ve emanetten reddiyat sure
tiyle tediye olunan paraların da istihkak sahiplerine-' ödendiği anlaşıldığından ve bu sebeple tahsiline 
mahal bulunmadığından terkini cihetine gidilmiştir. 

1927 yılında ziyaa uğrayan mektup bedelinden doğma bu alacağın borçlunun durumu tesbit edile
mediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 

1927 yılında Muhlis Memlâhasmca sarfedilen bu paranın Erzurum Tuz Tekel İdaresinin lağvi 
üzerine malsandığına devredildiği, müstenidi hiçbir belge olmadığından zimmete alınması sebebi 
bilinemediği cihetle kovuşturulmasma ve tahsiline imkân bulunamamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiş ve kovuşturmasından 
4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve inıkân görülememiştir. 
Borçlunun-durumu ve malı olup olmadığı,tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçluların durumları tesbit edilemediğinden ve Sayıştayca da zimmet çıkarılmamış olmasına 

binaen tahsiline imkân görülememiştir. 
1334 yılında tahakkuk eden bu parayı borçlunun ödemekten imtina etmesi ve alacağı tevsik 

eder belge de olmaması hasebile tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi vârisinin durumunun tesbit edilememesi hasebile tahsiline imkân görüleme

miştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Müîga Erzurum Tuz Tekel İdaresinden devredilen bu alacağın gasıp Mustafa ve arkadaşların

dan tahsili kovuşturulmuş ise de borçluların duyumları tesbit edilemediğinden tahsil olunamamıştır. 

(S.. Sayısı: 170) 
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Sıra 
No. 

130 
131 
132 
133 
134 
135 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

10 — 
34 75 

. 61 .66 
06 — 
49 24 

7 050 — 

Zimmetin nev'i 

Usulsüz sarfiyat 
Fazla mehuz 
Ücret fazlası 
Avans 
Eşya bedeli 
Komiserlik ücreti 

et
in

 v
uk

u 
he

sa
pl

ar
a 

ğı
 t

ar
ih

 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
i 

al
ın

dı
 

1931 
1940 
1943 
1940 
1945 
1929-
1933 

Borçlunun adı 

Avni Bezel-
Naci Çınar 
Saime 
Übeyde Özdemir 
Nazmi ve Hidayet 
Manganez Madeni 
Türk Anonim Şir, 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Osmaniye Malmd. 
D. D. Y. Gn. Md. 

> » 
» » 
» » 

Gelir Saymanlığı . 

136 

137 
138 

139 
140 
141 

40 

• - ı 

58 

30. 
50 

6 084 

86 
80 

11 
31 

Memur ücreti 

Usulsüz sarfiyat 
» . » • • 

Avans 
Aylık fazlası 
Gümrük Resmi 

1929-
1931 

1927 
1928 

1934 
1944 
1341 

Mütaahhits Mehmet 
Arif 

Cemal 
Kemal 

Faruk 
Melâhat Dikmen 
Misel Dzeran ve 
kefili Bohor 

» » 

Erzurum Del 
> •» 

Ordu Def. 
Üsküdar Malmd. 
Gümrük ve Te. Bak 
Saymanlık Md. 

142 12 97 Fazla melıuz 

143 100 — Tazminat 
144 6 70 Çamaşır bedeli 
145 . ... , 1 17 Eşya bedeli 
146 . 30 -r-r Ayni yardım 
147 2 058 54 Avans 

» 

1938 İsmail Hakkı Yıl- D. D. Y. Gn. Md. 
maz 

1944 Sabit Eren 
1931 Süleyman 
1944 Muharrem Gürcü 
1946 Bülent Tekin 
1929 Mehmet Emin 

• * • 

Antalya Def. 

148 
149 ' 

150 . 

10 
1 820 

. 258 

50 
44 

98 

Bidon bedeli 
İhale aşarı 

Zimmet 

1947 Hayri Akdoğan 
1338 Ömer Lûtfi 

D. D. Y. Gn, Md. 
Karacabey Malmd. 

1926 , Tahsildar Mustafa Artova Malmd. 

( Ş , Sayısı: 170) 



T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunanı adığmdan tahsiline imkân görülememiştir. 
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1929 ilâ 1933 yılları için Manganez madeni şirketi namına tahakkuk eden komiser ücretinden 
bakiye kalan bu alacağın şirketin tasfiye edilmiş olması, tasfiyeye memur. Haydar ismindeki şah
sın da yapılan araştırmıya rağmen adresinin tesbit edilememesi,, bu durum karşısında alacağın hük
men tahsilinin kovuşturulmasında Hazine menfaati görülememesi hasebiyle kaydının silinmesi ci
hetine gidilmiştir. 

Atfun Ormanı Mutaahhidi Mehmet Ariften aranılan bu paranın adı geçenin ölmesi, malları
nın iflâs masasmca tasfiye edilmiş olması, elde bu alacağı tevsik eder ilâm bulunmadığından bu 
miktarın da tereke düyun defterine kaydettirilemeınesi hasebiyle kaydının silinmesi zaruri gö
rülmüştür. 

Mülga Tuz Tekel İdaresine devredilen bu alacak borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Mülga Tuz Tekel İdaresine devredilen bu alacak borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tah

sil olunamamış ve müstenidi belge de bulunamadığından kaydının silinmesi zaruri görülmüştür. 
Yapılan araştırmıya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememştir. 

» » » > » » » » » » 
1341 yılında muvakkat kabul suretiyle yurda sokulan ve belli süre içinde ihraç edilmiyen ke

restelerin gümrük resmi olarak aranılan bu paranın tahsiline hüküm alınmış ise de borçlunun 15 
yıl e'vvel İtalya'ya giderek bir daha dönmemesi, oradaki durumunun tesbit edilememesi, memleket 
dâhilinde hiçbir malı olmaması, kefilinin de ölmesi veresesinin aciz halinde bulunması hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturmıya devamda Hazine menfaati bulunmadığından kaydı
nın silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» 
> 
» 

» 
» 
» 

2» 

* 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

* 
» 
» 

Askerî eşya mubayaası için mütaahhit Mehmet Emin'e avans olarak verilen paradan bakiye 
kalan bu alacağın tahsiline hüküm alınmış ise de borçlunun iflâs etmesi ve uzun müddet aciz ha
linde bulunduktan sonra izini kaybetmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulma-
smdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Bu alacağın tahsili 26 yıldan beri kovuşturulmuş-ise de borçlu bulunamadığından hiçbir neti

ce elde edilememiş, bu sebeple kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 
Bu alacağın tahsili için alınan ilâm icra tetkik merciince zaman aşımı noktasından infaz olu

namamış ve zaman aşımına sebebiyet verenlerden ayrıca kovuşturulduğundan tahsildar Mustafa 
adına kayıtlı bu zimmetin silinmesi zaruri görülmüştür. 

(S. Sayısı: 170) 
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Sıra 
No. 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

-

Zimmetin nev'i 

et
in

 v
uk

u 
he

sa
pl

ar
a 

ğı
 t

ar
ih

 

B «3 'Ö 
Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

151 207 749 45 Yanan5 pul ve kıymetli 1944 Hasan Basri Daniş- Dışişleri Bakanlığı 
• evrak ment Say. Md. 

152 33 97 Avans 1937 Fuat İstanbul Def. 

153 18 02 Fazla meliuz 194G; Necati Çelikmen D. D. Y, Gn. Md. 

154 
155 

8 52 Avans 
70 90 » 

1930 Mustafa 
1945 Fuat Dalgıç1 Kocaeli Def. 

156 414 94 Usulsüz sarfiyat ve pul 1926- Behzat 
bedeli 1928 

Ulaştırma Bak. 

157 
158 
159 

160 
161 
162 

163 

164 

165 
166 
167 

168 
İ69; 

109 
4 

35 

17 
1 

16 

42 

28 

45-
13 
16 

35 
31 

78 
57 
28! 

— 
25 
89 

58 

52 

55 
56 
62 

~" • 
91 

Avans 
Eşya bedeli 
Telefon bedeli 

Eşya bedeli 
Kitap bedeli 
Taviz 

* 

» 

Avans 
» 

Ayni yardım 

Avans 
" » " • • 

1942 
1947 
1945 

1936 
1941 
1939 

Meçhul 

»: 

1943 
1937 
1946 

1941 
1937 

Tahir İnal 
Sabri 
M.-.B. Jaseph Do-
lesiq 
Ali ' 
•Kenan 
Borçlusu meçhul 

» » 

; ,„ » " »" 

Sait Erikmen 
Hamdi 
Cavit 

Nuri Akyüz 
Fethi 

2. P. Tümen Say. 
D. D. Y. Gri; Md. 
Ulaştırma Bak. 

İçel Def. 
D. D. Y. Gn. Md. 
Kastamonu Def. 

Erzincan Def. 

Niğde Def! 

7. (Kör. Saymanlığı 
Seyhan Def. 
Ulaştırma1 Bak. 

Samsun Def; 
İstanbul Def. 

(S. Sayısı: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Bu para 22/23 . X I . 1943 ve 29/30.1.1944 ve mütaakıp .günlerde Berlin'e yapılan hava hücu- -
mu sırasında konsolosluk binasının yanmasında mevcut olan pul ve kıyme'tli evrak bedelidir. 

Büyük Elçilik ve Başkonsoloslukça hâdise mahallinde tanzim edilen tutanaklarda bu miktar 
pul ve kıymetli evrakın kasada mşvcut iken vâki isabet dolayısiyle tamamen yandığının, gerek 
konsolosluk binasından, gerek sonradan konsolosluğumuzun çalıştığı Türk Külubü binasından hiç
bir şeyin kurtarılamadığından tevsik edildiği anlaşılmış ve bu tutanaklar muhteviyatının doğru
luğu ve Dışişleri Bakanlığınca teyit edilmiş olduğundan Başkonsolos Hasan Basri Danişment adı
na zimmete alman işbu paranın tahsiline mahal vö imkân görülemediğinden kaydının silinmesi 
zaruri bulunmuştur. 

Bu paraya ait mahsup evrakı alınmış ise de zıyaa uğratıldığından mahsup işlemi yapılamadı
ğı, borçlunun durumu tesbit edilemediğinden yenisinin de tedarikine imkân görülemediği cihetle 
kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. • 

Borçlunun ölmesi, vârisi ve malı olup olmadığımın tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin aciz halinde1 bulunması hasebiyle tahsil 

edilememiştir. 
Nusaybin P. T. T. Müdürü Behzat tarafından usulsüz sarfedilen ve noksan yapıştırılan pul be

delinden mütevellit bulunan bu alacağın tahsiline borçlunun gıyabında hüküm alınmış ise de adı 
geçenin yurt dışına kaçması ve adresinin bilinememesi ve memleket dâhilinde de hiçbir malı ol
maması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir.. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » » » » » » » 
» » » :» » » » » » » 

Yapılan araştırmıya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
y, » » :» » » » » » r» 

Alacağın kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden ve müstenidi belge de olmama
sından tahsiline m alial ve imkân ıgörülememiştir. 

Bu alacağın müstenidi belgenin Erzincan zelzelesinde zıyaa uğraması hasebiyle müfredatiyle 
kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 

Ulukışla Malsandığı hesaplarında eski yıllardan devren gelen bu paranın müstenidi belge bu
lunamadığından müfradatiylo kimlere ait olduğu tesbit edilememiş ve bu sebeple tahsiline mahal 
Ve imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmıya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiş'tir. 
» v » • » . ' » » » » » » » 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsil • 
edilememiştir. 

Yapılan araştırmıya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Bu paraya ait mahsup evrakı vaktinde alınmış ise de zıyaa uğratıldığından avans hesabının ka-

patılamadığı ve Fethi'nin de yeniden mahsup evrakı vermediği anlaşıldığından mahsup veya tah
siline imkân görülememiştir, 

( S. Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen, paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

170 

Zimmetin, nev'i 

2 '22 Usulsüz sarfiyat 

.9 m 

a- ^ Ö.- Borçlunun adı 

1929 Sağır Tuzlası 

' Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Erzurum Def. 

171 

172 
173 

174 

988 84 » • » 

2 48 Hasılat hesabından 
224 70 Avans 

84 57 Çalman pul bedeli 

1929 Mülga Tuz Tekel » » 
Başmd. 

1943 Abdullah D. I). Y. Gn. Md. 
1941- -Hüsamettin, Mit- 2. Sv. Tümen Say; 
1944 hat, Süreyya ve 

Cevdet 
1945 Mustafa Erguıı Ulaştırma Bak. 

175 320 26 Aylıklarla 

176 9 45 Eşya bedeli 
177 30 — Avans 
178 1 258' 04 Zimmet 

1336 Mehmet Hilmi 

1946 Adnan Ergun 
1940 Ahmet Gürol 
1935 Şadı 

Merkez Saymanlığı 

D. D, Y. Gn. Md. 
» » 

Üsküdar Malmd, 

179 

180 

181 

182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

278 

402 

23 

4 
20 
22 
1 

49 
33 

212 

85 

26 

57 

32 
18 
50 
,— 
69 
94 
40 

Eşya bedeli 

Zimmet 

Fazla mehuz ve kundura 
bedeli 
Eşya bedeli 
Aylık fazlası 
Aynı yardım 
Eşya bedeli 
Aylık fazlası 
Avens 
Aylık fazlası 

1935 

1333-
1334 
1940 

'1947-
. 1936 

1946 
1939 
1944 
1943 
1937 

16 mükellef namına 
kayıtlı 
Hüsnü 

Habıp Âdemoğlu 

İbrahim Arıcı 
Seyit Ali 
Mehmet Çmargil 
Arif îşmen 
Necati 
Salim 

. Ethem Subaşı 

Gaiianteb Def. 

Ulaştırma Bak. 

" w" > 

D. D. Y. Gn. Md. 
Ulaştırma Bak. 
D, D. Y. Gn. Md, 

» * • ' ' . ' 

İstanbul Def. 
As. Pos. İ4569 Say. 
As, Pos. 10318 Say 

189 , 1 022 33 Zimmet 

İ90 3 476 74 İdare hesabından 

1312- General Raşit istanbul Def. 
1324 • ; ' ••' •:'.'::/.. ' [. \ ' " / . 

Muhtelif Mehmet izzet ve Doğubayazıt Mal-
Tahir Başak müdürlüğü' 

( 8 ; Sayışır İTO) 
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Terkin kararının özeti 

. Mülga Tuz Tekel idaresinden • devredilen bu zimmetin müstenidi hiçbir belge olmadığından 
borçlusu ve neden dolayı zimmete alındığı tâyin ve tesbit edilememiş ve bu sebeple talhsiline ma
hal ve imkân gömlememiştir. 

Borçlunun ölmesi, mirasçısının bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmıya rağmen borçlular bulunamadığından tahsil edilmemiştir. 

Posta binasının duvarı delinmek suretiyle çalınan ve memur Mustafa adına zimmete alman bu 
para çalınma işinde adı geçenin kusuru görülemediğinden ve kim tarafından çalındığı da tesbit 
olunamadığmdan tahsiline imkân bulunamamıştır. 

Hükme bağlanan bu alacağın tahsili kovuşturulmuş ise de borçlu bulunamadığından hiçbir 
netice alınamamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » » ' » •» » 

Tevzi memuru Sadi'nin zimmetine geçirdiği bu paradan dolayı hakkında kanuni işlem yapıl
ması ve alacağın tahsili için idari yollarla devamlı araştırma yapıldığı halde adı geçenin buluna
madığı ve zaman aşımı noktasından takibat yapılamıyacağına C. savcılığınca,karar verildiği, şah
si hak noktasından yapılacak kovuşturmadan da bir faide memul olmamasına binaen kovuştur
madan vazgeçildiği anlaşılmakla zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsiline imkân, görülememiştir. 

; 'Borçlunun ölmesi, vârisinin kimler olduğunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. ' 

[Borçlunun inalı ve geliri olmadığı ve aciz halinde bulunduğu 'tesbit edildiğinden tahsilin© im
kân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. :: 
i "» » » » » » » ; . » » ' - . 

• ' - " • » » » • » : » » " ' > ' ., » ; . ' : . » • 3 İ . . . " . 

• . » ' » . • ' • » • » ' • » • • • • » » / - » • ' • " . - ' ; » * " ' • : 

' » • » » - ' • - » » » • ' » . : . ' " » • •••• : . x - » . . ' / 

Ethem Subaşı'nın 3041 sayılı Kanun mucibince öğretmenlik maaşlarını Çorum özel İdaresin
den alması lâzımgelirken Millî Savunma Bütçesinden almasından dolayı zimmet kaydedilen bu pa
ranın adı geçenin fazla maaş almadığını ileri sürerek ödemekten imtina etmesi ve özel idarece de 
zaman aşımı noktasından ödenmemesi, sarfiyatın icrasında ve zaman aşımında memurların kusur
ları görüİememesi hasebiyle* zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. . ~ 

Borçlunun, mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Borçluların hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vereselerinin çok fakir ve aciz halinde olmaları ha
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. •'••->•'•" 

K&: Sayısı V170 ) 
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Sıra 
No. 

191 
192 
193 

194 
195 
196 

Terkinine karar 
verilen, paranın 

miktarı 
Lira K. 

122 75 
7 \20 

13. 79 

6 58 
223 75 

1 751 25 

Zimmetin :nev'i 

Avans ;ve eşya bedeli 
Elbise bedeli 
Aylık fazlası 

Avans 
•» 

» 

Zi
m

m
et

in
 v

uk
uı

 
ve

ya
 h

es
ap

la
ra

 
al

ın
dı

ğı
 t

ar
ih

 

1941 
1941 
1939 

1933 
1937 
1926 

Borçlunun <ıdı 

Kemal. 
Cevdet Karayel 
Mehmet Tevfik 

Halil ibrahim 
Oevat Erkmen 
Hulusi 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Y. Gn. Md. 
» » 

İstanbul; Def. 

» » 
As. Pos. 10238 Say. 
D. D. T. Gn. Md. 

197 
198 
199 
200 

201 

202 

203 

204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 

2 
26 
5£ 

380 

1 728 

310 

7 

. 14 
31 
13 

:121 
8 

68 
68 
23 
19 
54 
61 

2 559 

— 
07 
75 

v95 

31 

63 

72 

41 
«39 
92 
69 
91 
:25 
25 
31 
41 
80 
— 
01 

Eşya bedeli 
Ücret fazlası 

» » 
İstikraz 

; Zimmet 

Fazla mehuz 

Tazminat 

Aylık fazlası 
Avans 
Elbise bedeli 
Ücret fazlası 

» » 
• • • : V » • - • • - " -

» •» u • 

' » » 
Ücret fazlası 

» » 
Eşya bedeli 
İdare hesabından • 

1944 
1943 
1939 
1928 

(1926 

1939 

1929 

1941 
1938 
1944 
1939 
1941 
1935 
1945 
1943 
1942 
1943 
1941 
1929 

Yusuf Abacı 
Kâmil Tüter 
İbrahim Güngör 
Fatma 

Süleyman (Sırrı 

Emetullah 

Vehbi Değer 

Rifat 
Sedat Kara 
Muammer Saner 
Reşat 
Ali 

: Kıymet Mora 
Fikri Eriş 
Enver Karataş 
Hamdi Gün 
Nedime Şehbender 
Hüseyin Adlı 
Ahmet Hamdi 

> » 
" • • • ( s > » 

,» » 
İstanbul Def. 

Gümrük ve Tekel 
Bak. 
Eminönü Malmd. 

Gümrük ve Tekel 
Bak. Say. Md. 
İstanbul Def. 
7. Kor. 'Saymanlığı 
D. D. Y. Gn, Md. 

» » 
" v> , . -. » 

• : . : > : • • » 

. .. > » 
> > 

D. D. Y. Gn. Md. 
> » 
> » 

, İstanbul Def. 

216 

217 

218 

210 69 Fişek bedeli 

34 «21 Aylık fazlası 

15 37 Avans 

1943 İhsan Onbaşı 

1938 Abdullah 

1946 Rıza 

s Merkez, Saymanlığı 

Toka.d Def. 

Merkez .Saymanlığı 

t S; Sayası: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » » » » » » » . 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş-
turulmasmda -4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

'»- . » ı» » » » » # » > 
> 2» i* » » » » » » » ' . ' . . . 

Mülga Ankara - Sivas hattı için tüccardan Hulusi ismindeki şahsa 1926 yılında sipariş edilen 
Tektolit bedeline mahsuben verilen bu avansın gümrük resmi ödenerek Tektolitin: alındığı hakkın
da bâzı malûmat elde edilmiş ise de avans hesabının neden dolayı kapatılamadığmın tesbit oluna-
madiği ve aradan uzun yıllar geçmiş bulunması yüzünden bundan sonra da tahsil veya mahsubu
na imkân görülemediği cihetle kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » !» » » » » » » > 
» » » s> » » » > » » 

Borçlunun ölmesi vârisinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 

'Bu alacağın tahsiline hüküm alınmış ise de yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığın
dan infazına imkân görülememiş bu sebeple kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun ölmesi, veresesinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiş ve kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Borçlunun zaman aşımı definde bulunarak borcu ödememesi ve zaman aşımına sebebiyet ve
renlerin tesbit olunamaması hasebiyle tahsiline imkân 'görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmeîn borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
s» » . ı» » » » » •» » > 
» » ' . • ' » • ' » » » » » » » 

» » » > » » > & > > 
» » » s > » ' » » • • » • : * » 

» •>• ı » » s > » » » » > 
» » * . . » . » » » » » » 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » I» » » » » » » » 
» » I» » » » » » » » 

1929 yılı idare hesabından doğma bu alacağın tahsili için yapılan icra takibatı zaman aşımı 
noktasından Hazine aleyhinde neticelendiğinden talhsiline imkân görülememiş ve zaman aşımına 
sebebiyet verenler hakkında ayrıca kanuni takibata başlanmış olduğundan Ahmet Hamdi namına 
kayıtlı zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun hiçbir malı olmaması ve aldığı ücretin iş Kanunu mucibince 'haczedilememesi hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân -görülememiş ve kovuş
turulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

( S. Sayısı : 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i. 

219 114 09 idare hesabından 

220. 494 77 Mahkeme masrafı 

221 7 52 Elbise bedeli 
222 6 48 Ücret fazlası 
223 7 37 Elbise bedeli 
224 66 60 Eşya bedeli 
225 2 50 Lojman kirası 
226 68 92 Elbise bedeli 

•a İ * 'J3 ^ H 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
al

ın
dı

 

1928 

1937-

1940 
1943 
1932 
1944 
1947 
1944 

, Borçlunun adı 

Zekeriya , 

144: kişi adma ka
yıtlı ; , i; : 
Harun Unutkan 
Adnan Parmaksız 
Arif Çopur 
Muammer 
Hüseyin Ersan 
ibrahim 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Çatak Malmd. 

İzmir Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
> » • ' 

> •» 

* • ' . . * ' . 

> . » • - ' • - - , 

Merkez Saymanlığı 

227 

228 

229 
230 
231 

232 
233 

234 

235 
236. 
237 

238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

49 

151 

20 
3 

102 

65 

8l" 

30 
01 

Ücret fazlası 

Avans 

Avans 
Mahkeme masrafı 
Taviz 

1937 Burhanettin 

1943 Remzi Bengü 

1936 Avni 
1934 Hasan 
1935 Borçluları meçhul 

37 82 Ücret fazlası 1940 Sabit 
26 73 Ücret fazlası ve elbise 1942 ibrahim Erbaş, 

bedeli 
150 85 Satı§ bedeli 

197 01 Ücret fazlası 
57 73 Hasılat hesabı 
18 57 Fazla mehuz ' 

33 85 » » 
34 57 » » 
24 97 » ». 
45 58 Eşya bedeli 
56 82 Avans 
13 — Eşya bedeli ' 
65 48: Avans ve fazla mehu?, 
32 49 Aylık fazlası 

D. D. Y. Gn. Md. 

.İskenderun Güm. 
Saymanlığı 

Edirne Def. -
Elâzığ Def. '.*" 
Sivas Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 

Meçhul 

1928 
1943 
1944 

1939 
1946 
1940 
1943 
1941 
1945 
1940 
1936 

Borçlusu meçhul 

Cevdet Berkman 
Ali Yaşadı 
Abdülkadir San
caktar 
Kenan Özalp 
Hayri 
Halit Gökçe 
Mehmet 
Ali 
Necdet 
Fuat öztan 
Suduri Hersek 

istanbul Def. 

D. D, Y. Gn. Md 
> » 
.*» *'. 

• • > • • » - • 

9İ » 
> » 

. :*: » " .: 
> " • ' . . » 

s> » 
> » 

istanbul Def. 

(•Ö.':âayisı.::-.İTO) 



T e r k i n , k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Borçlunun ölmesi vârisinden zaman, ağımı sebebiyle tahsil edilememesi ve.zaman aşımına se
bebiyet verenlerin tesbit edilememesi hasebiyle tahsilin imkân (görülememiştir. 

Kuşadası Malsandığı hesabında kayıtlı bu alacağın borçluların durumları tesbit edilemediğin
den tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » . " . ı» » » » » . » » » 
» » » » » » » 
» » ' ' • » » • » • » » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Elbise bedelinden doğma bu alacağın borçlunun ölmesi vârisi hakkında ya/pılan kovuşturma
dan mlüspet bir netice' alınamadığından 4353 sayılı Kanun gereğince işlem yapılması hasebiyle kay
dının silinmesi zaruri bulunmuştur. • 

Yapilan araştırmaya rağmen- borçlunun durumu tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görü
lememiştir, . :/ , . . . , , . , , • • • . . , • 

. İskenderun - istanbul aile yolluğu olarak verilen bu paranın borçlunun ölmesi, vârisinin duru
munun tesbit edilememesi, bununla fberaber Remzi Benjgü'nün ailesi ile birlikte istanbul'a geldik
lerinin de anlaşılmış olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir'. 
Kangal Malsandığında kayıtlı bu alacağın müfredatiyle kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edi

lemediğinden tahsiline mahal ve imkân'görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân 'görülememiştir. 

Çatalca Malsandığı hesaplarında kayıtlı bu paranın müstenidi belge bulunamadığından tahak
kuku tarihiyle borçlusu tesbit edilememiş ve bu sebeple tahsiline imkân görülememiştir, 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu buluuamadığmdatn tahsiline imkân ^görülememiştir. 
. » » '» » .». » » » » ' • » 

» » » » ». » » » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
s» 

... ı» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» .... 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» .-.! 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
», 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1936 yılında tahakkuk eden bu alacağın borçlunun halen ceza evinde ıbulunması hiçbir malı ve 
geliri olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasında bir faide bulunama
dığından kaydının silinmesi zaruri görülmüştür. 

