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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum, 
Çorum Milletvekili Nuri Kayaalp'ın öldüğü

ne dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve rah
metlinin hatırasını anmak için bir dakika ayakta 
saygı gösterildi. 

Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, 
Hayvanlar, Muamele ve Bina Vergileri Kanun
larında değişiklik yapılmasına ve bu kanunlara 
geçici maddeler eklenmesine; 

Şose ve Köprüler Kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 1882 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına; " 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununa göre 
yapılmış olan harcamalara ait 1941 takvim yı

lı bilançosunun onanmasına dair olan kanun
larla; 

Emekli Üsteğmen Muhittin Tosun hakkında
ki Adalet Komisyonu raporu kabul olundu; 

Büyük Millet Meclisi 1945 yılı Şubat ve Mart 
ayları hesabı hakkmda Meclis Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporuna bilgi edinildi. 

îkinci Oturum 
Yetersayı olmadığından Cuma günü toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Ayctm 

Dr. M, Germen 

Kâtip 
İsparta 

K. Turan 

Kâtip 
Malatya 

N. Baydar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve ödeme 

Anlaşmasının 6 ay uzatılması hakkmda kanun ta

sarısı (1/444) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonla
rına) ; " 

BtRÎNOÎ OTURUM 
Acıtana saati : 15 

BAŞKAN — Ş. aünaltay 
KÂTİPLER : N. Baydar (Malatya), B. K. Çağlar (Bntooan) 

mum 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Çalışma Bakanlığı kurulduğuna v& bu 
bakanlığa Konya Milletvekili Dr. Sadi Irmak'm 
tâyin edildiğine dairi Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN T— Cumhurbaşkanlığından 
bir tezkere yardır, okunacak. 

gelen 

7 haziran 1945 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet dairelerinin bakanlıklara ayrılması 
hakkındaki 3271 sayılı kanunun birinci madde
sine dayanılarak, çalışma hayatiyle ilgüi işleri 

düzenleme, yürütme ve denetleme ile görevli ol
mak üzere, bir Çalışma Bakanlığı kurulması ve 
bu bakanlığa, Başbakanlığın teklif ettiği üzere, 
.Konya Milletvekili Dr. Sadi Irmak'ın tâyini 
onanmış olduğunu arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
Ismet.înönü 

(Alkışlar Allah muvaffak etsin sesleri). 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz efen
dim. 
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4. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

İ. ^•Mücbir ve zaruri sebepfsr dolaytsiyle 
takip ve tahsüme imkân görülemeyen boraların 
terkinine dair Başbakanlık tezkereleri ve Bütçe 

Komisyonu raporu (3/166, 195, 235), [1] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Komisyon raporunu yüksek 

oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2.— Mübadele ve teffiz işlerinin katı \tasfi-
yesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek 
kamın tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonla-
riy]k Adalet, Bütçe ve Maliye Komisyonları ra-
porhn (1/79) [2] 

BAŞKAN — Raporun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? 

Z KARAMUR&AL (İstanbul) — Arkadaş
lar; yüksek huzurunuza arzedilen kanun tasa
rısını, büyük ilgi ile okudum. Ancak, Karma 
Komisyonunun raporunda görüldüğü üzere ba
zı arkadaşlar, ayrı ayrı mütalâalar ile bu konu 
üzerinde durmuşlardır. Bu itibarla ben de bu 
tasfiye meselesi hakkında bildiklerimi özel mü-
talâlarla karıştırarak arz için söz almış bulu
nuyorum. 

Malûmunuz olduğu üzere, 1931 senesinde ya
ni bundan 15 sene evvel, bu bonoların katî tas
fiyeye tâbi tutulması için bir kanun çıkmıştı. 
Vakıa, tasfiye muamelesi pek kolay olmadığın
dan dolayı olacak ki bu müddet uzatılmış oldu. 
Asıl istihkak sahipleri de, tasfiye işinin böyle 
uzan müddet uzatılmasından ötürü, ümitlerini 
kestiler ve tasfiye muamelesinin artık bir hayal 
haline geldiğine kani 'oldular. Zaten birçoğu 
muhtaç bir halde bulunan bu istihkak erbabı, 
ellerindeki bonoları % 5 - 10 ve en fazlasiyle 
15 e sattılar. Bu bonolar böylece mahdut kim
selerden mürekkep bir zümrenin ve bazı istis
marcıların ellerinde toplandı. Bu kanun kabul 
edilecek olursa bu istismarcılar haksız olarak 
binlerce lira kazanacaklar ve -asıl hak sahipleri 
muztarip bir duruma düşeceklerdir. Rinaen-

[1] 122 sayılt basmamam tutanağın sönunda-
â\r. • 

[2} 112 saydı basmayaet tutanağın sonunda* 
<fcr, 

aleyh bu istismarcılar alacakları binlerce lira ile 
ceplerini ve kasalarını, hak sahipleri de teessür 
ve ıstırapla kalplerini, ruhlarını dolduracaklar
dır. Esasen bu bonoların bir kısmı ciro edil
miştir. Yani resmî bir surette devredilmiştir. 
Fakat mühim bir kısmı ise beyin senetleriyle 
devredilmiştir ki asıl feci olan nokta da budur. 
Kanun tasarısından anlaşıldığı üzere bu bono
lar üç tertip üzerine teessüs etmiştir. Birinci 
tertibe başabaş, ikinci tertibe % 80, üçüncü ter
tibe % 50 ve ciro edilenler ise bunların yarısı 
verilecektir. Şimdi bu kanun çıkınca bunları 
beyin senetleriyle satmalanlar derhal istihkak 
erbabının nezdine gidecekler ve onlarla uyuşa-
caklardır. Bonoları bunların beyin senetleri ile 
almayı tercih etmeleri bilhassa şu maksada müs
tenittir : Tediye vukubulduğu vakit ciro edilmiş 
olanlara az, edilmemiş olanlara çok para verile
cektir. Bunlar istihkak erbabiyle kolayca anla
şacaklardır. Zaten bu biçareler bonolarını sat
mış olduklarından ne alırlarsa kâr sayarak onu 
kabul edecekler, fakat asıl aslan yapını istismar
cılar alacaktır ve neticede, cihanşümul vaziyetin 
icabı olarak bizde de doğan karaborsalara bir de 
mübadil bonaları karaborsası ilâve edilmiş ola
caktır. Şu halde bu bono bedelleri hiç haklan 
ölmıyanlann ceplerini dolduracaktır. Binaen
aleyh bu paralar memleketin nefine ve haynhâ 
matuf bir surette kullanılamaz mı ? Bu husus
ta bendenizin aklıma gelen iki şekil var, onları 
arzetmek isterim. 

Bu bonolara, ciro edilmiş veya edilmemiş ol
sun hepsine asgari bir had tâyin edilsin. 

Meselâ !% 15. bularak seviyen bu had dahi- . 
linde tediyede bulunulsun üst tarafı da hayırlı 
bir işte kullanılsın. Hatırıma gelen iki şekilden 
biri şudur: Esasen bu bonoların % 95 i arzet-
tiğim tarzda başka başka devredilmiştir. İstih
kak erbabının ellerinde % 5 kadar bir şey kal
mıştır. Arkadaşlar, bilirsiniz ki Millî Müca
delede canlariyle başlariyle çalışmış, bin bir 
fedakârlığa katlanmış köylü vatandaşlar var
dır. Bunların yurtlan, ambarları* ahırları, 
mahsulleri, hattâ çiftleri çubukları bti uğurda 
yanmış kendileri hasara uğramıştır. Bu a t a r 
ların resmen tesbit edilen miktar? mukabilinde 
ellerine birer mazbata verilmiştir. !Bu mazba
ta muhtevalarının mübadillere yapıldığı gibî  
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yine metruk rum mallanudan karşılanması ka* 
rarlaştırümıştır. Bu 441 numaralı kanunla ka
bul edilmişti. Fakat nedense bu hüküm bilâha-
ra iskat edildi. Bu zavallılar bu mazbataları 
sandıklarının dibine bir kıymet veya bir me
ta gibi hıfzetmektedirler. Fakat bu mazbata
ların muhtevası yekûn itibariyle mühim bir 
miktara baliğ oluyormuş. Bunların hepsini 
vermeğe mahal yoktur. Bonolar % 15 ini ver
dikten sonra epeyce bir para kalır. Yine o ra
pordan anlaşıldığı üzere Maliyenin elinde resmî 
dairelere verilen mallardan başka yedi milyon
luk Bum malı kalmış. Bunlar da nakde tahvil 
edilsin. Ayrıca ziyaa uğramış olmak itibariyle 
müracaat edilmemiş bonolar olan birinci tertip 
bonolar varmış. Bunların bedelleri de bu paraya 
ilâve edilecek olursa eldeki para epeyce bir ye
kûna baliğ olacaktır. Bunlar bir nispet dahilin
de tevzi edilsin. Vakaa bundan alacaklarının 
hepsini almryacaklardır, amma ne de olsa veri
lecek para yine bunları tatmin edecek mahiyet
te Bendeniz Dilekçe Komisyonunda sözcü iken 
bu vatandaşların yüzlercesi Yüksek Meclise mü
racaat ederek şikâyet etmişler, ve hiç olmassa 
ellerinde kalan ufak tefek mallarını, aşar borçla
rından dolayı, satmağa kıyam ettiklerinden bah-
sile mazbata muhtevalarının bu borçlarından 
mahsubu suretiyle korunmalarını temenni etmiş
lerdi. Tabiî kabul edilmedi. 

Bendenizin arzettiğime belki bu şekli muva
fık görmeyen arkadaşlar olur ve bu bonoların 
bedelleri zaten metruk rum mallariyle kararlaş
tırılması, kabul edilmiştir ve kanun da çıkmış
tır. Bunu şimdi başka bir yere tahsis etmek 
kanun hükmiyle mugayeret teşkil eder j doğru 
görülmez. Bundan başka Hükümetin, kanunun 
dairesindeki taahhüdünü ihlâl edecektir gibi 
sözler de söyleyebilirler. Bu suretle münakaşa 
ettiğimiz bazı-arkadaşlar da olmuştur. Fakat 
bendeniz bu mütalâada değilim. Çünkü bu maz
bataların muhtevalarının da tasfiyesi bir kanu
na tâbidir. Bunlar da memleketin büyük dâ
vasında çalışmış çabalamış ve birçok mallar 
yanmış olanlara aittir. Bunlara da mübadiller 
jgibi metruk Yunan malından verilmek suretiyle 
kenculejinin tatmini kararlaştırılmıştı. Bende-
nizee.bu^gibi mütalâalar varid değildir. Zau 
B$yük .teiet, MeeMnin salâhiyeti vâsidir, tat-
bikatta aksaldık görülen herhangi bir kanunu 
ta4il eder, iptal eder, ıslah eder. Bu itibarla 
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bendeniz bu mütalâaya iştirak etmiyorum. Fa
kat bunun böyle kabulünde bir mahzuru huku
ki görülüyorsa bendeniz diğer bulduğum bir 
noktayı arzedeceğim. O da şudur; bu bonoları 
hamur yapalım ve bütün bunlara müsavi su
rette taksim edelim. Buna diyebilirler ki, bun
ların üçünü birleştirmek madelet muvazene
sini ihlâl eder. Arkadaşlar, bu bir tasfiyedir» 
Tasfiyeden ise tam bir adalet beklenilemez 
Bunda feragat, fedakârlık şarttır. Binaenaleyh 
buna, tarafeynce de muvafakat edilmek lâzım
dır. Meselâ bu bonolara % 75 isabet edecek 
olursa bu miktarı bunları elden çıkarmamış 
olanlara tamamen verelim. Artık katagori fa* 
lan aramayalım. Bu bonoları devren almış olan
lara da % 15 verelim. Zaten bunlar % 5 - 10 
bonoları ve en ziyade % 15 ile almaşlardır. Bi
naenaleyh, bunların zararları da vârid değildir, 
hattâ daha az para ile alanlar bunda kâr bile 
edeceklerdir, bonolarını devretmiş olanlar da 
esasen şevki zaruretle ve daha doğrusu bizim 
bunları 15 sene içinde tasfiye edemememizden 
ileri geldiğinden dolayı onları da kazanmış ola
cağız. . : ! _ 

Bendenizin hatırıma gelenler bunlardır. Dü
şünülürse belki daha musip şekiller de buluna
bilir. Benim maksadım hiç hakları olmadığı 
halde bu bonolardan binlerce lira kazanılmasını 
önleyecek tedabir alınsın kalacak paraları da 
ben hayır işlerine tahsis edilsin asıl hak esasen 
kanunun istihdaf ettiği gayenin sahiplerini 
tatmin etmek olmalıdır. Bunun bir misali 
de vardır. Biürsiniz ki, Yugoslavya'da mallarını 
terkeden vatandaşlar vardır. Bunların bu mal
larına mukabil 7 milyonuna karşı bazı emtia 
ve hayvan verilmek ve 10 milyonu da nakit ola
rak 17 milyon devren tediyesini Yugoslavya Hü
kümeti muvafakat etti ve bu .parayı verdi. Biz 
3427 numaralı kanunla bu parayı başa hastane
lerde verem pavyonu yapılmak üzere Kızılaya 
verdik Demek ki, bunun emsali vardır. Şu halde 
elde bulunan bu parayı da hayırlı bir yere sar-
fetmek imkânı; mevcuttur. 

Arkadaşlar, benim mübadiller hakkındaki mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

Müsaade buyurursanız bu vesile ile gayri-
mübadiller hakkında da bir iki söz söyliyeceğim 
Gerçi bunlar tasfiye edilmiştir. Fakat söyliyeçek-
lerim tasfiyeye ait değildir. Bunlarm bîr matlup
ları vardır. Bu da, teffiz edilen malların Mali-



" * : :« - -«M 
yece idare edildiği zaman alman kiralardan iba
ret bir pasadtr. M*üye bunu vermedi. Bunlar 
Danıçfeaya müraeaat ettiler. Danıştay da 
Maliyeden gelen memurları dinledi, ince
lemeler yaptı ve neücade bu paraların 
verflmesinih hak ve maââelete uygun «Wlu~ 
ğuna ^aror verdi Vafeaa %tt kan»* Bteavi da
iresinden çıkmadı, fakat teorübedid* ilmî ve ir
fanla mücehhez zatlardan müteşekkil bir Adalet 
Kurumu tarafından verjfeaiş olması itibariyle 
bu kararın bâr kıymet ve isabeti ihtiva etmesi 
lâzım gelir. Malîye toa karan da dinlemedi. Bu
nun üzerine bu zavalklar, İstanbul Milletvekifie-
rme ınüraeaat ettöer. Maliye, Ilafcıştaya veıdiği 
cevabr aynen bize de verdi. Binaenaleyh bu mü-
racaâttan da bir semere hasıl olmadı. Arkadaş
ları; fcunlarm talepleri Maliye için mafeehıt ve 
kıymetsiz bir raddededir. Fakat kendlterî için 
çök ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Takdir bu
yurursunuz M, gaywm43)adiÖer pek uzun sene-
lerdenberi yurdumuzda tevottun etmiş, memle
ketin elem ve ıztırapları île hemhal olmuşlardır. 
îçîerinde Yüksek tahsilini, burada yapmış bir 
çok mühim vazifelere yükselmiş kıymetli zatlar 
da vardır. Yine bir kısım Çanakkale harbinde* 
hayatlarını kaybederek, ailelerini bu memlekete 
vedia olarak bırakmışlardır. Bîr kısmı alil vazi
yettedir; Bazıları da hayati» tek Mr istinat nok
tası^ ohw evlâdını bu muharebede kaybetmişler
dir. Bunların bu matluplarmın tesv%r©sl gayet 
yerinde olacaktır. Maliye Bajcanı arkadaşımız 
lütfen tunu tetfeik buyursun, Danıştay kararmı 
mutaÜa etsin, zannederim fendflerinde bu kmın -
at hâsû olacakttr. 

®ayr|tn1foadiller de hakîkaten himayeye muh
taç fcirhâlde^rler. , 

Şimdi 'arkadaşlar, bu mübadil bonolarını 
utak tiir para iîe eide etmiş tflânlar İrandan pek 
mjenu^uı ^almıyacakjardır. Çünkü onlar tahay
yül ettikleri paralarla îspatıyadâ birer şato kur
mak niyetinde idiîer. İspanyada şato fHan kal
m a l ı n d a n artık bunlar şato yapmak hayalin
de^ vazgeçerek mütevazı yurtîarmm ellerinde 
kaldırma şükretsinler. Kenefleri için bu daha 
viçâaıü W huzur ve ^evk tevlit edecektir. 

*î: EIKÎÜ* fSamsun) — Bendeniz fazla mâru
zâtta bülunmıyacağım. Yalnız bu kanunun 1771 
ntönj|jf^ı kanuna ek olduğu serlevhasında gös-
t e r ^ o r : ^Öbukî; 1771 * ve 1331 numaralı ka-
nt&îaT lâftedilmlştir. * -B&raenaîeyh, lâğvedilen 

-- ; ' —in 
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bir k^ama ek «im*z. Bunun müstakil bir ks»ü& 
olması lâziBigeHr. Sonra kezalik hu kanunun 
beşinci maddesi 1771 mtmara& kanunla da hiç 
alâkadar değildir. Q da yi&e lâğvedilen 13âl 
numamlı kanunun 9 wra maddesiyle alâkadar
dır. Binaeaaleyh, evvelemirde bu kanunun ser-
lâvhasıran değişttrümesi icabeder, 

Buada» başka bilâhare 5 neı madde hakkında 
mâruzâtta bulunmak üzere s^Mme »inayet yeri: 

y@r«aı. • 
N. PGBıÖY (Tokad) — E&ndim, arzedeee-

ğim meseleyi muhterem Bay İhsan söylediler. 
Serlevhada Mübadele ve teffiz işlerinin kati tas
fiyesi ve intacı hakkandski 1771 sayılı kanuna 
ek kanun tasarısı deniyor. Halbuki bu tasarsain 
8 nci maddesinde 488, 791, 1331've 1771 tftft&B 
kanuötar kadd^nlmıştor, kaydı «ardır. Bu de
mektir ki, bir kanun yapıp ve hemen kaldırmak
ta Büyük Millet Meclisi rekor kıracaktır. Bu 
itibarla serlevham» tashihi icabeder. Bir kanun 
lâğvedildikten so»ra ao?tık ona ek olmaz. Ekle
riyle beraher lağvedilmiştir. Bendeniz (Tasfiye 
belgelerine bağlı kuponların ödenmesi hakkında 
kanun) gibi bir şekil düşündüm. Eneümen ten
sip ederse böyle bir serlevha konujur. Tasarı
nın serlevhasının böylece tashih edilmesi lâzım
dır. Bu hususta bir takrir vermeyi düşündüm. 
Fakat doğru bulmadna, ÇHânkü muhterem Heye
tin 1Hİ aeak aylada $dip Erp ı ' in teklifi üze
rine Anayasa Komisyonundan geçerek kabul et
tiği bir karar vardır ki, o karar mucibince ka-
jffigJpMsn se^îfyh^te ve bazı kananlarda; ksmv-
lara yazdan matkaplar kanunun metöine dâhil de-
İüdjü^ Yakm' fcendr jte^»ğji8»üze muvafık ol
acak, ««ere bunlarjn Meçikte okunması ve Be&aıi 
Gamete ile neşk ne ilanı muvafıktır. Yani ka
nun mahiyetini haiz olmayacak bir mesele için 
takrir vermenin d$ doğru olmıyacağını zannedi
yorum. Eğer böyle kabul edilirse, bu havanda 
su döğmek kabilinden bir şey olacaktır. Kabul 
edilmiş olan bir kanuıişt hemen ilga etmiş ola--
eağız. Komisyon bu noktayı tashih buyursun. 
Bendendin jaâruaaiım bundan ihaîçttir. 