( S. Sayısı : 170 ) 



m 

Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. V Lira K. 

240 

Zimmetin nev'i 

853 70 Aylık fazlası 

Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

1936 Şehit Halil ve îdris Susurluk Malmd. 
veresesi 

247 31 839-33 Gelir bakayası .1945 Borçluları meçhul Alanya Malmd. 

248 - Zayi tahsilat parası ve 1939 Mesut Berkman Kartal Malmd. 
yem bedeli 

249 216 03 Fazla mehuz 1944 İhsan Atasayar 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

118 28 Aylık fazlası 
9 — Eşya bedeli 
2 06 » » 

16 60 » » 
79 42 Ücret fazlası 
38 71 » » 
74 1.4 İdare hesabından 

1939 Gemal özulus 
1945 Ali Karagöz 
1941 Mehmet Türedi 
1945 Çevriye Erdem 
1942 Ali 
1943 Burhan 
1939 Ali Güneyli 

D. D. Y. Gn. Md. 
»• 
» 
» 
» 
» 

Mudanya 

» 
» 
» • 
» 
» 

Malmd 

257 833 49 Faiz 1927 Yohni Wot Reit. Merkez Saymanlığı 

258 2 498 69 Satış bedeli 1937- Borçluları meçhul Trabzon Def. 
1938 

259 1 225 01 » » 
260 150 — Avans 

1933 .- » » Manisa Def. 
1937 Talat ve Kemal Erzurum Def. 

(S. Sayısı: 170) 



m •— 

T o r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Şeihit Halil ve îdris veresesinin 1683 sayılı Kanunun 50 nci maddesi mucibince 10 senelikleri 
defaten verilerek Hazine ile alâkalarının kesildiği, sonradan sözü (geçen kanunun 8 ve '50 nci 
maddelerini tadil eden 3107 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine işbu tediyenin kanuna .mu* 
halif olduğu anlaşıldığından 1936 yılında 853 lira 70 kuruş namlarına zimmete alınarak tahsili için 
Susurluk Asliye Hukuk 'Mahkemesinde dava açıldığı, Hazine lehinde verilen karann Yarigıfcay<3a 
Borçlar Kanununun 66 neı maddesi nazara alınmamış olduğundan bahsile bozulduğu, yapılan in
celemede dâva tarihi ile zimmete ıttıla tarihi arasında 'bir yıldan fazla 'bir sürenin geçmiş olması 
hasebiyle dâvanın takibinden 43'5'3 sayılı Kanunun 26 neı maddesi mucibince vazgeçildiği ve yi-
ne zaman aşımı sebebiyle müsebbip dahi aranaınıyacağı neticesine1 varıldığından zimmetin silin
mesi zaruri bulunmuştur. 

1945 yılında Alanya Hükümet konağı yangınında vezne kayıtları hariç bütün kuyudatın yan
mış olması hasebiyle hesaplara alman 31 839 lira 33 kuruşun dökümü ile mahiyeti ve kimlere ait 
bulunduğu tâyin ve tesbit edilemediğin den tahsiline mahal ve imkân-g-oriilememiştir. 

Kartal İlçesi eski Maliye Tahsildarı Mesut'un zayi ettiği 808 lira tahsilat parası ile kanunsuz 
aldığı hayvan, yem bedelinden doğma 80 lira /borcunun tahsiline hüküm alınmış ise de Ibörçlunun 
hiçbir mal bırakmadan ölmesi1, veresesinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline mahal ve- imkân 
görülememiştir: I 

900 sayılı Kanuna muhalif olarak çalıştırılan Mühendis Atasayar ' inişbu f az l a imevzununad ı 
geçepin ölmesi veresesinin /borcu kalbul etmemesi 'hasebiyle tahsiline imkân igörülenıemiş ve esasen 
Danıştay içtihat karariyle de Ibu kabîl paraların »rananııyacağı takarrür ettirilmiş olduğundan 
kaydının silinmesi' zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından ta'hsiline imkân (görülememiştir. 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

x> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
y> 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

1939 yılı idare hesabiyle evrakı müsbite noktasından dolayı borç çıkarılan (bu paranın fiilî bir 
tediye olmayıp bidayeteıı Vahit Hamdi, Süleyman ve 'Necati'ye tediye edilmek üzere emanete alın
dığı, -Hbellı. süre zarfında istihkak sahipleri tarafından istenilmemiş olmasından ıgenel ıgelire irat edil
diği, Ibu «sebeple evrakı musbitenin ibrazı imkânı olamıyacağı anlaşılmakla zimmetin silinmesi za
ruri ıbülımmuştur. 

ln..gili^ •tebaasından bulunan borçlunun yapılan araştırmaya rağmen adresi tesbit edilemediğin
den alacağın tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturul masından 4353 sayılı Kanun gereğince 
vazgeçilmiştir. 

Emval satış bedeli adiyle hesaplara alınan bu paranın müstenidi hiçbir fbelge olmadığından dö
kümü ile .borçlularının kimler olduğu tâyin ve tesbit edilememiş, bu sebeple tahsiline mahal r-o 
imkân görülememiştir. 

» V » » » » » » » » » 
Mefruşat mubayaası için tapu dairesi tahsisatından verilmesi 'iâzımgelirken maliye bütçesinden 

verilen bu para mukabilinde gerekli mefruşat alınarak demirbaşa kaydedilmiş ise de fasıl hatâsın* 
dan dolayı riıahsufbunun yapılamadığı, borçlunun ölmesi hasebiyle ta'hsiline de mahal (görülemediği 
anlaşıldığından kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

( S. Sayısı : 170 ) 



- m— 

Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

't' 

261 
262 
263 

264 
265 
266 

267 
268 
.269 

270 

Zimmetin nev'i 

30 — Elbise bedeli 
71 31 Avans 
48 57 ÜcrcL fazlası 

bedeli 
26 15 Fazla mehuz 

123 18' '» » 
7 29 'Kuı-şıııı l)edeli 

2 01 Ücret fazlası 
33 53 Paket bedeli 

173 '25 Gasıp 

32 L 23 

ve elbise 

271 
272 
273 

274 
275 ' 
276 
277 
278 
279 

18 
M 

133 

6 
' 15 

6 
19 
21 

' 2 '873 

09 
"•60 

87 

40 
— 
50 

• — 

21 
14 

Ücret fazlası '.'"'.' 
•:•••, ^ • ; , • - v . , • ; ; . . . -. 

Kasa açığı 

Elbise bedeli • 
Ayni yardım 
Fazla mehaz 
Eşya bedeli 

;: Hasılat hesabın d a ıı 
' Satış bedeli 

8 ri 

d J3 
..;'d >> S 

1943 
1940 
1.942 

1938 
1943 
1937 

L943 
1932 
1337 

1928 

1942 
1945 
1930 

Borçlunun adı 

Actil Kürkçü ' 
Seyfettin Ulusoy 
Hamdi Açıkgöz ' " '• 

Hasan Bektaş . 
Mehmet Haki 
Hüseyin Yılmaz ve
ya Hasan Yılmaz 
Mehmet Karakoç 
Ahmet Faik 
Seydo, Ali, Hüse
yin, Mehmet ve ar
kadaşları 
Dersindi Ahmet, 
Hasan, Abdullah, 
Mustafa, Talha oğ-
hı Sadi 
Ahmet Güner 
Mecit Könuralp 
Sezai Belli ' 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. IX Y, ön. Md. 

Şile Malmd. 
Ankara Def.-

» » 
Ulaştırma Bak. 
Erzurum Def. 

1945 llemzi Güler 
1946 Odacı Sami 
1946 Hakkı Artak 
1944 Sırrı 
1944 Hilmi Sönmez 

D. D. Y. Gn. Md.-
• ' • • • • > • ' • • ; • • » ; : • • • ; " • ; ' : ' 

Ulaştırma Bak. 

D: D. Y.. Gıı. Md. 
Merkez Saymanlığı 
D. D. Y. Gn. Md. 

> » 
» » 

1939 Borçluları meçhul Erzincan Def. 

280 

281 
282 

288 

284 

285 

286 

8 ; ' 87' Aylık fazlası ' 

3 0,6 ,» » 
' 12Î'V16 •Mulüelır" V 

168 19 Mahkeme ıııusrai' 

94 86 Aylık fazlası 

50 16 » ' » 
I 

201" 14 Avans 

1939 Rüştü İstanbul Def. 

1933 Bilâl Eminönü Malmd. 
İ93&- Borçluları meçhul Kütahya Def. 

^ ' I M : ' ' - • " • ' " " ' ' ' • " ' • " ' ' " • • 

1945 56 borçlu/adına ka- İzmir Def. 
•yitlı ' • 

1943 Nazmı 

1943 ' Nafiz 

1927 Abdülvahit 

İst. Ly. Â. Say, 

G mimik ve -To. Bak. 

( S . Sayısı : 170) 



- â ö -

T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya, rağmen 'borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
'» » ^> ». » » » • » ' • .» >>' 
» » » » » » » » » » 

» » » » » ' » » » » > > : . , • ' • , ' , ' ; 

Borçlunun-aciz (halinde 'bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. -
Yapılan araştırmaya rağmen (borçlu bulunamadığı gibi borçlunun isminin Hasan mı, yoksa Hü

seyin Yılmaz mı olduğu'da kesin olarak tesbitedilememiştir. ' 
Yapılan araştırın aya , rağni en 'borçlu bulunanı a dığmdân tahsiline imkân görülememiştir.. 

» » » » » » » » » » 
Mülga Tuz 'Tekel İdaresinden devredilen bu -paranın 1337 yılında, isimleri yazılı eşkiya tara

lından g'asbedildiği ye hiçbirisinin adresinin tesbit olıınamadığı atnlaşıldığmdan kaydımn silinme
si zaruri görül muştur. ' ' • . 

» » » » »* » » » » » 

Yapılan araştırmaya rağmen -(borçlu buluıhâmadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
>> » : ; , : ; - " » ' • ' » » ' • ' • ; • ' ' • " ' ' • » » • " " - " : " ' » ' " • ' > > • ' " " v - ' » 

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağı te/vsik eder belge olmaması 'hasebiyle tahsiline 
imkân (görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen 'borçlu buluitamadığınclan tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » ' » » » » 

» » » • » ' » ! ; » ' » » " - ' " » » 

» • » ' " r » ' ' ' ' » " ' • ' • • ' • • • " • • ' y > : » • - ' • • ' • » » - ' » • • - - ' " • " ' >> ' 

» » " - : ' ' • • ' v " s > ' . ' • ' • • ' • " • ' • ; - ' » » ' • • • ' ' • » ' : ' » . • » ' . . » > . " 

1939 yılından evvelki yıllara ait olan işbu alacağın müstenidi belge büyük zelzelede zıyaa uğ
raması hasebiyle kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân gö
rülememiştir. " ."".)'. '• 

Borçlunun hiçbir mâl (bırakmadan ölmesi, veresesinin durumunun testbit edilememesi hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. • 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
1933-1941 yıllarına 'ait olan bu alacağın zelzelede zıyaa uğraması hasebiyle' kimlere ait oldu

ğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. '. 
'56 kişiden aranılan'bu paranın borçlulardan bir kısmının 'ölmeleri, vâris ve malları olmaması 

ve 'bir kısmının da duruniunün''tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline1 mahal ve imkân görüleme
miştir. . . } . _ • 

Borçlunun ölmesi, veresesinin durumunu ir tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. " •'-;• :••• r . o i v - , - ' M - . . • < " - . : : . . : < . ; • • •̂•••''• ' ••"/••. . • 

Borçlunun Ölmesi ve kovuşturulmasmdan 4353 sayılı 'Kanun gereğince vazgeçilmesi hasebiyle 
kaydının silinmesi' zaruri 'bulunmuştur, :-'*•"•'" 

Borçlunun ölmesi, mal ve vârisi olup olmadığının teşlbit «dilememeni hasebiyle1 tahsiline im
kân görülememiştir. -

._ ~ (S. Sayısı: 170) -



Sıra 
No. 

287 
288 
'289 
290 

291 
292 
293 

terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

21 49 
245 96 
31 94 

304 55 

' 27 33 
• 1 — 

10 591 — 

• 

Zimmetin riev'i 

Avans 
Aylık fazlası 
Elbise bedeli 
İhale aşarı 

Ücret fazlası 
Eşya bedeli 
Taahhüt bedeli 

et
in

 v
uk

u 
he

sa
pl

ar
a 

ğı
 t

ar
ih

 

İ &1T 
9 (=*> S 

1938 
1939 
1943 
1332 

• 1937 
1931 
1334 

Borçlunun adı 

Hüseyin 
Saide 
Ahmet Oylu 
Yedi mükellef adı
na kayıtlı 

Lûtfi Karagöz 
Mehmet Necip 
Mehmet Şükrü 

terkin isteğinde 
bulunan yer 

istanbul Def. 
Eminönü Malmd. 
D. D. Y. Gn. Md. 

; tokad Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
. , ' • '">>. » 

İstanbul Def. 

294 114 42 İdare hesabından 1929 Hidayet ve Ziya As. Pos. 10923 Say. 

295 
296 

297 
298 
299 

300 
301 
302 
303 

• - ' • , 

304 
305 
306 

307 
308 
309 
310 

311 
312 

313 
314 
315 

6 
108 

170-
110 
59 

45 
13 

173 
346 

7 
14 
37 

85 
30. 
46 
8 

56 
167 

17 
; t 24 

24 

m 
70 

24 
:— 
21 

—. 
18 
55 
64 

51 
• — 

-r— 

07 
— 

-9.1 
50 

50 
42 
65 

Aylık fazlası ^ > 
Avans 

» , 
Tazminat ve eşya bedeli 
Elbise bedeli ve ücreti! . 
fazlası 
Eşya bedeli 
Ücret fazlası 
Eşya bedeli 
Mahkeme masrafı 

İstikraz 
Fazla m ciniz 
Avans 

Eşya bedeli 
Aynı yardım 
Ücret fazlası 
İstikraz 

Aylık fazlası 
Elbise bedeli ve aylık. 
fazlası 
Motor bedeli 
Ücret fazlası • ' 
Elbise bedeli ' 

1934 
1936 

1934 
.1945 
1945 

/ 
1947 
1945 
1045 
1936-
1938 

1937 
1934 
1926 

19.40* 
1946 
1943 
1937 

1943 
1946 

1944 
1943 
1946 

Kadri 
Ahmet Salim 

Zafer Nezihi 
Niyazi Kırcal 
Sait 

Nurettin Yücel 
Muhterem Tansu 
Nihat Akyol 
ı51 mükellef adına 
kayıtla 

Atikc 
Cavit 
Fuat Şaban 

Ali Yetkili 
Nuri Aydın . 
Tahir 
Rebia vq Mehmet. 

Zekâi Başa! 
Süleyman Teker 

Ragıp 
Arif Karagöz 
Ahmet Fırat 

İstanbul Def. 
D. D. Y. Gn. Md. 

Merkez Saymanlığı 
D. D. Y. Gn. Md. 

» » 

. » • " » 

» » 
» » 

Malatya Def. 
(Kâhta Malsandığı 

Afyon Def. 
Ulaştırma Bak. 
Ulaştırma Bak. 

D. D. Y. Gn. Md. 
' ' • » • . . . . . . . • • • » : 

» . ; • • • » 

Afyon Def. 

D. D, Y. Gn. Md. 
• » , ; " » • 

» . . . - • . » 

» » 

(S . Sayışı : 170) 



T e r k i n k a r a r ı n ı n Özet i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir, 
» » » » » » » » » » 
» » » » » » » » » » 

1)332 yılından müdevver iılıale aşarı bakayası udiyle hesaplarda devredegelen bu paranın borç
lularının ınüte'gayyıp -eşhastan olmaları ve Hazineye intikâl etmiş malları bulunmaması basebiyk 
taıhsil ve mahsubuna imkân görülememiştir. 

Yapılan birçok araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından taihsiline imkân görülememiştir. 
» . » » » » » •» » » » 

Sakıt Htikünıet zamanında giriştiği taahhüdü yerine getirmemesinden dolayı Mehmet Şükrü'-
den aranılan ve (h'ükme bağlı (bulunan bu paranın borçlunun bulunamaması hasebiyle tahsiline im
kân görülememiş ve kovuşturulmasmda (bir faid e bulunmadığından 4353 sayılı Kainin igereğinee 
işlem yapılmıştır. 

Borçlu Hidayet'in ölmesi, Ziya 'nm borcu kabul etmemesi ve alacağı tevsik eder belge olma
ması hasebiyle tahsiline imkân ıgÖrülemenıiştir. „ 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından taihsiline imkân görülememiştir, 
Borçlunun (hiçbir malı olmamakla ve aciz halinde (bulunduğunun tevsik edilmesi hasebiyle taih

siline imkân görülememiştir. 
Borçlunun - (ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân ıgörülememiştk. 
Yapılan araştırmaya rağmen (borçlu bulunamadığından tahsiline1 imkân (görülememiştir. 

» > » » » » » » > » 
»> » » » » » » » » » 

Kahta Malsandığı hesaplarında mahkeme masrafı olarak '51 mükellef adına kayıtlı 50 kuruşla 
50 lira arasında değişen miktarlardan ibaret bulunan 346 lira 64 kuruşun (borçlularının bir kıs
mının ilmeleri, veresesinin bulunamaması ve bir kısım borçluların da kimler olduklarının tesbit 
edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun çok fakir olması ve aczinin devam etmesi hasebiyle tahsiline imkân 'görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından taihsiline imkân görülememiştir. 
Hükme 'bağlanan bu alacağın tahsili kovuşturulmuş ise de borçlu bulunamadığından bir netli

ce alınamamış ve zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» > » » . j> » » » » > 

» » 5> » % » » » » » 

Mülga Eytam Sandığından devredilen, bu alacağın borçluları aciz halinde bulunmaları ve hiç
bir mallan; olmaması (hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » » » » » 

» 
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No. 

. Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

316 

317 
318 
319 
320 

himmetin nev'i 

37 66 Eşya. .bedeli ve ücret 
fazlası 

.13 44 Avans 
27 17 J İ b k c bedeli,. 
.'#..' 8 4 . / .'.»/„•.'..' » ...^ 
49 20 Ücret fazlası 

d i s ö 

H U R 
• S O) -EJ Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

1945 , Turan Kahraman 1 .̂ D. Y. Ön. Md. 

1.945 Mehmet Ruhi ». » 
1946 Ali Hikmet ... » » 
1940 Hüsamettin Başar » » 
1931 Mustafa Halil ' » » 

321 
322 
323 

184 81 Muhtelif 
329 60 Muşamba bedeli 

62 89 İcazla nıchuz 

1945 
.1944 
1946 

Mehmet 
Haydar 
Hüsnü 

» » 
» » 

Ulaştırma Bak 

324 3 152 71 Talıkikal bedeli 1336 Ziya Cemal Konya Def. 

325 18 27 Yolluk avansı 1936 Necmettin Özer Ulanimi. Dct 

326 32 107 77 İhale frçnr Muhtelif 152 mükellef adı- Urfa Def. 
na kayıtlı 

327 32 67 Fazla mehuz 1929 Ziya Seyhan Def. 

328 
329 

176 35 -» » 
553 .32 » » 

1944 İsmail Meriç 
1939, Yusuf Akalın 

D. D. Y. Gn. Md. 
Ankara Def. 

330 
331 

51 76 Eşya bedeli 
76 20 Avans 

1944; Ahmet Yörük 
1936 Kâzım Özetor 

D. D. Y. Gn. Md. 
Edirne Def. 

332 

333 
334. 

335 
336 

389 İstik raz 

17 50 Eşya bedeli 
17 25 Aylık fazlası, 

3 78 Fazla mehıtz 
426 17 Avans 

1934 Büstem 

1945 Şükrü ÇetingÖz 
1939, Cahit 

1946 Ali Kuyucu 
1942 Baha Erker 

Şereflikoçhisar 
Malmd. 
D. D. Y. Gn, Md. 
Tokaâ Def. 

Ankara Def. 
Hazine Say. 
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> ? . T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

s» " •• » » » .» » » » » » 

» > • • • » . • s» .s> » » » » » 

s> » » » » » » » » » 
[Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsi

line imkân görülememiştir. 
Yapılan birçok araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» ». » » » » » » » ' - » 
Borçlunun ölmesi, malı ve vârisi olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân \görülememiş-

tir. . 
Mülga Duyunu Umumiye idaresinden devredilen bu paranın 1338 yılından beri tahsili kovuş

turulmuş ve borçlunun mevcut malları satılarak zimmete mahsup edilmiş ise de bakiye 3 152 lira 
71 kuruşun adı geçenin uzun müddet izini kaybetmesi ve sonradan bulunmuş ise de borçlu zaman 
aşımı ileri sürmesi ve icra tetkik merciince de talebin reddine karar verilmesi, zaman aşımına tığ-
ratılmasında kimsenin kusurunun bulunmaması hasebiyle kaydının silinmesi zaruri görülmüştür. 

Yolluk avansı olarak verilen bu paraya ait mahsup evrakının ziyaa uğraması, yenisinin teda
rikine imkân görülememesi hasebiyle mahsup işlemi yapılamamış ve hizmet mukabili verilmiş ol
masından dolayı alacak kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Birecik îlcesi hesaplarında 152 mükellef adına kayıtlı 1300 ilâ 1339 yılları ihale aşarından doğ
ma bu _paramn tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlulardan bir kısmının mal ve vâris bırakma
dan öldüklerinin anlaşılması ve bir kısım borçluların da kimler olduğunun bilinememesi ve nam
larına kayıtlı taşıtsız mal :da bulunmadığının tahakkuk etmesi hasebiyle 'tahsiline mahal ve im
kân görülememiştir. 

Yapılan kovuşturma sonunda borçlunun hiçbir mal bırakmadan öldüğünün ve vârisinin aciz ha
linde 'bulunduğunun anlaşılmasına binaen tahsiline • imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 
4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun aciz halinde bulunması, malı ve kazancı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görü

lememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun zaman aşımı ileri sürmesinden ve bu iddası yerinde 'görülmesinden tahsil edilmemiş 

ve zaman aşımına sebebiyet verenler haklarında ayrıca kokuşturma yapıldığından Kâzım namına 
kayıtlı zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun vâris bırakmadan ölmesi, mallarının Hazineye intikâl etmesi hasebiyle tahsiline ma
hal 'görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiş ve kovuşturmadan 

4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun çok fakir ve malûl olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

( S. Sayısı : 170 ) 
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Sıra 
No. 

337 

338 
339 
340 

341 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

5 168 84 

25 — 
8 96 

254 60 

20 539 49 

Zimmetin nev'i 

Gümrük resmi 

Meçhul 
Fazla mehuz 

» » 

Depozito parası 

Zi
m

m
et

in
 v

uk
u 

ve
ya

 h
es

ap
la

ra
 

al
ın

dı
ğı

 t
ar

ih
 

1932 

1931 
1944 
1928 

1935 

Borçlunun adı 

Balador, Frank 
Artor Romana 

Kâmil 
Halit 
Yaşar 

Bünyamin Köhen 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

îzmir Giriş Gümrü
ğü Saymanlığı 

D. D.'Y. Gn. Md. 
Merkez Saymanlığı 
Eminönü Malmd. 

Gümrük ve Te. Bak. 
Saymanlık Md. 

342 
343 
344 
345 
346 
347 

348 

349 

30 
10 

120 
13 
2 

'228 

140 

298 

83 
91 
46 
97 
70 
90 

10 

65 

Fazla mehuz 
Ücret fazlası 
Eşya bedeli 
Fazla mehuz 

»• • » 
Avans 

» 

Fazla mehuz 

1938 
1944 
1945 
1945 
1942 
1933 

Hediye Alkış 
Arif Hersek 
Mehmet Demirel 
iSabri Morali 
Hüseyin Akdeniz 
Tarık Temef 

D. D. Y. Gn. Md 
» » 
» » 
» » 
» » 

İstanbul Def. 

1931 Ali Haydar 

1937 Niyazi Kaya 

Eminönü Malmd. 

As. Pos. 16471 Say. 

350 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 

500 

30 
1 
4 

62 
70 
2 
7 

67 

62 
64 
56 
— 
35 
—^ 
50 

İhtilas 

Fazla mehuz 
Hasılat hesabı 
Ücret fazlası 
Eşya bedeli , 
Ücret fazlası 
Eşya bedeli 
Kundura bedeli 

. 1932-
1933 
1937 
1946 

• 1942* 
1944 
1944 
1944 
1945 

Rifat 

Ayşe 
Mehmet Gökçe 
Bayram Çakır 
Hamza ve Hüseyin 
Nafiz i 
Hüseyin 
H.Necdet 

-Erzincan Def. 

Emirdağ/ Malmd. 
D. D. Y. Gn. Md 

B • • . ' » 

T> $ 
m s 

- x» » 
- V • » -•• 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

1340 -1341 yıllarında geçici olarak yurda sokulan kerestelerin belli süre içinde karice çıkarıl
maması hasebiyle ıgümrük resmi olarak aranılan bu paranın tahsiline hüküm alınmış ise de borçlu 
ve kefilinin memleketleri olan Fransa'ya gitmeleri, oradaki adreslerinin bilinememesi ve yurt 
içinde de hiçbir malları olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » » » » 

Borçlunun düşkünler evinde iken Ölmesi, veresesinin kimler olduğunun bilinememesi ve hiçbir 
malı da olmaması hasabiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

1926 - 1927 yıllarında 'geçici olarak yurda sokulan ve belli süre içinde çıkarılmıyan boş çuval
ların çıkarılmış gibi gösterilmek suretiyle ilgililer tarafından yatırılmış olan işbu depozito akçesi
nin 'geri alındığı anlaşılması üzerine bu paranın Bünyemin Köhen ile gümrük memurlarından 
tahsiline ve haklarında ayrıca cezai takibata tevessül edildiği, neticede suçun 2330 sayılı Af Ka
nununun şümulü dâhilinde görülmesinden haklarındaki takibatın düşmesine ve şahsi hak'bakımın
dan yalnız mükellef hakkında takibat yapılabileceğine karar verildiği, bu miktar alacağın tah
sili için alınan hükmün Yargıtayca bozulduğu; Yargıtayın bozma sebepleri karşısında dâvanın 
devamında ıbir faide görülemediğinden 4353 sayılı Kanun mucibin'ce işlem yapıldığı anlaşılmış, bu 
suretle tahsiline imkân görülemiyen zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline' imkân görülememiştir. 
» 
> . 