B. KAPLAM XMa?*& — A^kaââ^rr; bu Râ
yiha iki sene evvel Heyeti OeHleye ^İdi, Bu sene 
de üçüncü olarak geliyor. Fakat ZŞra Karamur-
sal arkadaşımızın verdiği izal»ttâ»! $yle aiiJıyGv 
ruz ki, bu kanun yine bizi tatanjn e ^ r duaırp^a 
%t^W^. Boıaa#ft btt s^^jter, fe§^. sene M-
râdar*erHBB i«aha^ gör# 11 fcöraşa^%da^^ sa^d-
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mıstar. Bu vaziyet karşısında asıl istihkak sa
hibinin elinde bulunmryan senetlere Maliyece pa
ra vermektense, Ziya Karamursal'in teklifine iş
tirak ederek, Yugoslavya'dan gelen paralar üze
rinde Meclisi Âlinin aldığı karar gibi istihkak 
sahiplerine % 15 verilmesi en muvafık hal ça-
residir. Çünkü istihkak sahipleri 100 kuruşluk 
senetleri 11 kuruşa satmağa razı olmuşlardır, 
Yakında Meclisi Âliye bir kanun gelmek üzere
dir. Kimseziz çocuklar için varidat arıyoruz. 
Ya onlar için; yahut ta memleketteki parasız has-
tahanelere tahsis edelim. Maliye Bakanından 
rica ederim; bu kabil istihkakları zamanında öde
sin, âlemin haklan borsada şunun bunun malı 
olmasın. Burada biz kanun yapıp vebalini üze
rimize almryalrm. 

R. VÂRDAR (Zonguldak) — Arkadaşlar ben
deniz de Karamursal arkadaşımızın sözlerine ta
mamen iştirak ederim. Bu, adeta eski Osmanlı 
istikrazı dahili tahvillerine benziyor. O senet
lerin % 10 - 15 e düştüğü zamanda, Cumhuri
yet Hükümeti teessüs edince o eskiden kalmış 
borçları Ödemek için bir kanun lâyihası hazırla
mağa başladığı sırada % 15 ten 20 - 25 e kadar 
yükseldi, bunlar toplandı, bu suretle bir çok 
adamlar da kesbi servet ettiler. Aynı akıbeti bu 
fakir* mübadillerin parasiyle ihya ediyoruz. Ye
niden zenginler yetiştireceğiz demektir. Bu ka
darla iktifa edip Ziya Karamursal arkadaşımın 
sözlerine iştirak ederim. 

İhsan Beyefendiyle Poroy arkadaşlarımın 
söyledikleri serlevha hakkındaki itiraza gelince; 
onların bu baptaki haklı sözlerini işittiniz. Am
ma 1771 numaralı kanuna ek olduğu niçin ya
zılıdır? Bunu düşünecek olursak derhal hatıra baş
ka bir şey gelir. O vaktin Dahiliye Vekili - yani 
1771 numarnh kanun heyeti umumiyeye arzedil-
diği zamanda - kanunun kabulünden evvel söz 
söyleyen Dahiliye Vekilinin zabıt ceridelerinde 
yazılı bulunan sözleri şöyle idi: 

«Maksadımız 500 000 den ibaret olan Türk 
vatandaşını Anavatana getirmek ve bunlar*^bir
an evvel yerleştirmektir». Bu vatandaşları- ge
tirdik, yerleştirdik, fakat bunların teffiz mu
amelelerini okadar karıştırdık ki, bugün bunun 
içinden çıkabilmenin imkânı kalmadı. Artık 
bunları düzenlemek için, sona erdirmek için 
1771 numaralı kanunu getirdik ki, bununla da, 
herkesin hakkı meydana çıkmış olaeak ve herke
sin hakkı kendisine verilecek ve bir daha da 
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j kimse izaç edilmiyecekth\ O kanunda Hüküme

tin, mübadillere verilmiş olan mallar için bir 
diyecekleri, itirazları varsa altı ay zarfında ne 
yapacaksa yapsın, ondan sonra dokunmasın. 
üzerinden beş sene geçerse; beş seneden sonra
sı müruruzaman olmuştur. Ondan sonra Hükü
met bu gibi mübadiller üzerinde hiçbir muamele 
açmasın ve açmıyacağım dedi ve bu da zabıt ce
ridesine geçti. 

Şimdi 1771 numaralı kanunun bu, serlevha
sına konmakla ne vaziyet hasıl oluyor? Şu va
ziyet hasıl oluyor ki, bugün mübadillerin he
yeti umumiyesine verilmiş olan bütün mallar için 
yeniden tetkik edilmek ve istedikleri adamı sor
guya çekmek ve daha hatıra gelebilecek her tür
lü vaziyetleri alabilmek imkânlarını yeniden or
taya çıkarmış olacaktır. Biliyorsunuz bunların 
pek çoğu ölmüş, vereseleri bunlarm yerine geç
miştir. Vaktiyle babalan bu işi bitirinciye ka
dar ne sıkıntı çekti. Tekrar çocukları, müba-
dillerin işlerini tetkik edeeeğiz, - gelin yeniden 
hesaplara bakacağız diye onların rahatsız edil-

ı melerini ve yeniden bir çok sıkıntılara sokulma-
ı lan yürek sızıntısından hiç kurtulamıyacaktır. 

Onun için çok rica ederim, 1771 numaralı ka
nuna ek kelimesi konulacağı yerde 1771 numa
ralı kanunun burada alâkası yoktur, bu kanun 
sırf bonolar meselesi içindir. Binaenaleyh bo
noların matlubu olanlar için biz bunu yapıyoruz, 
ona göre getiriyoruz desinler ve biz de ona göre 
bu kanunu yapalım. 1771 numaralı kanunun eki 
demek suretiyle müruruzamana uğramış, beş 
seneyi doldurmuş olanların dahi yeniden izaç 
edilmelerine zemin hazırlamak maksadına müs
tenittir bu. Yazıktır, zavallı mübadillere ki 
öteki, beriki memurların elinde olmalarına 
müsaade etmeyelim. (Doğru sesleri) 

N. POROY (Tokad) — Benim söylediğim eke 
ait değil. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ P. A. BARUTÇU 
(Trabzon) — Efendim; Rasih Kaplan arkada
şımızın buyurdukları gibi, bu kanun tasarısı 
üçüncü defadır ki yüksek huzurunuza gelmekte
dir. İlk defa Bütçe Komisyonunun noktai na
zarını ihtiva eden metin yüksek huzurunuza su
nulmuştur. Sonra Maliye Komisyonunun noktai 
nazarını ihtiva eden metin gelmiştir ve niha
yet iki Komisyon-arasındaki'noktai nazar ihtilâ
fını telif etmek üzere, Adalet, Bütçe ye Maliye 
Komisyonlarından teşekkül eden Karma Korniş-
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yonuh raporudur ki, tasarısıdır ki bu defa da 
yüksek huzurunuza sunulmuş bulunuyor. Büt
çe Komisyonunun metninde tediyeler başabaş 
veya yakın bir şekilde tesbit edilmiştir. Maliye 
Komisyonu daha fazla tenzilâta tabi tutmuştu. 
Karma Komisyonumuz da hepsinden fazla ten
zilâta tâbi tutmak suretiyle tediye . nispetlerini 
tesbit etmiş bulunuyor. 

Daha fazla tenzilât ' yapılamaz mı ? Şüphe 
yok, o,' Yüksek Heyetinizin takdirine muhavvel-
dir. Maddesi gelince; Karma Komisyonun han
gi sebeplerle birinci maddede yazılı şekli tesbit 
ettiğini arzederim; takdir buyurursunuz, icabe-
derse daha fâzla tenzilât yaparsını?. 

İhsan Beyefendinin*; gerek Nâzım Porûy 
arkadaşımızın temas ettikleri noktada hakları 
vardır. Serlevha, Mübadil tasfiye vesikalarının 
ödenmesi -hakkında kanun, olmalıdjr. 

Rifat Vardar arkadaşımız da aynı noktaya 
temas ettiler. Müruruzaman meselesine de do
kundular. Müruruzamana ait bir madde vardır. 
Maddesinde arzederim. 

Yani Komisyon ekseriyetinin noktai nazarını 
anlatırını. 

Serlevha bu şekilde * tashih buyurulursa ar
kadaşların arzusu yerine gelmiş olur. (Doğru 
sesleri). : ' " • 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz iste
yen yok. önergeler okunacak: 

Yüksek Bjaşkanlığa 
Sözle arzettiğim sebeplere göre, hak sahiple

rine $0 15 verilmek, geriye kalanı; ile fakir ve 
kimsesiz çocuklar için hastaneye tahsisat olarak 
verilmek üzere tasarının yeniden hazırlanması 
için Bütçe Komisyonuna verilmesini arz ve tek
lif eylerim. 

Maraş Milletvekili 
R. Kaplan . 

Yüksek Başkanlığa ? 
Mübadele bonoları bedellerinin, sözle arzet

tiğim üzere, yurt için hayırlı ve yurttaşlar için 
daha faydalı , işlere hasr ve tahsis edilmek için 
yeniden ve tadil suretiyle bir karaca bağlanmak 
üzere ilgili komisyona havale edilpıesini teklif 
ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Z. Karamursal 

BAŞKAN — İkisi de aynı mealdedir. 
F. A. BARUTÇU (Karma Komisyon Sözcüsü) 

— Efendim, arkadaşlar takrir verdiklerine göre 

müsaadenizle Karma Komisyonun noktai nazari 
hakkında malûmat arzedeyim. Efendim meyzu-
ubahis olan üçüncü tertip tasfiye vesikalarının 
ödenmesidir. Bunlar nedir? lifi. numaralı bir 
kanun var. Ö kanun mübadillere mal tefrİzlni 
durdurarak bakiye istihkaklarını nakden Şderi-
mek üzere ellerine tasfiye vesikası verilmiştir. 
Hiç mal almamış veya istihkakıma üçte birin
den az malalmış bulunanlara üç tertipli kuponu 
ihtiav eden bir tasfiye vesikası verilmiştir üçte 
birden fazla malalmış fakat üçte ikisinin altınca 
kalmış bulunanlara da iki kuponu ihtiva eden 
bir tasfiye vesikası verilmiş ikisinin üçte ikîsiiir 
den fazla malalmış olan mübadillere de üçüncü 
tertip bir tasfiye vesikası vermiş. Şimdi mey-
zuubahis olan bu üçüncü tertip tasfiye vesikâîa-
nnnı ödenmesi meselesidir. Çünkü birinci tertip 
tasfiye' vestikâİan tamamen ödenmiştir. Kısmen 
kalmıştır. Amma 12 senedenberi bir müracaat 
vâki olmadığına göre demek ki, bunlar ya kay
bolmuştur, yahut herhangi bir sebepten dolayı 
ibraz edilemiyecek şeyler olduğu için ibraz edil
memiştir. îkinei tertip kuponlarm da ekserisi 
kezalik tediye edilmiş, pekaz miktarı kalmıştır. 
Şimdi asıl üçüncü tertip tasfiye vesikalarının. 
ödenmesi mevzuubahistir. 

1771 sayöı kanun bir hüküm koymuş, demiş
tir ki: gayrhnübadil vesikalarmm ödenmesi s^a 
ile ilk tertipten başlryacaktır. Birinci tertip 
ödenmedikçe*üçinei tertibe sıra gelmez. Şayet 
buuîara karşrMt gösterilen gayrhnenkuller onja-
ri karşılamağa kftfî gelmezse o zaman şırada han-
gisi varsa o sıradaki kuponlar garameye dâhil 
olur, Diğer tertibe bir şey "verflinet. İ?»ni bu 
gayrhnenkuller meselâ birinci tertip kuponlarm 
tediyesini ancak karşılamağa kftfî gelmiş olsa idi 
ne ikinci tertibe ne de üçüncü tertibe para ve-
rümiyecekti. Onun için üçüncü tertibin kupon
ları mütemadiyen düşmüş, kıymetini kaybetmiş
tir. Hattâ arkadaşlarımızın dedikleri gibi beş 
kuruşa kadar satılmıştır. Şimdi Hükümet asıl 
erbabı istihkakın vaziyetini nazarı itibare alarak 
12 senedenber^ tediyesine sıra gelmiyen bu mü
badele tasfiye vesikalarını ödemek maksâdiyle 
bunlarm ıstırabına karşı bir atıfet eseri olmak 
üzere, gerekçesinde söylediği gibi, bu tasarıyı 
Yüksek Mecliste sunmuştur. 

üçüncü tertip kuponlarm tediyesinde Karma 
Komisyonu şu esası kabul etmiştir: Erbabı istih
kak yedinde bulunanlara yüzde ellisi varılsın, 
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dftvri temlik suretiyle üçüncü şahıslar yedine 
geçmiş bnlunanlara % 25 üafâ?inden ted^^e ya-
pılsm. Bunu «Sylerfcen üç esası gözönünde bu
lundurduk. Bir deift bu mübadele vesikaları 
tedh^sinfe karfihk g&Ktorilmiş bulunan gayri-
mâninfflei^ ger§ek miktar ve kıymetleri tesbit 
«bilmiş ^ğildip. Sonra bu gayrömenkulİBre ta
allûk eden diğer bö«ı haklar w alaçaldaTin ha
kiki miktan da malûm değildir. Aşağı ynksEPi 

şu kadar milyon edar, vergi 
Bu bir ^iaoiadir, HlaHbuM 

vmgi kf^rtlsa?! gayrimenkul al değiştirdikçe, 
mutlaka yeni sabilerisin. namına kayıtlar taı-
hih edilmiş ̂ olmad^ı dâ* flörüîısefct©, bulunduğu
na gî&s hakiki" bir esas $lama& Takdimde niha
yet t i* tahmindir. Bıınu g&rönürıde bulunduran 
Karma E<mıreyön bir de kanunim hazrrfandıgr 
tarihff- kadar bu mübadele bonalaıınm tedavül 
k^psmstteriııi* arsadaki tedavül kıymetlerini de* 
prÖ2f5nünd« tuttu. Âzamıı yirmi beş kuruşa satıldığı 
vâkt imiş, bunu da gozönünde bulundurdu. Ay
m a d* f ayrimübadil bonolarının sureti tasfiye
si hakkındaki kanunun vedtiğr misali gösö'nünde 

Şimdi- arkadaşlarımız ni8j3*tl»ri biraz d*fea 
indirelim diyorlar. 

Meseli K^ramursal aa*kada§rmız, erbabı* is
tihkaka^ ^ 75 ni verelim, de^ri temlik suretiyle 
ttfö&cü şâhıslar yedine- geçmiş o-luaları da j% 15 
üzerinden ödeyelim cayarlar, diğer bir arkada
şımız da, hepsM&e % 16 v&pejim, geuide ne kalır
sa,-ö»a 4a hayırlı bir işe tahsis «edelim diyorlar. 

Şimdi bunlara karşılık olan gayrimenkul! ere 
taallûk eden diğer bazı haklerin ve alacakların 
vüeudiyeti İtibariyle işire Hazineye bir külfat 
ölmasaıa» îsakikaten ehemmiyet vermek lâsam-
dır. Gerçi bu gayrimenkuiler 1771 numaralı ka
nun mu<iibi®ee tasfiye vesikala«mın ödenmesine 
kaişılık tutulmuştur amma bu .gayrimenkullar 
üaerinde husoBİ idamlerm vergiden mütevellit 
alacakları vardır. Maliyenin bise verdiği rakam
lara nazaran bir kısmı mün^fuaramana mğraıaış-
tlr iddiası mevcut olmakla beraber bu işte mü
ruruzaman var mıdır, yok mudur o da ayrıca 
şayanı nazar bir keyfiyettir; Çünkü hususi idare
ler bir taraftan alaeakiarını istemekte oldukla
rına nazaran müruruzamana tâbi midir, değil im
dir? Ârasattiğim gibi o da ayrî bir mesele olmakla 
beraber Maliyenin verdliği rakam bir milyona 
yakm bir şey tütüyor. Hakikî miktar ancak bir 

1945 0 : 1 
antetle anlaşılabilir. Hususi idarelerin vergi ala
cakları bir milyon mudur, yoksa müruruzama-
na uğramış da beş yüz bin lir» mı kalmıştır, 
Yani bir defa bu gayrimenkuller üzerinde hu
susi idarelerin vergiden mütw«ÖLt alacakları 
vardır. îkiaaeM; bu gayrimenkullar üzerinde Ha
zinenin Evkafa ödediği tâviz bedellerinden mü
tevellit, alacağı vardır. Üçüncüsü; mübadil Rum
ların zimmetlerindeki alaeaklarmdan dolayı vak
tiyle malıkemeye müracaat edip üâra istihsal efc-
îmş v$ atlacaklannın tasfiyei katiye samanında 
nazara alınacağı kanunu mahsusunda söylenen 
vatandaşların alacakları mevcuttur ki, onlar da 
nihayet bu gayrimenkuHere taşBâk etmektedir 
ve sonra ntBbadiîlerin alacakları vardır ve ni
hayet bütüıt.bu işin, realize edilebilmesi; "feê bit 
ed t̂ecek,: satılaeak, bu teabîfe ve satışm istflaam 
ettiği bir yığın masraflar vasflır./Bunlar yapd-
ö^kban sottTadrr İd: ne- kadar para tutacağı anla-
şflabflir. Y« bu gayCTffisdteoilıeiiıe haldim, taallûk 
edenler, arasında gerime nfepetrMn tesbrti de 
ondan sonra mümkün olabÖhr. 

ÎRıîbuki,' şimdi yeni bir vaMyst de var. O da 
şudur. Bu gayrimenkullerin ekserisi Îft6yî*fd*-
dir. Köylerdeki topraklardan ib&ret%h*.BfcF top-
r î te ı r da toprak Kanunu muerbinee; ih&yaoı 
olan çiftçiye tevzi edilmek üzere Tarım "Bskan-
İTfınni emrine geçmektedir. 

Binaenaleyh; bunlara, % 15 - 30 verelim de 
üst tarafını bir emri hayre verelim keyfiyetinin 
t atbikat hakurandan... 

R. KAPLAN (Maraş) — % 50, % 100 veri
lenler var, onlar ne olacak? 

F. A. BARUTÇU (Devamla) — Arşedeyim, 
onu da arzedeyim. 

Tatbikat bakımından bu teklifin realize edi
lebilmesi meseledir. 

Şimdi arkadaşlar buyurdular ki, peki % 50 
veya % 25 üzerinden verildiği takdirde bunun 
karşılığı ne ̂ suretle bulunup ödenecektir1? 

Efendim>. itfa edilmiyen 3 milyon 634" bin kü
sur liradır. .Bunlara karşı satılmış bulunan gay
rimenkul! erden elde edilip te Ziraat Bankasına 
yatırılmış bulunan paraların yekûnu da, Kar
ma Komisyonun işi tetkik ettiği tarihte 2 mil
yon 417 bin liradır. Şu hesaba nazaran bir mil
yon 200 küsur bin liralık bir fark mevcuttur. 
Yüksek Heyetiniz derse ki, biz şimdi bu gayri-
menkulleri bu toprakları, Toprak Kanunu mu-
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eîbince Ziraat Bakanlığına devrettiğimize nazar 
ran bu aradaki farkın Hazineye külfet olmama
sı lâzımdır. Bu itibarla tediye nispetleri biraz 
daha tenzilâta tâbi tutulsun derse maddesinde 
ve üzerinde görüşülürken durulsun. Amma bu 
gayrimenkullerden elde edilecek paralar filân 
emrihayra tahsis edinilsin, denilirse buna im
kân yoktur. Çünkü arzettiğim iki sebep mev
cuttur. Bir defa bu gayrimenkullere taallûk 
eden bir takım haklar ve alacaklar mevcuttur. 

İkincisi; bu. topraklar muhtaç çiftçiye tev
zi edilmek üzere Toprak Kanunu mucibince Zi
raat Bakanlığı emrine geçmektedir. Yani bu
yurduğunuz gibi zaten ve asıl emri hayra tah
sis edilmiş demektir. 