-» 

». 
• » 

» 

» 
» 
•» 

» 
» 
» 

. » 
» 
> 

• • » 

'. » 
» 

Yolluk avansı :olarak verilen (bu paranın müstenidi mahsup belgesinin kaybolması ve borçlu-' 
nun yenisini vermekten ve borcu ödemekten imtina etmesi hasebiyle 'tahsil ve mahsubuna imkân 
görülememiştir. 

Borçlunun zaman aşımı ileri sürerek borcu ödememesi ve aynı sebeplerle müsebbip aranama-
ması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

İstanbul Belediyesi memurlarından iken yedek subay olarak askere alman Niyazi Kaya'nm 3041 
sayılı Kanun gereğince aylığını Belediyeden ve rütbesi maaşı farkını da saymanlıktan alması ge
rekirken hem belediyeden, hem de tümen saymanlığından maaş alan Niyazi Kaya'dan fuzulen tedi
ye edilen bu paranın tahsiline tevessül edildiği ve fakat (borçlu zurnan aşımı ileri sürerek zimmeti 
ödemediği sarfiyatın icrasında saymanın kusuru görülemediğinden Sayıştayca da tazminine hük-
molunanıadığı anlaşıldığından kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun ölmesi, veresesinin aciz halinde olması hase'biyle tahsiline imkân görülememiştir. 

' Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» 
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Sıra 
No. 

358 
359 
360. 

361 

362 

363 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

11 06 
88 23 
16 45 

. 49 57 

317 87 

22 988 67 
1 

. 

Zimmetin nev'i 

Fazla mehuz 
Avans ve aylık 
Fazla' mehuz 

istikraz 

Taviz ve faiz 

istikraz 

fazlası 

et
in

 v
uk

uu
 

he
sa

pl
ar

a 
ğı

 t
ar

ih
. 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
al

ın
dı

 

1930 
1938 
1931 

1935 

Eski yıl
lardan 

1335 

Borçlunun adı 

Nahide 
Vahdettin Bagatur 
Mustafa Zeki 

Ömer • 

• Borçluları meçhul 
», 

Zeynel Abidin ee 
Osman 

• 

Terkin isteğinde 
' bulunan yer 

istanbul Def. 
Merkez Saymanlığı 
Mersin Gümrüğü 
Saymanlığı ' 
Emirdağ Malmd. 

Çanakkale Def. 

İstanbul Def. 

364 

365 

366 
367 
868 

369 
370 

371 

372 

373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 

380 
381 

2 431 98 Ayniyat hesabı 

80 53 Fazla mehuz 

17 74 Kireç bedeli 
206 55 Fazla mehuz 

( 66 63 Gümrük Resmi 

10 10 istikraz 

17 '30 Meçhul 

823 71 idare hesabından 

331 53 Faiz ve satış bedeli 

94 05 Eşya bedeli 
42 70 Elbise bedeli 
47 62 Ücret fazlası 
7- 88 Elbise bedeli 

56 — Elbise bedeli 
72 25 idare hesabından 
25 79 Tütün bedeli 

4 65 Zimmet 
20 01 istikraz 

1944 

1932 

1946 
1946 
1929 

1935 

Zahit Dinarlı 

Melek 

Hayrettin Talay 
Numan 
Alağranti 

Fatma ve Hafize 
Meçhul Meçhul 

1930-
1934 

Meçhul 

1943 
1944 
1938 
'1944 
1928 
1933 
1940 

1930 '. 
1930 

Mustafa Ünlü 

Meçhul 

Esat Güner 
Murtaza 
Osman 
Sadettin Yılmaz 
Plüseyin Cahit 
Hasan Ali 
Mahmut ve Niyazi 

Ahmet Cevdet 
Burhanettin 

islahiye Malmd. 

Emirdağ Malmd. 

D. D. Y. Gn. Md. 
• • > ' • » 

İzmir Giriş Gümrü 
ğü -Saymanlığı 
Emirdağ Malmd. 
Antalya Def. 

Bahçe Malmd. 

Marag Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
» . • » 

' » » 
* . • » 

> » 
Trabzon Güm Say. 
Gümrük ve Te. Bak 

Ankara Def. 
istanbul Def. 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu .bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » » » » 

[Borçlunun ölmesi, veresesinin borca kabul etmemesi, kovuşturmaya devamda (bir faide görüle-
memesi hasebiyle kaydının silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Mülga Eytam Sandığından devredilen bu alacağın tahsili kovuşturulmuş ise de (borçlunun bor
cunu inkâr etmesi ve alacağı tevsik eder belge olmaması hasebiyle tahsiline imkân (görülememiştir, 

Eceabat Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve eski yıllardan devren 'gelen 'bu alacağın müstenidi 
belgenin (bulunamaması müfredatiyle kimlere ait olduğunun bilinememesi hasebiyle tahsiline ma
hal ve imkân görülememiştir. 

Zeynel Abidin ve Osman adındaki şahısların 133İ> yılında başkasına ait gayrimenkulu terhin 
etmek ve sahtekârlık yapmak suretiyle m'ülga Eytam Sandığından aldıkları bu paranın tahsiline 
hüküm alınmış ise de borçluların adresleri bilinememekle beraber malları 'olup olmadığı da tesbit 
edilemediğindan alacağın tahsiline' imkân görülememiş ive kovuşturma dosyası adalet binası yan
gınında yandığından zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Üsteğmen Zahit Dinarlı'dan tahsiline Askerî Mahkemece karar verilmiş olan bu paranın 'borç
lunun mal ve vâris (bırakmadan ölmesi hasebiyle takip ve tahsiline mahal görülememiştir. 

[Borçlunun ölmesi kovuşturmaya devamda Hazine menfaati görülemediğinden 4353 sayılı Ka
nun gereğince işlem yapılması hasebiyle zimmetin silinmesi zaruri (bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » x> » » » • ' » • ' • 

» , » » » • » » » » » 

» » • » » » » » • » » 

Alanya Malsandığma ait bu alacağın müstenidi kuyudatın yanması hasebiyle kimlere ait oldu
ğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 

idare hesabından doğma bu alacağın borçlunun ve karısının hiçbir mal "bırakmadan ölmeleri 
ve diğer vârislerinin durumlarının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Elbistan Malsandığı hesaplarında kayıtlı bu alacağın müstenidi (belgenin bulunamaması hase
biyle dökümü ile kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân gö
rülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » . » • » ' x> » » • 

» » 3» s> » » . » » • » ' . ' • . . 
» s> » " ' » • » » » » • » • 

» » » » . » • » » » » 

Borçlunun ölmesi, veresesinin aciz halinde1 bulunması hasebiyle tahsiline imkân /görülememiştir. 
Çalman tütün 'bedeli adiyle Mahmut ve Niyazi namlarına zimmete alman bu para, adı geçenle

rin çalınma işinde1 suçları görülemediğinden mahkemece beraetlerine karar verilmesi hasebiyle 
tahsiline mahal ve imkân kalmamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu (bulunamadığından tahsiline' imkân görülememiş ve kovuş-

turulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

( S . Sayısı: 170) 



38 

Sıra 
No. 

382 

383 
384 
385 

386 
387 

388 

Terkinine karar 
vorilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

902 24 

6 27 
12 30 

400 — 

10 — 
547 63 

115 74 

Zimmetin nev'i 

Avans 

» 
Fazla mehuz 
Avans 

» 
Fazla mehuz 

Avans 
Zi

m
m

et
in

 v
uk

" 
ve

ya
 h

es
ap

la
r; 

al
ın

dı
ğı

 t
ar

îiı
 

1930-
1931 

1933 
1940 
1934 

1945 
1939 

1941 

> , 
Borçlunun adı 

Cemal 

Sami 
Orhan Yılmaz 
Suat Tahsin 

Mehmet Şerif 
Asaf Üluer 

Muhiddhı 

. Terkin isteğinde 
bulunan yer 

7 nci Koı\ Say. 

îstanbul Def. 
• > ' • . " • » • ' 

» » 

Ankara Def. 
Hazine Saymanlığı 

D D. Y. Gn. Md. 

389 27 30 Ustunç. takım bedeli 

390 37 80 İstikraz 

391 9 510 69 Zimmet 

1942 İbrahim Uçar 

1931 Sekip Şükrü ıSeyhan Def. 

1926 Süleyman, Şefik,' İstanbul Def. 
Suphi, Kiraz Ham
dı, Arnavut Tabir 

392 740 Fazla mehuz 1939 Ahmet Fuat Çığ- Çankırıı Def. 
man 

393 . 
394 

395 
396 

397 
398 
399 

91 
89 

62 
15 

43 
6 

25 

69 
09 

86 
— 

35 
99 
59 

Avans 
Aylık fazlası 

.. .* . » . - . '-. 
Eşya bedeli ve fazla me
huz 

'"'•»" » 
» -. » 

Avans 

1946 . 
1943 

1946 
1946 

1945 
1943 
1940 

Faruk 
Yakup Çakırlı 

Basri Yetişen 
Hüseyin Akkaya 

Niyazi Dinçol 
Lûtfi 
Cemal Karahan 

D. D. 
• » 

» , 
' • » ' 

- » 
> 
i 

Y. Gn. 
» 

* 
r> 

ö 
» 

' ' -9 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n öze t i 

Bu paranın Devlet hizmetine sarfedildiği ve mahsup evrakının ziyaı hasebiyle mahsup işlemi
nin yapılamadığı anlaşılmış, aradan 16 yıldan fazla ibir zaman geçmesi hasebiyle yeniden mahsup 
belgesi tedarikine de imkân'görülememesine binaen zimmetin silinmesi zaruri, bulunmuştur. 

Borçlunun ve vârisinin ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Borçlunun adresi tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Bu paranın Devlet hizmetine sarf edilerek mahsup evrakınım malsandığma verildiği ve fakat 

zıyaa uğradığından borç kaydının kapatilamadığı anlaşılmış, aradan uzun zaman ıgeçmesi hasebiyle 
yenisinin tedarikine de imkân görülemediğinden zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu 'bulunamadığından tahsiline imkân ıgörülemenıiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin reddi miras eylemi hasebiyle tahsiline 

mahal ve imkân görülememiştir. 
Bu paranın Devlet ıhizmetine sarfedilerek saymanlığa mahsup evrakının verildiği tevsik edil

miş ise de zıyaa nğratıldığmdan mahsup işleminin yapılamadığı ve yeniden vesaik tedarikine de 
imkân görülemediği cihetle zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun borcu kaJbul etmemesi, zimmeti tevsik eder belge de olmaması hasebiyle gerek hük
men, gerek idareten tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu (bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş-
turulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

150 lik listeye dâhil olan bu şahıslardan İzmir Erkânıharb Divanının 13.11.1926 tarihli ve 26 
sayılı kararına müsteniden aranılan 9 510.69 liranın borçluların yurt dışma kaçmaları ve orada 
iken ölmeleri ve" hiçbirisinin veresesinin tesbit edilememesi ve memleketimizde de taşıtsız mallarının 
bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve esasen gıyaplarında verilmiş olan hükmün 
'bundan sonra da hukuki sebeplere binaen infazına imkân bulunmadığı cihetle zimmet kaydının 
silinmesi zaruri »görülmüştür. 

900 sayılı Kanuna aykırı olarak verilmiş olduğundan dolayı ortaokul öğretmenliğinde çalıştırı
lan Ahmet Fuat Çığman namına zimmete alman ve emekli maaşlarının nısfını teşkil eden 740, li
ranın sarfında sayman ve tahakkuk memurunun kusuru ibulunımadığma Sayıştayca karar verilmişi 
adı geçenden ise1 bu parayı gerek idareten, gerek hükmen tahsiline imkân görülemediğinden bu hu
susta açılmış olan dâvanın takibinden 4353 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince vazgeçilmek-
le heraıber ahiren emekli olarak istihdam edilenlerin almış oldukları emekli maaşlarının tamamı
nın verilmesinde kanunsuzluk olamıyacağma dair Danıştay Genel Kurulunca da karar verilmiş ol
duğu cihetle zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân igörülemeıniştir. 
Borçlunun millî hudut haricine gitmesi ve adresinin meçhul olması hasebiyle tahsiline imkân 

ıgörÜlememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen «borçlu bulunamadığından tahsiline imkân 'görülememiştir. 

» > » » » » > » » 

» H> ü> •» "' » » " » » 3> 

S> » 3> » » ' » » . » $ 

Bu paranın idare hizmetine sarfedilerek mahsup belgesinin dairesine tevdi olunduğu ve fakat 
zıyaa uğratılmasından borç kaydının kapatilamadığı anlaşılmış, bu sebeple tahsiline mahal görü
lememiştir. 

(& Sayısı: 170) . .;.'. , 
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0 

Sıra 
No. 

400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

20 — 
13 05 
60 — 
48 (55 
17 76 
27 62 
41 10 
16 14 

2 774 24 

Zimmetin nev'i 

Eşya bedeli 
Fazla mehuz 

» 1» 

» ». 
» t»: 

• » » 

Hasılat hesabından: 
Elbise bedeli 
Mahkeme masrafı 

409 
410 
41,1 

412 
413 

3 
16 
50 

. '8 
. 574 

34 
96 
— 

98 

Fazla mehuz 
» » 

Ev kirası 

Avans 
İstikram 

vu
ku

 
pl

ar
a 

ıri
h 

.S » * 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
al

ın
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1943 
1946 
1946 
1946 
1942 
1945 
1945 
1947 
H934 

1945 
1942 
1930 

1940 
1340 

\ 

Borçlunun adı 

Bilâl Sabri 
Mustafa Bülent 
Orhan Erdoğan 
Mustafa Varış 
Abdullah Kazak 
Ahmet Arslan 
Ali Haydar 
Sait Erdoğan 
308 mükellef adma 
kayıtlı 

Rauf Üner 
İsmail Oktay 
Abdullah 

Yusuf Kenan 
Feride ve Mevhibe 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D.D.Y. Gn.Md. 
» • $> 
». »• 
» » 
» » 
& » 
» » 
» > 

Malatya Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
». » 
» » 

•s> • » 

istanbul Def. 

414 9 27 Fazla mehuz 
415 1 098 29 Taviz 

1945 özen Akar 
1330 229 mükellef adma 

kayıtlı 

Merkez Saymanlığı 
İsparta Def. 

416 
417 

8 22 Fazla mehuz 
252 17 » » 

1946 Fatma Firuzan 
1935 Müeyyet Ergök 

Merkez Saymanlığı 
Beşiktaş. Malmd.. 

418 12 39 193? Saduilah D. D. Y; Gn. Md. 

419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 

20 
1 
7 

31 
55 

123 
8, 

— 
62 
29 

— • 

13 
14 
12 

Eşya bedeli 
Fazla mehuz -

.» » 
Eşya bedeli 
Zimmet 
Fazla mehuz 
Eşya bedeli 

1943 
1940 
1939 
1946 
1940 
1946 
1947 

Abdil 
Tarık Arıcan 
Cevdet Karayel 
Osman 
Ali Rıza 
Hasan Karaduman 
Yedi şahıs adına 
kayıtlı 

» . 
» 
* 
& 
> 
& 
» 

' • ' * 

:» 
* 
» 
X-

» 
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Yapılan araştırmaya 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline 
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görülememiştir. 
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» 
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1934 yılından beri hesaplarda devren gelmekte olan ve mahkeme masrafından doğma olup 308 
mükelleften aranılan bu paranın tahsili için yapılan sürekli araştırmaya rağmen borçlulardan hiç
birisinin adresi tesbit edilememiş ve bundan sonra takibata devamda Hazine menfaati görüleme
diği cihetle zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. ' 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » > • ' » ' » • » » » » 

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve ödediğini ileri sürmesi, 1930 - 1931 yıllarına ait kuyudatın 
imhası hasebiyle bu iddiasının tevsikma imkân gö dilememesi hasebiyle alacağın silinmesi zaruri 
(bulunmuştur. 

Borçlunun ölmesi ,vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Eytam Sandığından Feride ve Mevhibe'nin gayrimenkul ipotek etmek suretiyle aldıkları 

1 895 lira 35 kuruştan 1 320 lira 37 kuruşu adı geçenlerin ipotekli malları satılmak suretiyle tah
sil edilmiş ise de bakiye 574 lira 98 kuruşun borçluların adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Uluborlu Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve 1330 yılında verilmiş olan tavizden doğma bu pa

ranın 229 mükelleften tahsilinin kovuşturulduğu ve fakat borçluların adresleri tesbit edilememek
le beraber alacağı tevsik eder hiçbir belge de mevcut 'bulunmadığı cihetle zimmetin silinmesi za
ruri görülmüştür. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun zaman aşımı ileri sürerek borcu ödemekten imtina etmesi ve bu iddiası yerinde gö

rüldüğünden 4353 sayılı Kanun gereğince hakkındaki takibattan vazgeçilmesi hasebiyh tahsiline 
imkân görülememiş ve zaman aşımına sebebiyet verenler hakkında da 2514 sayılı Kanunun 57 nci 
maddesi mucibince kovuşturulma yapılamadığından zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsili
ne imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
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Sıra 
No. 

426 

427 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

45 

Zimmetin nev'i 

Aylık fazlası 

S 23 » 

Borçlunun adı 

1946 Eüveyde Batur 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Tokad Def. 

1942 İsmail Kaptanoğlu Eminönü Malmd, 

428 
429 

430 

431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 

. 34 
690 

7 431 

42 
33 
23 
38 
27 

6 
83 636 

65 
71 

05 

96 
- T 
90 
38 
__ 
72 
04 

Yolluk parası 
Ücret fazlası 

Gümrük Resmi ' 

Aylık fazlası • 
» > 

Ayakkabı bedeli 
Ücret fazlası 
Pardesü bedeli 
Fazla mehuz 
Yanan pul ve kıymetli 
evrak 

1942 
1948 

1935 

. 1939 
1938 
1946 
1944 
1943 
1938 
1945 

Cemal öğe 
Murat Çınar 

Ahmet Faik ve 
Mustafa Fehmi 
Refia 
Mustafa Dere 
Ilalit Unursal 
Sadettin Seçgel 
Hamit Sarıoğlu 
Ahmet Topal oğlu 
Abdullah Birden 

As. Pos. 50010 Say 
Orman Gn. Mâ. 

İzmir Giriş Güm
rüğü Say. 
ıSeyhaıi Def. 
D. D. Y. Gn. Md. 

» ' • - • • » • 

> •-..•» 
» > 
> • » 

Dışişleri Bak/ Say. 
Md. 

438 10 878 74 İdare hesabından 1929 Ahmet Hamdi İstanbul Def. 

439 719 04 Zimmet 1334 Hasan Rıza Gümrük ve Te. Bak. 

440 
441 
442 
443 

66 33 Eşya bedeli 
26 93 Elibesi bedeli 
19 59 Aylık fazlası 
22 .-68 Ücret fazlası 

1942 Ömer Akbulut 
1946 İsmail Canbulat 
ıl943 Hüseyin Kavak 
1943 Ahmet Güven 

D. D. Y. Gn. Md. 
• > .- a» v 
• » • • • \ 
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Terkin kararının özeti 

Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasma 
devamda bir faide bulunamadığından zimmetin silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Borçlunun ölmesi, veresesinin adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 
^ Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, veresesinin reddi 'miras eylemesi hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. 

Borçlu Ahmet Faik'in çok fakir ve aciz halinde olması, kefili mustafa Fehmi'nin ölmesi ve ve
resesinin reddi miras eylemesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

s» , » » » » » »• . » » 

» »• ' » a » > s » ş 
» » s» » » » s> » » 
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Budapeşte'nin Sovyet Orduları tarafından muhasarsı ve şehrin içinde devam eden muharebeler 
ve hava bombardımanları esnasında elçilik binası üzerine düşen bir Sovyet uçağı ve birkaç top 
mermisi ve hava bombalariyle binanın tamamen harap olması ve içindeki eşya ile evrakın tama
men yanmış bulunması hasebiyle elçiliğimizin bir bahçede bulunan tek sığınakta vazifeye devam 
eylediği ve durumun vehameti nazara alınarak bombardımandan konsolosluk şubesinde zedelenmiş 
olaiı kasanın içinde bulunan harç pulları, pasaportlar, beyan kâğıdı gibi kıymetli evrakın artık işbu 
binadaki kasada muhafazasına imkân görülemiyeceği anlaşılması üzerine bahis konusu 83 636 lira 04 
kuruş kıymetindeki kıymetli evrak imha edilerek keyfiyetin 9 .Şubat 1945 günlü zabıt varakasiylo 
tevsik edildiği, fevkalâde vaziyet karşısında imha «dilen ve kıymetli evrakın bedeli olarak Budapeşte 
Elçisi Abdullah Birden adına eşhas zimemi hesabında kayıtlı bulunan 83 636 lira 04 kuruşun tah
sil ve takibine mahal olmadığı anlaşıldığından zimmetin silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Bu para 1929 yılı Bütçe Kanununun 19 ncu maddesiyle tecil edilen Muhasebei Umumiye Ka
nununun 92 nci maddesinin A fıkrası mucibince Haziran 1929 ayında sarfedilmiş, evrakı müsbi-
tesi olmamasından dolayı ibrazına talikan sayman Ahmet Hamdi'ye borç çıkarılmıştır. 

İstanbul Deftcrdarlığmca hesap usullerine tevfikan merkeze gönderilmiş olması lâzım gelen gi
der belgeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğünce, istanbul Def terdarlı
ğmca ve Bakanlığımızca araştırıldığı halde bulunamamış, aradan 20 yıl gibi uzun bir zaman geç
tiğinden gerekli belgenin yenisinin tedarikine de imkân görülemediği gibi sayman hakkındaki ko
vuşturmadan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçme işlemi de yapıldığından zimmetin silinmesi za
ruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen bu alacağın müsstenidi belge, bulunamadığından tahsiline imkân 
görülememiş, zaman aşımı sebebiyle gerek borçlu, ıgerek müsebbipler haklarında kovuşturulma ya
pılması imkânı da kalmadığından zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » 
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Sıra 
No. 

444 

445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
• Lira K. 

68 75 
0 

51 44 
20 13 
40 — 
26 46 
20 53 
28 72 
4 32 

226 14 

Zimmetin nev'i: 

Ayni yardım ve elbise 
bedeli 
Hasılat hesabından 
Aylık fazlası 
İdare hesabından , 
Hasılat hesabından 
Aylık fazlası 
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1946 

1946 
1929 
1930 
1943 
1940 
1943 
1936 
1944 

Borçlunun adı 

Ahmet Durlanık 

Adnan Akay 
İbrahim 
Edip özsoy 
Ali Elgin 
Fevzi Arıcın 
Şevket 
Ali Rıza 
Behçet Sarıba ı̂ 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Y. Gn. Md. 

» ' • • • » 

.Sayhan Def. 
Nuscybin Güm. Say. 
D. D. Y. Gn. Md. 
As. Pos. 10375 Say. 
Adalet Malmd. 
Şile Malmd. 
Fatih Malmd. , 

453 3 297 03 ihtilas 1929 Hüseyin Andı Gümrük ve Te. Bak. 

454 

455 

456 

457 

458 
459 
460 

37 60 Pul bedeli 

12 88 » » 

180 — Avans 

1931 Borçlusu meçhul Ulaştırma Bak. 

1931 Rahmi * • »". 

1942 Tahir I§ik 

130 67 Fazla mehuz ve hasılat 1946 Turgut 
hesabından 

11 — Ayni yardım 
. 29 23 Aylık fazlası 
17 81 Ardiye ücreti 

Tokad De£ 

D. D. Y. Gn. Md. 

1946 Kutsi Öngün 
1931 Arif Hikmet 
1929 Bulgurlu Birader- Gümrük ve Te. Bak. 

ler ve Kâtip Rıza Say. Md. 

Ulaçtırma Bak. 

461 

462 

20 55 ihtilas 

554 70 Avans 

1931 Rasim Kaptan istanbul Def. 

1930 Ridvan Akmansoy Erciş Malmd. 

463 2 402 83 ihtilas 1341 ; Kâzım, Mahmut, 
Ilayri 

Erzurum Def. 

(S. Sayısı: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan. araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
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1340 - 1929 aylık farklarından doğma olarak tediye edilen ve sonradan zimmete alman bu pa
ranın" borçlu tarafından ödenmemesi ve hükmen tahsiline imkân görülemediğinden 4353 sayılı Ka
nun gereğince işlem yapılması hasebiyle silinmesi cihetine gidilmiştir. 

Edremit Tekel eski memuru Hüseyin Andın'm ihtilastan doğma bu borcunun tahsiline hüküm 
alınmış ise de yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığı gibi malı olup olmadığı da tesbit 
edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. , 

1931 yılında Beytüşşebap P. T. T. İdaresinden eşkıya tarafından gasbedilen pul bedelinden doğ
ma bu alacağın gasıpların kimler oldukları tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun ölmesi, veresesinin çok fakir olması ve başkalarının yardımiyle geçinmesi ve esasen 
borcu da kabul etmemesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Zelzele avansı olarak verilen bu paranın yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından 
ve hiçbir malı da olmamasından tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

Ardiye ücreti olarak aranılan bu paranın borçlu şirketin tasfiye edilmiş olması hissedarlarının 
borcu kabul etmemeleri, zaman aşımı bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve yine 
zaman aşımı sebebiyle müsebbipler haklarında takibat yapılamadığından kaydının silinmesi zaruri 
bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuştu-
rulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Bu para 1930 yılında Erciş Kaymakamlığına tâyin edilmiş olan Ridvari Akmansoy'a aile yol
luğu olarak verilen 600 liradan bakiyedir. Adı geçen ve ailesi Erciş'e giderek işe başladığı halde 
takip ettiği Cenup Demiryolları idaresinin o zaman ecnebi şirket idaresinde bulunması ve bilet 
ücretinin.tesbit edilememesi hasebiyle mahsup evrakının noksanı ikmal edilememiş ve bu sebeple 
borç kaydı kapatılamıyan ve tahsiline de' mahal olmıyan zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

1336 - 1339 yıllarında satılan tuz bedelinden doğma olup ihtilas yoliyle zimmete geçirilen bu 
paranın 1341 yılında tahsiline mülga Tuz Tekel idaresince hüküm alınmış ise de idarenin il
gasından zimmetin Hazineye devri tarihi olan 1938 yılına kadar ve o tarihten sonra yapılan sü
rekli araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuştur
maya devamdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

( S. Sayısı : 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

464 
465 
466 
467 

468 
469 

470 
471 
472 
473 
474 
475 

476 

477 
478 
479 
480 

Zimmetin nev -i 

22 36 Fazla mehuz 
64 -— Aylık fazlası 
56 96 » > 
42 58 Taviz 

3 Jİ5,- Fazla mehuz 
10 97 Elbise bedeli 

50 — Avans 
72 45 Avans ve fazla mehuz;. 
45 — Fazlamehuz 
49 93 •»• * 
71 71 » '» 
52 $0 Fazla mehuz ve elbise 

bedeli 
32 82' Fazla mehuz 

13 42 Aylık fazlası 
99 32 Avans 

1 71 Fener bedeli 
30 — Fazla mehuz 

as^ 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
i a

lın
dı

 

.11946-' 
1943 
1945 
1939 

1939 
1941 

1944 
1944 
1946 
1946 
1946 
1945 

1941 

1941 
1945 
1943 
1930 

Borçlunun adı 

Mehmet Yalçın 
Ömer Çetinkaya 
Mehmet Şengöz 
Borçluları meçhul 

Celâlettin 
İbrahim 

Hasan Baraoğlu 
Kâzım Tataroğlu 
Mustafa Topuz 
Celâl Doğu 
Naci 
Yaşar Altuğ 

İhsan Güner 

Nail Özyolcu 
Osman Nuri 
Şinasi 
İbrahim Etem 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Y. Gn. Md. 
'«• . i»' 

• • > . . » 

Erzincan Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
> » 

a» . » 
* ' • . : * 

.»' ' !» 
• • ' ' « * • • ! » 

s ? ' . • » • • 

* *: . : - v 

Seyhan: Def. 