Sonra şu noktayı Komisyon nazarda bulun
durdu: Bunlar kanunun hazırlandığı tarihe ka
dar piyasada hakikaten çok düşük fiyatlarla el 
değiştirmekteydi, hattâ bir arkadaşımın dediği 
gibi % 5 le de devredildiği olmuştur. Bazı % 
10 la devredilenler de olmuştur. Hattâ mebus 
arkadaşlardan birisi bendenize söylemişti, refi
kasına ait elinde böyle üçüncü tertip vesikalar 
varmış; bunları piyasada beş kuruşa satmış. 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Âzami 
% 15 tir Beyefendi. 

P. A. BARUTÇU (Devamla) — Bize Maliye
nin verdiği maİûmata nazaran 25 kuruşa kadar 
satıldığı vâkıymiş. % 25 üzerinden verilmesi esa
sını bu maksatla kabul ettik. Amma Yüksek He
yetiniz daha fazla indirelim derse Karma Ko
misyon buna muhalif değildir. Bindirmeyin de 
indirin. 

R. KAPLAN (Maraş) — Borsa cetvellerini 
size getirelim de görün. 

F. A. BARUTÇU (Devamla) — Bu nokta 
hakkında Rasih Kaplan arkadaşımızın dediği 
gibi tetkikatı Yüksek Heyetiniz de iltizam bu-
yurursa Komisyona verilir. Komisyon yeniden 
tetkikat yapar. Bu mümkündür. Yalnız bu, bi
rinci madde üzerinde olmak lâzrmgelir. Alt-
tarafinda gayrimenkullerden hâsıl olacak bedel
ler bir emri hayra tahsis edilsin demek, arzet
tiğim sebepler dolayısiyle bu ikinci kısmı realize 
etmek imkânı yoktur. 

Efendim; bir de üçüncü nokta, gayrimüba-
dil bonolarının tasfiyesi hakkındaki kanunun , 
verdiği misali gözönünde bulundurduk. O da 
Hazine, erbabı istihkakın elindeki bonoların 
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ödenmemiş elmalarını % 10 üzerinden ödiyof-
du. Asıl istihkak sahipleri yedinde bulunan yê  
ödenmemiş olan istihkakları % 10 üzerinden^ 
ödeniyordu. Diğer devir ve temlik suretiyle 
üçüncü şahısların eline geçmiş olanlar da % 5 
üzerinden. Yani arada 9 50 fark gözetilmekte 
idi. Biz de burada üçüncü şahıslarla asıl istih
kak sahiplerinin elindeki bonolar arasındaki te
diye nispetini % 50 farkiyle kabul etmiş bulunu
yoruz. Yalnız arada arzettiğim gibi asıl "istin--;"" 
kak sahiplerine ödenen para % 10 nispetinde 
değildir. Şüphesiz ki bu da karşılık meselesidir/ 
ötekilerin karşılıkları yoktu.. Bu itibarla % 10 
üzerinden ödendi» Beridekiler için elde mevcut 
olan nakde nazaran tesbit edilen tediye nispeti" 
% 50 ile 25 arasındadır. .' ., 

Daha fazla tenzile tâbi tutulması arzu Du
yurulduğu takdirde Komisyon buna muarız de
ğildir. 

(Rasih Kaplan'm önergesi tekrar okundu.) * 
BAŞKAN — Ziya Karamursal'm önergesiy

le aynı mealdedir. Bunun bir emri hayra tahsi
si için Bütçe Komisyonuna iadesi istenmekte
dir. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Nazarı 
itibare alanlar... Almıyanlar... önerge nazarı iti-
bare alınmamıştır? 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Karma Komisyona 
mı gidiyor? 

BAŞKAN — önergenin mahiyeti Bütçe Ko
misyonuna verilmesi şeklindedir. Oraya gönden 
riliyor. 

3. — Tahkimat işlerinde çalışforilâeak erlere. 
verilecek gündelik hakkında kamun tasarısı ve 
Mîllî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/402) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkmda söz isteyen 
var mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil-r 
mistir. 

Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere 
verilecek gündelik hakkında kanım 

MADDE 1. — Gizliliği veya amele yokluğu 
gibi özel ve gerekli hallerde sürekli tahkimat 

[1] 110 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
ârt* •."•:;,: 
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işlerinde çalıştırılacak erlere, yaptıkları fazla 
is nispetinde arttırılmak üzere kırk kuruştan 
seksen kuruşa kadar gündelik verilebilir. Bu 
gündeliklerden hiçbir kesinti yapılmaz. 

BALKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Tok sesleri) 

Üâdcleyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Ü Ü D B E 2 .—Bu kanun yayım tarihinde 
yüPÖrlfiğe girer. 

BJâdgKAU'— Maddeyi kabul buyuranlar... 
Mtoâ&mlm.. Katal edilmiştir. 

MADpE 3. — Bü kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Babanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

4. — Vakıflar Kanununa ek kanun tasarısı 
vetMiM^', Adafoıt ve Bütçe Komisyonları rapor-
hm(â/34S) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen 
var- mı 1 (Yok sesleri)... 

Matldelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakıflar Kanununa eik kanun 

MADDE 1. — 5 . VI , 1935 tarihli ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 29 ncu maddesinde 
yazılı sür"e, sona erdiği tarihten başlayarak on 
yıl uzatıkaujtm 

BAŞKAN — Madde- hakkmda söz isteyene 
vaarmı J > (Yok* sesleri). 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BALKAN— Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yörtftttrr 

BAŞK&N5 — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmjjyenlerı.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

dtr. 
[X\,109. sayşh basmayım tutanağımsonunda-
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5. — Tokad Milletvekili Nâzım Poroy'un, 

Avukatlık Kanununun 1 nci maddesinin (D) 
fıkrasının yorumlanması hakkında önergesi ve 
Adalet Komisyonu raporu (4/38) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
supuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 21 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 21. — Adli ve Askerî yargıçlık ve 
Savcılıkta ve Danıştay dâva daireleri başkan ve 
üyeliklerinde ve Hukuk Fakülteleriyle Siyasal 
Bilgiler Okulu hukuk ilmi dersleri profesörlükle
rinde veya bu derslerin doçentliklerinde ya
hut 2556 sayılı Hâkimler Kanununa göre yar
gıçlık veya savcılık sınıflarından sayılan memu^ 
riyetlerde enaz dört yıl süre ile hizmet etmiş 
olanlar birinci maddenin (D) fıkrasında yazılı 
kayıttan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olunan
lardan yabancı bir hukuk fakültesinden me
zun ve geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mah
kemelerin her derecesinde avukatlık etmiş ve 
avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar birinci 
maddenin (C) fıkrasında yazılı Türkiye Hukuk 
Fakülteleri programlarına göre noksan kalan 
derslerden usulüne göre yapılan imtihanı vere
rek tasdikname almış olanlar ve ayrıca Türkçe-
yi iyi bilir oldukları da bir imtihanla anlaşıl
mış bulunanlar da birinci maddenin (D) fıkra
sında yazılı kayıttan vareste tutulurlar. 

Bu gibilerin baroya kaydında 10 ncu mad
denin (A) ve (B) bendlerinde yazılı belgeler
den başka sieil özetlerinin de onaylanmış bir 
örneğinin verilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımından yürür
lüğe girer. 

dır. 
[1] 108 sayüı oasmaymı tutanağın sonunda-
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— Maddeyi kabul buyuranlar... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
v"~̂ > 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul' buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
6. — Jandarma Erat Kanununun 3 ncü ve 

MÖ nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka-
nunab&zı maddeler ilâvesine dair kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/320) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz is-
t ş y e n m r m r ? 

Maddelere geçilmeskri kabul buyuranlar... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma *Erât Kanununun 3 ve 20 nci madde
lerinin değiştirilmesi foaMünda kanun 

* MADDE 1. — 21 . VII . 1931 tarihli ve 1861 
sayılı. «Jandarma Erat Kanununun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Jandarma gedikli erbaş kaynakları gurlardır: 
I - A) Jandarma gedikli erbaş hazırlama 

orta okulu; 
B) Jandarmada bulunan erattan enaz ©rta 

okul derecesindeki tahsilini bitirmiş ve gereken 
şartları taşıyan istekliler; . 

C) On sekiz yaşını ve orta okulu bitirmiş 
gönüllüler; 

Ç) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları süre 
ençok iki yılı geçmiyen gedikli erbaşlara or
duda yüklendiği süre bitince uzatmayı jandar
mada yapmak istiyen gedikli erbaşlar; 

D) 'Yukarıdaki fıkralarda yazalı erbaşlar 
yetmez ve istekli" bulunmazsa açılacak müsabaka-
k r a jandarma gedikli erbaş yetiştirmeğe yeter 
bilgi ve kabiliyette olduğu anlaşılan jandarma 
©nbaşilariyle eşit şartları taşıyan.ve jandarma
dan ayrıdikları süre iki yılı ve yaşları otuzu 
geemiyen istekli jandarma kıta çavuşları; 

I I - Jandarma Gedikli Hazırlama Orta Oku
lunda okumakta olan öğrencilere gerek bu okul
da ve gerek Jandarma Er Okutanda onbaşı olun
caya kadar 1255 sayılı kanuna göre aylık veri-

# r . 
[ 1] ; 116 i sa^nfo basmoymı futanâğm sonunla-

lir ve bunlar 2112 sayılı kanuna göre yedirüir-
ler. Giyim ve teçhizleri 1861 sayılı kanunim l15 
nci maddesine gere yapılır. 

I II - Birinci fikranm (A) kaynağına göre 
Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama' Orta - Oku
lundan yetiştirileceklerin ve okulda veya jan
darma Er Okulunda başarı göstermiyerek *stâğ-
lik durumlarından başka sebeplerle çıkarılanlar 
18 yaşını bitirmemiş iseler askerlik çağma gir
diklerinde, 1$ yaşını bitirmişlerse kaitttrida 
gösterilen terhisi gerektiriri • bir hâli bulunmaz
sa, çıkarılınca derhâl jandarma-tenkillerine ve^ 
rilirler ve muvazzaflık hizmetlerini jandarma
da yaparlar. Ahlâksızlıkları sebebiyle jandar
ma okulundan kayıtları silinenler bir daha as
ker okullarına ve jandarma hizmetine kabul 
edilmezler ve yaşrtlâriyle işlem görmek üzere 
bu halleri bağlı oldukları askerlik şubelerin© 
bildirilir. . 

IV - On sekiz yaşını bitirmiyenler okul gi
derlerini tamamiyle verirlerse çıkabilirler. 

V - Birinci fıkranın (B) ve (C) kaynakla
rından alınanlardan Jandarma Er Okulunda ve
ya kıta stajında veya Jandarma' Gedikli Erbaş 
Okulunda başarı göstermiyenler muvazzaflık' hiz
metlerini veya uzatmalarını bitirince terhis edi
lirler, 

Bunların okula geliş ve gidiş için yolda ge
çen süreleri de katili olduğu halde 18 yaşmı ve 
orta okulu bitirmiş gönüllülerin, Er Okulurfcta» 
başlıyarak; jandarma kıta ve kurumlarındaça
lıştırılanların, Gedikli Erbaş Okulundan baş
layarak geçirdikleri süre muvazzaflık veya uza
tılmış hizmetlerine katılmaz. Birinci fıkranın 
(D) kaynağından gelenler 1861 saydı kanunun 
10 ncu maddesine bağlıdırlar. 

VI - Jandarma gedikli hazırlama veya jan
darma gedikli erbaş okullarına girdikten sonra 
yapılacak olan yaş düzetlmeleri bu kanun "hü
kümlerine etki yapmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında -mütâlâanar 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 20 nci madesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Jandarmaya girmezden önce haysiyet ve.şe
ref e. dokunan bir suçtan ötürü hükümlü alan
larla bunlardan başka bir suçtan dolayı üç .ay
dan fazla hükümlü olanlar jandarmaya k&l?ul 
olunmazlar. 

Îf7 — 
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Jandarmada kullanılan uzatmalı er, onbaşı vft 

erbaşların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma 
Genel Komutanlığınca kayıtları silinir ve tardı 
.ve rütbenin geri alınmasını gerektiren suçlar
dan biri ile veya cezalarla hükümlü bulunduk
larında Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 ncı 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 nci maddesi
nin A fıkrasının bir numaralı bendinde yazılı 
cezalarla veya iki numaralı bendinde yazılı suç
lardan biriyle veyahut üç numaralı bendinde ya
zılı memuriyetten mahrumiyet cezasiyle üç ay
dan fazla hükümlü olanlar; 

II - Askerî Ceza Kanununun 5, 7, 88, 89, 
90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
biriyle hükümlü olanlar; 

III - Mülki, adli veya askerlik vazifelerini 
yaptıkları sırada işledikleri suçlardan veya özel 
suçlardan altı aydan fazla hapse hüküm giyen
ler; 
..,...• IV - Hapisle birlikte üç aydan ziyade memu
riyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler; 

V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 
153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 
dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve 
hayayı gerektiren bir harekette bulundukları, sı
ra amirlerince yapılan soruşturmalarla belli 
olanlar; 

VI - Mesleki ilgilendiren tavır ve hareket uy
gunsuzlukları veya iktidarsızlıkları üç sicil âmi
ri tarafından onanmış bulunanlar; 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı muvazzaf er, 
onbaşı ve kıta çavuşlarının kayıtları silinmez. 
Yanlız bunlardan sabit jandarma birliklerinde 
çalıştıranlar toplu jandarma teşkillerine naklolu
nurlar ve muvazzaflık hizmetlerini bitirdikten 
sonra terhis edilenlerin jandarmada uzatma is
tekleri kabul olunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 
içişleri ve Maliye Bakanları yürütür 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
JjEabuİ edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

?. — Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 
ve 59 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve at 
vebasına tutulan hayvanların öldürülmesine ve 
bunların ödenmesine dair kanun tasarısı ve Ta
rım, İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/385) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiş
tir. . ,-y 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ve 59 
neu maddelerinin değiştirilmesinle ve at vebasına 
tutulan hayvanların öldürülmesine ve tazminine 

dair kanun 

MADDE 1. — Hayvanların sağlık zabıtası 
hakkındaki 3 . IV. 1928 tarihli ve 1234 sayılı 
kanunun 58 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Sığır vebası, ruam, keçi ciğer ağrısı hasta
lıklarından öldürülen hayvanlarla keçi ciğer ağ
rısı, verem ve Abirtüs enzooticus (Bang) hasta
lıklarından kestirilen veyahut aşağıda yazılı se
beplerle ölen hayvanların sahiplerine Tarım Ba
kanlığı bütçesinden aşağıda yazılı nispetler için
de tazminat verilir.) 

BAŞKAN — Söz var mı? Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 58 nci madde
sinin (P) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(P - Hastalıktan veya bulaştıklarından şüp
heli bulundukları için öldürülen veyahut öldü-
rülüpte otopsilerinden veya lâboratuvar mua
yenelerinde hastalığın özel afat ve âmilleri be-
lirtilemiyen ve haber verme ödevliğini taşıyan 
hastalıklardan herhangi birisine karşı koruma 
maksadiyle yapılan telkih, banyo ve tedaviler yü
zünden öldükleri otopsi ve lâboratuvar muaye* 
neleriyle belirtilen hayvanların 60 ncı maddesi 
gereğince tâyin edilecek kıymetlerin tamamı.) 

BAŞKAN — Söz var mı? Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka* 
bul edilmiştir. 

[1] 117 sayılı basmayazı tutanağın sonunda* 
dır. , j 
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MADİ>E 3. — Aynı kanunun 59 ncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
(Hayvan sağlık zabıtası nizamnamesi gere

ğince sarf ve istihlâke bırakılan deri, et ve sair 
bedelleri geçer fiyat üzerinden kıymetlendirile
rek tazminattan indirilir. Besmî kurumlar ile 
belediyelere ilişkin olan veya sahipleri tarafın
dan hastalıkları haber verilmemiş veyahut has
talıklı oldukları bilinerek satınalınmış olan hay
vanlar için tazminat verilmez. Yabancı mem
leketlerden yurda yeni sokulmuş olupta hasta
lanan hayvanlardan, memleket dışında iken 
hastalık âmilini alarak, tefrih devrinde iken 
memlekete sokuldukları belirtilenlere tazminat 
verilmez.), ' . r i l . L j J J â 

BAŞKAN — Söz var mı? Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — At vebası hastalığı hüküm 
süren yabancı memleketlerden kaçak olarak hu
dutlarımıza sokulan tek tırnaklı-hayvanlarla hu 
nevi hayvanların hammaddeleri müsadere ve 
derhal tazminatsız olarak itlaf ve imha edilir. 
Memleket dâhilinde bu hastalığa tutulanlar it
laf ve tamamen imha edilerek altmışıncı mad
de mucibince takdir edilecek kıymetlerinin ta
mamı tazmin edilir. . 

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

GEÇÎCÎ MADDE — 1942 malî yılmda uy
gulanan Antraks aşısından ölen hayvanlar yu
karıdaki ikinci madde hükmüne göre tazmin edi
lir. •-. • • ... . .,! " İ A S Ö İ & L 

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Adalet, İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve" Tarım Bakanları yü
rütür. _ ! i o 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Belediyeler Bankası hakkındaki Mâl 
saydı kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
ilâvesine dair kanun tasarısı <ye Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporlariyle Mahallî idareler îmar 
Bankası hakkında komin tasarısı ve İçişleri ve 
Bütçe Komisyonları raporları (î/187, 331) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Emiyenler... Kabul 
edilmişir. 

tiler Bankası Kanunu tasarısı 

Birinci bölüm 
Kuruluş 

MADDE 1. — îl özel idaresiyle belediye ve 
köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları 
birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişi
liği haiz olan veya olmıyan ve katma bütçeli 
idare ve teşekküllerin imar işleriyle ilgili konu
larla, uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hu
kuk hükümleriyle bu kanuna bağlı olmak üzere 
İller Bankası adiyle tüzel kişiliği haiz bir ban
ka kurulmuştur. Bankanın merkezi Ankara'dır. 

1. ABUK AN (Eskişehir) — Katma bütçedir 
olacak, aradaki (ve) fazladır. 

ÎÇÎŞLEftî BAKANI H. URAN (Seyhan) 
— Madde doğrudur. 

BAŞKAN— Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Emiyenler... 
Kabul edilmişir. 

MADDE 2. — Bankanın sermayesi yüz mil
yon liradır. Bu sermayenin kırk milyonu il özel 
idareleri, otuz milyonu belediyeler ve otuz mil
yonu da köyler tarafından sağlanır. 

Bankanın sermayesi, yukariki nispelerle, ay
nı idarelerce sağlanmak üzere, Bakanlar Ku
rulu kararile bir misline kadar arttırılabilir. 
Bankanın başka kaynaklardan elde edeceği ge
lirler de bu sermayeye eklenir. Belli bir tahsis 
yeri gösterilmeksizın veya sermayeye katılmak 
üzere yapılmış olan teberrular, sermaye haddi 
doluncaya kadar, birinci fıkradaki nispetlere gö
re sermaye hesabına ve bu had dolduktan sonra 
ihtiyat akçesi hesabına geçirilir. 

- [l]119 sayüı basmaya» tutanağın sonum» 
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'KABBE :3. — İkinci maddede yazılı serma
ye aşağıdaki kaynaklardan toplanır V 

Aj *ÎI Özel idareleriyle belediyelerin yıllık 
gelirleri tahsilatının yüzde beşi (bu gelirlerin be-
Uitshmm^â^, il-«eel -ietereifriyle i&etej&iyelere 
jj^gşâ^tı iy$§a£an -yardiBaiar, \ yol "?sT^mimu ça-
ijşBaa öd«vi > tıatan arazi\ym hima TOrgil^iniaı ı di 
özel idarelerine devrinden doğan borçları ıkarşı-
lryacak miktarları, asker ailelerine yardım zam
mı tahsilitevwiher:tiöiii İBÖkBaklarvve bağışlar 
hesaba katılmaz); 

B) İl özel idareleriyle belediyelere bağlı, 
tüzel kişiliği haiz olan veya olmıyan ve katma 
iNltç«^«toıreiT^5*efAkiMerm ye" terlkimfl^ağ-
h :fe<tı̂ ırcteHarı »idarre' 'bütçelerine • intikal etmiyen 
gdirltTİBKİen ;ka£anç vepgisi gıktaktan sorara -ka-
İjKi.;sâ£ii-iuıaaıiQİarniin',yüezle beşi; 
• •*©) -tfrw&'iâareİaİBeej arazi-ve bina ver

eleri * *fthööâtH9İdftn î'köy; Mareleri -sermaye payı 
a&ı vMe^atş^aesk^lanı * yüiJde'mçlep; 

>D> l5k&İMa&ıy&kfca&îilka2ancrttda;n 19 nem 
Hidd«le^6*@ğffieejk#y Mareteri* sermaye payı ola-
fiüĉ ayıtlffeftfer yüzde ©tuzlar; 

E) Bütçeden wy^*^er ıherhattg^'bir yertîen 
yakacak her^ari-ü yardımlar; 

F) Belli bir tahsis yeri 'ges%er#mefa8İzflr ve-
jta^seFmftj'eye- kâMmak 'üaere yapTİaeak'lmğî^lar; 

*{?) i'öîsel kffljnnöa^lal batıka • sennayesîne ek
lenmek üzere sağlanacak para vcayıöar. 

>A,J3, C va. D-fıkızalarmdayyazılısermaye pay-
larmın .ayrılmasma esas olacak gelir tahsilatı ve 
şifi, ka aaJIŞ,- neticeleri belli olan son bütçeydi 
içinde elde c^üıaiş buluaıan - tahsilat ile son bi
lançodaki: si& k a ^ ^ 

^BAŞKAN-—Jiatalâa var mı? Oyunuza ar-
aa^y/osum. -Kabul.adealer ... Etmiyenler ... Ka-
bal eifo^tir . 

^MASKiE^. —> ̂ Sîrinci :ıma^dede, yaaılı b&feün 
l^^eei^^^ş^İF^er^her ytl gMerNNlte.eîeri»e yâ-
^^tâf t&i ı" *paylawnı <• ve • #zel id»rfeler, ayraca, 
bma've-stmi ^erpkeri tiMl&tiödan -ayıracak 
)^fâ$tââ*ifammıxye psyiar»ı*ka^lıyaeftfcTitik-
tarda ödenek koyin!^^*\4ö€^(Mrîer. 

Bu ödenekler bti$jeİe*e -konmadığı - veya ek-
ift^kı»du#n>*6iİAwd&,--t*tçeieri tmamakla- ödevli 

.makamlar, Ödeneklerin tamamını veya ek»ik 

•kısmını bütçelere kendiliklerinden* koyarla*. 
Ortaklık paylariyle köy: idareleri sermaye 

paylan, • zamları tüzükle belli edilecek dört eşit 
taksitte bankaya ödenir. 

BAŞKAN —i Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza; arzediyoruan. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
•Kakıl edilmiştir. 

MADDE 5. — Ortaklık paylarının tahakkuk 
ve tahsillerine ilişkin olmak üzere banka taraf ın-

• dan istenecek malûmatı vermeğe belediyeler için 
belediye başkan ve saymanları ile özel idareleri 
ve köyleri için özel saymanlık müdürleri görev
lidir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
KabnÜ .edilmiştir. 

MADDE 6. — Banka ortaklık paylariyle 
köy idareleri sermaye paylarını ilgili bütçe yılı
n a senuna: kadar yasalı bir özüre dayanmaksı
zın göndermeği <izel saymanlık müdürleriyle be
lediye saymanları ve birliklerle, özel idare ve 
belediyelere bağlı idare ve teşekküller saymanla
rı, zaananında göndermedikleri paylardan dola
yı bankaya şahsan faiz ödemek ödevindedirler. 
ödemenin geciktirilmesi ita âmirleri tarafından 
verilen yazdı emirle yapılmış ise, faiz ödevi ita 
âmirlerine -geçer. Zamanında ;ödemeyen ortaklar 
paylarından alınacak yıllık faiz banka tarafından 
bu idarelere yapılan ikrazlara uygulanan faiz 
nispetinde hesaplanır. 

Yasalı (özrün takdiri İçişleri Bakanlığına 
aittir. 

BAŞKAN —• M&t&lâaâ var mı? Maddeyi oyu-
I nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Bankanın görevleri ve yetkileri 

MADDE 7. — Bankanın görevleri şunlardır: 
A) Birinci maddede gösterilen idare ye te-^ 

şekküllerin yapacakları mahallî kanun hizmetle
riyle ilgili tesisler, yapılar ve diğer işler vücude 
getirmelerini kolaylaştırmak; şehir, kasaba ve 
köylerin karakış ve; imar yolundaki plân ve pro-

. garmlarcn gerçekleştirilmesini desteklemek ama-
ciyle bunlara, kendi tüzüğünde yazılı esas ve 
şartlara göre kredi sağlamak; 

B) 3611 sayılı kanunun beşinci maddesi 
hükmü geçerlikte kalmak' şartiyle bu idare ve 
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t s f e l ^ R e r l ı r istemeleri üzerine; tefiâtm?plân, 
proje, keşif ve etüdleri yapmak .ve$a y^p^rmak; 
iâare ve teşekküllerin vüeude^FgetirecekieTİ tesis 
ve yapılardan mahallince yaptırılmasaıja-ia&ân 
olmayan veya banka tarafından*toplu olarak yap
tırılmasında fayda bulunanları, İçişleri Bakanlı
ğınca kabul edilecek ana progra'mları içinde meyr 
dana getirmek; 

C) Şubesi veya muhabiri bulunan yerlerde 
bu, idarelerin vezn^arlığını • yapnak; 

D) Bankadan alman' kredilerle yapılaoak 
yapr ve tesislerin,1 isteme ve imkâna göre fenni 
nezaret ve denetlemesini' üzerine almak (3611 
sayılı kanunun beşinci maddesi hükmü geçerlik
tedi r ) ; -

E) Birinci maddede gösterilen idare ve te
şekküllere gerekli olacak makine, âletler've ede
vat, gereç ve eşyadan temin edebileceklerini btT 
idare ve teşekküllere satmak veya kiralamak; 

F ) Bu idare ve teşekküllerin banka araciyle 
sigorta ettirmek istiyecekferi menkul ve gayri
menkul malları sigorta ettirmek; 

Ğ) 1*azüğÜnde izin verilecek baîıka işlerini 
yapmak; 

BT) Yukarıda yazılı ödevleri yapirfak üzere 
her ttirlu araç ve malzeme temin etmek ve bu -vp 
ler için gerekli tesisleri doğrudan doğruya Ve
yar ortaklık suretiyle vücude getirmek, bu koım-
da yapılacak işlere, gerekli görülürse, ortakîifc 
etmek; 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI T. ÇOS-
KAN (Kastamonu) — Müsaade ederseniz bir ke
lime' tashihi var. 7 mci maddenin (A) fıkrasında 
(mahallî kanun hizmetleri) deniyor mahallî!ka
mu hizmetleri olacaktır; 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim; bu İller 
Bankasının görevlerini sayan 7 nei maddenin 
(C)1 belidi «Şubesi veya muhabiri buhanan'yerler
de "bu! idarelerin veznedarlığını yapmak» deni
yor. Bundan maksat; birinci maddede yazılmış 
olan1 katin/a bütçeli : idamelerle1 özel idareler ve 
belediyelerdir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası mevzuatına gs§re katma bütçeli 
idarelerle, özel idarelerin;:ve belediyelerin ve-z* 
nedarliğını yapmak 'Merkez Bankasına bırakıl
mıştır i Bu bent bu hükümle tearuz teşkil eder 
mahiyettedir: BMmtiyaî yerimde bırakılmakla-
zımdır, Onun içrn buradan (C) bendinin tay-
yedilmesi yerinde olur. Eğer" komisyon- muva
fakat buyurursa, önerge vermeye lüzum- g$r^ 

m^f t sa t tv fe^Öifi ^»yferıliî^Blnî- te&ÖF'fcÜfkfe 
m m - . • • • . - • ' . • • ' - . > • ' • 

1: ÂfiîSKâN (E^fcîşehirO — Sa^ftt^tt^lfiİi^ 
Ito; bankasöû' yap&â§i idleri i s«Ş»«n %ü f *tf*8^ 
içe*isiHd#B ve B>f^r«lar^ ® â p n d l r ^ ^ ! ^ ^ a K i 
lığann i k i y l e brraz karışsftftkt^dîr; S e t ' n * ^ 
darı -0JM.Î.; nniM&râjiı-kantöıun beşififei n t̂fNleŝ &jM 
ymmı da: yalnı* befineS 'mitöSfe* değiî,: âtg&P 
maddeleriyle de- aMkadardir? ç ü ö ^ ö - t a ^ a ^ « # 
rudan *İ0#tuya BayîMtrlîlç Bâ^nltğöötf ' vê  ^ ^ 
idarelerin iğnecikleri inşâîat işleMlâ yö'pafeâ#İ «&»-
laşdıyor. Mfâ&am âliniz B^f id l r*fe^^af i i^ - 2 i ' 
mn â l̂î nufiffisirâüi teşkilât'• Km&mmıii be^öşif 
maddeM«de' özîel idareteee ait bÖtürf inş&a^ $$$1$ 
vvmmekVişlerMfi yöphnasıttî B â y l n ^ l M İli* 
kanlığına talimli etmiftir; Şintdi: bu" işlertu' tiir* 
klâm'ıftı banka üzerine aliyör: Halbuki "bu" i l e r 
den başka :harita işleri've diğer bhtr işler 'vâ*dir*-
ki onlar da diğer maddelerle Bayindirlîk Bakan*. 
lığına tahmil edilmiştir. Yol ve Yapı Kanunun> 
bir, iki, üç ve dördüncü maddeleri bunları yal ' 
riız Bayındırlık Bakanlığı yapar diyor. Onun 
için burada beşinci madde kelimesini kaldırarak; 
3611 numaralı Teşkilât • Kanununun "bükümüne 
göre dernek' lâzıîffgeliyör. Bu tarzda olursa 
3611 numaralı k&cfca-KUöj? • tekmil 'hükümleri mah
fuz kalacaktır. Bunu -rica ediyorum-• ye bir de 
takrir'veriyorum. 

İkincisi; D fıkra smdan'öyl« ant«şdayaarkiy-
hususi idareler veya; belediyeler kredi aldı mı 
bu işleri doğrudan .doğruya bankanın yapabile
ceği, anlaşılıyor. Onun için Bayındırlık Bakan-
lığinfn m^âffeterti ahrtarak yapılması lâzımdır. 
Yani Bayındırlık-Bakanîığrntftyapabileceği işler
den- biâ câ ffltfâi bu hükmün teşmi|j«ditee# lâsim-
geör. Onun için 'D f fferaSMın *dâ sd^ipa*!sW>rf-
ca edeceğim. Bu husâBtâ bir de- tâkJFİr veVİyfc^ 
ruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ-H; N. 
KEŞMİR (Tbkad) — Bu maddenin-CL f ^ a s ^ , 
da şubesi veya muhabiri batüman jesltââ#$b'& 
idarelerin veznedarlığım yapmak gö» ia^fgjıŞf^/ 
vardır. Filvaki Ziya Yörük- arkafltefUB3za& 
söylediği gibi Merkez Bankası Kanununa ek 
^ P s a ^ r k a n i î f i ! ^ gerek; nföİhak b ü ^ r t r f d a -
rtKeâfliir Bevfetffifessfeseîeffyîe' hustsf* $®Şfl%j 
belediye ve&tire gİBi idarelerin1 vt&fie^riigfer 
Merkez Bankasının yapması içiif !$r" M^fföt 
konmuşun: Bu Mri pr«ni^ 'h«ıWödfe: B#' i t i -
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barla bu hükmü tadil edecek hükümlerin kanun
da yer almaması lâzımdır. Ancak Komisyon bu 
fjkrayı Içabul ederken o kanunun hükümlerinin 
mahfuziyeti cihetini de nazara almıştır. Ancak 
bu bankanın, Merkez Bankasının şubesi veya 
muhabiri bulunmıyan yerlerde bu banka şube 
teşkil ettiği takdirde bu şubelerin veznedarlık 
umurunu ifa etmesi mülâhazasiyle bu fıkrayı 
kabul edÜJJiiştir. Ancak hatıra şu mülâhaza da 
gelmektedir : Eğer böyle ise, bu, kanunla de
ğil, idari bir kararla da kabili temin bir keyfi
yettir ve bu tatbikatta belki bu hükmün bu ka
nunda bu suretle mevcut olması bazı karışıklık
lara meydan verebilir. Daha vazıh olarak, ma
dem ki idareten bu, kabili temin bir keyfiyet
tir, bu fıkranın tayyı cihetine gidilebilir. 

îzzet Arukan arkadaşımızın mütalâasına ge
lince, yerindedir. «3611 sayılı kanunun beşinci 
maddesi hükmü mahfuzdur» yerine «3611 sayılı 
kanunun hükmü mahfuzdur» demek daha doğru 
olur. 

D fıkrasının tadili hakkındaki mütalâa ve 
mülâhazaları da yerindedir, kabulünü rica ede
rim. . 

BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere dayanarak 7 nci mad

denin B ve D fıkralarında bağlı değişikliğin ya
pılmasını teklif eyleriz. 

Eskişehir İsparta 
1. Arukan K. Aydar 

tiler Bankası Kanunu tasarısının 7 nci 
madesinin tadili 

B fıkrasındaki (3611 sayılı kanunun beşin
ci maddesi hükmü) ibaresi yerine (3611 sayılı 
kanun hükümleri) konacak. 

D fıkrası yerine aşağıdaki fıkra yazılacak: 
(Bankadan alman kredilerle yapılan işler

den 3611 sayılı kanunla yapım ve denetlemele
ri Bayındırlık Bakanlığına verilenler dışında 
kalanların isteme ve imkâna göre fennî nezaret 
ve denetlenmesini üzerine almak). 

BAŞKAN — önerge, Komisyonca da kabul 
edilmektedir. Yüksek takdirinize sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... önerge 
IÇabul edilmiştir. 

Maddede bir tadilât yapmak, lâzım mı? 
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(Tokad) — Hayır. 
BAŞKAN — Bir de C fıkrasının tayyı hak

kında teklif vardır. Komisyon bu fıkranm tay-
ymı da kabul ediyor. 

Bu C fıkrasının tayyını yüksek oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, C fıkrası tayyedildiğine göre, harf
lerin ona göre düzenlenmesi ve bir de kabul bu
yurduğunuz önergedeki değişikliğe göre, mad
deyi oyunuza sunuyorum Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Banka, gerek yedinci madde
de yazılı işler için, gerekse şehir, kasaba ve köy
lerin kuruluş, yapı, imar, tezyin ve sağlık işle
rini kolaylaştırmak amaciyle, kendi namına ve 
ödenekleri kendi bütçelerinden verilmek şartiy-
le birinci maddede yazılı idare ve teşekküller 
hesabına teknik elemanlar yetiştirmek üzere 
öğrenci okutmağa ve yabancı memleketlere öğ
renci veya stajiyer göndermeğe ve bu alanda ge
rekli yayımları yapmağa yetkilidir. 

öğrencilerin seçilmeleri ve okutturulmalan ve 
mecburi hizmetlerini yapmaları, 1416 sayılı ka
nunla 788 sayılı kanunun 2919 sayılı kanunla de
ğiştirilmiş olan 64 ncü maddesi hükümlerine 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9.— Bıanka, iş hacminin gerekli 
kıldığı yerlerde idare meclisinin karan ve İçiş
leri Bakanlığının onamasiyle Bankalar Kanunu 
hükümlerine göre şube açabileceği gibi gereken 
yerlerde muhabir de bulunlurabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Banka, birinci maddede ya
zılı idare ve teşekküllere ve birlikte, açacağı 
kredilere karşı, bunların gelirlerinden bir kıs
mını veya üzerlerindeki imtiyazların menfaatle
rini karşılık istiyebilir veya gayrimenkul temi
nat alabilir. Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş 
olan gayrimenkuller teminat gösterilemez. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 11. — Birinci maddede yazılı idare 

ve teşekküllere açılacak kredilerin yıllık itfa tak
sitleri ile karşılıkları, banka tarafından bunların 
bütçelerini incelemek ve onamakla ödevli makam
lara bildirilir. Bu makamlar, itfa taksitlerini 
bütçelere koydurmak ve teminat gösterilmiş olan 
gelirlerin başka yere harcanmamasını sağlamak 
ve denetlemekle ödevlidirler. 

Devlet, özel idare ve belediyelerle sermayesi 
Devlete ait veya sermayesinde Devletin, özel 
idare ve belediyelerin ortaklığı bulunan müesse-
selerce toplanmakta ve dağıtılmakta olan gelir 
ve hisselerin bankaya karşılık gösterilmesi ha
linde, borç ödeninceye kadar, bu gelir ve his
selerin bankaya yatırılacağı idare ve teşekküller 
tarafından bankaya karşı yüklenilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçücü bölüm 
Yönetim 

Genel kurul 
• MADDE 12. — Bankanın genel kurulu, İşçi

leri Bakanlığınca iller üç grupa ayrılarak, her 
yıl nöbetleşe belli edilecek: 

A) Birinci grup içindeki yirmi bir ilin ge
nel meclislerince kendi üyeleri arasından seçile
cek birer kişiden; 

B) İkinci grup içindeki yirmi bir belediye 
meclisince kendi üyeleri arasından seçilecek bi
rer kişiden; 

C) Üçüncü grup içindeki yirmi bir köyün 
ihtiyar meclislerince kendi aralarından seçilecek 
birer kişiden; 

D) İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındır
lık, Sağlık, Tarım ve Ticaret Bakanlarını temsil 
etmek üzere gönderilecek birer kişiden; 

Terekküp eder. 
A, B, C -fıkralarında yazılı üyeler, üye gön-

dermiyen il, belediye ve köyleri de temsil eder
ler. 

Banka merkezi dışından gelen genel kurul 
üyelerinin, harcırah kararnamesiyle ekleri hü
kümlerine göre geliş ve dönüş yol paralariyle 
genel kurul tolantılarmm yapıldığı süre için 
hesaplanacak gündelikleri banka tarafından öde
nir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. , '•••.. • j 

MADDE 13. — Genel kurul, her yıl Nisan 
ayında, İçişleri Bakanı tarafından toplantıya 
çağırılır. Genel kurul ancak saltçoklukla görüş
meğe başlıyabilir. İlk toplantıda yeter sayı hâ
sıl olmazsa toplantı üç gün sonraya bırakılır, 
İkinci' toplantıya gelen üyelerin sayısı ne olursa 
olsun, genel kurul bu üyelerle toplanır. Genel 
kurula İçişleri Bakanı'veya vekili başkanlık 
e d e r . - , " • • , ; ! / • • ! * ; , 

Genel kurul idare meclisi tarafından hazır
lanacak yıllık raporu ve bilançoyu/inceliyerek 
karara bağlar. Banka çalışmalarının bu kanu
na ve banka tüzüğü hükümlerine ve bankanın 
kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülmesini 
denetler ve 19 ncu madde gereğince kârdan ay
rılacak-köy hisselerinin kaç köye dağıtılması uy
gun olacağına karar verir. Bankanın durumun
da gerekli görülecek değişikliklere ait istemleri 
ve tahsili imkânsız alacakların silinmesini gö
rüşerek karara bağlar ve gelecek hesap dönemi 
için bir denetçi seçer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ! ' • - . ' • . . ' ; . ; 

İdare meclisi 
MADDE 14. — Bankanın bir başkanla beş 

üyeden kurulan bir idare meclisi vardır. İdare 
meclisi başkan ve üyeleri İçişleri Bakanı tara-. 
fından inha ve Bakanlar kurulunca tâyin olu
nurlar. Görevleri üç yıl sürer. Sürelerini doldu
ranlar yeniden tâyin edilebilirler. Başkan ve 
üyelerin bakanlıkta, teknik işlerde veya şehirci
likte görgü ve uzmanlık sahibi olmaları ve uz
manlıklarına uygun yüksek tahsil görmüş bulun
maları şarttır. 