» > 
•*; * .; 

D, D. Y. Gn. Md. 
Eceabat Malmd* 

481 94 86 1943 Nuri İst. Lv. A. Say. 

482: ' ; 

483" 

484. 
485-

486 
48* 

488^ 

489i 

13 
22v 

•t 

: 24 

110 
208 

• ' • . • • . 7 2 f 

27 

77 
40; 

19 

69; 

84 

32 

35 

Aylık fazlası 
Fazla mehuz; ve eşya 
bedeli 
Fazla mehuz 

' » > • 

Avans 
' • » / • " ' 

• » • • ' ' . ' . ' 

" > . : • 

1933 
1946 

1946 

1939 

1937 
1935 

1943 

1940 

Mustafa Süreyya 
Mehmet özark 

Mustafa Tekinde-

mır 
Hadi Eıza 

Nuri Bozkurt 
Hakkı Savaş 

Niyazi Çevik 

Nazif Dinçalp 

Antalya Def. 
D. D. Y. Gn. Md 

İstanbul Def. 

Ankara Def. 

Trabzon Def. 
Saimbeyli Malmd; 

İskenderun Güm. 
Say. 
Aya§ ; Malmd. 

(m. Sayısı?: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» > T> » » » » . » » 
• » » . > » » » » » : • > 

Bu alacağa ait belgenin büyük zelzelede yanması hasebiyle borçluları bilinemediğinden tah
siline mahal ve imkân görülememiştir, 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun uzun müddet aciz halinde bulunması ve sonra da adresinin tesbit edilememesi ha

sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

• * • • * ' , » » £ . » » ' - » . . » • 

» • » » 2» . . » • • ' » ' » * » 

» » » » . a> » » 2> » 
3- » » » » » > • > » 

» » - 'S . - ' . ' » » » •" » » > 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovug*.-: 
turulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

s> s> s> » » » ' . » . » » 
'» . » ' ' » » a » » » » 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
1930 yılında tediye edilen bu paranın borçlunun zaman aşımı ileri sürmesinden tahsiline im

kân görülememiş ve aynı sebeplerle müsebbip memurlar hakkında da takibat yapılamadığından 
zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

(Borçlunun ölmesi, veresesinin zaman aşımı ileri sürmesi hasebiyle tahsiline imkân 'görüleme
miş ve zaman aşımına sebebiyet verenler hakkında yapılacak kovuşturmadan bir faide memul ol
mamasına binaen 4353 sayılı Kanun gereğince işlem yapılmıştır, 

Borçlunun ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» » • » . ' • » s» s» » » » 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş-
turulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

- » . » • • ' • • » . » » » » » » 

Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması, vârisi olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovu§* 
turulmasindan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ve borca batık olarak ölmesi, vârisinin mirası reddetmesi ha
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

( S. Sayısı.: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

490 

Zimmetin nev'i 

19 94 Çocuk, zammı 

.d S 5 

a t» d. Borçlunun adı 

1941 Kemal Aral 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Hazine Saymanlığı 

491 

492 

493 
494 
495 
496 
497 

498 
499 

42 

10 

48 
17 

200 
3 

24 

63 
231 

60 

61 

14 
17 
_ 
07 
04 

91 
25 

Nakliye bedeli 

İdare hesabı 

Fazla mehuz 
ı>. » 

Taahhüt bedeli 
Tulum bedeli 
Tamir bedeli 

Avans 
İdare hesabından , 

1931 

1934 

1946 
11942 
1944 
1949 : 
1931 

1940 
1928-
1929 

Sait özev 

Tahir ve Nedim 

İsmail 
'Mehmet Ertürk 
Orhan Necmettin 
Sabahattin Uçar 
Ali Rıza ve arka
daşları 
Şevki Baydar 
Dursun Adabağb 

Ulaştırma Bak. . 

Tekirdağ Def.: 

D. D. Y. Gn. Md 
» ••• » 

* •: » 
£ ' .»' 
» • • . » ': 

» ..- »: ' 
VII. Kor. Say. 

500 25 96 Fazla mehuz 1940 İsmail Hakkı Konya Def. 

501 50 -— Avans 1935 Ahmet Faik Osmaniye Malmd. 

502 7 053 63 İdare hesabından 1928 Hüsamettin Ankara OkuUarSay. 

503 

504 

505 

9 75 Fazla mehuz 

613 23 •». 

48 46 İstikraz . 

1932 Necmiye 

1931 Naciye 

1927 Lûtfiye 

Eminönü, Malmd. 

Fatih Malmd. 

Tekirdağ Def. 

506 22 12 Aylık fazlası 1940 Salâhattin Ulaştırma Bak, 

(S . Sayım t 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Müfettişler cari hesabından 1941 yılında Kemal Aral tarafından çocuk zammı olarak alman 
20 liradan bakiye kalan bu paranın ödenek olmamasından mahsubunun yapılamadığı, hâdisede 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımı bulunduğundan istihkakının 
yeniden tahakkuk ve zimmete mahsubuna imkân'görülemediği cihetle zimmetin silinmesi zaruri 
bulunmuştur. 

Borçlunun çok fakir ve âmâ olması ve hiçbir geliri ve malı. bulunmaması hasebiyle tahsiline 
imkan görülememiştir. . , 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve ko-
vuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
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1928 - 1929 yılları idare hesaplarından bakiye kalan bu paranın borçlunun rızaen ödememesi 
(üzerine icraya müracaat edildiği, icra tetkik merciince Hazine aleyhine karar verildiği tesbit edil
miş ise de adalet binası yangınında dosyası yandığından kararın mahiyetinin öğrenilemediği, 
borçlunun iddiası karşısında kovuşturmaya devamda bir faide görülemediğinden 4353 sayılı Kanun 
gereğince işlem yapıldığı anlaşılmış, bu sebeple zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

900 sayılı Kanunun tatbikmdan doğma bu paramın borçlunun ölmesi, vârisinin borcu kabul 
etmemesi ve Sayıştayca da sariflerine borç çıkarılmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiş
tir. 

Alacağın tahsili için yapılan icra takibinin vesait ibraz edilememesinden Hazine1 aleyhine neti-
icelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuşturulmasın-
dan vazgeçilmiştir. 

11928 yılı idare hesabiyle borç çıkarılan bu para sayman Hüsamettin'in başka suçlarından dola
yı mahkûm olması ve mahkûmiyetini ikmal ederek tahliye edildikten sonra izini kaybetmesi ve 
yapılan sürekli araştırmaya rağmen bulunamaması, namına kayıtlı hiçbir.malı olmadığının da tes-
biti hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve bundan sonra yapılacak kovuşturmadan bir faide me
mul olmamasına binaen 4353 sayılı Kanun gereğince işlem yapılmıştır. 

Borçlunun, millî hudut haricine gitmesi, adresinin bilinememesi, .memleket dâhilinde hiçbir 
malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun uzun müddet aciz halinde bulunması ve sonra da izini kaybetmesi ve yapılan araş
tırmaya rağmen bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Mülga Eytam Sandığından devredilen bu alacağın tahsili için yapılan icra takibinin Hazine 
aleyhinde neticelenmesi ve alacağın hakiki mahiyetinin anlaşılamaması ve bir belgesi de bulun
maması., hasebiyle tahsiline' imkân görülememiştir. 

Borçlunun mal ıbrıakmadan ölmesi,, vârisinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

( S. Sayısı : 170) 
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Terkinino karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

607 

Zimmetin nev'i 

19 52 Gelir eksiği 

İP 
i &İ3 
Kİ £ Ü Borçlunun adı 

1934 Muhtelif eşhas 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Giriş Güm. 
Say. 

508 

509 

26 13 Mahkeme masrafı 

14 — Aylık fazlası 

1936- Altı şahıa adın® İsparta Def. 
H937 kayıtlı , 
J933 Mahmut Nedim Eminönü Malmd. 

5,10 

511 

512 

513 

396 

24 

46 

573 

01 

39 

42 

75 

Avans 

Aylık fazlası 

Aile yolluğu 

İhtilas 

1928 

1948 

1942 

" 1928 

M. Arif 

Nuri Kâmil 

Sait Gündüz 

İsa 

İstanbul Def. 

Bursa Def. 

Ankara Def. 

Kars Def. 

m 
515 

516 
517 

Öİ8 
519 
520 
521 

522 

623 

524 

14 
10 

42 
3 360 

m 
8 
5 

• 4 

46 

314 

23" 

67 
64 

85 
44 

— 
30 
13 
— 

65 

22 

i!': • 

$8 

Avans ve fazla mehuz 
Aylık fazlası 

İstikraz 
İhale ağan 

Eşya bedeli 
• ' • • » ; - » 

' - • * ; > ' 

Noksan tevkif 

Aylık fazlası 

Avans 

Kasa açığı 

1929 
1929 

1932 
1338 

1942 
1944 
1942 
1938 

1942 

1928 

1928 

Nusret Suna 
Cemal Hız 

Ükkeş 
Mütegayyip ve fi
rari eşhas 
Ömer, Ali ve Hasan 
İsmail Kızı Rahime 
Recep Araç 
Hasan Şevki 

MeTâhat ıSerdar 

Albay Asım 

Haşan Fehmi Alp-
doğan 

Ulaştırma Bak. 
İstanbul Def. 

Osmaniye" Maimd. 
Manisa Def. 

D. D. Y. Gn;Md, 
» • ; ' » 

> » 
Beşiktaş Malmd. 

Ankara Def. 

Eceabat Malmd. 

' - . ' • ; • » ' ' ' > . . 

(S. Sayım: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Ü934 yılında muhtelif eşhastan alınan beyannamelerden noksan gümrük resmi tahsil edilmiş ol
duğundan ibahs ile müsebbip memurlar namlarına zimmet kaydedilen bu paranın zaman aşımı dola-
yısiyle gerek mükelleflerinden, gerekse müsebbiplerinden talısiline imkân görülemediğinden 
kaydının silinmesi zaruri «bulunmuştur. 

Yapılan araştırmalara rağmen borçluların adresleri tesbit edilemediğinden tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

Borçlunun ve karısının hiçbir mal bırakmadan ölmeleri hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 

Bu alacağın tahsiline hüküm alınmış ise de yapılan araştırmaya rağmen ıborçlu bulunamadığın
dan kovuşturmanın neticesiz kaldığı, bu sebeple1 4353 sayılı Kanun 'gereğince işlem yapıldığı an
laşılmıştır. 

Bu alacağın tahsili için yapılan--icra kovuşturmasının Hazine aleyhinde neticelenmesi, alacağı 
tevsik eder belge olmaması ve 4353 sayılı Kanun gereğince kovuştUrulmasmdan vazgeçilmesi hase^ 
biyle kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun adresinin tesibit edilememesi yüzünden tahsiline imkân 
görülememiş'tir. 

Bu alacağın müstenidi belge-bulunamadığından zimmetin vukuu tarihi tesbit edilemediği gibi 
borçlunun adresi de meçhul olduğundan tahsiline imkân görülememiş ve kendisine' Kefalet Kanu
nunun kabulünden evvel 160 liraya kadar kefalette bulunmuş olan Şevket'in de zaman aşımı ile
ri sürerek borcu ödemekten imtina etmesi hasebiyle takibinden 4353 sayılı Kanun gereğince vaz
geçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun aciz halinde bulunması ve sonra da izini kaybetmesi hasebiyle tahsiline imkân görü-

. lem emiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkângörülememiştir. 
Borçluların müteıgayyip ve1 firarı eşhastan olmaları ve mallarının Hazineye intikâl etmesi hase^ 

biyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir, 

» » » » > » » » » 
*> » » '• . » » ' • . • ' » • r . » » 

Borçlunun düşkünler evinde ölmesi, vârisinin 30 yıl evvel Suriye'ye gitmiş olması hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsilin© imkân görülememiş ve kovuş-
turulmasından 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Mülga Yedinci Tümenden Eceabat Malınüdürlüğüne devredilmiş olan (bu alacağın tahsilinin 
kovuşturulduğu ve fakat borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağı tevsik eder belge olmaması 
hasebiyle tahsiline imkân görülemediği anlaşılmış, 20 yıl evvel tahakkuk eden bu zimmetin kovuş-
turuîmasında Hazine menfaati görülemediğinden kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Mülga Yedinci Tümenden devredileni bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun za
man aşımı dcrmeyanında bulunarak borcunu ödemediği, aradan 20 yıldan fazla bir süre geçtiğin^ 
den gerek borçlu gerek müsebbip memuıiar haklanrida kanuni; takibata devam edilemediği anla
şıldığından zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

(S . Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

525 

Zimmetin nev'i 

552 64 Fazla mehuz 

t T r - l ' H 

9 <» 

«t-l ti) r-1 Borçlunun adı 

11929 Abdülkadir Gör
gülü 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Adıyaman Malmd. 

526 8 875 86 Pul ve kıymetli evrak 
bedeli 

1947 Doktor Hamit Ra- Dışişleri OBak Say. 
şit Donneman Md. 

527 
528 
529 

530 

531 
532 
533 

534 

535 
536 
537 

538 

539 
540 
5 4 1 :•• 

542 

543 

2 
60 
29 

818 

60 
20 
30 

21 

2 
60 
17 

19 

23 
15 

104 
22 

29 

42 
— 
'39 

77 

_ 
— 
— 

61 

12 
85 
51 

40 

— 
— 
25 
01 

Aylık fazlası 
» » 

Fazla mehuz 

Taviz 

Fazla mehuz 
Ayniyattan 
Ayni yardı 

İstikraz 

Fazla mehuz 
Avans 
Mahkeme masrafı' 

•Fazla mehuz 

» l» 

» > 
Avans^ 
Elbise bedeli 

Avans 

1939 
1935 
1932 

1340 

İİ946 
1942 
1946 

1931 

1937 
1944 
1938 

1942 

, 1946 
1946 
1936 
1942 

1931 

Ömer Keçeci 
Fatma 
Haşan 

133 mükellef adına 
kayıtlı 

Hüseyin Şenol 
Hasan 
Refik Tarım 

Nurettin 

Alâettin 
Nurettin 
13 mükellef namı
na kayıtlı' 
Ahmet Nazif 

'Seyit Arat 
Şükrü 
Hasip 
Ali özel 

Ali Cevat 

Seyhan Def. 
Emirdağ Malmd. 
İstanbul Def. 

> » 

D. D. Y. Ön. Md. 
» !» 

Erzurum Def. 

Seyhan Def. 

Antalya Def. 
66 ncı Tümen Say 
îstanbul Def. 

Ankara Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
» » 

Çarşamba Malmd. 
İst. Güm. Başmd, 
Say. 
Eceabat Malmd, 

544 

545 
546 

335 37 Manifesto eksiği 

16 78 Tetkik noksanı 
89 27 Fazla mehuz 

1930 Mülga İst. Liman İst. Giriş Güm. Say. 
İşleri Türk Ano
nim Şirketi 

1933 Edip , Nuseybin Güm. Say. 
1946 Hikmet Erel ' Merkez Saymanlığı. 

r f Ö. Sâyısh 170 ) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

1929 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise1 de borçlunun borcu ka
bul etmiyerek zaman aşımı definde bulunması, alacağı tevsik eder hiçbir belge olmaması hasebiy
le tahsiline imkân görülememiş ve kovuşturulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçildi
ğinden zimmetin silinmesi zaruri bulunmuştur. 

ikinci Cihan Harbinde Münih Konsolosluğumuzun kasasında mevcut iken 24. IV . 1944 tarihin
de yapılan hava hücumunda konsolosluk binasının yıkılması ve kasanın parçalanması dolayısiy-
le zıyaa, uğrıyan 8875 lira 86 kuruşluk pul ve kıymetli evrakın fahri konsolosumuzun zimmetinde 
kalmadığı ve adı geçen tarafından kullanılmadığı tevsik edilmiş, mecbur ve zaruri sebeplerle zıyaa 
uğrıyan sözü geçen pul ve kıymetli evrak bedelinin terkini zaruri bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » > » » » » 

Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân .görülememiş ve kovuşturulmasma 
4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Çatalca Malsandığıhesaplarında kayıtlı ve tavizden doğma bu paranın tahsilinin kovuşturul-
duğu borçlulardan hiçbirisinin tesbit edilemediği anlaşıldığından kaydının silinmesi zaruri görül
müştür. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülemiştir. 
» » » » » » » » * 

Borçlunun çok fakir olması ve başkalarının yardımiyle maişetini temin etmesi hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş, ve kovuş
turulmasmdan 4353 sayılı Kanun gereğince vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » > » ' ' • » » » » » 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
* • ' " • 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, mirasçılarının reddi miras eylemesi hasebiyle tahsi
line imkân görülememiştir. ," 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » ı> » a » » • • ' ' " • • » • » "; 

Borçlunun çok fakir ve aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
» » > » » » • » • » » 

Mülga Yedinci turnen Saymanlığınca 1931 yılında verilen bu avansın mahsup ettirilmemesin
den zimmete alındığı, borçlunun zaman aşımı ileri sürerek borcu Ödemediği, aynı sebeplerle gerek 
kendisi, gerek müsebbip memurlar haklarında kovuşturma yapılmasına imkân görülemediği cihetle 
kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Borçlu şirketin Hükümetçe satın alınması alacaklılık ve borçluluk sıfatlarının birleşmesi hase
biyle tahsiline mahal kalmamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiş ve kovuş

turulmasmdan 4353 sayılı Kanun ıgereğince vazgeçilmiştir. 

(S. Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

45 — 

13 97 
160 01 

72 29 
10 — 
30 82 

6 21 
19 27 
85 12 

' . 
Zimmetin nev'i 

Fazla mehuz 

» > 
» » 

İdare hesabından 
Ücret fazlası 
Hasnlat hesabından 
'Fazla mehuz 
Hasılat: hesabından 
Avans 

ı 
ro

l 
la

pl
aı

 
ta

ri
h 

Zi
m

m
et

iı 
ve

ya
 h

es
 

al
ın

dı
ğı

 ' 

1946 

1944 
1933 
1934 
1947 
1943 
1943 
1945 
1931 

. 

Borçlunun adı 

Ahmet Şahin 

Refet Begtaş 
İsmail 
Adil Damgacı 
Ragıp Çetindağ 
Niyazi Erdoğan 
Hasan 
Razı 
Hikmet Şinasi 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

îsti Güm. Ba§md. 
Say. 
D. D. Y. Gn. Md. 
Seyhan Def; 
Osmaniye Malınd. 
D. D. Y. Gn, Md. 

> » 
& , » • ; • . 

> • . • ' - " » . : : . ' . ' 

Eceabat Malmd. 

267 12 Avans 1931 Nuri Eceabat Malmd. 

9 '84 Hasıılat hesabından 
1 030 37 İhtilas ve avans 

1942 Halit 
1341 Ali Fethi 

D. D. Y. Gn. Md. 
İstanbul Def. 

1 139 13 Fazla mehuz " 

2v 01 Egya bedeli 

80 20 w > 

6 02 Zimmet 

8 "— Tazminat 
1 117 r 76 Zimmet 

45 53 Avans 

13 :•.. 83 Fazla mehuz 
100 79 » » 
37 81 » '• * 

22 74 Aylık fazlası 

580 67 Fiyat farkı 

1928-
1936 
1944 
1946 

1943 

1943 
1939 

1941 

1939 
1946 
1937 

1942 

1926 

Bahriye 

Mehmet Vardar 
lİhami Demirtürk 

Nihat Çavugoğlu 

Ali Şahin 
Hasan Hulusi 

lömail Safa 

Şükrü Ertürk 
Semahat Piçtar 
Mustafa. Karaars-
lan 
ıSabahattinı Yurda
kul 
Abdülkadir 

Eminönü Malmd. 

D. D. Y. Gn. Md. 
Ulastınna Bak. 

. > • ; : » 

» > 
Merkez Saymanlığı 

Ereğli Malmd. 

İstanbul Def. 
Bursa Def. 
D; D. Y. Gn. Md. 

Merkez Saymanlığı 

İst. Lv. Â. Say. 

(,S; Sayını: 170) 



T e r k i n k a r a r ı n ı n Öse t i 

Borçlunun çok fakir ve aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân (görülememiştir. 

Yapılan* araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

Mülga Yedinci Tümen Saymanlığınca 1931 yılında verilen yolluk parasından doğma bu alaca
ğın borçlunun ölmesi, vârisinin borcu rizaen ödememesi, zaman aşımı ilerî sürmesi hasebiyle tah
siline imkân görülememiş, zaman aşımı yüzünden müsebbipler hakkında da takibat yapılamadığm-
dan kaydının silinmesi zaruri bulunmuştur. 

Mülga 7 nci Tümen Saymanlığınca 1928 yılında yolluk avansı olarak verilen bu paranın borç
lunun «aman aşımı ileri sürerek ödemekten imtinaı ve aynı sebeplerle müsebbip memurlar hakla
rında takibat yapılamaması'hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Zimmet ve ihtilas suçundan dolayı 1926 yılında beş sene hapse ve Eskişehir'e nef edilmesine 

mahkemece karar verilmiş olan eski Millî Emlâk Tahsildarı Ali Fethi'riin mahkûmiyetinin hita
mında serbest bırakıldığı, izini kaybettiği, 05 yıldan beri nerede ve ne işle meşgul olduğunun tes-
bit edilemediği anlaşılmış, taklibinden 4353 sayılı Kanun ıgereğince vazgeçilen zimmetin terkini za
ruri bulunmuştur. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline im
kân'görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân »görülememiştir. 
Borçlunun Ihiçbir mal bırakmadan ölmesi, kardeşinin mirasını reddetmesi, karısının da aciz 

halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun borcu kabul etmemesi, alacağı tevsik eder belge olmamasından tahsiline imkân gö

rülememiştir. 
* Borçlunun ölmesi, vârisinin aciz halinde olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Tahsili hükme bağlanan bu alacağın borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mi
rası reddetmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Bu alacağın tahsili için yapılan iera takibatının Hazine aleyhinde neticelenmesi hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir. 

Yapılan devamlı araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi, malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân (görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde olması hasebiyle tahsiline İm

kân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân (görülememiştir. 

1926 yılında Harb Okuluna sabun vermeyi taahhüt eden ve taahhüdünü yerine getirmiyen 
'borçlunun Suriye'ye gitmesi, vatandaşlıktan çıkarılması ve orada iken Ölmesi, vârisinin hiçbir mal
ları olmamanı hasebiyle tahsiline imkân görüilememfytir. 

(S. Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

571 
572 
573 
574 

575 

576 

577 

Zİmm etin nev'i 

30 .67 Fazla mehuz 
45 38 » » 
24 38 -.'..»:• » 
80 — Araba tamir bedeli 

30 — Avana 

23 90 Mahkeme masrafı 

354 22 Sigorta bedeli 

Ö KJ 

İ £İ2 
ısı t>^ Borçlunun adı 

1938 Ömer Tanıl , 
1945 Necmi, özsöğüt 
1946 Hüseyin Alp 
1948 Salih Çarpar 

1929 Mahmut 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Üsküdar Malmd. 
Merkez Saymanlığı 
Nizip Malmd. 
Tekirdağ Def. 

Ankara Def. 

1934- Altı şahıs namına Kütahya Def. 
1936 kayıtlı 
1936 Türk Müh Sigorta İstanbul Def. 

Şirketi 

578 

579 
580 
581 
582 
583 
584 

585 
586 -
587 

587 
588 
589 
590 
591 ,,;.,; 
592 
593 
594 
595 

596 

270 

58 
37 
17 
10 

353 
37 

78 
1 

10 

142 
6 

18 
52 

108 
5 

21 
31 

525 

2 793 

• " * " * " 

82 
__.. 
61 
98 
36 
20 

73 
20 
.—. 

53 
__ 
27 
90 
48 
41 
34 
38 
76 

24 

Kiler açığı ve avans 

Avans 
Aynu yardım 
Elibes bedeli 
Aylık fazlası 

» » . ' • 

> . * • 

Avans > 
Ücret fazlası 
Fazla mehuz 

Pul bedeli 
'Avans 
Aylık fazlası 
Hasılat hesabından 
Fazla mehuz 

» » 
• : ' , * • . . . » • 

» » 
İhale aşarı 

Satış bedeli, faiz ve ta
viz 

1929-
1931 

1941 
1946 
1946 
1944 
1939 
1942 

1930 
1944 
1939 

1936 
1947 
1929 
1945 
1946 
1945 
1944 
1946 
1336 

1936 

Şevket 

•Fethi. 
Sami 
Cahit 
Necmettin Kaçak 
Hacer Cavidan 
Hikmet Arslanalp 

Mustafa Darçan 
Hasan Eifat 
Avni Ertaş 

Hikmet 
İskender 
Ahmet Niyazi 
(Süreyya Erkilet 
Ahmet Ünlü 
Adile Ayvaz 
Ömer Kâmil 
Kemal Zengin 
Ali 

Borçluları meçhul 

Eceabat Malmd. 