F. ECEVİT (Kastamonu) — Efendim; Yük
sek Heyetinizden küçük bir ricada bulunaca
ğım. Burada Teknik işlerde, tâbiri var. Bu 
teknik işlerde tâbiri, pek şümullü ve pek geniş
tir. Meselâ deniz inşaat mühendisi teknisiyendir. 
Tarım aletleri mühendisi teknisiyendir. Harp 
kimyası mühendisi teknisiyenidir. Fakat bun
ları Belediyeler Bankasında, İller Bankasında 
meçlisi idarede âza olurlarsa belki faydalı olur, 
fakat daha ziyade bu konu ile ilgili teknisiyen-

— 29fr — 



"' B : 71 8 .6 . 
îerin, idare heyetine âza seçilmesini tebarüz et
tirmek lâzımdır. Yüksek Heyetinizden, komis
yondan bunu rica edeceğim. Bendeniz bunun 
İçin bir tadil önergesi takdim ediyorum. 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar; 1.4 ncü maddenin müzakeresi sırasında 
İçişleri Komisyonunda, bankanın idare mecli
sinde, idarecilik hayatında yaşamış bir arkadaş 
bulunmasını tesbit etmiştik. Bütçe Komisyonu 
bu «idarecilik» kelimesini çıkarmışlar. 

Arkadaşlar, hayatını bu işe vakfetmiş olan 
bir idareci arkadaşın bu bankanın idare mecli
sinde bulunması herhalde çok faydalı olur. 
Malumu âlileridir ki, Mahallî idareler Bankası, 
doğrudan doğruya illerin, belediyelerin ve hat
ta köylerin onarma işleriyle uğraşacaktır. Ve
rilecek kredi ile yapılacak işler hakkında incele
meler yapacaktır. Binaenaleyh idare âmirleri 
herhalde yakînen bu işlere vukufları dolayısiyle 
tahmin ederim ki bunlar arasında hayatını ida
rede geçirmiş birisinin de bulunmasında fayda 
görüyorum. (Doğru, doğru sesleri). 

İÇİŞLERİ BAKAM H. URAN (Seyhan) — 
Efendim; İdare heyetinde bulunması lâzımgelen 
vasıflar hakkında Hükümetin takdim ettiği ta- . 
sanda bankacılık kasdedilerek teknik işler denil
miştir. İçişleri Komisyonu buna idarecilik 
vasfını da ilâve etmiştir. 

Bütçe Komisyonunun sükomisyonu bu vasfı 
kabul etmekle beraber, Bütçe Komisyonu Heye
ti Umumiyesinde maliyecilik vasfı içinde ban-

• kacılık dâhil telâkkisi hâkimdir. Maliyecilik 
vasfı bulunduğu gibi idarecilik vasfı da bulun
durulmuştur. Bir kredi müessesesi olmakla bera
ber mevzuu, geniş mikyasta idarecilik ve ma
liyecilikle alâkalı telâkki ettiğimizden her iki 
vasfın bulunmasında fayda görüyorum. Fahri 
Ecevit arkadaşımızın endişesine mahal kalmasın, 

, konu ile alâkalı teknik hükümler hakkında lâ
zımgelen takyidatın da konulmasına taraftarım. 

Yüksek Başkanlığa 
İller Bankası Kanun tasarısının 14 ncü mad

desine (teknik işlerde veya şehircilikte görgü ve 
uzmanlık sahibi) cümlesinden Önce (bu kanunun 
konusuna giren) cümlesinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 
Eskişehir Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

Y. Abadan Dr. F. Ecevit 
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BŞKAN —̂ Bir önerge daha var, onu da oku

tuyorum. • • ; ; ! r._lf 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddeye Banka Meclisine seçilecekle

rin vasıfları arasında idare amirliğinin ilâvesini 
arz ve teklif eylerim. 

Gümüşane Milletvekili 
R. Güreli 

BAŞKAN — önergeleri birer birer okuta
rak oyunuza sunacağım. 

(Gümüşane Milletvekili Recai Güreli'nin 
önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN —• önergeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... önerge kabul edilmiştir. 

(Kastamonu Milletvekili Dr. Fahri Eeevit 
ve Eskişehir Milletvekili Yavuz Abadan'm öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — önergeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. Şimdi maddeyi 
kabul buyurduğunuz önergelerdeki tadillerle oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler ... Madde bu tadillerle kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İdare Meclisi, banka çalışma
sının gidiş ve esaslarını tâyin ve Genel Müdür
lükçe teklif edilecek yıllık bütçe ve kadroları 
inceler ve onar ve nerelerde şube açılması ve mu
habirler bulundurulması gerektiğini, Bankanın 
iştigal edeceği banka işlemleri nevilerini ve ala
cağı faiz, komüsyon ve acyo miktarlarını ve si
gortaya, malzeme alım ve satımma ve kiralanma
sına mütaallik şartları ve talimatları ve diğer 
bankalarla olan münasebet esaslarını ve temin 
edeceği istikrazların ve kredilerin şartlarını ve 
sulh, ibra ve dâvadan feragati ve banka memur
larının imza yetkilerini ve idari ve teknik 
talimatlar hakkında Genel Müdürlükten yapıla
cak teklifleri inceler ve karara bağlar. Tüzüğün
de gösterilecek hadden fazla miktardaki ikrazlar 
hakkında karar verir. Genel Müdürlükçe düzen
lenen bilançoyu inceler ve banka kârından % 50 
sinin o yıl için İç Bakanlığın direktiflerine göre 
hangi köylere tahsis edileceğini ve bu para ile 
o köylere neler tedarik olunacağını veya neler 
yapılacağını karara bağlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Denetçiler 
MADE 16. — Bankanın işlemleri, hizmet 

süreleri içinde devamlı olarak iş görecek olan 
iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler
den biri banka genel kurulu, diğeri içişleri Ba
kanı tarafından bir hesap yılı için seçilir. De
netçi seçilebilmek için, bu kanunun verdiği gö
revleri başarmağa muktedir, hukuk ve ekonomi 
bilgisine ve muhasebe tekniğinde görgü ve uzman
lığa sahip olmak şarttır. 

Denetçilerin hizmet süreleri bir yıl olup ye
niden seçilebilirler. • 

Denetçiler bankanın bütün işlem ve hesapla
rını incelemekle ödevlidirler. Veznenin sık sık 
teftiş edilmesi de denetçilerin görevlerindendir. 

Denetçiler yönetim işlerine karışmazlar, sa-
.dece kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı gör
dükleri işleri ve bunlar üzerindeki düşüncelerini 
genel kurula ve İçişleri Bakanına raporla bildi
rirler. Denetçiler idare meclisince hazırlanan 
bilançoyu ineeliyerek ve bankanın hesaplariyle 
karşılaştırarak düşüncelerini bir raporla genel 
kurula bildirirler. 

Denetçiler oya katılmamak şartiyle idare 
meclisi görüşmelerinde bulunabilirler. Denetçi
ler tarafından istenen bütün bilgi ve vesikaları 
genel müdürlük ve idare meelisi vermek ödevin-
dedirler. 

BAŞKAN— Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

Genel müdür ve memurlar 
MADDE 17. — Bankanın genel müdürü, İç

işleri Bakanının inhası ve Bakanlar Kurulu 
kararı ve Cumhurbaşkanının onaması ile tâyin 
olunur. Genel müdürlüğe tâyin edileceklerin 
yüksek tahsil görmüş olmaları ve görevinin ge
rektirdiği görgü ve uzmanlığa sahip bulunma
ları şarttır. 

Genel müdür idare meclisinin tabii üyesidir. 
Bu kanuna ve banka tüzüğü hükümlerine göre 
bankanın çalışmasını ve yönetilmesini temin ve 
bankayı temsil eder. 

Bankanın bütün memurları talimat ve emir
leri Genel Müdürden alırlar. Genel müdürün 
gereği kadar muavini bulunur. Bu muavinler 
Genel Müdürün teklifi ve İdare meclisinin onan
ması* üzerine İçişleri Öakaniyle Başbakan tara
fından imzalanacak müşterek kararname ile tâ-

• r ^ 
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yin olunur. 

Bankanın müdür ve müdür derecesindeki ini-
murları ile müfettişleri Genel müdürün tek^# 
ve İdare meclisinin onaması ile tâyin olunur: 
Bunların mükâfanlandırma, terfi, tahvil, ceza
landırma ve görevden çıkarılmaları aynı usul lî|j 
olur. Diğer memurlar ve hizmetliler hakfcttda 
bu yetgiyi Genel Müdür bağımsız olarak 'bmtit* 

- nır, bunlardan memurlara ait işlemlerin bir lis
tesin^ ayda bir İdare meclisine verir. 

İÇİŞLERİ B. H. URAN (Seyhan) - - Efen
dim, Hükümetçe takdim ettiğimiz tasarıda Ban
ka müdürü için maddede bir vasıf zikretmemiş-
tik ve Banka müdürlüğüne getirilecek zatin 
bankacılıkta malûmat ve bilgisi olduğunu tabii 
telâkki etmiştik. Bütçe Komisyonunca buraya 
iki vasıf ilâve edilmiştir. Bunlardan biri Banka 
müdürünün yüksek tahsil görmüş bulunması, 
ikincisi görevin gerektirdiği görgü ve uzmanlı
ğa sahip bulunmasıdır. Biz aslolarak kabul etti
ğimiz, görevin gerektirdiği görgüye sahip olmak 
vasfı dışında yüksek tahsil görmüş olmasını da 
elbetteki makbul bir vasıf telâkki ederiz. Fakat 
korkarım ki tatbikatta her iki vasfın' iştirakini 
temin etmek bizi sıkabilir. O itibarla - Bütçe Ko
misyonu arkadaşlarım bir mahzur görmezlerse 
muvafakatlarını ve Yüksek Heyetin de tasvibini 
rica ederim. Yalnız Banka müdürünün görevinin 
gerektirdiği görgü ve uzmanlığa sahip olması 
vasfının kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ H. N. KEŞMİR (To-
. kat) — Efendim, filvaki bu banka umum müdür

lüğüne gelebilmek için konulmuş olan bu vasıflar 
ve kayıtlar Komisyon tarafından ilâve edilmiş
tir. Fakat Banka meclisi idaresi üyeleri için 
birtakım şartlar ve kayıtlar konduktan son
ra ve bilhassa yüksek tahsilli üyeler şartı kabul 
edildikten sonra, bu müessesenin başında bulu
narak idare edeeek olan umum müdürün de 
bazı vasıflarla takyit edilmesi, Komisyonda uzun 
uzadıya görüşüldü ve nihayet asgari şart olarak 
da âli tahsil şartı kondu. Komisyon daha ziyade 
bu tahsil kaydını korken üyelerin vaziyetini göz-
önünde tutarak bu kaydı koymuştur. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

İÇİŞLERİ B. H. URAN (Seyhan) — Takri
re ihtiyaç var mı efendim? 

BAŞKAN — Encümen noktai nazarında mu
sir mıdırî 
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B. Ko. SÖZCÜSÜ H. N. KEŞMlR (Tokad) 

— Encümenin noktai nazarını arzettim efendim. 
İÇİŞLERİ B. H. URAN (Seyhan) — O hal

de müsaade buyurursanız takrir takdim edeyim. 
Efendim, maddedede Bankaya Umum müdür 

tâyin, edilecek olan zatın mesleğinde ihtisas ve 
bilgi sahibi olması kaydı kalacaktır ve bu şart 
mahfuz olmak üzere oraya gelecek olanın yüksek 
tahsil görmüş olması faidei zaidesini elbette ki, 
Hükümet diriğ etmiyecektir. Fakat arzım bunun 
ikisinin telif edilememesi endişesidir ve bu hiçbir 
banka statüsünde yer almış değildir. (Doğru doğ
ru sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeden (Yüksel tahsil görmüşolmak) şar

tının kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
içişleri Bakanı 

I Hilmi Uran 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar... 
Almryanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır 
efendim. 
'. Maddeyi bu suretle tadil ile -yüksek uyunuza 

sunuyorum. Kabul byuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
Bilançonun hazırlanması ve kabulü ve safi ka

zancın tahsis yerleri 

MADDE 18. — Banka işlemlerinde hesap 
yılı, takvim yılıdır. Bankanın her hesap döne
mi için bir bilanço yapılır. 

Bilanço ile kâr ve zarar hesapları idare mec
lisince onandıktan sonra hazırlanacak rapor ve 
denetçilerin raporu ile birlikte Şubat ayı sonu
na kadar içişleri Bakanlığına sunulur. Bakan
lık bilanço ile idare meclisi ve denetçiler rapor
larını, kendi düşüncelerini de ekliyerek genel 
kurula havale eder. 

Genel kurul, bilanço ve raporlar üzerinde ge
reken incelemeleri yapar. Bilançonun genel ku
rul tarafından onanması ile idare meclisi ve de
netçiler ibra edilmiş olur. 

B A Ş K A N — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Genel kurul tarafından ona
nan bilançoya göre meydana çıkan safi kazanç 
aşağıdaki. yerlere tahsis olunr: 

fo 10 Âdi ihtiyat akçesine,. 

. 1945 O : 1 
% 5 Olağanüstü ihtiyat akçesine, 
% 5 Birer aylık tutarını geçmemek üzere 

3659 sayılı kanun hükümlerine göre verilecek 
memur ve hizmetliler ikramiyesine, 

% 30 Köy sermayesi payı- olarak sermaye 
hesabına, 
ayrılır. Geri kalan % 50, köy gelirlerini art
tırarak bunların kalkınmalarına yardım etmek 
için, köy tüzel kişiliği adına ve hesabına geçiri
lir. Her yıl bu hesaba geçen paralardan, o yıl 
kaç köyün faydalanacağı, genel kurulca karar
laştırılır. Bu suretle sayısı kararlaştırılacak köy
lerin hangileri olacağını ve hangi köyler için 
ne tedarik edileceğini içişleri Bakanlığının ta
limatına göre idare meclisi belli eder. 

Köyler için bu payı ile tedarik olunacak akar
ların, mümkün olduğu kadar; köylüce üzerinde 
imece suretiyle çalışabilecek neviden olması göz-
önünde bulundurulur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bankanın hak ve . imtiyazları 

MADDE 20. —• Bankanın para ve para hük
mündeki kâğıt ve senetleri ile her türlü malları
na karşı veya bilanço, rapor gibi her türlü kâ
ğıt, defter ve vesikaları üzerinde suç işliyen ban
ka memur ve hizmetlileri bu suçlarından dola
yı, Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kâ
ğıt ve vesikalar üzerinde suç işliyen memurla-

' ra mahsus cezalarla cezalandırılırlar; şu ka
dar ki, bu memur ve hizmetliler hakkında Me-

, murin Mühakematı Kanunu hükümleri uygu
lanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Banka işlemleri, Arttırma 
Eksiltme ve ihale Kanunu ile Genel Muhasebe 
Kanununa ve Sayıştayın denetlemesine bağlı de
ğildir. Birinci maddede yazılı bütün idare ve 
teşekküllerin banka ile yapacakları iş ve işlem
lerde, Arttırma, Eksiltme ve ihale Kanunu hük
mü uygulanmaz. 
'•• I. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar; bu kanunun en mühim maddelerinden biri 
de budur. Bu maddede, malûmu âliniz, iki hü-̂  
küm var. .Birisi; bankanın kendi işletmesine ait 
olan ki arttırma ve eksiltmeden, her şeyden mu- . 
af tır. ikincisi de bankanın belediyelere ve özel 
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ibarelere yapacağı işlerdir ki bunlar da arttır
ma ve eksiltmeden ve Sayıştay kontrolünden mu
aftır. Filvaki bu küçük işler için olabilir. 

Lâkin Banka icabında özel idarelerin her 
türlü inşaatını doğrudan doğruya, İçişleri Ba
kanlığının isteği ve Bayındırlık Bakanlığının, 
müsaadesi üzerine yapacaktır. 

îcabederse yollan da yapacaktır. İnşaat de-
yinca, bence yol da kine girer. Bence,.bunların 
hepsinin bilaistisna İhale kanunundan istisnası 
doğru olmaz. Hiç olmazsa bir had tâyin etmek 
gerektir, özel İdarelerin ve belediyelerin şu 
hadde kadar olan işlerinde İhale ve Münakaşa 
Kanunlarından hariçtir demek daha muvafık 
olur. 

Benim, mütalâam budur, bilmiyorum, komis
yon ne düşünce ile bu hükmü koymuştur. 

BÜTÇE Ko. Söz. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
—- Banka filhakika idareye ait bazı yapı işleriyle 
meşgul olacaktır. Bu bakımdan İzzet Arukan 
Arkadaşım, Artırma ve Eksiltme Kanununa, 
hiç olmazsa bir haddin dışarısındaki işler için, 
tâbi olması mülâhazasını ileri sürdüler. Fakat 
bu banka bu işleri yapmakla beraber nihayet 
hususi hukuk hükümlerine göre çalışacak bir 
müessesedir, yani hususi bir müessese mahiyeti
ni arzetmektedir. Komisyon böyle bir müessese
nin emsalinin tâbi olduğu şartlara tâbi olması 
lâzımgeldiği mülâhazasında bulunmuştur. Esa
sen bu takyitten fayda görüleceği de şüphelidir. 
Mamafih banka bazı ahvalde Artırma ve Eksilt
me usullerine müracaat etmek isterse bu da 
menedilmiş değildir. İcabeden ahvalde bu usu
lün tatbikma cevaz vardır. 

Bu bakımdan maddenin aynen kabulünü ri
ca edeceğim. 

. 1. ARUKAN (Eskişehir) ~ Efendim Bütçe 
Komisyonu sözcüsü arkadaşını doğrudan doğru
ya tahdit edilsede olur, edilmezse de olur, 
bankanın, nizamatma tâbi olması lâzımgelir bu
yurdu. Benim endişem şudur: Bankanın muh
telif yerlerde yapacağı işler pek çoktur. İhtimal 
ki içinde milyonluk işler de vardır. Bunların 
yapılmasını doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı 
kendisine bırakır. Bıraktıktan sonra, da pazar
lıkla istediğine verebilir, çünkü o salâhiyeti ha
izdir. Fakat bizde inşaat (Devletçe) tevhit edil
miş, şeraiti fenniye ve fiyat tâyin ve tesbit, e-
dilmiş değildir. Pek çok işler için muvazene an
cak münakaşa suretiyle temin edilmiş oluyor ve 
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I birçok işler münakaşaya konduktan sonra % 1-5, 

20, 30 muhtelif tenzilât oluyor. 
Sonra diğer, ihale ve Münakaşa Kanunlarına 

tâbi olmıyan bir çok dairelerden bir çok şikâyet' 
ler işitiyoruz. Ben ısrar etmiyorum, yalnız İç
işleri Bakanından riea ediyorum, herhalde bu 
bankanın bir talimatı yapılacaktır, bu- talimat 
yapılırken hiç olmazsa şunun üstündeki şu % ş ü 
tarzda yapılır diye bir had koysunlar, 

İÇİŞLERİ BAKANI H. URAN (Seyhan) -^ 
Efendim; Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşi-
mızın da tebarüz ettirdiği gibi, banka ticari^ma
hiyette işler bir kredi müessesesi olmak üzere 
teşekkül etmekte ve hususi hukuk hükümlerine 
tâbi olmaktadır. Sermayesi gerçi özel idareler
den ve belediyelerden alınmaktadır. Fakat ban
ka bünyesine girdikten sonra tamamiyle banka
nın kendi bünyesinden denetleme sistemine tâbi 
olacaktır. Binaenaleyh arkadaşım, emin olsun-, 
lar, arzularının bir talimatla tebarüz ettirilece
ği tabiidir, bankanın kendi denetleme sistemi 
dairesinde, yürüyecektir ve ticarî mahiyette iş-
liyeceği için diğer Devlet sermayesine konulan 
kayıtların bu banka için mâni kayıtlar teşkil ede
ceği kanaatindeyim. Onun için maddenin ay-

| nen kabulünü rica ederim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad

deyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Banka, idare meclisinin ka
rarı ve İçişleri Bakanının onamasiyle ödenmiş 
sermayesinin yarısına kadar bankalarda kredi te
minine ve cari hesaplar' açtırmağa yetkilidir. 