D. D. Y. Gn. Md 
» '» 
* * . ' . .• * • : . 

» • » , ; 

Eminönü Malmd. 
Ulaştırma Bak, 

D. D. Y. Gn. Md. 
» » 

.» . , . , > 

Havza Malmd. 
D. D. T. Gn. Md. 
Ulaştırma Bak. • 
D. D. Y. Gn. Md. 

-.*-... :.* 
» » 
» » ; 
» . .»..-. . , 

Gazianteb Def. -

'Sivas Def. 

( S. Sayısı: 170 ) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır. 
Yapılan araştırmaya rağmen (borçlu 'bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
'Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline 

imkân ^görülememiştir. 
Borçlunun 10 yıl 16 ay mahkûmiyetini ikmalden sonra izini kaybetmesi ve yapılan araştırma

ya rağmen bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

İstanbul Jandarma ©ikim Evi ve Levazım ambarmdaki eşyayı sigorta eden bu şirketin muka
velenin hitamı tarihinden evvel tasfiye edilmesi ve tasfiye neticesinde yangın sigorta alacakları
na bir meblâğ isabet etmemesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

Mülga 7 ııci Tümenden devredilen bu alacağın 'borçlunun (borcunu kabul etmiyerek zaman aşı
mı ileri sürmesi ve alacağı tevsik eder belge olmaması ve aynı sebeplerle müsebbip aranamaması 
hasebiyle tahsiline imkân (görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Borçlunun borcunu rızaen ödemekten imtina etmesi, alacağın azlığı ve yapılacak masrafı dahi 
karşılamıyacağı cihetle takibinden vazgeçilmesi hasebiyle terkimi zaruri görülmüştür. 

Yapılan araştırmaya rağmen Iborçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » ' » » » » • » 

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağın tevsik edilememesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

Borçlunun '20 yıldan beri aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» 
>> : 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
* 
•» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

İslâhiye Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve 1336 yılnıdan devren gelmekte olan bu alacağın 
borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve esasen alacağı tevsik eden bir belge de olmaması hase
biyle tahsiline imkân 'görülememiştir. 

Şarkışla Malsandığı hesaplarında eski yıllardan beri devren gelmekte olan bu paranın müste
nidi vesaikin 'bulunamaması hasebiyle borçluların kimler olduğu tâyin ve tesbit edilememiş, bu se
beple de tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

(S. Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

597 

Zimmetin nev'i 

1 239 28 ihtilas 

• r-l O) « İ 
ES > ^ 

. Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

1339 Maksut ve Kâzım Erzurum Def. 

598 
599 

78 90 Avanse ve yem bedeli 1934 Cemil Ankara Def. 
58 91 Faiz 1942 Borçluları meçhul İstanbul Def. 

600 32 40 Fazla mehuz 1931 Vahit Sayın 

601 530 28 Eşya bedeli 1943 ZiverLûtfi D. D. Y. Gn. Md. 

602 
603 

604 
605 
606 

607 
608 

20 
119 

35 
6 

. 24 

41 
920 

— 
30 

22 
— 
'83 

__ 
35 

Elbise bedeli 
Nakliye bedeli 

Aylık fazlası 
> » 

Avans 

Fazla mehuz 
Satış bedeli 

1946 Mustafa Akgün 
1942 Sabri Demirel 

» » 
Ulaştırma Bak. 

1931 Hayrettin 
1947 Cafer 
1934 Fehmi, Kâmil ve Edirne Def. 

Hasan Sabri 
1939 Mustafa Köycü 

Meçhul Borçlusu meçhul 

Karapınar Malmd. 
Merkez Saymanlığı 

Ankara Def. 
Amasya Def. 

609 100 — trsalât noksanı 1942 Ömer ve Euhi As. Pos. 50006 Say. 

610 
611 

612 
613 
614 

615 

22 
2 

30 
45 
39 

95' 

35 
•— 

, 
— 
~— 

51 

Fazla mehuz 
Çanta bedeli 

Fazla mehuz ' 
> » 

Demirbaş eşya bedeli 

» » 

1946 
1947 

1946 
• 1946 

1944 

1943 

Ali Arslan 
Mehmet Ali 

Mehmet 
Recep 
13 amele namıma 
kayıtlı 
Cemil Işık 

Ankara Def. 
D. D. Y. Gn. Md 

' • * ' ' . * : 

* ''"»":' 
'..'>' ;:» "-

; ' > . • " • • • • » • - • • • ' • ' ı 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Mülga Tuz Tekel-İdaresinden devredilen bu paranın memlâha memuru Maksut ve Kâzım'ı/ı 
1339 yılında ihtilas suretiyle zimmetlerine geçirdikleri anlaşılarak tahsiline hüküm alınmış ise de 
yapılan araştırmaya rağmen borçluların bulunamamâsından ve takip dosyası da kaybedilmiş olma
sından tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Çatalca Malsandığı gelir hesabında kayıtlı ve faizden doğma bu alacağın müstenidi belgenin 

olmaması, bu sebeple borçlusunun kim olduğunun bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. • . . " . ' . 

Bu alacağın tahsili takip edildiği halde 1946 yılma kadar borçlu bulunamadığından tahsil edi
lemediği, 1946 yılında borçluya müracaat edilmiş ise de zaman aşımı dermeyan ettiği, olayda me
murların da kusurları (görülemediği cihetle1 terkinine karar verilmiştir. 

Çalınan eşya bedeli olarak aranılan bu paranın borçlunun mahkûmiyetini bitirdikten sonra.. 
izini kaybetmesi ve yapılan araştırmaya rağmen bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir. 

Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân^görülememiştir. 
Borçlunun borcunu kabul etmemesi, alacağı tevsik eder belge,olmadığından hükmen de1 tan-' 

siline imkân görülememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» > . »' > » s> » » » 
» » » . ' » > » » a» » . _ 

Borçlunun akıl hastanesinde ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Gümüşhacıköy Malsandığı gelir hesabında taşıllı mal satış bedeli olarak kayıtlı bulunan bu 

paranın müstenidi belgenin zelzelede Hükümet konağının yıkılması ve kuyudatın mütaaddit yer
lere nakli sırasında ziyaa uğraması hasebiyle borçlulariyle müfredatı tâyin ve tesbit edilemediğin
den tahsiline imkân 'görülememiştir. 

Bu para Sarıkamış'taki tümene gönderilen paradan noksan çıkmıştır. Veznedar Euhi ve say
man Ömer namlarına zimmete alınarak haklarında takibat yapılmış ise de1 olayda adı geçenlerin 
alâka ve kusurları görülemediğinden beraetlerinekarar verilmiş ve bu sebeple şahsi hak bakımın
dan bir muamele yapılmasına imkân görülemediği gibi Ziraat Bankası ile Hazine arasında yapılan 
anlaşma mucibince noksan çıkan bu gibi paralardan dolayı banka ve memurlarına mesuliyet te
veccüh etmiyeceğinden zimmetin terkini zaruri görülmüştür. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân (görülememiştir. 
Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağı tevsik eder belge olmaması hasebiyle tahsiline im

kân görülememiştir. " .. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân 'görülememiştir. 
Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline1 imkân görülememiştir. 
Borçlu 13 amelenin müseccel olmamaları ve adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline 

imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân 'görülememiştir. 

( S. Sayısı: 170) 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira . K. 

616 21 

Zimmetin hev'i 

Fazla mehuz 

İ gis 
Borçlunun ıadı 

1932 Ateşçi Nuri 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Y. Gn. Md. 

617 
618 

619 
620 

621 
622 

623 
624 
625 

75 
153 

11 
153 

46 
36 

33 
, 151 

362 

__ 
60 

13 
34 

36 
Oİ 

65 
26 
67 

Fazla mehuz 
Avans 

Fazla mehuz 
:» 

» 
> 

» 
ı» 

» 

» 
» 

!» 
» 

Mahkeme masrafı 

1946 Hıfzı Değirmenci 
1926 Fazıl eşi Hatice 

1946 Saliha 
1948 Ümran öktem 

1939 Ahmet Kutay 
1939 Kemal Engin 

» » 
İstanbul Valiliği 

Ankara Def. 

» » 
Ankara Valiliği 

626 

1935 Halim Türkmen Edirne Güm. Say. 
1948 Hilmi özdemir Bursa Valiliği 
1938 51 mükellef hamı- Ordu Def. 

na kayıtlı 
6 104 — Avans bakiyesi ve yanan 1945 Şevket Fuat Keçeci Dışişleri Bak. Say-

pul bedeli , manlık Md.: 

627 2 228 38 Yanan pul bedeli 1944 Rolf Bentzon ;» 

628 1 068 90 1940 Won Eossen 

629 • 1.5 39 îdare hesabından 
630•"•,-, 1910 — Karşılıksız reddiyat 

1939 Ömer Tanıl Üsküdar Malmd. 
1933- Hakkı Turguterden Mardiın Def. 
1942 

631 
632 
633 
634 
635 
636 

32 
2 

13 
18 
27 

115 

16 
•5& 

84 
16 
77 
50 

Aylık fazlası 1942 Necati Ergün 
Fazla mehuz 1943 Yaşar 
Avans ve aşya bedeli 1947 Rahmi Akçakoca 
Aynu yardım 1944 Muzaffer 
Fazla mehuz 1944 Niyazi 
Eşya bedeli 1943 Kâzım 

(S. Sayısı: 170) 

İstanbul Def. 
D. D. Y. Gn. Md 

» » 
» :» 
» :» 
> " ;» 



T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Ateşçi iken işinden ayrılan Nuri'nin peşin aldığı maaştan kesilip 'Kadıköy Belediyesine ödenen 
'bu paranın Nuri'nin maaşa nıüstehak olmadığı anlaşılması üzerine istirdadı cihetine gidilmiş ise de 
'belediyece 1932 yılma taallûk eden bu paranın geri verilmemesi ve ızaman aşımı süresi dolduğun
dan Nuri'den de tahsiline imkân görülememesi hasebiyle terkini cihetine Igidilraiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
1926 yılında verilen muvakkat maaştan doğma bu alacağın borçlunun çok fakir olması ve Ha

zine ile alâkasının kesilmesi hasebiyle tahsiline imkân (görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen »borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Bu alacağın tahsili için yapılan müraeaatin tediyenin kanuna uygun bıüunduğu anlaşılması üzê -

rine Hazine aleyhinde neticeleneceği cihetle takibinden 4353 sayılı Kanun nıucibinec vazgeçildi- ' 
ğinden terkinine karar verilmitşir. 

Borçlunun bulunamaması haselbiyle tahsiline imkân 'görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle terkini 

cihetine gidilmiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından'talhsil edilememiştir. 

» » » » » » » » 
Mesudiye Malsandığmca 5İ1 mükelleften mahkeme masrafı olarak aranılan bu paranın borçlu

ların adresleri ve malları olup olmadığı tesbit edilememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 
İkinci Cihan Harbi esnasında ve Budapeşte'nin muhasarasında elçilik binası üzerine düşen bir 

tayyarenin benzin deposunun patlaması üzerine çıkan yangında binanın yanması ve bu arada bir 
miktar avans bakıyesiyle pul ve kıymetli evrakın da; yandığının tevsik edilmesi hasebiyle talısilinc 
mahal görülememiştir. 

ikinci Cihan Harbinde ve'20. IV . 1944 tarihinde Berken'de vukubulan infilâk neticesinde fah
rî konsolosluk binasının yandığı ve bu meyanda '2228 lira 38 kuruş değerindeki pulun da kurta-
rılamadığı anlaşıldığnıdan terkini cihetine gidilmiştir. 
• ikinci Cihan Harbi sırasında ve Mayıs 1940 tarihinde Roterdam üzerine yapılan hava hücu
munda yanan fahrî konsolosluk binasında mevcut 1068 lira 90 kuruşluk pulun da bulunduğu ve 
kurtarılamadığı anlaşılmış olmasına binaen terkini cihetine gidilmiştir. 

Borçlunun mal ve vâris bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân (görülememiştir. 
1933 yılında emanette karşılığı olmadığı halde Osman adındaki bir şahsa reddedilmiş olmasın

dan dolayı eski sayman Osman Erdem namına zimmete alman ıbu paranın 1933 ilâ 1942 yılları 
idare hesaplariyle Sayıştayca borç çıkarılamadığı gibi bu yıllara ait ıgider belgesinin imha edilmiş 
olması ve hâdisede zaman aşımı bulunması hasebiyle iadei muhakeme yoluna da gidilemediği, pa
rayı alan Osman'ın kim olduğunun zabıtaca yaptırılan tahkikata rağmen tesbit olunamadığı, bu 
durum karşısında âhiz ve sârif hakkında adlî mercilere baş vurulmasına imkân görülemediğinden 
4353 sayılı Kanun mucibince takibat icrasından vazgeçildiği anlaşılmakla zimmetin terkinine ka
rar verilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline1 imkân (görülememiştir. 
» » » » » » » » » 
». » » » » » » » » 
» » » » » » » » » 

Borçlunun ölmesi, vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

( S. Sayısı : 170 ) 
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Sıra 
No. 

637 

638 

639. 
640 
641 

642 

643 
644 

645 

646 

Terkinine karar 
verilen poranm 

miktarı 
Lira K. 

202 69 

245 66 

16 • 26 
76 55 
34 20 

30 — 

26 80 
453 91 

455 24 

2 336 44 

Zimmetin nev'i 

Resim farkı 

Avans 

Eşya-bedeli 
Zimmet 
Eşya bedeli 

Yolluk avansı 

Mahkeme masrafı 
Faiz ve mahkeme mas>-
rafıı 

Avans 

idare hesabından. 

ı 
vu

ku
u 

ap
la

ra
 

ta
rih

 

Zi
m

m
et

ir 
ve

ya
 h

es
 

1 
al

ın
dı

ğı
 • 

1928 

1948 

1944 
11931 
H937-
1943 
1931 

1934 
1936-
1937 

1930 

1937 

Borçlunun adı 

Zare Papelyan 

Selâmı Dumrul 

Kemal Tören 
Refik 
İsmail ve Hüseyin 

Ömer Tezcân 

Pat Ömer 
Muhtelif eşhas 

Şükrü Şengüler 

Şeref Akıncı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

ist. Giriş Güm. Say. 

2 nci Kor. Say. 

D. D. Y. Gn. Md. 
> :» 

. », »* 

Eceabat Malmd. 

Burdur Def. 
Kastamonu Valiliği 

Merkez Saymanlığı 

Diyarbakır Def. 

647 116 57 Avans 
648 7 572 74 Gümrük Resmi 

1940 Faruk Uludağ 
1935 Mustafa Sıtkı ve 

Mehmet Ali 

Ankara Okullar Say. 
îzmir Giriş Güm. 
Say. 

649 99 49 İhtilas 1932 Mahmut Nedim Tarsus Malmd. 

650 

651 

652 

653 
654 

52 

618 

V-:7 

44 
34 

54 

08 

10 

14 
52 

idare hesabından 

» ~ . I> ' 

» » 

Fazla mehuz 
Zimmet 

1928-. 
1930 
1929 

1930 

1946 
1334 

ismail 'Hakla 

Osman Poylu 

Edip özsoy 

Rıza Oruç 
Sadullah 

Bursa Valiliği 

Kars Güm. Say. 

Nuseybin Güm. Say 

D. D. Y. Gn. Md. 
Merkez Saymanlığı 

( S . Sayısı; 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n Süe t i 

Borçlunun 'ölmesi, vârisinin 15 yıl evvel yurt dışına gitmesi ve bir daha dönmemesi, memleket 
dâhilinde de hiçbir malları olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun (hiçbir mal bırakmadan ölmesi, 'beş ve on yaşlarındaki çocuMariyle eşinin hiçbir mal 
ve kazançları olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » ». ». ' » » 
» » » » » » » » 

Mülga 7 nei Tümenden devredilen bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de (borçlunun zaman 
aşımı definde bulunması ve aynı sebeplerle müsebbip de aranmaması hasebiyle terkini cihetine 
gidilmiştir. 

Borçlunun ölmesi, malı ve' vârisi olmaması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Tosya Malsandığı ıgelir hesabında muhtelif eşhas namına kayıtlı faiz ve mahkeme masrafından 

doğma bu paranın borçluların mahkemece gösterilmiş olan adreslerinde bulunamamaları hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. , , 

Borçlunun aciz halinde bulunması ve bu halinin yıllardan ıberi devam etmesi (hasebiyle tahsil 
edilememiştir. 

Bu para 1937 yılında Darphane ve Damga Matbaasına gönderilmiş ve fakat mukabil makbuzu 
ibraz edilemediğinden dolayı 755 sayılı Sayıştay ilâmiyle borç çıkarılmıştır. Sonradan mezkûr 
makbuz kopyaları temin edilmiş ise de 2514 sayılı Kanunun 57- n'ci maddesi mucibince beş yıllık 
süre geçtiğinden zimmetin iadei muhakeme yoliyle kaldırılmasına imkân (görülemediği gibi ibraz 
edilen belgeler muvacehesinde saymandan da tahsiline - mahal olmamasına binaen terkini cihetine 
gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Bu alacağın kefilden hükmen tahsiline tevessül edilmiş ve ilâm alınmış ise de borçlunun mal 

bırakmadan ölmesi, vârisinin mirasını reddetmesi ve asil borçlu hakkında yapılan takibat da ne
ticesiz kalması hasebiyle 4353 sayılı Kanun mucibince takibata devamdan vazgeçilmiş, bu sebeple 
zimmetin terkini zaruri bulunmuştur. 

. Tahsildar Nedim'in ihtilas ettiği 2399 lira 50 kuruştan 2300 lira 01 kuruşunun tahsili hükme 
bağlanmış ve bu para kefalet sandığından tahsil edilmiştir. Yapılan ineeelmede bakiye 99 lira 
49 kuruşun hükme bağlanmadığı ve neden dolayı hüküm dışı kaldığı tesbit 'edilememiş ve mahke
medeki dosyası da bulunamamakla beraber borçlunun adresi de tesbit edilemediğinden işbu 99 li
ra 49 kuruşun terkini cihetine gidilmiştir. 

#Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. 

Borçlunun uzun müddet aciz halinde bulunması ve sonra da izini' kaybetmesi hasebiyle tahsil 
edilememiştir. 

Yapılan takibata rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisinden birisinin hiçbir malı olmaması ve diğerinin de adresinin tesbit : 

edilememesi hasebiyle tahsiline1 imkân görülememiştir. 

( S. Sayım : 170) 



Terfetaine karar . 
verilen paranın 

Sır« "•';;• miktarı 
No. Lira K. Zimmetini I ihev 'i 

655 

656 

657 

110 69 Fazla mehuz 

1 299 80 Yolluk avansı 

314 64 Fazk mehuz 

•a I ^ 
l a l 
Kİ |> c3 Borçlunun adı 

1946 Ali Güleç 

1945- İsmet Bakurel 
1946 

1937 Şevket Özer 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Ulaştırma Bak. 

D. D. Y. Gn. Md. 

Eceabat Malmd. * 

658 1 614 41 Depozito parası 1340 Leon Kori İzmir Giriş Güm. 
'Say. 

659 
660 
661 
662 
663 

664 
665 
666 

667 

668 

40 52 Fazla mehuz 
20 11 » » 
10 10 » » 
3 93 » » 

260 '24 Avans 

26 — Fazla mehuz 
65 95 Avans 
469 — îcar bedeli 

24 78 Fazla mehuz 

79 64 Avans 

1945 
1939 
1934, 
1945 
1944 

1946 
1931 
1940 

1941 

1942 

Osman Nuri 
Hasan 
Mustafa Akkoç 
(Nurettin Balcı 
Sabri PeksÖz 

Nusret Dirlik 
Yüzbaşı Fevzi 
İsmail 

Bursa Def. 
D. D. Y. Gn. Md. 

> » 
Merkez Saymanlığı 
Orman Genel Md. 

Ankara Def. 
Eceabat Malmd. 
D. D. Y. Gn, Md. 

Hüsnü Demir ölçer » » 

Ferit Bilge As. Pos. 12044 Say. 

669 49 25 Fazla mehuz 
670 14 47 Avans 

671 24 88* Fazla mehuz , 

672 50 — Avans 

673 109 64 İdare hesabından 

674 15 62 Eşya bedeli 
675 33 25 Yolluk-avansı 
676 " ; 97 "57 Aylık fazlası 

1946 Abdülhamit 
11946 Abdullah Fidan 

1946 Basili Swı§ 

1931 Burhanettin öge 

1936 Ömer Tanıl 

1946 Necati 
1935 Hüseyin Tomay 
1941 Şerif 

D. D. Y. Gn. Md. 

. » ». 

İstanbul Valiliği = 

Üsküdar Malmd: 

D. D. Y. Gn. Md. 
İst. Lv.-.'Â; Say. 
Birecik Def. 

(S. Sayısı: 170) 
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T e r k i n ' k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Borçlunun hiçbir mal (bırakmadan ölmesi, iki küçük çocuğunun yardıma muh'taç olmaları hase
biyle tahsiline-imkân görülememiştir. 

Tahsil için Amerika'ya gönderilen ve akıl hastalığına müptelâ olması hasebiyle geri getirilen 
borçlunun kabili şiîa olmadığının raporla tevsik edilmesi hasebiyle yolluk avansı olarak verilen 
bu paranın mahsup veya istirdadına imkân görülememiştiiv 

1937 yılında yedek subay olarak silâh altına alman (borçlunun maaşının özel idarece ve rütbe 
maaşı faikının da mülga 7 nci Tümen Saymanlığm-ca verilmesi lâzımgelirken Tümen Saymanlı
ğınca rütbe m a asinin tamamı ödenmesinden dolayı zimmet çıkarılmış ise de tediyede saymanın ku
suru görülemediğinden Sayıştayca tazminine hüknıolunmaması ve âhizinden de tahsiline imkân gö-
rüiememesi hasebiyle iterkini cihetine gidilmiştir. ^5-

1Ö40 yılında muvakkat suretiyle yurda sokulan ve ihraç edilmediği halde ihraç edilmiş olarak 
gösterilen çuvallar için depozit parası olarak ahnan işbu mdbaliğin iborcludan tahsiline hüküm 
alınmış isö de Leön Kori'nin '20 yıl evvel memleket haricine gitmesi ve adresinin meçhul olması 
ve bıı parayı reddedenler hakkında yapılan takibatın da Haşine aleyhinde neticelenmesi hasebiy-
İe tahsiline imkân (görülememiştir. 

Borçlunun adresinin tevhit edilememesi yüzünden tahsil olunamamıştır. 
» » » » » s> », 

. » » » » » » » 
» . . . » . • » » • » » » '.': 

Borçlunun mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mirası reddetmesi hasebiyle tahsiline mahal kal
mamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen «borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » s> * » » s* 

Borçlunun uzun müddet aciz halinde 'bulunması ve sonra da.izini kaybelmlesi hasehiyle tahsili
ne imkân igörülememiştir. -». & 

(Borçlunun Ölmesi, vârisinin adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân «görüleme
miştir. 

Bu avansa ait mahsup evrakı borçlu tarafından verildiği iddia edilmiş ve para rızaen ödenme
miştir. Mahsup evrakının yapılan araştırmaya rağmen bulunamaması, bulunsa dahi zaman aşımı 
mevcut olması hasebiyle mahsubuna imkân görülemediğinden terkini cihetine 'gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân ıgöinilememiştir. 
Borçlunun mal bırakmadan ölmesi, yegâne vârisi annesinin maişetinin (başkaları tarafından ts-

min edilmesi hasebiyle' tahsiline imkân «görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya, rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân igörülememiştir. 
Borçlunun rızaen ödememesi ve mahsup evrakını verdiğini ve «zaman aşımı (bulunduğunu iddia 

etmesi hasebiyle tahsiline imkân «görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisi olmaması hasebiyle tahsiline mahal kalma

mıştır. 
Yapılan araştırmaya rağmen (borçlu 'bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

» » » • s> » » » » 
Borçlunun hiçbir mal hırakmadan ölmesi, vârisinin aeiz halinde bulunması hasebiyle tahsil edi

lememiştir. 

(S . Sayısı: İTO) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

677 
678 

679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 

686 

Zimmetin nev'i 

95 95 Aylık fazlası 
63 67 Avans :. 

12 81 Eşya bedeli 
29 39 Fazla mehuz 
42 98 İstikraz •* 
29 60 > 
4 53 Fazla mehuz 

65 55 Avans 
73 73 » 

30 38 » 

İ9Z, 
İ £§ 
.1 &$ Borçlunun adı 

1942 Hasip Alâdağ 
1942 Şemsettin Ermete 

1946 Behçet ve İdris 
1937 Nezihe 
1931 Şevket 
1931 Muhtar 
1947 Mehmet Hanyato 
1944 Cevdet 
1942 Sırrı Baydar 

1931 M.Ali 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İnc i Ordu Def. 
Çanakkale Müstah
kem Mevki Say. 
D. D. Y. Ön. Md. 
Ankara Valiliği 
Haymana Malmd. 

• » . » 

Çanakkale Valiliği 
'Seyhan Valiliği 
Çanakkale Müstah
kem Mevki Say. 
Eceabat Malmd. 

687 

689 

19 79 Yolluk avansı 

3 07 Ücret fazlası 
30 — Avans 

1931 Ethem Gürhan 

1945 Şevki Ulucan 
1930 Avni 

Eceabat Malsnd. 

Ankara Valiliği 
Eceabat Malmd. 

690 2 168 16 İhtilas 1337 Erzincan P. T. T. Ulaştırma Bak. 
Paket Me. Behçet 

691 '7 50 Çocuk zammı 1942 Şevki Yalvaç Hazine Saymanlığı 

692 

693 
694 

727 

50 
250 

10 İdare hesabından 

'—' Avans' 
~ Para farkı 

1943 

1943 
1949 

Ömer Tanil 

' Fikri 
Senini Yörükârs-
lan 

Üsküdar Malmd. 

Mardin Def. 
Hava K. K. Say. 

695 8 705 55 Tahsil masrafı 1933 Nizamettin Ömer Hâzine Saymanlığı 
Cemal . . 

696 176 09 İdare hesabından 1930- Behzat Çağlar 
1931 

Muğla Valiliği 

( & Sav"" • 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » . . » • - . . » • » » » » 

» 
» 
». 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

jVI 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 

» 
» 
» : 
» 
» 
» 

.» 

» 
» 

. » 
» 
» 
» 

'» 

iMülga 7 nci Tümen Saymanlığınca 1931 yılında verilen Ibu paranın borçlunun zaman aşımı ileri 
sürerek ödememesi ve aynı sebeplerle müsefbbip do arana/maması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. 

Borçlunun ölmesi, vârisinin zaman aşımı ileri sürmesi ve yine zaman aşımı bulunması yüzün
den müsebbipler hakkında da takibat yapılamaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen ıborçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
İMülga 7 nci 'Tümen ^Saymanlığınca 1930 yılında verilen yolluk avansından doğma bu alacağın 

borçlunun zaman aşımı ileri sürmesinden tahsiline imkân (görülememiş ve yine zaman aşımı sebebiy
le müsebbipler hakkında da takibat yapılamamıştır. , 

Erzincan eski .paket memuru Bahçed'in 1337 yılında 4830 lira Ölıkuruşun ihtilas suretiyle zim
metine geçirdiği, bu paradan 689 lira 33 kuruşu evinde (bulunarak istirdat edildiği ve 1973 lira 
02 kuruşu da eski Kefalet Kanunu mucibince kefilinden tahsil olunduğu, bakiye 2168 lira 16 ku
ruşun .borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin reddi miras etmesi hasebiyle tahsiline 
imkâm kalmadığı anlaşılmakla terkini eihetine gidilmiştir. 

Şevki Yalvac'ın, Mart - Mayıs 1942 çocuk zammı olarak aldığı bu paranın ödenek bakiyesi ol
maması hasebiyle zimmet kaydedildiği ve aradan Ibeş seneden fazla zaman (geçmesine binaen mah
subu yapılamadığı gibi adı ıgeçeiıdeıı de tahsiline mahal olmadığı anlaşılmakla terkini cihetine gi
dilmiştir. ' x 

Borçlunun hiçbir mal (bırakmadan ölmesi, vârisinin olmaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir. . 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisi olmaması hasebiyle tahsil edilememiştir. , 
İngiliz misafirleri izaz için Senihi Yörükarslan'a avans olarak verilen 2500 liranın 14. VTII .1949 

tarihinde vukübulan kaza neticesinde düşen tayyarede kısmen yanması ve Merkez Bankasınca 250 
lira noksaniyle değiştirilmiş olması yüzünden borç kaydedilen bu paranın tahsiline mahal ve imkân 
bulunmaması bakımından terkini zaruri görülmüştür.. 

Millî Eğitim Bakanlığı hesabına Fransa'da resim tahsil eden ve mecburi hizmetini yapmıyan 
lbu (borçlunun 1933 yılından beri zabıtaca, askerlik şubesi ve saymanlıklarca yapılan devamlı araş
tırmaya rağmen adresi tesbit edilemediğinden ve kefilin de ölmesinden tahsiline imkân görüleme
miş ye daha fazla takibata devamda Hazine menfaati memul olmamasına (binaen 4353 sayılı Ka
nun muciibinee takipten vazgeçildiğinden terkini cihetine gidilmiştir. 

Borçlunun uzun müddet aciz halinde sefil ve perişan bir halde bulunması ve sonra da izini:-kay
betmesi hasebiyle tahsiline imkân 'görülememiştir. 

'..(•S. Say»:. İTO.), 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

697 
"'* 

698 

699 
700 

701 

702 
703 

704 

45 76 

114 65 

30 82 
40 97 

Zimmetin nev'i 

Avans 

Fazla mehuz 

Zimmet 
Avans 

2 38 Fazla mehuz 

30 90: 
138 — 

» » 
Avans 

e 
S S 
t* r-4 «H 

1 £"§ .a. fcâ 

1942 

1931 

1936 
1942 

Borçlunun adı 

As. Pos. 15596 su
baylarımdan Hâkim 
İsmail Hakkı 
» 
Orhan 
Bayram Vehbi 

'1945 Recep Köprülü 

1938 
1933 

Hasan Diner 
Necip Ongan 

' Terkin isteğinde 
bulunan yer 

, As, Pos. 15596 Say. 

Merkez Saymanlığı 

İstanbul Valiliği 
Çanakkale Müstah
kem Mevki Say. 
Merkez Saymanlığı 

D. D. Y. Gn. Md. 
IConya Valiliği 

1 341 21 İhale aşarı 1340 Nezir oğlu Mustafa ' 'istanbul Valiliği 

705 

706 

707 

150 22 Avans 1938 Needettin Sungur . Çanakkale Müstah-
»•,.. , ^ ; . . . . . , ; * . ? * ' kem Mevki Say. 

33 28 Tazminat ve fazla me-> 1947 'Kâmil Düzgen D. D. Y. Gn. Md. 
huz 

548 49 Çalınan para ' 1942 Rıza Salman Kütahya Valiliği 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 . 
717 

9 

139 

239 

ti 410 

4 

:; ' , .. 42 

2a 

6 900 

• • • • ' : " ' . ' : ; 5 2 . . 

16 

• — ~ 

— 

— 

03 

86 

88 

66 

'—. 

20 
60 

İstikraz 

Gasbedilen para 

Avans 

Taahhüt bedeli 

Noksan tevkifat 

Pul beyiyesi 

Fazla mehuz 

Arpa bedeli 

lAvans . : 

Eşya bedeli 

1987 

1341 

1931 

1341 

1928-
1929 
1934 

1939 

1335 

1943 
1943 

ismail Korkmaz 

Mehdi Aygören 

Ahmet Belil 

Atağa 

Salih 

Hakkı Güven 

Ahmet Remzi Kılıç 

Kostantm Sünbü-
lidis 
•Lûtfi 
Şefik 

(S. Sayım: 170) 

Afyon Def. 

Ulaştırma Bak. 

As-.-Pos, 17335 Say 

İstanbul. Valiliği 

Trabzon, Güm. Say. 

Feke Malmd. 

Seyhan Def. 

İst. Güm. Say. 

İ n c i Ordu Def. 
D. D. Y. Gn. Md:. 

. 



T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

(Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. . ' 

Yapılan araştırmaya rağmen .borçlunun adresi 'besbit edilemediğinden tahsiline imkân görüle
memiştir. 

» » » » » » » » y 
» » » » » » » •» • » 

Recep Köprülü'den aranılan 44 lira 3 kuruştan Ibu miktarın hüküm dışı kalması ve tahsiline 
imkân görülememesi hasebiyle1 terkini •cihetine» gidilmiştir. * 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
'Borçlunun ölmesi, vârisinin kimler olduğunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân gö-

rülemenıiştir. ..; • 
1340 yılında Çatalca Malsandığınea ihale aşarı olarak tahakkuk ettirilen 'bu paranın yapılan 

araştırmaya rağmen 'borçlu (bulunamadığından tapu sicil muhafızlığı ve özel idare kayıtlarında da 
namma kayıtlı bir mal olmadığı anlaşıldığından tahsiline imkân görülememiştir, 
' Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

» » » » » » » » » 

Simav Malaandığmdan 1940 yılında çalman bu para veznedar Rıza Salınan namına zimmete alı
narak tahsili taklip edilmiş ise de adı .geçenin bu (hâdisede kusuru görülemediğmde<n cezai bakım
dan berae'tine karar verilmesi ve- şahsi hak noktasından takibat yapılamaması, parayı çalanların 
kim olduğunun tesbit edilememesi! hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

219 yıl hapse mahkûm olan borçlunun hiçbir mal ve geliri olmaması hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiştir. 

Lice - Diyarbakır arasında »postadan soyulan bu paranın tahsiline hüküm alınmış ise de Gasıp 
Mehdi'nin çok fakir olması ve hiçbir malı bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir, 

İ.İİ93.1 yılında 'zimmete alman bu paranın mahiyeti kesin olarak tesbit edilememiş olmakla bera
ber borçlunun zaman aşımı ileri sererek ödemekten imtina etmesi ve aynı sebeplerle müsebbip 
memur da aranmaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

•Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline im 
kân kalmamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir, 

Borçlunun zaman aşımı iddia ederek borcu kabul etmemesi, zimmetin müstenidi vesaikin ol-
'maması ve yine zaman aşımı sebebiyle müsebbip de aranamaması hasebiyle terkini cihetine gidil
miştir. .-•,•••.•.•••. '•' " . , - _r 

Borçlu hakkında yapılan icra takibatının Hazine aleyhine neticelenmesi hasebiyle terkini zaruri 
görülmüştür. 

.1335 yılında tahakkuk eden bu paranın tahsiline hüküm alınmış ise de borçlunun bulunama
ması ve malı olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle .tahsiline imkân (görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » » » » 

(S.. Sayısı: 170) 
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for* No. 

718 

719 

720 
721 

722 

723 

Terkinine («arar 
vfjriİen paranın 

miktarı 
Lira K. 

57 49 

- 977 62 

15 — 
447 60 

62 94 

69 882 32 

Zimmetin nev'i 

Zimmet 

İhtilas 

Ayni yardam 
Makine bedeli 

Fazla mehuz 

Tütün bedeli 

•sîs 
-Ö 2i F 
C hw H 

1939 

1340 

1946 
1943 

1939 

Meçhul 

Borçlunun adı 

Seyfettin 

Nâzım, Kâzım, İs
kender ve Rıza 

Ahmet Koyutürk 
Altı şahıs namına 
kayıtlı 

Zehra özerol 

Hanri Prezanti 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Orman Gn.Md. Say. 
Md. , 
Erzurum Def. 

İstanbul Def. 
D. D. Y. Gn. Md. 

Eminönü Malmd. 

Merkez Saymanlığı 

724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 

737 
738 

41 
24 

200 
300 
22 
10 
30 
(19 
26 
•14 
39 
39 
10 

6 
34 

62 
57 
—-
—-
63 
DL7 
— 
98 
36 
— 
71 
«2 

' r — • ' 

18 
87 

Ayni yardım 
Fazla mehuz 
Tazminat 
Ceza ücreti 
Fazla mehuz 

.» » 
!» » 

Tazmin 
İstikraz 

» 
» 
» 

Zimmet 

Fazla mehüs; 
İhtilas 

1946 
1940 
H946 
1936 
1943 
1943 
1946 
'1944 
1322 
1933 
1931 
•1931 
1936 

1941 
1929 

Menekge Tezeanh 
Fevzi Yılmaz 
Kerim Kabak 
Ri§ar Grek 
Ali Rıea 
Haydar Sözer 
Mithat 
Emin 
Gülizar 
Mustafa 
Fevziye 
Mehmet Sabri 

* Fehmi ve Mançini 

Fehmi Baysal 
Ekrem Sezgin 

Ankara Valiliği 
İstanbul Valiliği 
D. D. Y. Gn. Md 
İstanbul Valiliği 

" Seyhan Valiliği 
» » 

D. D. Y. Gn. Md 
> » 

(Sivas Valiliği 
» » 

İstanbul Valiliği 
o» » 

İst. Giriş Güm. S* 

" • ' ' » . ' • • • ' ' " ' » 

Niğde Valiliği 

739 358 32 Aylık fazlası 1937 Halil Turgut Çanakkale Valiliği 

740 
741 
742 

743 
744 

78 
. 17 

16 

84 
5 

Sİ 
14 
97 

28 
34 

Fazla mehuz 
İstikraz 
Fazla mehuz 

İstikraz 
Fazla mehuz 

1946 
1933 
1930 

1933 
1935 

Orhan 
Refi 
Zeki 

Ayş$. 
Osman Nevres 

Merkez Saymanlığı 
'Sivas Valiliği 
Güm. Muh. Başmd 
'Say. 
'Sivas Valiliği 
Güm. Muh. Başmd 

' « a y . . ' • - " - " : 

(S , Savraı: 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i ; 

Borçlunun borteu.kabul etmemesi ve alacağı tevsik eder vesaik olmadığından bükmen -tahsili 
cihetine gidilememesi hasebiyle terkinine karar verilmiştir. ' ' \ 

Mülga Tuz Tekel İdaresinden devredilen bu paranın borçluların adreslerinin tesbit edileme
mesi, alacağı tevsik eder vesaikin bulunamaması ve gerek tahakkuku, gerek (maliyeye devri tari
hine nazaran «aman aşımı süresini doldurması hasebiyle terkini cihetine (gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. , 
Çalınan makine bedeli olarak altı şahıs namına zimmete alman bu paranın işbu altı şahsın ça

lınma .hâdisesinde kusurları olmadığından beraetlerine karar veribnesi hasebiyle terkini zaruri ,$o7 ' 
rülmüştlür. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmem1, vârisinin mirasını reddetmesi hasefbiyle tahsiline im
kân görülememiştir. 

Bu para 1335 yılında mülga Askerî Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğünce satılmış 
olan tütün (bedelinden doğmadır. Alacağın tahsiline 1340 yılında borçlunun gıyabında karar alın
mış ve icra takibine başlanmış ise de çok eski senelerde Avrupa'ya giden ve esasen İspanyol tabi
iyetinde1 bulunan borçlunun bir daha Yurda dönmemesi ve memlekette namına kayıtlı hiçbir ma
lı da olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun adresi tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
» 3» » » > » » » 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. ; 
' ' ' »• » » S> P » *» » ' • ' 

» » * » » » • » » 

• • • • • * . » » » » % » » 

» * » * H> % » » 

Borçlunun çok fakir ve aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » s> • ». » » » >' 

s> » » s s> » » % . •» 
Yapılanaraştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

» » » ' , » » .»'. » » 
Borçlulardan Fehmi'nin ölmesi, Mançin'ih' adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline im

kân -görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân »görülememiştir. •• 
Borçlunun ölmesi, malı olmaması, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsil edileme

miştir. 
3041 numaralı Kanunun tatbikmdan doğma bu parmım gerek borçlu, »gerekse öğretmenlik ma

aşlarının tediy esiyle mükellef olan Gülnar özel İdaresince ödenmemesi hasebiyle terkini''.zarurî 
g'öriilmüştüıv 

Borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun aeiz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

» » »• » » % » X> 

» » » » " » >> ' » » 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

(S. Sayısı: 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Siya miktarı 
No. Lira IC 

746 

Zf mm etin neVi 

9 60" İstikrası 
66 25 » 

747 6 70 Fazla .-mebusu 
748 14 — İst i lam 
749 3 092 7§ . ı». 

n 

Borçlunun adı 

1933 Abdülkadir 
1933 "Celâli Ahmet ve 

Fehmi 
1934 (Bedri 
1933 Osman 
1336 Halîli 

Terkin isteğinde 
bulunan-yer 

'Sivas Valiliği 
Erbaa Malmc! 

İstanbul Def. 
'Sivas Valiliği 
İstanbul Valiliği 

750 

751 

752 
753 

33 ,1.4 Fazla menus 

604 66 Pul bedeli 

31 61 Kira bedeli 
59 17 Yolluk avansı 

1930 ', Ilışan Mardin- Valiliği 

1947 Fethi öztaş ve Mu- Diyarbakır Valiliği 
hîddin Okay 

1948 A. .Galip 
1928 Abdürrahman 

D. D. Y. Gn. Md. 
-Çanakkale Valiliği 

754 28 74 usulsüz sarfiyat 
755., 196 692 30 Muhtelif 

1936 lEgref vârisi Erzurum Valiliği 
1337- 1587 mükellef adı- İzmir Valiliği 
1930 na kayıtlı 

756 

757 

22 — Mahkeme masrafı 

696 46 Fazla m e t a 

1934- Osman, Satılmış, Antalya Valiliği 
1935 Mustafa, Ökobodos 
1948 Kemal Ertuğ Merkez Saymanlığı 

758 

759 
760 
761 
762 

763 " 
764 

21 

20 
5 
1 

11 

• . 2 

8 

92 

32 
44 
— 

öl 
75 

Paket bedeli 

Fazla menus»: 
» , » 

.-» » 
Avaıis ': 

Fazla melmz 
» » 

1945 

1946 
1947 
11946 
1943 

1948 
1946 

Ziya özer 

Ali Palabıyık 
Ekrem Aysel 
Durdu Kubilây 
Süleyman iSertde-

TY1IV 
İIll'l 

Aziz 
Nejat 

Ulaştırma Bak. 

Kocaeli Valiliği 
Sayhan Valiliği 

» » 
*. » 

» » 
* • • » 
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Terkin kararının özeti 

'Borçlunun aciz Ihalinde bulunması hasebiyle: talhsi'l edilememiştir. 
Bu alacağa ait vesaikin 19*43. yılında Hükümet konağı yangınında yanması've zimmetin tevsik 

edilememesi haselbiyle tahsiline imkân 'görülememiştir. 
, Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle1 tahsiline imkân ıgıörülememiştir. 
Mülga Eytam Sandığından müdevver bu zimmetin tahsili için yapılan icra takibatının Hazine 

aleyhinde neticelenmesi ve alacağı tevsik eder vesaik ve dosyanın adalet binası yangınında yan
ması, bu sebeple'hükmen tahsili imkânı da kalmaması hase'biyle terkini cihetine gidilmiştir. 

1930 yılında tahakkuk eden hu parayı borçlunun zaman aşımı dermeyanı ile ödememesi ve ay
nı selbeplerle müsefelbip de aranamaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

Bu para mahkeme 'başkâtibi ve icra memuruna verilen harç pulu bedelidir. Bu miktar puluiı 
hükümet konağı yangınında yandığı ve yanına hâdisesinde bu memurların kusurları olmadığı tev
sik ve teslbit edilmesine binaen terkini cihetine gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
'Mülga 7 nei Tümen Saymanlığından devredilen ve 1931 yılında verilen avanstan doğma bu

lunan bu paranın borçlu tarafından zaman aşımı ileri sürülerek ödenmemesi ve aynı sebeple mü-
se'bbip aranamamasına binaen terkini cihetine gidilmiştir. 

Borçluların aciz halinde olması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Bu para mülga Tuz 'Tekel İdaresinden İzmir 'Saymanlık Müdürlüğüne devredilmiştir. Devir 

esnasında zimmetin hakiki mahiyeti ve vukuu tarihi ve tahsili hususunda yapılan takibatı 'gösterir 
hiçbir beliğe verilmiyerek devir işi sadece bir cetvele müsteniden yapılmıştır. Bundan başka zim
metin malsandığma devredildiği tarihe nazaran hepsinin de 'zaman aşımı süresini doldurduğu 'gö
rülmüştür. . 

Borçlularının sarih adreslerinin olmaması, alacağı tevsik eder bir belge bulunmaması ve bu bel
geyi aramıyan veya takibat yapmıyan memurlar haklarında da yine zaman aşımı noktasından hiç
bir muamele yapılmasına imkân görülememesi haselbiyle yıllardan beri kayıtlarda devren gelmekte 
olan zimmetin terkinini zaruri kılmıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçluların adresleri tesbit edilemediğinden tahsiline imkân gö
rülememiştir. 

Maaşı 35 liradan 40 liraya çıkarılmış olan Kemal Ertuğ bu terfii yalsuz görülerek iki maaş ara
sındaki fark namına zimmete alınarak tahsili cihetine -gidilmiş ise de adı geçenin Danıştaya baş 
vurarak yapılan terli işleminin kanuna uygun bulunduğuna dair karar istihsal etmesi hasebiyle 
tahsiline imkan kalmamıştır. • . 

Kaybolan paket bedeli olarak hesaplara alman bu paranın Ziya Özer'in suçu olmadığı salbit gö
rülerek beraetine karar verilmiş olması hasehiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » » » » » » 
» ' » » » ' » » » » . » 
» » ' • » » . » • » » . » » 

» » » 
» » » 

» 
» 

» 
» 

-» 
» 

» 
• » 

» 
» 

* ( S, Sayısı: 1Y0) 
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No. 

765 
766 
767 
768 
769 
770 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

32 31 
40 38 

6 30 
30 45 
15 — 

6 075 94 

Zimmetin nev'i 

Fazla mehuz 
ı» » 
» > 

' 1» J> 

» » 
Avans, benzin ve yağ 
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ar
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1938 
Iİ946 
1946 
1941 
1946 
1338 

Borçlunun adı 

»Cevdet 
.Nevzat 
Fatma 
Orhan Akman 
Ayşe 
Nafiz, Şevket ve 
Mukbil 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

D. D. Y. Gn. Md. 
Ankara Valiliği 
iÇanakkale Valiliği 
ıSeyhan Def. 
Ankara Valiliği 
(Merkez Saymanlığı 

771 
772 

773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 

780 
781 
782 

783 

18 03 Fazla mehuz 
24 — Avans 

65 63 Fazla mehuz 
101 91 » . » 
347 76 Yetim aylığı 
11 58 İkramiye fazlası 
62 — Fazla mehuz 
38 35 » » 

477 19 Gasp 

17 06 Hasılat hesabımdan 
"93 50 Eşya bedeli 

9 — Fazla tediye 

560 11 » » 

o. 784 
785 

786, 
787 
788 

26 
23 

2 
42 

16 071 

10 
40 

81 
07 
95 

r» » 
İdare hesabından 

Avans 

Gümrük Resmi 

1940 
1942 

1947 
1945 
1938 
11931 
1946 
1938. 
1930 

1941 
1946 
1930 

1944-
1945 

1930 
1931 

Kadri 
Bilâl Mahir 

îlyas * 
Niyazi 
Mihriban Özsoy 
Lûtfi 
/Salih; Kuruçay. 
Şahap Erol 
Kasım oğlu Şevki 
ve Ali Sait çetesi 

Ali Rıza 
ıSüreyya Dernek 
Fevzi 

Hasan 

İsmail ve Kasım 
Cemal 

D. D : Y. Gn. Md. 
Çanakkale Valiliği 

D. D. Y. Gn. Md. 
İstanbul Valiliği 
Ankara Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Kütahya Valiliği 
(Balıkesir Valiliği-
Erzurum Def. 

D. D. Y. Gn. Md. 
» » 

Seyhan Valiliği 

Bitlis Valiliği 

ıSeyhan Valiliği 
Malatya Valiliği 

1946 Mustafa İhsanı Merkez Saymanlığı 
1942 CemüKaraca Ankara Valiliği 
1341 Lui Pera ve kefili İzmir Giriş Güm. 

Langha Romans Say. 

789 44 87 Fazla mehuz 1936 Hüseyin Nazmi Eminönü Kayma
kamlığı 

( S. Sayısı: 170) 



T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
» » » » > ; , » » » » 

Borçlunun çok fakir ve aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Yapılan takibata rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

2> » » 3» » » » 2> » 

1338 yılında Millî Savunma Bakanlığına karşı nakliyat taahhüdünde bulunmuş olan Nafiz Şev
ket ve arkadaşlarına verilen avansla benzin ve yağ bedelinden ıbakiye kalan bu alacağın tahsiline 
tevessül edilmiş ise de borçluların zaman aşımı dermeyanmda bulunmaları hasebiyle haklarında 
yapılan takibattan 4353 sayılı Kanun mucibince vazgeçilmiş ve 1338 yılına taallûk eden bu* işten 
dolayı müsebbip aranması imkânı da görülemediğinden zimmetin terkini zaruri bulunmuştur. 

Borçlunun aciz halinde Ibulunması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Mülga 7 nci Tümenden devredilen bu paranın borçlunun zaman aşımı iddia etmesi hasebiyle tah

siline imkân »görülememiş ve 2514 sayılı Kanunun 57 nci maddesi mucibince yine zaman aşımı sebe
biyle de müsebbip hakkında takibat yapılamamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
(Borçlunun çok fakir ve aciz halinde bulunması hasebiyle tahsil edilememiştir. 

» - V •/ • » » » • » » . » 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Borçlunun çok fakir ve aciz halinde- bulunması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Mülga Tuz Tekel idaresinden devredilen bu zimmet Şaki Şevki ve Ali Sait çetesi tarafından 

Bar meblâğından gasbedilmiştir. Şevki'nin arkadaşlarından altısı yakalanmış ve Şevki maktul 
düşmüştür. Yakalanan gasıpların ve arkadaşlarının malları ve mirasçıları 'bulunmadığından tah
siline imkân »görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » » » » » 

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağı tevsik edilememesi zaman aşımı sebebiyle müseb
bip de aranamaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

Veznedar Hasan namına zimmete alman bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun alman paranın istihkakı olduğunu ileri sürerek rızaen ödememesi ve Sayıştayca da sarfiyatın 
kabul edilmiş ve, borç çıkarılmamış olması hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen' borçlular bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
1'931 yılma taallûk eden bu alacağın tahsili için yapılan icra takibinin zaman aşımı noktasın*». 

dan Hazine aleyhine neticelenmesi ve aynı sebeple müsebbip de aranamaması hasebiyle tahsiline 
imkân kalmamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştiı. 
» » »••. » .- . > a> s> » » 

Muvakkat kabul suretiyle 1341 yılında yurda sokulan kerestelerin gümrük resminden doğma 
fbu paranın tahsiline hüküm alınmış ise de borçlu ve kefilinin memleket haricine ıgitmeleri ve bir 
daha dönmemeleri ve nerede olduklarının bilinememesi, yurt dâhilinde hiçbir malları da olmaması 
(hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun ölmesi, vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

( S. Sayıaı: 170) 
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Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

790 1 411 36 Fazla mehuz 1947 Dr. Mustafa Özer Aksaray Malmd. 

791 
792 

793 

794 

59 03 » »: 
13 741 71 Su bedeli 

180 79 "Mahkeme masrafı 

26 65 Avans 

795 
796 
79r.r 
798 
799 
800 
8oı, ;...;• 

802 
803 , 

804 
805 • 

806 

807 

49 
6Q 

< 20 
17 
39 
4 

... . 2 990 

12 
';•.'•"„ İ - 6 S 

14 
27 

315 

1 589 

54 
- T -

'16 
— 
73 
99 

.27 

, _. 
32 

40 
62 

10. 

42 

Mahkeme masraf ir 
Fazıla mehuz. 
Eşya bedeli 
Avans 
Fazla mehuz . . 

» » 
IJsulsüz sarfiyat 

Mahkeme masrafı 
Taviz 

Avans ,-. . 
İdare hesabımdan, 

.Avans.- .:::'• ... 

Fazla mehuz 

1947 
1926-
1938 

1938 

1942 

1937 
11946 
1943 
1947 
1936 
1946 
1931 

1936 
1303 

1940 
1928-
1933 
1943 

1944 

Şükrü Kavgacı 
Muhtelif eşhas 

» » 

İsmail Hakkı 

Ali Şeydi ve Bekir 
Mahmut Nedim 
Cavit 
(Süleyman 
Hamit ' 
Abdullah 
Cemil Salman 

Mustafa 
Borçlusu meçhul 

Abdullah 
Mehmet Cemal 

Abdülkadir . 
'* s 

Kemal Yalçını 

İstanbul Valiliği 
Konya .Ovası Sula
ma İdaresi Say. 