" ödenmiş sermayesinin yarısını, geçmemek ve va
deleri yirmi yılı aşmamak üzere Bakanlar Kurulu 
karariyle uzun vadeli istikrazlar aktedebilir veya -
tahvil çıkarabilip 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... demeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Banka aşağıda yazılı haklar-
. dan ye muaflıklardan faydalanır: 

A) Bankanın kazanç vergisi, btt vergiye tâbi 
kazançlarından anonim ortaklıklara ilişkin nispet 
üzerinden salınîr. 

B) Bankanın malı olup görevleri için kul
landığı gayrimenkuller her türlü vergi ve resim
lerden muaftır. 

C) Birinci maddede yazılı bütûn s idacf ve 

- 807 -



•S •: W 6 . 6 . 
teşekküllere, yabancı memleketlerden getirecek
leri'eşya ve malzeme için özel .kanunlarla veril
miş ve yerilecek muaflıklar, banka hakkında da 
.uygulanır. 
.-, D) Ziraat ve Emlâk Bankalariyle Devlet 
ekonomi işletmelerine dâhil bankalara özel ka
nunlarla' verilmiş ve verilecek muaflıklardan 
banka da istifade eder. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — 4085 sayılı kanunla belediye
ler bankasına verilmiş olan haklar ve görevler 
ile 2097 ve .2264 sayılı kanunlarla. Ziraat Banka
sına verilmiş olan haklar ve görevler, işlemeğe 
başladığı tarihten başlıyarak İller Bankasına 
gsçer. 

tiler Bankası memurlarının tekaütlükleri 
hakkında 4085 sayılı kanun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 25. —. Belediyeler imar Kurulunun 
yazı ve hesap işleri ile fennî işlemleri İller Ban
kasınca "gÖfülür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 1456 ve 2459 sayılı kanunlar 
gereğince bina ve arazi vergilerinden tayyare 
resmi adı ile, ayrılıp Maliyeye verilmekte olan 
yüzde üçler, 1945 bütçe yılından başlıyarak tah
sil edilecek bina ve arazi vergilerinden ayrıl
maz, 

BAŞKAN —» Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir» 

MADDE 27. ^~ Belediyeler Bankası hakkın
daki 2301 sayılı ve Belediyeler İmar Heyetinin 
Fen işleri teşkilâtına ait 3946 sayılı kanuna ek 
olan 2763 sayılı kanunun 6 ncı maddesi kaldırıl
mıştır» 

BAŞKAN — Kabul buyuranla!1 «» Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir* 

MADDE 28» — Bu kanunun uygulanışını gos-
^erm^ üzere biı? tüzük yapılır. 

İÖ48 0 : 1 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabuİ et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyeler Bankası
nın para ve para hükmündeki kıymet ve ala
cakları ile menkul ve gayrimenkul malları ve bü
tün hak ve menfaatleri her türlü bağıt ve borçla-
riyle birlikte İller Bankasına geçer. Bu mal ve 
alacakları, iller Bankası sermayesi hesabına, Be
lediyelerin ortaklık payı olarak yazılır. 

Bu madde gereğince yapılarak gayrimenkul-
lerin intikal ve ferağ işlemleriyle devrin gerekli 
kıldığı sair işlemler dolayısiyle tanzim olunacak 
bütün kâğıt ve vesikalar damga resmiyle diğer 
her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

G E ÇlCİ MADDE 2. — Bankanın kuruluş iş
lemleri için tanzim olunacak her türlü kâğıt ve 
vesikalar damga resmiyle diğer her türlü resim 
ve harçlardan ve bankanın kuruluşu sırasında 
yurt dışından ilk getireceği kasalar ve lüzumlu 
eşya gümrük resmiyle gümrüklerde alınan diğer 
vergi ve resimlerden muaftır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bankanın İdare Mec
lisi Başkan ve üyeleri ile Genel Müdürün seçilip 
tâyinlerine kadar Belediyeler Bankası İdare Mec
lisi ve Genel Müdürü nitelik ve yetgisi ile vazife 
görürler. İlk hesap yılına ilişkin denetçiler içiş
leri Bakanlığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Belediyeler Bankası 
ile Belediyeler İmar Kurulu Fen Heyeti şef, me
mur, hizmetlileri İller Bankasının kadroları ku-
ruluncıya kadar bu banka emrinde eski şartlar 
dâhilinde çalıştırılırlar. 

Yeni kadroların kurulması sonunda Beledi
yeler Bankasiyle Belediyeler İmar Kurulu Fen 
Heyeti Şefliğinden kadro dışında kalacaklardan, 
hizmet süresi bir yıla kadar olanlara bir aylık, 
bir yıldan beş yıla kadar olanlara iki aylık, beş 
yıldan on yıla kadar olanlara üç aylık, on yıldan 
fazla olanlara dört aylık ücretleri İller Banka
sınca verilerek ilişikleri kesilir. Bunların teka
üt sandığındaki hakları saklıdır. 
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Bu ücretler birden verilmeyip hizmet süreleri- I 

ne göre, birer aylık olarak ödenir. Bu suretle ili
şikleri kesilenlerden bütçeye giren dairelerle 
katma ve özel bütçeli idarelerde ve belediyelerde 
ve bunlara bağlı idare ve teşekküllerde veya 3659 
sayılı kanun hükümlerine giren daire ve müesse
selerde maaşlı veya ücretli bir göreve tâyin olu
nanlara ancak tâyinleri tarihine kadar olan üc
retleri verilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et- | 
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — îl özel idareleriyle 
köylerin böyle bir banka burulması amaciyle şim
diye kadar Belediyeler Bankasında toplannyş 
olan paralariyle köyler tarafından kurulan bir
likler ve tesisler için toplanmış olduğu halde bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte amacı uğrun
da kullanılması gerekli görülmiyerek olduğu gibi 
bırakılmış olan paralar, menkul kıymetler ve 
alacaklar îller Bankası sermaye hesabına geçiri- I 
lir. 1 

Bunlardan para ve menkul kıymetler, ilişkin 
olduğu idarenin sermaye payına mahsup edilir. 
Alacaklar da tahsil olundukça bu yolda işlenir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. • 

GEÇÎCÎ MADE 6. — Belediyeler Bankası 
Kanununa göre kurulan Belediyeler Bankası Ge
nel Kurulu 1945 Eylülünde son toplantısını ya
parak kaldırılan Belediyeler Bankasının 1944 
Bütçe yılı hesaplarını, bilançosunu ve denetleme 
raporunu inceler ve tasfiyesini ikmal eyler. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabul et- | 

1945 0 : 1 " \ 
miyenler .*. Kabul ed i l i ş t i r . ' n> 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — î l özel idareleri *a*-
ka sermaye paylarına ilişkin ödenekleri lîNfefc büt
çe yılmdan başlryarak bütçelerine koyarlar. Be
lediyeler, 2301 sayılı kanuna göre 1HS yih. büt
çelerine koymuş oldukları sermaye paylarına iliş
kin ödenekleri, bankaya ödemekte devam ederler. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Ktttrtil i l 
miydiler ... Kabul edilmiştir. , j 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — 2301 sapl ı kananûn 
yürürlükte bulunduğu zamanlarda Şeje&iyeler 
Bankası ortaklık payını vermemiş olan belediye
lerin payları îller Bankası sermayesini belediye
ler hesabma mahsup edilmek üzere işbu kanttı* 
hükümlerine göre ödettirilir, ve belediye feaşkan-
lariyle saymanlarının bu yüzdea Aogan fak borç
lan aranmaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kabvd et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Bu kanun yayımr«BlStede 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN ~ Kabul buyuranlar ... Kabil *&. 
miyenler ... Kabul edilmiştir. , 

MADDJE 30. — Bu kanunu Bakanlar l&rulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Kakmk et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 

oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,24 
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Tokad Milletvekili Nazım Poroy'un, Avukatlık kanunu
nun 1 nci maddesinin D fıkrasının yorumlanması hak 

kında önergesi ve Adalet Komisyonu raporu (4/38) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun Avukatlık meslekine kabul şartlarını sayan değiştirilmiş bi
rinci maddesinin (D)fıRrası şöyle demektedir: - • •-«-.- _ *. 

«Avukatlık stajını,yapmış ve hâkim muavinliği * imtihanında-ehliyet göstermiş olmak». 
Bu fıkra. 885 numaralı iskân Kanunu hükümle lerincuyarak Anayurda göçmüş, uynıkluğumıızn-

girmiş Türk harsından olan ve • geldikleri memleketlerde usun zaman Avukatlık etmiş bulunan va
tandaşların burada da mesleklerine devamlarına ve hayatlarını Devlet Hazinesine yük olmadan kazan
malarına engel teşkil etmektedir. Bu durum, yu kanda aı?zeyl ediğim kanun ile ̂ göçmenlere askerlik
ten ijri sene için istişua,,gümrük resimlerinden ntfı afiyet''gii/i kolaylıklar göstermekle kalmayarak 
ev, çift hayvanatı, tarla, vermek suretiyle göçü teşvik ediçj:kplayhklar dahi gösteren Cumhuriyet Hükü
meti programına aslp,uygun olmadığı gibi, mezkûr Avukatlık Kanununun gerekçesinde staj hakkında 
«Hukukun hayata tatb.iki staj devresinde öğrenilir, stajın hem mahkemede ve hem d£ avukat yanında 
iîa>sı adli makanizmanm her safhası hakkında ma lûmat edinmeğe yarar» diyen ve hiç şüphesiz fi var 
memleketlerdeki Türk akaliyetlerj içinde senelerce avukatlık edecek bu malûmatı kazanmış * bu
lunan vatandaşlarımızı kasdetmeyen kanun yapıcı sınuı maksadına da uygun değildir. 

Bu sebeplerle kanun yapiöinm düşüncesine de muvafık bulunduğunda şüphe olmayan aşağıdaki 
yorumlama fıkrasının- kabulünü teklif eyler, lâzım gelen muamelenin yapılmasına yüksek müsaadele
rini dilerim. , •, 
• _ ~ - " ' " i"/"~ Tokad. Milletvekili 
\ * N. Poroy, 

Yorumlama fıkrası ' " W * ' » " " " ~ 

Türk harsmdan olup ta bulundukları yerlerde bilfiil Avukatlığı meslek edinmiş olanlardan anava
tana göç edenler avukatlık stajma bağlı tutulmazlar. 

Adalet Komisyonu «ggpftl 

. f.&.MiM. - ° ' ; . _ ' . . — , ; • • • ' ' " ' _ • . ". - ,-
, AdaUt Komisyonu ,-.' v ı ^ : ' : ^ tâ.V ,î&îS 

Esat No. 4/38 / ' " ' ' " '."'"'"• 

• . ; . ' . . ' Yüksek Başkanlığa 

Tokad Milletvekili Nazım Potoy tarafından Avukatlık ötmiş kutaaıilarin staJ4aü vafestff 
Büyük Meclise sunulan Avukatlık Kanunu hü- tutulmaları hakkında bir yorumlama fıkrası-
kütalerine göre yapılacak stajdan 885 sayılı İs- inn kabul edilmesine dair olan teklifi Adalet 
kâtı Kanunu hükümlerine uyarak Aııîıjnırda göç- Komisyonuna havale buyurulm-akla bu teklif 
müş ve uyrukluğumuza girmiş Türle harsmdan Adalet Bakam ve teklif sahibi huzurlariyle Ko-
oja^ Ve çeldikleri memleketlerde uzun zaman misyonca okundu ve incelendi __, 



^-a 
- t e j s l t e yurdumuz^ <%&ks&ye TMtrk uyruklu
ğuna kabul edilen Türk "harsından olan ırkdaş-. 
lar için askerlikten iki yıl için istisna ve gümrük 
restotaünâaı ba#ışİanma&ı -gî i kolaylık^ $fc 
terilcükteıı başka ev ve çift Jhayvanatı ve tarla 
verilmek suretiyle^ de göçü teşvik edici hüküm
ler kâbaİ Men Tüf&iye Cumhuriyeti JBâfeunıttî-
hin bu kabil göçmenler arasında bulundukları 
yerde uzun müddet avukatlık etmiş olanların 
staj hükmünü kabtil eden Avukatlık Kanunu 
gerekçesinde hukukun hayata tatbiki staj sıra
sında öğrenileceği ve stajın hem mahkemede ve 
hem de avukat yanında yapılması Adalet meka
nizmasının her safhasında bilgi edinmeye yara
yacağı gösterilmesine göre bu' bilgiyi bulunduk-" 
lan yerlerde evvelce kazanmış* olanlarım vatan
daş qlarak memleketimize geldikten sonra tek
rar staj ödevine tâbi tutulması kanun yapıcısı
nın maksadına uygun olamıyacâğından bunla
rın avuakthk stajına bağlı, tutulamıyacağı hak
kındaki' teklif ettiği yorumlama fıkrasının ka
bulü istenmektedir. 

Komisyonda Nazım Poroy'un verdiği izahda 
da teklifini tafsilatiyle anlatmış ve stajdan 
beklenen maksadın evvelce bulundukları yerde 
uzun müddet avukatlık ederek lâzımgelen bil
giyi iktisap etmiş olduklarına göre Türk-vata-

^nma "gelen ve Türk uyrukluğuna alınmış olan 
. göçmenlerden avukatlık etmek isteyenlerin sta
ja tâbi ttttt^aınalarmm doğru olacağmı .be
yan veı tekrar eylemiştir. " .- . ,- . ' 

Adalet Bakanı da teklife esas itibariyle Ba
kanlığın muarız olmadığım ve işin incelenmeye 
değer o^uiunıısöylemiştir . 

Komisyon yaptığı görüşmede teklifin esas iti
bariyle kabule değer olduğunu ancak yorumla
ma suretiyle işin halK mümkün* olamıyacağm-
dan stajdan vareste tutulanlardan bahis" bulu-
nari"Avukatlıh.K-anununun 21 nci maddesine p#ev 
yabancılardan Türk uyruğuna kabul edilenler
den, geldikleri yerlerde avukatlığı meslek edin-. 
miş^ofaîîlar Hukuk Fakültesinde Avukaİlik' &£-''_ 

i.nuftunuu 1 nci maddesine göreı yabancı memle-
:i ketler hukuk fakültesi mekanlarının tâbi olduk-. 
r;J^ri:imti.h«,nı verdikten son^â g$ldiklerry%rî%r^ 

<en f̂ 1 ^ p l s j j r e ^ ^ 
m^şı>^j%;av^^tlıfcJ€|Mjş.;0İdö^lari,: ^a^a jn la-
mn (işta$f[an, yaşes$et.: 4utul;jnj|&Bj, uhakîçmda» İ3İr 
^.iıkışa i l^vı^ 
n ı ^ v e b u kayıtlarla adı.gççen maddeye bir-ek 

konmasını Adalet Bakanı ve teklif sahibi ele mü'-
J tabık olduklarını beyan etmeleri üzerine komis

yonca bu suretle maddeye bir ek ilâvesine oy 
' birliğiyle-îsarar verilmiştir. \ 
' ( Avukatlık Kanununun 21 nöj ma.ddes.inin bü 

suretle Komisyonca ele alınması sırastnda bu 
mabede stajdatt varestö tutulan Jfckuk fakül
teleri profesör ve doçentlerinin okuttukları ders
ler sayılmış isede âmme ve idare hukuku dersle'rı 

. gibi okutturulan diğer hukuk derslerinin profe
sör ve doçentlerinin de avukatlık stajından va* 
reste tutulmaları lüzumu Komisyon âzasından 
bir aat tarafından ileri sürülen mütalâa üzerine 
bu nokta hakkında Komisyonca görüşme yapı^ 
larak stajdan vareste tutulan profesör ve do
çentlerin okuttukları -derslerin maddede yazı
lanlara hasredilmesinin muvafık olmadığı*, ve 
Hâkimler Kanununda hukuk fakültesi profesör-

• lüğünde on beş yıl bulunanların yargıçlığa alı
nacağına dâir olan hükümde de bu profesörlerin 
hukuk ilmi olrâtanlardan olacağı yazılı bulunması
na göre staj Yapmadan avukatlık edebilecek profe
sör ve doçentlerinde okutacakları derslerin hu
kuk ilmi diye maddede gösterilmesi hem maksa
dı ve hem de Hâkimler kanunundaki hükümle 
ahenk ve benzerliği "sağlayacağından Avukat
lık Kanununun 21 nci maddesinde bu cihete ait 
olarak ve hukuk fakülteleri gibi aynı programla 
tedrisat yapan Siyasal Bilgiler Okultöiünda ilâ
vesi suretiyle bir, değişiklik yapılmasına Ko
ni isyonca oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu kıs
ma ait görüşmelerde Adalet Bakanlığı temsilei-

' «ide Bakanlığın düşüncesi bundaki evvel kanun-
' d a yatpılan, bir değişiklik sarasında Bakanlık 
- mütalâası- olarak beyanedM|$ıı i ve- Komis

yonca -onaylanan bu değişikliğe Bakanlığın işti
rak ettiğini beyan eylemiştir. 

Yukarda izah olunan sebeplere dayanarak 
- Komisyonca hazırlanan'Avukatlık Kanununun 

21 nci maddesinin değiştirilmesi, haklan.<)aki ta
sarı Kamutayın yüce tasvibine ârzıfeâiîmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Baş. Bu Rapor. Sîfe; 
Kayseri .. Kocaeli.' 

ti. B. Öhmj*r- S...fariği .. 
. Antalya - ; .^İZı^m, ,, 

Bursa Brzinoan . Denizli 
A. 4h§wtç A $ırab .,, N. Küçüka 

Manisa 
'frUşlû 
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benizli İİatay îzmir 

H: Günver B, 8. Kunt E. Oran 
Kastamonu Kastamonu Kayseri 
A. Binkaya ~ Dr. F> Ecevit CV Tüzel 

Kocaeli Konya Malatya 
$. ArteU H. Karagülle Dr. C. özelçi 

Rize Sinob Urfa 
I>r.8.A.Dilemre C.Atay K. Berker 

$49$ saydı Avukatlık Kanununun 21ncimad' 
d&sinin deği§tirümesme dair kanun tasarısı 

MADDE 1. ' - - 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 21 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir: 

\ Madde 21 — Adli ve Askerî yargıçlık ye 
'- Savcılıkta ve Danıştay dâva' daireleri başkan ve 

üyeliklerinde ve Hukuk fakülteleriyle «' Siyasal. 
Bilgiler Okulu hukuk ilmi dersleri profesörlük
lerinde veya İm derslerin doçentliklerinde yahut 
2556 sayılı* hakimler kanununa göre yargıçlık 
veya savcılık sınıflarından sayılan memuriyetler
de enaz dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar bi
rinci maddenin D fıkrasında yazılı kayıttan va
reste tutulurlar. 

Yabancılardan Tıirk uyruğuna kabul olunan-
*lardau yabancı bir hukuk * fakültesinden mezun 

ve geldikleri yerlerde beş yıl süre ile mahkemele
rin her derecesinde avukatlık etmiş ve avukat* 

lığı meslek edinmiş bulunanlar birinci maddenin. 
(O) fıkrasında yazılı Türkiye.Hukuk fakültele
ri programlarına göre noksan kalan derslerden 
usulüne göre yapılan imtihanı vererek tasdikna
me almış olanlar ve aynea*Türkseyr iyi bilir ol
dukları da bir imtihanla anlaşılmış bulunanlar 
da birinci maddenin (D) fArasında yazılı ka
yıttan vareste tutulurlar. ' 

Bu gibilerin baroya kaydında 10 neu-madde
nin A ve B bendlerinde yazık belgelerden başka 
sicil Özetlerinin de onaylanmış bir örneğinin ve
rilmesi lâzımdır. 

MAÖDE 2* — Bü kanun yayımından yürür
lüğe girer* 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

§,- Sayısı : 1ÖS ) 





& Sayısı: |Q9 
Vakıflar Kanununa ek kanun tasarısı ve Maliye, Ada

let ve Bütçe Komisyonları raporları (1 345) 

£ C f . ; . / • • • " ' , ,
: ; ; : . , ; ^ \ ! . ' " . : ^ : ' ' v . : : 

Biçşbalmnltk 25'*, İ&-< 1944 
Muamelât Umum Müdürlüğü , ••-<.*• 

TetMh Müdürlüğü . . . ' . . . _ v , . - . ,; .; ; ; ,•....._ 
' Sayı {71/215, &/km , / • ; . ; : . • —. : • - - - - . . : -

3üyükcMillet.Meeüsi Yüksek Reisliğine .-.,..,-.-i; ,_. 
Vakıflar,kanununa ek olarak hazırlanan ve İcra Vekilleri; Heyetince 24 . VIII v 1944 tarihinde 

Yüksek. Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiylö birlikte sunulmuş oldûğiinü 
arzederim, • -

Başbakan 
. Ş. Saraçoğlu 

• •'\''. ' ' • Mucip sebepler lâyihası ' '.[' 

2762 sayılı Vakıf lar K a n u n u n u n 27 nci maddesinde mukataa l ı t op rak la r ın ve icareteyinli gayri-
menkul ler in muka taa ve icareler in y i rmi m%\v b t e .tâvR?,mukabilinde vakıf ile alâkası ,kesi lerek mit- ! 

tasarrıfları lehine mülkiyete çevrileceği yazılıdır. 
29 ncu madde mucibince Bu muamele sözü geçen kanunun meriyeti- tarihi' olan 13 Bİrincikânun. 

1935 den itibaren on yıl içindeihtiyari ve bu müddetin hitâmında mecburidir. 
13 Bİrincikânun. 194fi tarihine kadar kanun bükünü erine :göre taviz., vermek yoluyla icareteyn 

veya rauNataa kayıtları terkin edilmemiş olan gayrimenkullerin mülkiyetlerinin 13 Bİrincikânun 
1945 tarjhinde kendiliğinden mutasarrıflarına geçeceği ve vakfın hakkının ivaza münkalip olacağı 
ve gayrim^rösulün bu ivaz* karşılığında ipotekli sayılacağa,ve Vakıflar Umum Müdürlüğünün bu ta
vizleri^börglunuıt başka mallarına daı müracaat etmek-ve.'Tahsill.Emval^^Kauuııuna tevfikan - tahsil '; 
eylemekfisâjifflryetine malik bülunduğiısalifüz^^ " 

' Tavi^leimbe^c biri-peşlin ve geri kalanı dört yüdar ve d$rt müsavi taksitte, ödenebileceği ve 
toptan :8dfgıne halinder yŞİde beş teszüât yapılacağı kanunun 28 nci maddesinde yazılıdır. Bu su-
retler^ÛenUeareteynli vê  

Bun^mühim bir kışmr kanunun 30 neu. maddesinin temliki tasarruf dolayışiyle. tahmil ettiği 
meob»|iypie taaeh yap^lnuştırı •_-

Bu nisbetin bu kadar dûn bulunmasına hiç şÜTihe yek &,-mükellef adedinin çpkİuğu beş seneden-
beri devam eden ikinci cihani harbinin iktisadi sahada,doğurduğu vaz^etler âmil olmuştur. 

Kanundaki ihtiyarî müddetin hitamında kanunun tattiikma geçilmesi yalnız İstanbul, Beyoğlu 
ve Üsküdar'da yüz otuz bini geç£n icareteyinli ve mukataalı gayrimenkul mutasarnflarmı pek zor 
bir duruma düşürecektir. 

Bu mülâhazalara binaen kanundaki müddetin on sene daha uzatılması " düşünülmüş ve birinci 
madde hu esasa göre yazılmıştır. 



— 2 — 
Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/345 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Vakrflar kanununa ek olarak hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 24 .VI I I . 1944 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp mucip 
sebepleriyle birlikte encümenimize havale buy-
rulan kanun lâyihası Vakıflar Umum Müdürlüğü 
mümessili hazır olduğu halde müzakere oluna
rak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

12 . I . 1945 

Maliye En. Reisi 
istanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 

t. H. Baltacıoğlu 
Antalya 

Dr. O. Kahraman 
Kastamonu 

M. M. 
Aydın 

A. Menderes 
Afyon K. 

S. Yurdköru H. 
Burdur 

Ş. Engineri 
Malatya 

H. Çelen M. N. Zabcı 

Kâtip -
Ankara 

M. Aksoley 
Antalya 

T. Dağhoğlu 
izmir 

Ş. Adalan 
Tekirdağ 
E. Ataç 

Adalet Komisyonu rapou 

T. BM. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. t/345 
•Kaıiar No. 16 

9 . IV . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Kanununa ek olarak hazırlanan, ve 
Bakanla/ Kurulunun 24 .' VIII . 1944 tarihli 
toplantısında Yüksek-Meclise arzı kararlaştınlan 
kanun tasarısının Bütçe Encümenininde görüşül
mesi sırasında: 

Adı ge/jen kanunun Adliye Encümeninden 
geçtiği için süre uzatması gereğince, de Adliye 
Encümenince takdiri zaruri olduğu düşünülerek 
tasarının encümenimizden de geçmesi uygun gö
rülmüş ve bu mütalâa ile tasarı encümenimize 
gelmiştir. . 

•Vakıflar Umum Müdürü huzuriyle enctime-
nimizee yapılan görüşme sonunda, 

2762 saydı Vakıflar Kanununun 29 neu mad
desinde yazılı sürenin on sene uzatılmasını gerek
tiren sebepler encümenimizce-de yerinde görüle

rek teklif edilen madde aynen kabul edilmiştir. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet K. Başkanı Bu rapor sözcüsü Kâtip 
Kayseri 
B. özsoy 

Antalya 
N. Aksoy O. 

Denizli 
Haydar Günver 

Kastamonu 
Dr. F. Ecevit 

Konya 
II. Karagülle 

Sinob 
C. Atay 

izmir 
$ . *Oran 

Balıkesir 
Niyazi Burcu 

Denizli 
İV. Küçüka 

Kayseri' 
C. Tüzel 
Malatya 

Dr. C. Özelçi 
Ürfa 

K. Berker 

Manisa 
F. Uslu 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Rize 

8. A. Düemte 

( S. Sayısı ; 109) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.H. 
Bütçe Komisyonu 
Bsat No, î/345 
Karar No, 66 

11 ,V , 1943 
.<L*İ 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar kanununa ek olarak hazırlanıp Baş
bakanlığın 25 . IX . 1944 tarihli ve 6/2526 sayı
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı Maliye ve Adfdet Komisyonları raporla-
riyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Vakıflar 
Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı adma Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 29 nen mad
desi, bu kanunun tatbiki için on yıllık bir süre 
belirtmiş olup bu sürenin sonunda kanun hü
kümlerine göre tâviz vermek yoluyla icareteyn 
veya mukataa kayıtlan terkin edilmemiş olan 
gayrimenkullerirL mülkiyetinin kendiliğinden 
mutasarrıflarına geçeceğini ve vâkıf m hakkmm 
da ivaza dönerek gayrimenkulun tamamının bn 
ivaz karşılığında birinci derece ve birinci sıra
da ipotek sayılacağı, ye belirtilen hükme göre he
saplanacak tavizlerle vaktinde ödenmeyen tak
sitleri mutasarrıf in başka mallarına müracaat 
yoluyla ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsile 
dahi vakıfm salahiyetli olduğunu kabul eylemiş
tir. 

1935 yılmda kabul edilen kanunun 10 yıllık 
hryar müddeti bu yıl sona ermiş ise de memleke

tin iktisadi durumunun müsait olmadığı şu sıra
da yukarıda belirtilen hükmün uygunlanmasmm 
ilgilileri tazyik edecek mahiyette bulunması, bu 
müddetin daha on sene uzatılmasını gerektirmiş 
ve tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Maliye ve Adalet Komisyonlarınca da yerin
de görülen tasan Komisyonumuzca da kabul edil
miş ve yalnız yazıya ilişkin bir değişiklik yapıl
mıştır. 

Kamutayın onayma konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Çoşkan M. JV. OündüzoZp H. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul 

JP. öymen 
Diyarbakır 
R. Bekit 
Giresun 

jtf. Akkaya 
istanbul 

Hm KOTİtil 
Bize 

T. B, Balta 

Aydm 
6FL B. Alpmcm 

Diyarbakır 
Ş. TJluğ 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

B. tftkmen 
Samsun 

M. A, YMker 

Çanakkale 
8. T. 4rşal 
Eskişehir 

7. Aba$am 
İsparta 

M. Kanğtğaç 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Yozgad 

A. Sungur 

(S. Sayısı • 109) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vakıflar Kanununa ek kanun 

MADDE 1. — 2762 sayılı Vakıflar Kanunu
nun 29 ncu maddesinde yazılı müddet hitam ta
rihinden itibaren on-yıl uzatılmıştır. 

MADDE 2, — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, ' • 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünün icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. ve 
Ad. V. 

R, Türel 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V, 

Fuad Sirmen 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
IHlmi Uran 

Na. V. ' 
Sırrı Day 

•Gk t . V . 
Suad - H. Ürgü b lü 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

: M. M. v; . 
•A. R, Artunkdl 

MÎ..V. 
Yücel 

. S. t.l&V.. 
Drıff: Alata§ 

: • Zr. T/ ; ; ,:. 
Ş. R. Hatipoğlu 
'[• _ Ti« V . " " . ' " ' . ' - " 

C. S. Sirm \'r 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞl 

Vakıflar Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5 . VI . 1935, tashlî. ve 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 29 ncu maddesinde 
yazılı süre, sona erdiği tarihten başlryarak onyıl 
uzatdımştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

« t *»» 

( S. Sayısı :. 109 )• 
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S*Sayısı: 
"Tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek güı* 

delik hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/402) 

mmm 7 M.1945 

j^rzj^m fi/m •'". . . . • • > . • / . : ' • . . • . ' ' • • ' 
Büyük Millet M*oM Y i ü ^ 3fy^oı lJ^ ' •. 

^ rp te^ t işlerinde çal^rÖacak erlere verilecek gfâ3e44fc hakkın^ IKHî Müdafaa Bakanltğın-
ea nazırlâhan ve Öakaiıîar feümînnca 2.Iİ.Î&45 tâîrfİhîtflfe Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun taşar^nm gerek^siyte > | ^ 

v Başbakan 
. -;•'• Ş. Saraçoğlu 

Gerekçe • 
Gizliliği veya âmele yokluğu gibi sebeplerden ö^rü. tahkimat işlerinde erat, çalıştırılmasına 

keşin Jjjr ;zaruret vardır.' Tahkimatın kısa bir zamanda meydana gelmesi ve bitirilmesi için çalış
tırılacak olan erlere günde 20 kuruşu geçmemek üzere g4wd^ verilmesi- lüzumlu görülmüştür. Öz
leri bâtomnıdan devamli hizmetlerle ilgili hükümlerin v .̂bu arada gizliliği veya amele yokluğu gibi 

' hâllerde tahkimat ilerinde çaliştirapcak erlere verüeûek ô an gündelik- hakkındaki hükmün de 1944 
y#^iaj$e Kanun$â§Biâ&& çıkanlıöîş Mumnasm^anpt$pi ilişik kanun-tasar jşı haaıtlanmıştır. 
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Mili! Savunma Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
M. S. Komisyonu 
Esas No. 1/402 
Karar No. 18 

24. III. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere veri
lecek gündelik hakkmda Millî Müdafaa Bakan
lığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 7 . II : 1945 
ve 6/332 sayılı tezkeresiyle Yüksek Başkanlığa 
sunulan kanun tasarısı Encümenimize havale 
Duyurulmakla Millî Müdafaa ve Maliye Bakan
ları temsilcileri de hazır oldukları halde müzake
re edildi. 

Gizliliği veya amele yokluğu gibi sebepler
den ötürü tahkimat işlerinde er çalıştırma ha
linde çalışanlara 20 kuruşa kadar bir gündelik 
verilmesi, esasen her sene Bütçe Kanununa ko
nulan hükümle sağlanmakta iken görülen lü
zum üzerine bu hükmün Bütçe. Kanunundan 
çıkarılıp ayrı bir kanun haline konulması için 
hazırlanan bu tasarı esas itibariyle muvafık gö
rülmüştür. 

Ancak daime tahkimatı gibi çok önemli ve 
ağır bir işte kullanılacak erlerin en verimli şe-, 
kilde > çalışmalarını sağlamak, sıhhat ve takatle
rini korumak maksadiyle bir zamanlar yeter bir 
kıymet olarak tesbit edilen 20 kuruş gümüş pa
ra yerine bugünkü 20 kuruşla matlup olan gıda 
kalorisini elde etmenin mümkün olamryacağı 
açıktır. Nitekim son seneler içinde bu gibi işler
de çalışan erlere verilen bu miktar para ile bir 
fayda temin olunamadığı görülerek bazı birlik
lerin komutanları bu para ile topluca gıdajnad-

• deleri tedarik etmek ve erjere yedirmek yolunu 
tutmak zaruretinde kalmışlardır ki bu da 20 
kuruşun maksadı teminden uzak olduğuna bir 
bir işarettir. .BVL vaziyeti inceleyen ve derinleşti

ren Encümenimiz, bu gündeliğin arttırılması ha
linde iş veriminin de onunla mütenasip olarak 
artacağını ve asıl. ödevinin memleket müdafaası
na hazırlanma olan erlerin bu ağır işler dolayı-
siyle bedenî kabiliyetlerinin azalmaması gerek
liğini mülâhaza ederek, Devlet Demiryolları iş
letme ve inşaatında ve harp sanayiinde çalışan 
erlere verilen gündelikleri de nazara alarak zik
redilen zaruri hallerde daime tahkimatında ça
lışan erlere de bu nispetler dairesinde enaz 40 
olmak üzere 80 kuruşa kadar gündelik verilmesi
ni ittifakla kabul etmiştir. 

Tasarının-başlığı ve birinci maddesi bu esa
sa göre değiştirilerek yazılmış olduğundan ha-. 
valesi mucibince Bütçe Encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M, S. Ko. Bş. 
Sinob 

C. K. tncedayı 
Bolu 

A. Alptoğan 
Çankırı 

Dr. A. Arkan ' 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Hatay 

E. Durukan 
Kars 

H. Durudoğan 
Siird 

B, Türkay 

Sözcü 
Ağn 

H. Tugaç 
Bursa 

A. Atlı 
Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Gazianteb 
Dr. M. Canbolat 

İsparta ' 
C. Tüzemen 
Kırklareli 
K. Doğan 
Tekirdağ 
R, Apak 

Kâtip • 
• Konya 

V. Bilgin 
Bursa 

N. Tınaz 
Erzurum 

A. Akyürek 
Gümüşane 
Ş. Erdoğan 
îstanbul 

Ş. A. ögel 
Mardin 

Dr. A.TJras 
Tokad 

8. Çelikkol 

(S . Sayısı: 110) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/402 
Karar No. 69 

11 . V . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Tahkikat işlerinde çalıştırılacak erlere verile
cek gündelik ljakkında Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanip Başbakanlığın 7 . II : 1945 ta
rihli'ye 6/322 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclijse 
sunulan kanun tasarısı Milli Savunma Komisyo
nu raporîyle birlikte Komisyonumuza verilmekle 
Millî Savunma Bakanlığının yetkili memurlariyle 
.Maliye "Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. ' 

' Genel ihtiyaca göre tahkimat işlerinde sürekli 
olarak erlerin çalıştırılması gereÜli görüldüğün
den bu işlerde çalıştırılan erlere gündelik veril
mesini ve bunun miktarını belirten ve 1937 yi-. 
lrndan beri bütçe kanunlarında tekrarlanan bir 
hükmün daimî mahiyette görülmesi sebebiyle büt
çe kanunlarından çıkarılarak daimî hükümler 
arasına konulması maksadiyle tasarının hazırlan
dığı alınan izahlardan anlaşılmıştır. 

Millî Savunma Komisyonunun hazırladığı me
tin görüşmeğe esas tutulmuş ve Hükümet tekli

finde belirtilen 20 kuruşun 40 - 80 kuruş olarak 
kabulü hakkındaki Komisyon gerekçesi Komisyo-, 
nümuzca da uygun görüldüğünden söze ilişkin 
bâzı değişikliklerle ayniyle kabul edilmiştir. 
: Kamutayın' onayına konmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T.tCoşkan 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 
Diyarbakır 

• ıR, Bekit 
Giresun 

M. Akkaya-
Istanbul 
H. Kortel 
Rize 

T, B. Balta 

Başkan, V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl. B. Alpman 

Diyarbakır 
. Ş.Uluğ 

Giresun , 
A. Sayar 
İstanbul 
H. Ülkmen 

Samsun 
M. A. Yörüker 

. Sözcü 
Tokad 

H.N.Keşmir 
i 

Çanakkale 
. S. T. Arsal 

Eskişehir 
Y. Abadan 
İsparta 

M. Karaağaç 
Manisa. 

Fs Kurdoğlu 
Yozgad 

-A. Sungur 

(S; Sayısı: 110) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tahkimat işlermde çalıştırılacak 
erlere verilecek gündelik hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gizliliği veya 
amele yokluğa gibi özel ve za
ruri hallerde tahkimat işlerin
de çalıştırıl aoak erlere 2© ku-

. ruşu geçmemek üzere gündelik 
verilebilir. .Bu gündeliklerden 
hiçbir suretle kesinti yapılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Müdafaa ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

2,11.1045 
Başb. Ad. B. 

Ş. Saraçoğlu B. Türel 
M.M. B. Da. B. 

A. B. Artunkal Hilmi Uran 
Ha. B. _ ' Ma. B, 

H. Saka N. E. Sümer 
Mf. B. Na. B. 
Yücel Sırrı Bay 
Ik. B. S. 1. M. B. 

Fuad Sirmen Dr. S. Konuk 
G. t B. Zr. B. 

Suad H. ÜrgüUü Ş. B. Hatipoğlu 
Mü. B. Ti. B. 

C. S. Siren 

MİLkf &Aywm& KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Daime tahkimatı işlerinde çalış
tırılacak erlere verilecek günde

lik hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. -— GizliMği veya 
amele yokluğu gibi öael ve za
ruri hallerde daime tahkimatı 
işlerinde, çalıştırılacak erlere, 
yaptıkları fazla iş nispetinde 
.arttırılmak üzere günde 40 - 80 
kuruş arasmda gündelik verile
bilir. Bu gündeliklerden hiçbir 
suretle kesinti yapılmaz. 

MADDE 2, — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir.. 

BÜTÇE .KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Sürekli tahkimat islerinde çahş-
tırilacak erlere'verilecek günde

lik hakkında kanun tasarısı 

MADDU 1. — Gizliliği, veya 
amele yokluğu gibi özel ve ge
rekli hallerde sürekli tahkimat 
işlerinde çalıştırılacak erlere, 
yaptıkları fazla.iş nispetinde 
arttırılmak üzere kırk kuruş
tan seksen kuruşa kadar gün
delik verilebilir. Bu gündelik
lerden hiçbir kesinti yapılmaz. 

MADDE 2.—Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Millî Savunma ve Maliye Ba
kanları yürütür. 