UrfaDef. • 

Çanakkale Müstah
kem Mevki Say. 
Malatya Def. 
D . D . Y . Gn.;Md. 

ı» »: 
! » • • ' • » " ' • ' ' 

Ulaştırma Bak. 
Seyhan Valiliği 
Dışişleri Bak. Say
manlık Md. 
Eskişehir Valiliği 
İsparta Valiliği 

Merkez Saymanlığı 
Mardin Valiliği 

Deniz Filoları ve 
Müesseseleri Say. 
Ankara Valiliği 

808 
809 

810 

18 67. 
•15- 35 

20 — Avans 

1934 Ferit Ulaştırma Bak. 
1938 İhsan Ünal vo Şev- Kırklareli Valiliği 

ki eşi Şükrüye 
1930 SaitAltiök Sivas Valiliği 

($ . Sayısı : 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

, 900 numaralı Kanun mucibince emekli olarak belediye doktorluğunda çalışmış bulunan adı ge
çene fazla verilen- emekli maaşlarından doğma bu paranın tahsiline tevessül' edilmesi üzerine borç
lunun Danıştaya müracaatla Hazine aleyhine karar alması ve zimmetin vukuunda sarifin kusuru 
'görülemediğinden Sayıştayca da borç çıkarılmaması hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır. 

Borçlu ve vârisinin hiçbir mal bırakmadan ölmeleri hasebiyle tahsiline mahal kalmamıştır. 
Su bedeli olarak 1926 - 1938 yılları arasında tahakkuk eden ve muhtelif'eşhastan aranılan bu 

paranın tahsili takip edilmiş ise de borçluların yerlerini değiştirmeleri, halen nerede ve ne işle 
meşgul olduklarının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve zaman aşımı sü
resi de dolduğundan terkini zaruri bulunmuştur. 

Viranşehir Malsandrğı hesaplarında muhtelif eşhas namına kayıtlı bu alacağın tahsili takip 
edilmiş ise de borçlular (bulunamadığından bir netice elde edilememiş, bu sebeple terkini zaruri bu
lunmuştur. 

Yapılan araştırmaya, rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân (görülememiştir. 

» . » >> » » » » » • » >•''••'••;' 

» » » » » . » » » » 
Borçlunun ölmesi vârisinin adresinin tesbit edilememesi hasebiyle talhsil olunamamıştır. 

» » » » % » » » » 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. • 

» » » » » » » » 
Borçlunun 1931 yılından beri aciz halinde bulunması, hiçbir yerden geliri ve malı olmaması 

hasebiyle tahsiline' imkân görülememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen ıborçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 
Eğridir Malsandıği\ hesabında kayıtlı bu paranın 1338 yılında hükümet konağı yanıgmanda ku

yudatın yanması hasebiyle müfredatı ile kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tah-
siline imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Borçlunun ölmesi, vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsiline imkânig örülemenıiştir: 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından talhsil edilememiştir. 

Emekli maaşı almakta iken 260 lira ücretle Belediye Veteriner 'Müdürlüğüne tâyin edilmiş 
olan Kemal Yalçın'm 900 sayılı Kanuna muhalif olarak ücret almasından dolayı namına zimmet 
kaydedilen ıbu paranın tahsili için açılan dâvanın takibinde Hazine menfaati görülememesi ve esa
sen bu kabil istihdamın kamuna uygun bulunduğunun Danıştayca içtihat olunması hasebiyle ta
kibinden vazgeçilmiş ve Sayıştayca da bu sarfiyat sârifieri'ne borç çıkarılmadığiindan terkini cihe
tine gidilmiştir. 

Yapılan takibata rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
İhsan Ünal'ın yapılan araştırmaya rağmen bulunamaması ve diğer borçlunun da aciz halinde ' 

olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. . ' • ' • _ 
Borçlunun borcu inkâr etmesi, alaeağı tevsik eder belgenin hükümet konağı yangınında yan-

ması hasebiyle tahsiline imkân ıgföriülememiştir. 

( S. Sayısı : 170 ) 
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Sıra 
mr' 
811 
812 
813 

814 

815 
816 
817 

818 
819 
820 
821 
822 

823 
824 
825 
826 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

301 35 
16 50 

8 084 66 

450 42 

"'v25'"".~' 
6 77 

266 82 

4 16 
74 57 
15 42 
16 40 

. ":i":"*45" — 

• • - • • • ' g % 

:; 15^ — 
'"'"' 1'"" — 

480 — 

Zimmetin nev'i 

Faızla mehuz 
Eşya bedeli 
Gümrük Resmi 

Zimmet 

Palto bedeli 
Fazla mehuz 
İstikraz 

Fazla mehuz 
Avans 
Tahsilat hesabından 
Avans . 
Fazla mehuz 

.'...» ......">. .'..-,..,...., 
Eşya bedeli 
Avans 
Pul bedeli 

îa
pl

aı
 

ta
ri

h 

• H al *-< 

: 1948 
1949 
1341 

1937 

1945 
, 1946 

1336 

1931 
1944 
1947 
1943 
1946 

1947 
1948 
1940 
1950 

Borçlunun adı 

Esat Değerbilir 
Veli Dereli 
Ahmet Hamdi ve 
kefili Halil İbrahim 
Sayman vekili Kâr 
zım Yalçıner . 

Eşref 
Kaziye 
Habibe ve Cemile 

Odacı Mehmet 
Ali Kemal 
İzzet 
Mustafa 
Hüseyin 

Zühtü 
Hilmi Batur 
Şerafettin 
Mutemet vekili Şa
hap Gürcan 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Ankara Valiliği 
D. D. T. Gn. Md. 
îzmir Giriş Güm. 

..Say. .;.- . . " t ••'• 
14. Süvari Tümen 
Say. 

D. D. T. Gn. Md. 
Seyhan Valiliği 
İstanbul Valiliği „ 

Seyhan Valiliği 
Merkez Saymanlığı 
D. D. V. Gn. Md. 
Seyhan Valiliği 
D. D. Y. Gn. Md. 

: : < • - » ' • • - • : . > ' • " . • ' • " . 

• , . - . , » - • - • • » 

• ' . * , - . • • » • - • 

Ulaştırma Bak. 

827 

828 

829 
830 

831 

832 

833 
834 

153 

2 116 

60 
677 

34 

47 

26 
21 

20 

63 

. 
45 

25 

43 

96 
54 

Mahkeme masrafı 

Gümrük Resmi 

Fazla mehuz 
Taviz 

Mahkeme masrafı 

Avans 

Fazla mehuz 
Avans 

1935- ,10 mükellef namir Kastamonu Valiliği 
1938 na kayıtlı 
1341 , Zeki Nafiz ve ke-

., fili Ragıp 
1946 Mehmet Çetin 
1306 Borçluları meçhul 

1936- i Altı şahıs namına 
1938 kayıtlı 
1941 Tacettin 

1945 
1935 

Hasan Hulusi 
Sami Baban 

İzmir Giriş Güm. 
Say. 
D. D. Y. Gn. Md. 
Manisa Valiliği 

Kastamonu Valiliği 

Çanakkale Valiliği 

İstanbul Valiliği 
Ankara Def. 

( S. Sayım : 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » » » » » v 

Borçlunun ölmesi, vârisinin mirasını reddetmesi, kefil Halil İbrahim'in de aciz halinde iken ve
fatı hasebiyle tahsiline imkân kalmamıştır. 

•Eratın aylıklarına mahsuben sarfedilen ve mahsup evrakındaki noksanlık dolayısiyle zimımet 
çıkarılan bu paranın istihkak sahiplerine ödendiği, ancak eratın terhis edilerek muhtelif mahalle
re dağılmaları hasebiyle evrakı müsbitenin ikmaline imkân görülemediği anlaşılmış, bu sebeple 
tahsiline mahal bulunmadığından terkini cihetine 'gidilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » ı> » » » 

Mülga Eytam Sandığından devredilen bu alacağın tahsili için yapılan icra takibinin Hafine 
aleyhine neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

[Borçlunun yurt dışına kaçması ve adresinin meçhul olması hasebiyle taıhsil edilememiştir. 
Yapılan takibata rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

» » s> » » » » » 
» » » » » » » » 

Borçlunun 'hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsil edileme
miştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » » » » » 

• » » » >> » » » » 
Noksan çıkan .pul bedeli olarak Konya P. T. T. 'Mutemedi ve Yedek Şefi Şahap Gürcan namı

na zimmete alman bu para; adı geçen hakkmdalConya Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargı
lama sonunda işbu pulların ziyamda ve noksan çıkmasında adı (geçenin kusuru görülemediğinden 
beraet etmesi ve pulların kimler tarafından alındığının tesbit olunamaması hasebiyle tahsiline ma
hal ve imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçluların adresleri tesbit edilemediğinden tahsil olunamamıştır. 

Borçlu ve kefilinin ölmeleri, vârisinin reddi miras etmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân 
kalmamıştrı. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
.1306 yılında muhtaç zürraa yapılan tavizden doğma bu alacağın müstenidi vesaikin işgal esna

sında yanması hasebiyle müfredatiyle kimlere ait olduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsil 
olunamamıştır. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
• • « 

Bu para yolluk avansı olarak verilmiş ve borçlunun akıl hastalığına tutulması yüzünden mah
subu yapılamamış ve bundan sonra da mahsubuna imkân görklemediğinden terkini Cihetine gidil
miştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

(S. Sıkısı: İTO) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

835 

Zimmetin nev'i. 

352 23 Müsadı/r ikramiyesi 

sn 
"3 «*İ • : 
> rj. M 

. o. 0?.g 

.S 5P 

H eö'S 
gj. £ ^ Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

1944 Ömer Rıiza Turan Nusaybin Güm. 'Say. 

836 
837 
838 

839 
840 
841 

842 
843 
844 • / 
845 
846 
847 
848 

849 

850 

851 

30 
36 

169 

5 
4 

28 

23 
18 
15 

263 
541 
24 
84 

• 116 

84 

827 

— 
35 
34 

53 
78 
m 
80 
50 

69 
— 
.— 
77 

13 

45 

69 

Avans 
>» 
» 

Aylık fazlası- ' < 
Avans • 
Eşyaı bedeli ve fazla me-
huz 

1» » 

» • » 

Avans 
» 

İhtilas 
Palto ve eşya bedeli 
Hasar bedeli 

İdare hesabından 

Fazla melıuz ve eşya be
del» 
Maaş 

•1943 
1930 
1944 

1934 
1943 
1946 

1950 
11947 
1936 
1937 
1929 
1947 
1936 

. 1936-
1939 
1942 

1928 

(Kaim Altıak 
Celâl 
Mehmet 

İbrahim 
Haydar Günalp 
Necip' Ergüç 

'Sabahattin Uysal 
Sadık Adıyaman1 

Hüsamettin Atalay 
Ahmet Şevket 
Fevzi 
Mehmet 

,.Tevfik ' 

Ali Ratıp Açıkgöz 

Mehmet, Adil ve 
Durmuş 
Ayşe 

Seyhan Valiliği 
» » 

1 nci Zrlı. Tugay 
iSay. 
Seyhan Valiliği 

» » . . 
D. D. Y. Gn. Md. 

» » 
» » 

istanbul Valiliği 
As. '.Fos. 50016 Say 
Gümrük ve Te. Bak 
D. D. Y. Gn. Md. 
İstanbul Valiliği 

Seyhan Valiliği 

D. D. Y. Gn. Md. 

İstanbul Valiliği 

852 
853 
854 

39 
130 
213 

92 Fazla mehuz 
— Avans 
86 » 

1948i Salih Ankara Valiliği 
1943 Mustafa Tırnakçı Erzincan Valiliği 
1945 Cenap Aksu Çoruh Valiliği 

855 500 — 1945 Peşte Elçiliği Hazine Genel Md. 

856 

857 

i • 

260 24 

189 12 

'» 

» 

1944 

1944 

( S . Seyisi: 170) 

ri Peksöz Orman Genel Md. 

1944 Salâhattin Tümer 29 ncu Tümen Say. 
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/Terkin k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Suriye hududunda yakalanan Türk parası dolayısiyle alman para cezasından muşadır ikrami
yesi olarak tediye edilen bu paranın bidayeten sarfı kabul edilmiyerek zimmet kaydedilmiş ise 
de sonradan bu kabü sarfiyatın kabul olunmasına 'binaen tahsili cihetine gidilememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen horçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
> 
» 

s> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
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» 
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» 
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» 
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» 
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» 
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» 
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» 
» 

2> 
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2> 

» 
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» 
)> 
» 
2> 

2> 

» 
» 

• . » 

» 
, » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 

» » » » 2> » » » 

Borçlunun borcu kabul etmemesi, müstenidi vesaikin İstanbul Adalet binasında yanması hase
biyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin reddi miras etmesi hasebiyle tahsiline im
kân görülememiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlular bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

Eminönü Malsandığmdan yetim maaşı almış .olan Ayşe'nin bu maaşlarının Vakıflar Bütçesin
den verilmesi lâzımgelirken yanlışlıkla devir muamelesi yapılmıyarak malsandığmdan ödendiğin
den zimmete alınmıştır. Vakıflar idaresinin 2879 sayılı ibra Kanununu ileri sürerek Ödememesi, 
Ayşe'nin ise verilen paranın maaşları olduğunu ve fazla bir para almadığını beyan ederek ödeme
mesi olayda zaman aşımı bulunduğundan, müsebbip de aranamaması hasebiyle terkini cihetine gi
dilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsiline imkân .görülememiştir. 
» » » » » » » » » 

Çoruh eski vali vekili Cenap Aksu'nun tedavisi için verilen ve adı geçen tarafından sarf olunan bu 
paraya ait mahsup evrakı malsandığma teslim edilmiş ise de zıyaa uğratıldığından avans hesa'bı 
kapatılamamış ve yeniden belge tedarikine imkân 'görülememeğine binaen terkini cihetine gidil
miştir. 

Bu para 1945 yılında Macaristan'da, tahsilde bulunan talebelerimize verilmek üzere gönderilmiş 
ve istihkak sahiplerine tevzi olunmuş ise de evrakı müsbitesinin bombardımanda yanması hasebiyle 
mahsup işlemi yapılamamıştır. 

Borçlunun ölmesi, hiçbir malı olmaması, vârisinin reddi miras etmesi hasebiyle tahsil edileme
miştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığmdan tahsil edilememiştir. 

( S, Sayısı : 170) 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. 

858 

Zimmetin nev'i 

11 367 54 Avans 

g g 3 
C a> H 

s >» a, Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

1333 İsmail Halda Yazı- istanbul Valiliği 
cİoğlû """ """ " ''"'' '"' '""'" 

859 113 22 Zimmet 
860 2 210 60 Avans 

1931 Nizamettin 
1934- Borçlusu meçhul 
1939 

Zonguldak Valiliği 
Çoruh Valiliği 

861 74 62 Deri bedeli 1944 Ali Rıza Ulaştırma Bak. 

862 15 608' 50 Zimmet ve ihtilas 1929 Veznedar Emin İstanbul Valiliği 

863 

864 

140 90 İdare hesabından 

571 50 Avans ve zimmet 

1943 Ali Rıza* Kastamonu Valiliği 

865 
866 
867 
868 ... 
869, 
870 

871 
872 
873 
874 

103 
20 
71 
3 

23 

' ?4 

. . 219, 
İ2?5" 
32. 

1 282 

60 
. — T 

73 
64 
72" 
01 

32 
58 
5,0 
48 

Avans 
Eşya bedeli 

ı» » 
» » , 

Aynı yardım 
Yolluk avansı 

» » 
İstikraz 

» . 
» 

1929 

1948 
19;44 
1946 
1945 
1946 
1928 . 

Hamit 

Osman Eren 
Ali Haydar 
Ahmet Yılmaz 
Salih Teke 
Fatma 
Ali Cevat 

Kars Valiliği 
'- !>• ': •' v * ! i..İi''.':-l-j;-.' 

İst. Lv. Â. Say. 
I). D. Y. On. Md. 

» » 
• » » " 

» » 
Çanakkale Valiliği 

1931 üalât Kopan > » 
1933 Beİar1 " " " Sivas Valiliği 
1933 Oşmaıı » »'*' 
İ 9 31 Hazım, ilanıza, Na- Niğde Valiliği 

, zik, İlyas yoHamdi 

875 10 700 — Okul masrafı 1932 İsmail Raci Merkez Saymanlığı 

876 

877 

300 — Zimmet 

31 10 Tazminat 

1341 Mustafa Çerkeş Malmd. 

1934 Mahmut Nedim Ulaştırma Bak. 

(&. Sayısı : 170) 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Bu para Sakıt Hükümet zamanında 3 333 tarihinde yağ mubayaası için verilen avanstan bakiye
dir. Alacağın tahsili için borçlunun vârisi hakkında takibat yapılmış ve fakat vârisin ismail Hak
kı'mn borca müstagrak olarak ölmesi ve mirası reddetmeleri hasebiyle.tahsiline imkân görüleme
miştir. , . . , . ' • ' 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Bu para Şavşat Malsandığı jandarma cari hesabından 1934 yılından beri devren gelmektedir. 

Mahallince, Maliye Müfettişliğince ve merkezce yapılan tetkikata rağmen borçlusu,ve ne için ve
rilmiş bir avans olduğu tâyin ve tesbit edilememiş ve hiçbir belgesi de mevcut olmadığından tahsi
line imkân görülememiştir. 

Bu para 1944 yılında zıyaa uğratılan deri bedeli olarak posta memuru Ali Riza namına zim
mete alınmıştır. Adı geçenin kaybolma işinde ihmal ve kusuru görülemediğinden beraetine ka
rar verilmiş ve bu sebeple zimmetin terkini zaruri bulunmuştur. 

Bu para Şile Maliye Tahsildarı Emin'in zimmet ve ihtilasından doğmadır. Adı geçenin zim
met hâdisesinden • kısa bir müddet sonra ölmesi üzerine namına kaytılı evi satılarak bedeli borcu
na mahsup edilmiş, vârisinin reddi miras etmesine binaen işbu bakiye zimmetin tahsiline mahal" ve 
imkân kalmamıştır. 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin mirasım reddetmesi hasebiyle tahsiline im
kân görülememiştir. . 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlunun bulunamaması ve bir malı da olamaması hasebiyle tah-
siline_ imkân görülememiştir. 

» » ' » • " • » ' » . » » » » 

» » » ' » » » » » » 
» » » . » s> x> » » » 
» » » » » » » » » 
» » » » » » » » *> 

Borçlunun zaman aşımı ileri sürerek ödememesi ve aynı sebeplerle müsebbip hakkında da taki
bat yapılamaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

» » » » » » » .;-.. » » » 
•Borçlunun çolc fakir ve aciz halinde bulunması hasebiyle tahsil edilememiştir. 

» » » » » » » » 
Mülga Eytam Sandığından devredilen bu paranın tahsili için yapılan icra takibatının Hazine 

•aleyhinde neticelenmesi ve esasen Eytam Sandığından bu zimmete ait olmak üzere bir belge de 
devredilmemiş olması ve bu suretle alacağın hükmen tahsiline imkân görülememesi hasebiyle ter
kini cihetine gidilmiştir. 

Tarım Bakanlığı hesabına Amerika'da tahsilini ikmal ettiği halde yurda dönmiyen ismail Ra-
ci'den aranılan bu paranın adı geçenin ölmesi, vârisi bulunmaması, Amerika'da bir miktar parası
nın olduğu tesbit edilmiş ise de mahallî mevzuata göre Türk Hazinesine intikaline; imkân görüle
memesi, kefili hakkında yapılan takibatın da Hazine aleyhine neticelenmesi hasebiyle terkini cihe
tine gidilmiştir. , . . . • • • 

Borçlunun çok ihtiyar, fakir ve aeiz halinde bulunması hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

(S. feyisı : İlöf 
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Sıra 
,No. 

878 

879 
880 

881 
882 
883 
884 

885. 
886 
887 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

36 75, 

118 88 
\ 314 64 

36 — 
10 82 
14 52 
12 29 

45 —• 
93 18 

. X 528 05 

Zimmetin ney'i 

Fazla mehuz 

Silâh bedeli 
Fazla mehuz 

Zimmet 
Fazla mehıız 

. » •» 

» » 

» » 
» » 

iTamir bedeli 

K 
•rt a) H 

§ £•"§ 
W •*> 9 

Rİ940 

1934 
1937 

1928 
1936 
1944 
1936 

1947 
1946 
1945 

. • 

* Borçlunun a d ı , 

Adil Etil 

Hüseyin 
Nedim 

Hakkı 
Hasan Basri 
Hikmet 
Hulusi Kıtoeoğlu 

Alâettin 
Salih 
Basım - Yayın Gn. 
Md. 

* 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

iSeyhan Valiliği ;; 

Boyabat Malmd. 
Çanakkale Valiliği 

ı» » 
İs tanbul Valiliği 

. » • » 

• • » : . • » • 

D. D. Y. Gn. Md. 
..», » 

Hazine Say. 
• * . ' ' 

889 
890 
891 

56 69 Fazla mehuz 
30 30 » V 
31 93 » ' » . 

411 16 • » V 

1947 Mustafa 
1941 Mustafa Çetiner 
1943 Rifat 
1949 Binbaşı Sadettin 

Atüâ 

D. D. Y. Gn. Md. 

Bolu Valiliği 

892 
893 

2 09 îhale aşarı 
571 80. Zimmet 

1928 Emin vârisleri s İspar ta Valiliği 
•1929 ıSuphi öna l Kars Valiliği 

894 27 43 . Fazla mehuz 
895 . 1 193 45 » » 

1945 Aziz is tanbul Valiliği 
İ942 Mahmut Şükrü a» » 

896 1 704 92 .- > . • » 1943 Nuri 

897 21 46 •»• 1942 Veeihiddin özcoş- .Seyhan Valiliği 
laın 

( Sf Sayısı,: 170), 
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T e r k i n k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Borçlunun Mçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin borcu kabul etmemesi hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. 

Yapılan araştırmayarağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir; ; 

'Borçlunun zaman aşımı iddiasında bulunarak borcunu ödememesi vo aynı sebeple müsebbip de 
aranamaması hasebiyle terkini zaruri görülmüştür. 

» ' * » » » » » »% » ' '»- - ' 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Borçlunun aciz halinde bulunması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Yapılan icra takibinin alacağın tevsik edilememesine binaen, Hazine aleyhinde neticelenmesin

den tahsiline imkân görülememiştir. , 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 

» » » » » » » » ; 
Mülga Motorlu Nakil Vasıtaları Tamir Atelyesi saymanlığından devredilen bu zimmet Basın Ya

yın Genel Müdürlüğüne ait bir otomobilin tamir bedelinden doğmadır. Adı geçen idarece tamirin 
haricen yaptırıldığı ve bedelinin ödendiği iddia edilerek tediye olunmamıştır. Saymanlığın kal
dırılmış olması ve mahsup işleminin Sayıştayca kabul edilmemesi hasebiyle zimmetin terkini zaru
ri* bulunmuştur. 

Yapılan araştırmaya rağmen fa orçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. -
Borçlunun ölmesi, vârisinin çok fakir olması hasebiyle tahsil edilememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Emekliye sevkedilen adı geçenin emeklilik muamelesinin Büyük Millet Meclisince ref ve yeni

den tavzif edilmesi üzerine kendisine verilmiş olan işbu emekli maaşlarının tahsiline imkân kalma
mıştır. ' " ' • ' ' ' ; ' - ' : i'•''••' '. 

Borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. " .•'.:•.••. 
1928 yılında tahakkuk eden zimmet ve ihtilastan mütevellit bulunan'bu paranın müstenidi ilâm 

ve mahkeme dosyasının yapılan birçok araştırmaya rağmen bulunamaması ve zimmetin zaman, aşı
mına uğraması ve aynı sebeplerle müsebbip de aranamaması hasebiyle 4353 sayılı Kanunun 26 
ncı maddesi mucibince takibinden vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Emekli iken ücretle vazife almış olan öğretmen Mahmut Şükrü'ye 900 sayılı Kanun mucibince 

mebdei maaş f evlanda ücret verilmiş olmasından dolayı zimmete alman bu paranın sarf mm ve 
tavzifin kanuna uygun bulunduğuna Danıştayca karar verilmiş olması hasebiyle terkini zaruri gö
rülmüştür. -

Emekli iken İstanbul Telefon Başmüdürlüğü doktorluğunu üzerine alan Nuri'nin 900 sayılı Ka
nun mucibince melbdei maaş fevlanda ücret verilmiş olmasından dolayı zimmete alman bu paranın 
sarfının ve tavzifin kanuna uygun bulunduğuna Danıştayca karar verilmiş olması hasebiyle ter
kini zaruri görülmüştür. 

Borçlunun zaman aşımı ileri sürerek borcunu ödememesi ve zaman aşımı sebebiyle: müsebbip 
de aranamaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

(S. Sayısı : 170) 
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Sıra 
No. 

898 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

216 15 

Zimmetinlıev 'i 

Elbise bedeli ' 

3 S 

Zi
m

m
et

in
 v

 
ve

ya
 h

es
ap

] 
i 

al
ın

dı
ğı

 t
ar

: 

1949 

• . • 

.Borçlunun adı 

Müfit, Mehmet 
ve Ali 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Ulaştırma Bak. 

899 

900 

901 
902 
903 
904 
905 

906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 

915 
916 
917 

178 92 Telefon mükâleme ücreti 

2 090 26 İdare hesabından 

17 
• 4 

37 
18 
10 

8 
32 
15 
31 
45 
5 

37 
100 
"93 

93 
r — 

. 94 
— 
80 

27 
47 
49 
74 
12 
io 
02 
72 
08 

Fazla mehuz 
» » 
» » 

Avans 
» 

Fazla mehuz 
» » 

* • . > > • 

' İ-.'-:-' » 
»• » 

Avans 
Fazla mehuz 
Mahkeme masrafı 

» •» 

148 12 Fazla mehuz 
33 64 » » 

1 791 '22 Ücret farkı 

1944 Dr. Abidin 

1931 

1944 
1942 
1930 
193(6. 
1931 

1946 
1930 
1946 
1946 
1942 
1929 
1943 
1936 
.1939 

1941 
1946 
1944 

Saymaiı Tahsin ve 
Rifat 
tsmadl Gümüş 
Orhan 
Ali Ziya 
(Süleyman 
İbrahim ve İsmail 
Hakkı 
Süleyman Gümüş 
Mansur Çınar 
Mehmet Necati 
Nadire Arıkan 
Fahri Alemdar 
Rüştü 
Rauf Güngör 
Derviş Ata 
İbrahiaiı 

Ümniü Gülsün; 
Zeki Osmanoğltf 
Muhtelif eşhas 

Van. Valiliği 

Üla§tıirma Bak. 
Seyhan Valiliği 

» » 
» » 

Elâzığ Valiliği 

Merkez Say. 
i» . » ' 

Kars Valiliği 
Merkez Say. 
Beypazarı Malmd 
Seyhan Valiliği 

' İzmir Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Konya Valiliği 

İzmir Valiliği 
İstanbul Valiliği 
D. D. Y. Gn: Md. 

918 48 50 Avans 

919 15 62 » 

1934 Sabri 

1936 İsmail Haseki 

Foça Malmd. 

İstanbul Valiliği 

(S. Öayısi : 170) ' 



T e r k i n k a r a r ı n ı n ÖJseti 

P. T; T. Okulunu ikmal edip tavzif: olunan üç memura verilen elbise bedelinden doğmadır. Me
murların askere alınmaları üzerine namlarına zimmet kaydedilmiş ise de borçlular askerliklerini 
ikmalden sonra idareye olan mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere tekrar vazife alacaklarını've ve
rilen elbiseyi vazife sırasında giyeceklerini iddia etmeleri ve bu taleplerinin yerinde görülmesi ha
sebiyle tahsiline mahal olmadığından terkini cihetine gidilmiştir. 

Borçlunun ailesi efradiyle birlikte yurt dışına çıkarılması hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 

Borçluların ölmeleri-ve hiçbir malları olmaması, veresesinin aciz halinde, bulunması hasebiyle 
tahsil edilememiştir. 

Borçlunun bulunamamasmdan tahsiline imkân görülememiştir. 
» » S> . » ' > » ' $ : "._, '." ' -'v3 
3> » » İ> » S» . . » . •.-.-•: K^^ 

» S> fc 2> » » » 

Borçluların zaman aşımı ileri sürmeleri ve aynı sebeple müsebbipler hakkında takibat yapılan
maması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. B • 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
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Borçlunun ölmesi, vârisinin bulunamaması hasebiyle tahsil edilememiştir. r 

Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
» » » » » » » » 

Borçlunun rızaen ödememesi zaman aşımı ileri sürülmesi ve zaman aşımına sebebiyet verenlere 
Sayıştayca borç çıkarılmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Yapılan, araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. .'"• 
» ^ » » » » » » » • / 

4620 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 61 lira ücretli olup 16 ncı dereceden 60 lira al
makta iken 14 ncü dereceden 67 liralık kadrolara ithal edilerek ücretleri bu miktar üzerinden öde
nen memurlara bu ücretin ödenmesi sebebi Sayıştayca istizah edilmesi üzerine ücretleri tekrar 
60 liraya indirilmiş ve farkı bulunan 7 şer lira namlarına borç kaydedilerek tahsiline;tevessül 
olunması üzerine borçlulardan bir kısmı bu muameleye itirazen Büyük 'Millet Meçlisi Dilekçe.Ko
misyonuna müracaat etmişlerdir. 

Komisyonca bunların 14 ncü dereceden 67 liralık kadrolara ithal-edilerek ücretlerinin bu mik
tar üzerinden ödenmesi ve tekrar ı60 liraya indirilmemesi ve aylık istihkaklarının 67 lira üzerin
den tediyesine devam olunması kararlaştırıldığından bunların borçları kaldırılarak kendilerinden 
tahsil edilen paralar iade olunmuştur. Bunun haricinde kalanlardan aranılan ve aynı mahiyette 
bulunan işbu 1791 lira 22 kuruş zimmetin de tahsiline imkân kalmamasına binaen terkini cihetine 
gidilmiştir. - : u; • 

Borçlunun zaman aşımı ileri sürerek borcu kabul etmemesi ve zaman aşımına sebebiyet veren
ler haklarında ayrıca takibat yapılmakta olması hasebiyle terkini cihetine 'gidilmiştir. 

Borçlunun ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsil edilememiştir: 
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Sıra miktarı 
No, Q Lira K. Zimmetin nev'i 

920 

921 

922 

923 
924 

925 
926 
927 

928 

929 

•:-r:,: 13 

; 133 

138 

. 22 
74 

26 
60 
59 

525 

1 615 

13 

03 

— 

76 
30 

14-
__ 
60 

37 

— 

Eşya bedeli 

İstikraz 

Abone bedeli 

Avans 
» 

- Fazla mehuz 
Elbise bedeli 
Yolluk avansı 

Zimmet 

Yolsuz tediye 
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İSİ > ^ Borçlunun adı 

1927 Hasan Fehmi 

.1341 Hüseyin ve Ali 
Rıza 

1947 Naci ve Kemal 

1938 Hayrettin 
1931 Abdi 

1938 Tevfik 
1946 Nuri 
1937 Cevdet Tünce* 

1944 Lûtfi Erkin 

1930- Sezai Sezgin 
1944 

Terkin isteğinde 
bulunan 'yer , 

Merkez Say. 

ıÇanakkalo Valiliği 

Hazine Say. 

İstanbul Valiliği 
Çanakkale Valiliği 

İstanbul Valiliği 
D. D. Y. Gn. Md. 

Seyhan Valiliği 

Orman Genel Md. 

Mardin Valiliği 

930 
931 

932 ; 

933 
934 
935 
936 
937 ,:• 
938 
939 

11 
514 

6'495 
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40 
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15 681 

61 
13 
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87 
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09 
77 
60 
43 

Fazla mehuz 
Meçhul 

idare hesabındanı 

Fazla mehuz 
Eşya bedeli 

» » 
Fazla mehuz 

» » 
Yolsuz sarfiyat 
Yanan pul ve kıymetli 
evrak bedeli ve kasa 
ımcvcudu 

1931 
1937 

* 1929 

1946 
1950 
1945 
1941 
1937 
1926 
1946 

Sait 
Mustafa 

Selim Suna 

Osman Temel 
Cihat Kutlusoy 
Salih Yıldız 
Mehmet Baysal 
Salâhattin 
Ahmet Hamdi 
Meçhul. 

Seyhan Valiliği 
İstanbul Valiliği 

Seyhan Valiliği 

İstanbul Valiliği 
D. D. Y, Gn. Md 

i » • • » 

İzmir Valiliği 
Ankaıra Valiliği 
Kocaeli Valiliği 
Bolvadin Malmd. 

940 3 368 83 Zimmet 1926 İhsan Kastamonu Valiliği 

941 23 53 Tetkik Noksanı 1929 Fikri Fırat İslahiye Güm. Say. 

1 239 992 92 Yekûn 
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Terkin kararının özeti 

Borçlunun hiçbir mal bırakmadan ölmesi, vârisinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. . 

'Mülga Eytam Sandığından devredilen bu paranın (borçluların, zaman aşımı ileri sürmesi ve 
aynı selbeplerle müsebbip de aranamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

Ticaret ve propaganda dergisi abone bedeli olarak verilen ve ikinci nüshasının -neşrinden son
ra bir daha çıkmıyan dergiden dolayı tahakkuk eden bu alacağın dergi sahiplerinin adreslerinin 
tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga 7 nci Tiümenden devredilen bu alacağın borçlunun zaman aşımı iddia ederek ödememesi 

ve aynı sebeple müsebbip de' aranamaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun sene'lerden 'beri aciz halinde olması haseibiyle tahsil edilememiştir. 
Yapılan araştırmaya rağmen borçlu bulunamadığından talhsil edilememiştir. 
Borçlu tarafından verilen mahsup evrakının ziyaı ve yenisinin tedarik edilemeoıesi hasebiyle 

mahsup ve tahsiline imkân görülememiştir. 
Alacağı tevsik eder belgenin ibraz edilememesi, bu sebeple takibinde bir faide görülememesi 

hasebiyleterkini 'cihetine1 'gidilmiştir. ' 
1930 yılında emanette karşılığı olmadan reddedildiğinden 1944 yılında eski malmüdürü namı

na. 'zimmete alman ıbıı paranın Sayıştayca tazminine 'hükmedilmemiş olması ve müsteclidi belge
lim bulunamaması ve hâdisede zaman aşımı da mevcut bulunması hasebiyle hükmen tahsiline im
kân 'görülememiş ve 4353 sayılı Kanun mucibince takibinden vazgeçilmiştir. 

Yapılan araştırmaya rağmen 'borçlu bulunamadığından tahsil edilememiştir. 
Mülga Seyrisefain İdaresinden devredilen bu paranın mahiyet ve müstenidatımn meçhul olma

sı ve Iborçlu tarafından da zaman aşımı.ileri sürülmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ve" yegâne vârisi karısının ölmeleri ve bir mallan' olmaması hasebiyle talhsiline ma

hal ve imkân kalmamıştır. 
Yapılan araştırmaya rağmen'borçlu bulunamadığından tahsiline imkân görülememiştir. 

» . » » » » » » » » 
» » » » » » » » » 
» » » » . » » » » . » 
» » » » » » » » • » 
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, Bu para 1946 yılında vukübıüan hükümet konağı yangınında yanan pul ve kıymetli evrakla ka-. 
sa mevcudundan doğmadır. Yangın hadisesiyle, iligileri görülenler haklarında yapılan adlî takibat 
sonunda neraetlerine !karar verilmiş ve bu suretle müsebbip bulunamamıştır. Bu durum karşısın
da tahsiline malhal ve^ imkân görülemiyen zimmetin 'terkini zaruri nulıınmuştur. 

Mülga Eytam Sandığı Müdürlüğünde bulunmuş olan Ihsan'nı zimmetine geçirdiği bu para adı 
geçenin aciz halinde iken 'ölmesi, vârisinin >de aciz halinde bulunması hasebiyle1 yıllardanlberi 
tahsiline imkân görülememiştir. 

Borçlunun borcu kabul etmemesi ve alacağın tevsikine imkân görülememesi hasebiyle terkini 
cihetine gidilmiştir, 
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Genel Muhasebe Kanununun 131 noi nmd 

Affına karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. Zimmetin mev'i 

546 19 • İdare .hesabından. 

Is" 
& -S 

•3 S.e 

CS3- > ^ .Borçlun/un adı 
Af isteğinde 
bulunan yer 

1930- Malmüdürü'Veeihi Kemalpaşa Malmd. 
1938 

104 ,44 idare hesabından 1936 Malmüdürü Abdul- Kıızılcahamam Mal-
lalı Koryiğit md. 

421 12 idare hesabından 1935- Abdullah Alatan 7 nci Kor. Say. 
1936 
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A f k a r a r ı n ı n ö z e t i 

Bu 'para Kemalpaşa Malmüdüriüğürıün 1930 yılı idare hesabının Sayıştayca yangılanması so
nunda 366 sayılı ilâmla 'Malmüdürü Vecihi'ye özel idare tahsilatından maliye memurlarına % 1 
nispetinde ikramiye verilmiş olmasından ve bu muamele küsuratın tevhidi hakkındaki kanıma ay
kırı Ibulunmasındaoı dolayı borç çıkarılmıştır. • 

Küsuratın tevhidi hakkındaki kanunun Maarif Vergisi Kanununun ikramiye verilmesine dair 
olan 5 nei maddesi hükmünü ilga etmediği, maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 15 nei. 
maddesinin ikramiye itasını men eylemediği cihetle özel idare namına yapılan tahsilattan ikrami
ye verilmesine devam 'edilmesinin Bakanlıkça 18 . X . 1930 tarihli ıgenel yazı ile1 tebliğ olunduğu ve 
saymanlıkça da hu ıgenel yazıya uyularak ödemede Ibulunulduğu, bu itibarla olayda saymanın ku
suru olmadığı anlaşılmıştır. 

Şahsi hiçbir kusur ve maksada müstenit olmıyarafc ve bakanlığın emrine uyularak tediye edil
miş olan sözü geçen paranın affı adalete uygun bulunmuştur. 

13u para 1936 yılı idare hesabının Sayıştayca yargılanması sonunda 574 sayılı ilâmla saymana 
borç çıkarılmıştır. 

3.107 sayılı Kanunun neşrinden sonra şehit Mustafa kızı Hâlise ile karısının 10 yıllık maaşları-
nm aslına, mebdei tahsiste câri mevzuata tevfikan tahsisatı fevkalâde vesaire gibi hiçbir zam yapıl
madan ödenmesi 'lâzımigelirken 104 lira 44 kuruş zamla ödenmesinden ileri gelmiştir. 

Borçlu sayman ödemenin 3107 sayılı Kanunun neşrinden sonra yapıldığını, ancak sözlü geçen 
kanunun memuriyetine 'ödeme' yapıldıktan sonra tebliğ edildiğini ileri sürerek bu ciheti tevsik 
ve tazmin hükmünün kaldırılmasını Sayıştaya müracaatla talep etmiş ise de olayda 2514 sayılı Ka
nunun 57 nei maddesiyle kabul edilen zaman aşımı [bulunduğundan yargılamanın iadesine imkan 
görülememiştir. 

Kanunun, geç tebliğinden dolayı vukuagelen hu ödemede saymanın kusuru görülemediğimden 
affı cihetine gidilmiştir. 

Pazarlıkla yapılan satınalmalarda mubayaa bedeli ilçelerde 200, illerde 500 lirayı tecavüz eyle
diği takdirde 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 33 neü maddesi mucilbiüce % "1,5 nispetinde 
Kazanç, ve hunun beşte hiri nispetinde Buhran Vergisi kesilmesi lâzımigelirken muhtelif şahıslardan 
yapılan mubayaalardan bu vergilerin kesilmemiş olması hasebiyle 1935 yılı idare hesabiyle 7 nei 
Kor. eski saymanı ölü Abdullah Alatan'a Sayıştayca 604 lira 53 kuruş borç çıkarılmış ve bu pa
r a d a n . ^ ! lira 12 kuruş bakiye kalmıştır. 

Kazanç Verigisi Kanununun 33 ne'ü maddesi gereğince bu ıgi'bi mubayaalar için sözü geçen ka
nunun 8' nei maddesinde bildirilen mükelleflerden Taahhüt Vergisi kesilmesi lâzım gelmekte ise de 
kanunun şümulü dâhiline giren mükelleflerin tâyin ve tesbitine taallûk eden 8 nei maddenin 3258 
sayılı Kanunla değiştirilmesi münasebetiyle yapılacak muamele 1934 yılında bakanlıkça malme-
murlarma tebliğ edilmiş ve bu tebliğde cüzü tam halindeki kıtalar için pazarlıkla yapılacak mu
bayaalar hakkındaki kayıt vazıh olmadığından keyfiyet tekrar ilgililer tarafından sorulması üze
rine tereddüdün izalesi ımaksadiyle 1936 yılında ikinci bir tamim yapılmasına lüzum ve zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Birinci tebliğle ikinci tebliğin yapıldığı tarih arasındaki işlemlerden dolayı diğer saymanlara 
zimmet çıkarılan paralar sonradan Sayıştayca ref'edilmiş ve fakat ölü Abdullah Alatan'm zimme
ti ref 'olunmadığı gibi olayda 2395 sayılı Kanunun 78 nei maddesi mucibince zaman aşımı da bulun-

( S. Sayısı.: 170 ) 
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miktarı 
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Zimmetin mev'i 

f> r-H SJ 

+3 O) H 

I «i Borçlunun adı 
Af isteğinde 
bulunan yer 

629 96 İdare hesabından 1931- Sayman Nejat 
1932 Tüzün 

12 nci Tümen Say. 

2 644 79 İdare hesabından 1933- İbrahim Hekimoğ- İzmir Def. 
1937 lu ve Hüsnü Ay- ' 

kent 

3 482 18 Tazmin 1932- Sabrı Ekrem 
1934 

Bursa Def. 

2 220 — İdare hesabından 1928 ölü Sayman Agâh Manisa Valiliği 

( S. Sayısı : 170 ) 



— 93 — 

• 'Af k a r a r ı n ı n ö z e t i 

duğundan bu paranın mükelleflerden de tahsiline imkân ıgörülenıemiştir. 
Emsali tazmin hükümlerinin kaldırılmış olması, olayın içtihada mütehammil bulunması bakım

larından bakiye zimmetin ölü Abdullah Alataıı yetimlerinden aranmasının adalet ve hakkaniyet 
prensiplerine uygun olamıyaıcağı cihetle affına karar verilmiştir. 

Bu para 12 nci 'Tümen Saymanlığının 1931 - 1932 yılları idare hesabiyle sayman Nejat Tüzün'e 
ödenehsiz sarfedilmiş olmasından dolayı '.Sayıştayea borç çıkarılmıştır. 

Bu para için mütaaddit defalar ödenek temin edilmiş ise de, ödeneğin malî yılın sonlarında 
alınması ve tümene gerekli emrin malî yıl sona ermeden evvel ulaştırılamadığından her defasında 
ödeneğin tenkis edilmesi1 yüzünden mahsuben borç kaydının kapatılmasına imkân görülememiştir. 

Devlet hizmetine sarfe'dilen ve istihkak sahibine ödendiği tevsik ve tesbit edilmiş olan ve bun
dan sonra ödenek alınarak mahsubuna da imkân bulunmiyan sözü geçen paranın eski saymandan 
aranılması adalet ve hakkaniyete uygun görülemediği cihetle affına karar verilmiştir. 

1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mezkûr kanunun geçici ikinci maddesi mucibin
ce 25 yaşını dolduran ve fakat 46 yaşına ıgirmemiş olan dul kız çocukların iki senelik maaşları 
tahsisatı fevkalâdeleriyle birlikte defaten verilerek Hazine ile alâkalarının kesilmesi lâzımgelir-
ken sayman ve 'tahakkuk memurları sözü geçen kanunun zikredilen geçici ikinci maddesinin bir 
ve ikinci fıkralarını yanlış anlamaları yüzünden hir kısım yetimin maaşlarını tediyeye devam et
tiklerinden dolayı 'Sayıştayca namlarına 6084 lira '90 kuruş borç çıkarılmış, bundan 3440 lira 11 
kuruşu tahsil edilerek bakiye 2644 lira 79 kuruş kalmıştır. 

1683 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun hükümlerinin yanlış anlaşılması yüzünden 
muhtelif eytama yapılan bu tediyede sayman ve tahakkuk memurlarının hiçbir maksat ve menfa
atleri bulunmadığı anlaşılmış, Devlet haklarını muhafaza ve temin hususunda şiddetli hüküm ve 
sorumluluk altında Ibulunan sayman ve tahakkuk memurlarından bakiye zimmetin aranması ada
let ve hakkaniyete uygun görülemediği gibi esasen emsali bir zimmetin de affı daha evvel Yük
sek 'Meclisçe tasvip buyrulmuştur. 

Bursa Setbaşı Tahsil Şubesi eski memuru Sabri Bkren'den muhtelif vergileri zaman aşımına 
uğrattığından dolayı 3482 lira 18 kuruşun tazminine hüküm alınmıştır. 

Yapılan incelemede zaman aşımına uğratılan ve 1928 yılına taallûk eden bu verigilerin Sabri' 
Ekren tarafından tahsilinin kovuşturulduğu ve fakat ıSedbaşı .gibi muamelesi geniş ve binlerce 

. mükellefi bulunan şube memurunun elinde olmıyan sebeplerle bu miktarın tahsiline imkân görüle : 

mediği ve sonra/dan da mükellefler, namına kayıtlı olan. bu alacağın 3321 sayılı Kanun gereğince 
terkin edildiği anlaşılmış, ayraca Bursa Defterdarlığınca. da Sabri Ekren' in görevini ifa sırasın
da Devlet haklarını muhafaza ve temin hususunda azamî gayret ve .emek sarf edildiği halde tahsil 
edilemediği bildirilmiştir. 

Adı geçenin zaman aşımına uğratılma, işinde sunitaksiri görülemediğine ve esasen mükellefler 
namlarına kayıtlı bulunan alacak da 3321 sayılı Kanun mucibince terkin edildiğine ıgöre sözü 'ge
çen paranın Sabri Ekren'den tahsili cihetine gidilmesi adalet ve hakkaniyete uygun ıg'ödilemediği 
cihetle affına karar verilmiştir. 

Bu para Manisa Saymanlık /Müdürlüğünün 1928 yılı idare hesabiyle sayman ölü Agâh Akkoça, 
Hazineye irsalat kaydedildiği halde mukabil makbuzu ibnvz edilemediğinden dolayı borç çıkarılan 
2722 lira 29 kuruştan, bakiyedir. ' ' 

Bu paradan 502 lira 29 kuruşuna ait makbuzlar bulunarak 2266 sayılı Kanun mucibince terkin 
edilmiş ise de bakiye 2220 liranın makbuzlarının 'bulundurulmasına imkân görülememiştir. 

Zimmet fiilen yapılmış bir ödemeden, ileti'; gelmeyip mahsuben irsalât kaydedilmesinden doğdu-
( S. Sayısı : 170) 
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Affına karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

i* İH 

£ « • 'S -
(Borçlumın adı 

Af isteğinde 
bulunanı yer 

• 8 276- 71 İdare lıesabından 1935 Nasrallah Erdem Hafik Malmd. 

42 "•— İdare: hesabından 1930 Sezai Ergun Mardin Def. 

10 100 — İdare' hesabından 1930 Şefik Demirağ Merkez jSay. 

11 75 41 İdare hesabından 1937 Fazıl ve Fikret Çumra Malmd. 

12 435 99 İdare hesabından 1938 Hakka Okan '• İstanbuıl Valiliği 

10 978 79 Yekûn 
} " ' İ "" î •*" / 
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ğuna ve o tarihten sonra (bu gibi irsalâtta saymanların mesuliyetlerini önleyici birçok usuller, vaz 
edilmiş bulunmasına binaen bu zimmetin de adı geçenin yetiminden tahsili cihetine gidilmesi ada
let ve hakkaniyete uygun görülememiştir. 

Hafik Malsandığınea 1935 yılında harb malûlü Ömer'in 1683 sayılı Kanunun 4 neü,maddesi 
mucibince maaşının verilmesine devam edilmesi lâzımıgelirken saymanın bu kanun hükmünü yan
lış iralıyarak selefleri gibi adı (geçenin 10 senelik 'maaşını diğer eytam gibi defaten vermek sure
tiyle alâkasını kestiğinden ISayıştayca borç çıkarılmıştır. 'Sonradan yanlışlığın anlaşılması üzeri
ne fazla verilen para zimmet kaydedilerek malûl Ömer'e yeniden maaş tahsis olunmuş ve muma
ileyhe tediye edilen paradan muhtelif tarihlerde 492 lira 98 kuruşu tahsil edilerek bakiye 276 lira 
71 kuruş kalmıştır. 

Malûl Ömer'in ölmesi ve yetimlerinin aciz halinde bulunmaları hasebiyle âhizinden tahsiline 
imkân ka'lmıyan bu paranın zimmetin vukuunda hiçbir maksat ve menfaati bulunmıyan ve kanunu 
yanlış anlamasından ileri gelen hata neticesinden vtıluıaıgetirilen. bu paranın saymandan tahsili 

- adalet ve hakkaniyete uytgün olamıyacağı cihetle affına karar verilmiştir. 
Bu para 1930 yılında adalet dairesi memurlarının 1928 yılından kalma istihkakları olarak tedi

ye edilmiş ve fakat evrak^ müsbitesi ibraz edilemediğinden Sayıştayea borç çıkarılmıştır. 
İstihkak sahiplerinin alacaklarını aldıkları halde aradan uzun yıllar'geçmesine binaen yeniden 

belge tedarik edilerek zimmetin ref'ine imkân gJörlülememiş ve saymandan istirdadı da adalet ve 
hakkaniyete uyigun olamıyacağı cihetle affına karar verilmiştir. , 

Bu para nakli zimmet muamelesi yapıldığı halde mukabil tarafın makbuzu ibraz edilemediğin
den Sayıştayea saymana borç 'çıkarılmıştır, ilâmda her ne kadar âhizin ismi yazılı bulunmakta ise 
do zimmetin mahiyeti açıklanmadığı gibi nereye nakledildiği de tesbit olunamamış, bu sebeple 
gerekli belge tedarik edilememiştir. Bundan başka âhiz olarak gösterilen Osman Nuri adındaki 
şahıstan alacağın tahsili için yapılan takibat da Hazine aleyhine neticelenmiş, bu durum karşısın
da zimmetin saymandan tahsili adalete uygun görülmemiştir. 

Bu para 1937 yıllnda hayvanlar sayım işlerinde istihdam edilmiş olan ilce jandarma komuta
nına verilen sayım ikramiyesi olup jandarmanın asli vazifesinden başka bir işle iştigalleri melıe-
dilmiş olmasından dolayı Sayıştayea borç çıkarılmıştır. 

Halbuki jandarmanın da,sayım işlerinde tavzifi Maliye Bakanlığının umumi tebligatı iktizasın
dan olup sayman bu tebligata uyarak sarfiyat icra etmiştir. Bundan başka sonradan yürürlüğe 
giren kanunla jandarmanaın sayım işlerinde1 tavzifine cevaz verildiğinden sarfında saymanın ku
suru bulunmadığı tebeyyün eden sözü geçen paranın affı cihetine' gidilmiştir. 
~ Bu para 1938 yılında 'Maliye [Bakanlığına ait 9 numaralı otomobilin İstanbul'da yapıtından ta

miri dolayısiyle sarfedilmiş ve sarfiyat tahsisat haricinde görülerek 'Sayıştayea borç çıkarılmıştır. 
Saymanın ölmesi üzerine yetiminden, tahsili cihetine gidilmiş ise de yetimi Devlet hizmetine sar-

fedilen bu paranın kendilerinden aranmasının doğru olmadığını ileri sürerek temin edilecek öde
nekle mahsubunu talep etmiştir. . " , 

Yapılan incelemede sarfiyatın taallûk ettiği 1938 yılı Bütçesinde 'ödenek bakiyesi olmadığı an
laşıldığından mahsup işleminin yapılmasına imkân görülemediği anlaşılmış, diğer taraftan Devlet 
hizmetine sarfedilen bu paranın ölü saymanın yetiminden aranması da adalet ve hakkaniyete uy
gun görülememiştir. 

( S. Sayısı : 170 ) 