• • • • 
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S. Sayısı; 112 
M übadete ve tef f iz işlerin in katî tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun tasarısı ve 
Maliye, Bütçe Komisyonlariyle Adalet, Bütçe ve Maliye 

Komisyonlarından kurulmuş karma Komisyon 
raporları (1/79) 

T. a ' ' '' " " " 
Başvekâlet 15 . V',. 1943 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü . 
Sayı : 6/1610 "'• ~ " ~. ' i 

Büvuk Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1771 sayılı kanuna ek olarak Maliye Vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 14.V.1943 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunul* 
muştur, 

'Başvekil 
- i ı Ş. Saraçoğlu 

1771 sayılı kanuna ek kanun projesi ve esbabı mucibe lâyihası 

>• '. - I - , • " ; ; : H 
Kanun projesi hakkında umumî izahat 

«Mübadelei Ahali Mukavelenamesi» nin tatbiki cümlesinden olarak, Türkiye 'deki Rumlar ile 
mübadele suretiyle Yunanistan'dan ana vatana nakledilen vatandaşlara, Yunanistan'da bıraktık
ları gayrimenkul mallara mukabil Türkiye'de emval teffizine 19 . III . 1941 tarihli ve 1771 sayılı 
kanun ile nihayet verilmiş ve bunlardan istihkaklarına mukabil hiç mal almamış olanlarla noksan 
mal tefevvüz etmiş olanlara bu kanunun 3 ve 11 nci maddelerine teviikan 1, 2 veya 3 tertipli ku
ponu havi olmak üzere tasfiye vesikası verilmeğe başlanmıştır. 

Bu hükümlere göre, şimdiye kadar mübadil Türklere, verilen tasfiye vesikalarının ihtiva etti
ği meblâğ (6 533 306.98) liradır. . ^ . . . - - . . • 

Birinci tertipten kupon 1638 172.39 
İkinci » » 2 244 108,60 
Üçüncü » » 2 651025,99 

6 533 306.98 
1771;sayılı kanunun î& ncü maddesi, Türkiye'de mübadil Rumlardan metrüK: olup, 17.VI.1930 

tarihli ve 1725 sayılı kanunla tasdik edilen Ankara İtilâf namesi mucibince mülkiyeti Devlete intikal 
etmiş olan gayrimenkuUeri bu vesikaların tesviyesine karşılık tutmuştur. Yine bu kanunun 14, 15, 
16 ve 17 nci maddeleri, mübadil Rumların Türkiye'de bıraktıkları gayrimenkullerin satılarak tas
fiyesine ve tasfiye vesikalarının bu satışlarda nakit olarak kabulüne, satış hasılatının Ziraat Ban
kasında toplanmasına ve bir tertip tamamen itfa edilmedikçe diğer tertibin mahsup veya nakden 
tediye suretiyle tesviyesine geçilmemesine dairhü&iimleri ihtiva etmektedir. 

Bu hükümler uyarınca şimdiye kadar nakden veya mahsup suretiyle 1 ve 2 nci tertip kuponlar
dan (2 898 922.00) liralık kısmı itfa edilmiş bulunmaktadır. 



Ziraat Bankasındaki «Mübadil cari hesabı» nda biriken paralar ise, 30. IV. 1943 tarihli iti
bariyle (1 563 012.00) liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Yukarıki rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, şimdiye kadar mübadil Türklere veril
miş olan tasfiye vesikalarına bağlı üç kupondan henüz itfa edilmemiş olan miktar (3 634 383.00) 
liradır. 

1771 sayılı kanunun 17 nci maddesi bir evvelki tertip kupon satış bedeline mahsup veya nak
den tediye suretiyle tamamen itfa edilmedikçe mütaakıp tertibin mahsup veya tediyesine geçil-
memesini âmir bulunduğundan, kanunun meriyeti tarihi olan 28 . I I I . 1931 den bugüne kadar, 
yani 12 sene içinde ancak birinci tertibin başa baş 2 nci tertibin % 20 itibariyle, nakden ve üst 
tarafının mahsuben itfasına geçilebilmiş, 3 neü tertiplerin ne nakden ve ne de mahsup suretiyle 
itfasma başlanamamıştır. 

Aşağıda kanun projesi maddeleri hakkında verilecek izahat sırasında görüleceği üzere, bugün 
şehir ve kasaba hudutları içinde mübadil Rumlardan metruk gayrimenkul hemen kalmamış gi
bidir. Köylerdeki topraklar ise bir taraftan 2510 sayılı îskân Kanunu, diğer taraftan toprak dağı
tım mevzuatı hükümlerine göre parasız veya bedeli 20 senede tahsil edilmek üzere muhtaç çiftçilerev 

dağıtılmaktadır. 
1771 sayılı kanunun 17 nci maddesi, bir tertip tamamen itfa edilmedikçe mütaakıp tertibin 

mahsup veya nakden tediye suretiyle itfasına mâni bulunduğu cihetle, bu vaziyet karşısında bu 
üçüncü tertiplerin daha uzun bir zaman mahsubuna geçilemeyieceği anlaşılmaktadır. 

Bu sebepledir ki, tasfiye işinin uzaması neticesi olarak bir türü kıymetlenemiyen ve düşük fi
yatlarla asıl istihkak sahiplerinden mutavassıt ellere geçmekte olan bu kuponların 3523 sayılı ka
nunla gayrimübadil bonoları için yapıldığı gibi - bir kanun ile toptan tasfiyesi cihetine gidilmesi 
ve bu suretle 12 senedenberi ellerindeki kuponların ödenmesi bekliyen mübadil vatandaşların daha 
uzun seneler sürecek olan sıkıntı ve intizarlarına nihayet verilmesi muvafık görülerek bu mak
satları temin gayesiyle ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

ı ı ' • ' " '• 

Proje metni hakkında izahlar 
Birinci madde : Kanun projesinin birinci maddesi, tasfiye vesikaları kuponlarından bir ve 2 

nci tertiplerinin başabaş para ile, üçüncü tertibinin asıl istihkak sahibinin elinde bulunmasına 
veya başkasına devredilmiş olmasına göre tamamen veya kısmen para ve tahville ödenerek tasfi
yesini âmirdir. 

Umumî izahlar kısmında görülmüş olduğu üzere 1, 2 ve 3 neü teıtip kuponların bugünkü ba
kiyesi «3 638 383,00» liradır. Buna mukabil Ziraat Bankasındaki hususi hesaptaki' para miktarı 
ise «1 563 012,00» liradan ibarettir. 

Binaenaleyh, 1 ve 2 nci tertiplerin henüz ödenmemiş olan kısımları ile 3 neü tertip kuponların 
başabaş para ile ödenmesi halinde Ziraat Bankasındaki paradan başka Devletçe «2 071 371, 00» 
liralık malî bir külfet kabul etmek icabeder. 

Yukarıda «Umumî izahlar» kısmında görülmüş olduğu üzere, bu kanun projesi, senelerdenberi 
ellerinde 3 neü tertip kuponların karşılığını alamıyan ve daha senelerce beklemek ıstırarında 
bulunan «Türk Mübadillerin» mâruz bulundukları sıkıntıya son vermek gibi tamamen atıfet esa
sına müstenittir. Bu itibarla bu atıfetin, himaye edilmesi icabeden zümreye hasrı ve Devletçe 
iktiham edilecek olan külfetin de bu himaye ve terfih maksadının hudutlarını aşmaması icabeder. 

Bu maksatladır ki, maddenin (B) fıkrasında asil istihkak sahibi bulunan şahıslara ait 3 neü 
tertip kuponların bin liraya kadar olan kısmınm başabaş para ile, üstünün 3523 numaralı kanunla 
gayrimübadiller için yapıldığı gibi % 5 faizli dört sene vadeli Hazine tahvili ile yine başabaş olarak 
ödenmesi kabul, edilmiştir. 

Devir ve ciro edilmiş ve 3 neü tertip kuponlara gelince : 
Bu kuponların bugün piyasada 20 - 25 kuruş arasında tedavül etmekte olduğu; bunların 1771 

sayılı kanunun meriyet tarihi olan 28 . IH . 1931 den itibaren ilk senelerde beş - on kuruş gibi çok 

(S . Sayısı: 112) 



~3 — 
dun kıymetlerle asıl istihkak sahiplerinin ellerinden çıkarak üçüncü şahısların ellerine geçtiği an^ 
laşılmıştır. Bu itibarla; bu kısım kuponların % 50 si nispeti üzerinden Hazine tahviliyle ödenmesi 
muadelete uygun görülmüştür. 

İkinci madde : Projenin ikinci maddesine göre, çıkarılacak tahviller dört sene müddetle ve % 5 
faizli olacaktır. Bu hüküm gayrimübadillere verilmek üzere ihdas edilen tahviller için 3523 sayılı 
kanunla kabul edilmiş olan hükmün aynıdır. - _ ' _ _ ' 

Üçüncü madde : Projenin üçüncü maddesi, birinci madde hükümlerinden istifade edebilmek için 
hak sahiplerine, 6 ay içinde müracaat etmeleri ve ellerindeki vesikaları vermeleri mecburiyetini 
tahmil etmektedir. 

Bu hüküm nihai olarak tasfiye edilmek istenenişlerin yine senelerce sürüp gitmesine mâni olmak 
maksadiyle konmuştur. 

Dördüncü madde : Projenin dördüncü maddesi, beş sene içinde alınmıyan para veya tahvillerin 
Devlete kalacağına dairdir. 

Bu hüküm « Muhasebei Umumiye Kanunu » nun 93 ncü maddesine mütenazır bulunmakta olup 
yine katî tasfiye gayesinin teminine matuf bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

Beşinci madde — Projenin beşinci maddesi de üçüncü madde gereğince verilecek belgelerin han
gi merci tarafından tetkik edileceğini ve bu merciin vazife ve salâhiyetini tâyin etmektedir. Bu 
maddeye göre, ibraz edilecek belgeler, 1771 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle müteşekkil Tasfiye 
Heyetinde tetkik edilecektir. Tetkik mercii olarak Tasfiye Heyetinin gösterilmiş bulunması, bu he
yetin ötedenberi mübadil işleriyle uğraşagelmesi ve bu alanda ihtisas kazanmış bulunması düşünce
sine dayanmaktadır. 

Bu heyetin yapacağı tetkikler; bilhassa ibraz edilen belgelerin sahte, taklit, tahrifli, iptal edil
miş veya edilmesi icabeylemiş bulunanları ayırmak gibi hususlar olup bu heyetin vereceği kararlar 
tediyeye esas tutulacaktır. 

Altıncı madde : Projenin altıncı, maddesi, henüz tasfiye vesikasına bağlanmamış istihkakların yi
ne 1771 sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı heyet tarafından tetkikini ve 6 ay içinde müracaat
ta -bulunmıyanların haklarmın düşmesini âmirdir. 

Hakkın ıskatını mucip olacak 6 ay gibi kısa bir müddet tâyin edilmiş olması, yukarıda 3 ve 4 ün
cü maddeler münasebetiyle beyan edildiği gibi katî tasfiyenin biranevvel yapılması maksadına müs
tenittir. '.')"• î ~1 

Yedinci madde • Bu kanun projesinin şevkini icabettiren esaslı maksatlardan biri de, mübadil, 
teffiz ve tahsis işlerinin nihaî olarak tasfiyesi bulunduğu cihetle 1331 sayılı kanunun meriyeti tarihi 
olan 30 . V .1928 denberi uzayıp gelen ve bir taraftan idare mercilerini, mahkemeleri işgal, diğer ta
raftan tefevvüz edilen malların müktesep bir hak halini almasına mâni bulunan ihtilâfları katî ola
rak ortadan kaldırmak için 7 nci madde, yukarıdaki maddelerde Devlet lehine konmuş olan müd
detlere mütenazır olarak 6 aylık bir müruruzaman müddeti kabul edilmiştir. 

Bu maddede sözü geçen 1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin ihtiva ettiği hüküm aynen 
şöyledir : 

«Mütefevvizlerin uhdelerinde bulunduğunu ba taahhütname beyan eyledikleri emval o miktar
da olmadığı veyahut aslen uhdelerinde emvali gayrimenkule bulunmadığı beş sene zarfında tanak-
kuk- edenlerin istihkaklarından fazla miktarı emvali sairesinden ve vefatı halinde veresesinden ve 
varsa kefillerinden istirdat ve Dahiliye Vekâletinin işariyle tapuları iptal olunacağı gibi bunlar 
hakkında 16 . IV . 1340 tarih ve 488 numaralı kanunun 4 ncü maddesi ahkâmı tatbik olunur.» 

Sekizinci madde : Projenin sekizinci maddesi, 1771 saydı kanunun 13 ncü maddesiyle, mübadil 
kuponlarının tesviyesine tahsis kılman mübadil Kumlardan metruk mallar ile Ziraat Bankasında 
toplanan paraların ve muhtaç köylüye yapılan tevziden doğan borçlandırma bedellerinin Devlete 
geçmesini âmirdir. 

Bu kanun projesiyle 1771 sayılı kanun ile Devlete tahmil edilmiş olan mükellefiyetin para ve 
tahvil ile edası temin olunmuş bulunduğuna göre bu mükellefiyetin karşılığı olan emvalin de Devlete 
intikali tabiidir. 

(S, SayjsiiX12X 



t)okuzuneu madde; : Projenin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası, 8 nci madde gereğince Dev
lete geçecek paraların, bir taraftan varidat bütçesine irat, diğer taraftan taallûk' ettiği malî' 
yılın Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde açılacak-hususi'bir fasla tahsisat 
kaydedileceğine dairdir. 

Maddenin birinei fıkrası, mübadil hesabı carisinde meveut paranın bütçeye ne şekilde kaydedi
leceğini göstermesi itibariyle izahtan vareste görülmüştür. 

Maddenin 2 nci fıkrası da, bu tertipten alınacak- memur ve müstahdem kadrol arının İcra Ve
killeri Heyetince tasdik edileceğini âmirdir: 

Mübadil hesabı carisi bakiyesi tamamen Hazineye intikal ettiğine göre, bu hesaptan kullanıl
makta olan kadroların da bundan sonra istihdamı' zaruri bulunmuş ve bu maksatla maddeye bu fıkra, 
konmuştur.' 

On vö on birinci maddeler : Projenin oh ve on birinci maddeleri, kahtintin yürürlüğe gireceği 
tarihe ve kanun hükümlerini yürütmeğe Maliye Vekilinin memur edildiğine-mütedair olup izah
tan varestedir, 

MaHyfi Komisyemu raporu 

, TiBvM.-Mi.. 
Maliye Komisyonu 2 i VII >, 1943 

EsasNo. 1/7.9. 
Kaar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi 
ve intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek ola
rak Maliye Vekâletince hazırlanan kanun pro
jesi Maliye Vekâleti Millî Emlâk Müdürünün 
huzuriyle Eneümenimizce müzakere edildi. 

Uzayıp gitmesinde mahzurlar mülâhaza edi
len mübadele ve teffiz işelerini tasfiye etmek ve 
katı surette intaç etmek gayesi dahi 1931 yı
lında hâkim olmuş ve bu maksatla o tarihte 1771 
Sayılı kanun neşredilmiştir. 

Bü kanunun esas hükümleri şunlardır; 
1. Kanunun neşri tarihinden itibaren tef

fiz muamelesine son verilmesi;' 
2. Mübadil Türklerden istihkaklarını henüz 

kısmen veya tamamen almamış olanlara alacak
ları miktarmca üç tertip üzerine tanzim edile
cek tasfiye vesikaları verilmesi; 

3. Rumlardan metruk olup Hazineye inti
kal edecek olan gayrimenkullerin satış bedel
lerinin bu tasfiye vesikalarının itfasına kar
gılık tutulması; 

Bu kanun gereğince üç tertipte olmak üzere 
şimdiye kadar 6 533 306 liralık tasfiye vesikası 
verilmiş ve yine bugüne kadar nakden veya 
jûâhsıtp suretiyle birinci ve ikinci tertip kupon

lardan 2 898 922 liralık kısmı itfa edilmiştir. 
Ziraat Bankasındaki «Mübadil cari hesabı» nda 
ise Rumlardan metruk gayrimenkullerin satışın
dan 30 . IV . 1943 tarihinde 1 563 012 lira birik
miş bulunmaktadır. 

Ancak 1771 sayılı kanunun 17 nci maddesin
de bir evvelki tertip itfa edilmedikçe mütaakıp 
tertibin mahsup veya tediyesine geçilemiyeceği 
yazılı olduğundan Ziraat bankasında hâleri mev
cut para ile ikinci tertibin itfası mümkin ola
caksa da bu paradan üçüncü tertip kuponların 
itfasına bir miktar ayrılamıyacağj gibi şehir ve 
kasaba hudutları dahilînde Rumlardan metruk 
gayrimenkul hemen kalmamış olduğuna ve köy
lerdeki topralşlar ise bir taraftan iskân, Kanunu 
ile diğer taraftan toprak 'dağıtımı, hakkmdaki 
hükümlere göre parasız veya bedelleri yirmi 
senede tahsil edilmek üzere mUhtaç çiftçilere da
ğıtılmakta bulunmasına göre, 1771' sayılı ka
nunun neşrinden on iki sene geçmiş olmasına 
rağmen, üçüncü tertibin itfası için daha bir 
çok senelerin geçmesine intizarın zaruri ola
cağı ve elde kalan emlâk bedellerinin tasjfiye ve
sikalarını tam olarak karşriayacâğinm da meş
kûk bulunduğu yapılan" iticeiemfîer. sonunda. 
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Anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh Hükümetin mucip sebepler lâ

yihasında zikredildiği gibi: 
1. Mübadil, teffiz ve tahsis işlerinin nihai 

olarak intaç edilmemesinden doğan idarî ve hu-
huki mahzurların ortadan kaldırılmasını; 

2. Tasfiye işinin uzaması neticesi düşük'fi
yatlarla mutavassıt ellere geşınekte olan bu ,ku-, 
pönların, 3523 sayılı kanunla ga^çünüba4il bg-
noları iejn yapıldığı gibi, toptan,tasfiyesini; 

3. Bu, suretle 12 senedenberi ellerindeki ku
ponların ödenmesini bekliyen mübadil vatan
daşların daha uzun seneler sürecek ıstıraplarına 
son verilmesini; 

Hedef tutan ve tasfiyenin uzamasından ve 
mübadil vatandaşların zaruretlerinden istifade 
ederek kıymetlerinin yüzde on beşi, yüzde onu 
ve hattâ yüzde beşi gibi gayet düşük fiyatlarla 
bu. kuponları elde etmiş olan mutavassıtlara hak 
ve muadelet hislerini rencide edecek fazla te-
diy'atta bulunmamak esasını derpiş eylemiş bu
lunan böyle bir kanunun tedvinini Encümeni
miz zaınanında ve yerinde ' alınmış bir tedbir 
olarak karşılamış ve maddelerde yapılan bazı 
değişikliklerle Hükümet lâyihasını kabul eyle
miştir. , < ; . ' . • 

Maddelerde yapılan, değişlikler; 
Hükümet teklifinin birinci ma^esinin, (A) 

fıkrasına göre asıl istihkak, sahiplerinin; elle
rinde ,s olsun .veya deyir ve temlik f edilmiş bulun
sun. Bir ve ikinci tertip lropon^rın başabaş, 
para ile ve (E) fıkrasında ise,asıl istüıkak,sa
hiplerinin . ellerinde, bulunnııyan, üçüncü .tertip 
kuponların % 50 itibariyle ve Hazine bonqşiyle 
ödeneceği yazılıdır. 

Encümenimiz birinci ve ikinç^ tertip, kupon-;. 
ların tediyesi hususunda,; ası} istihkak ş sahipleri 
ile bu kuponları ucuz bedelle ele geçirmiş 

olan. möt&rassrtları -müsavi tutan hükmü, ka
nunun şevki sebebiyle ve mutavassıtlar elinde 
bulunan üçüncü tertip kuponların- % 50 itibariy
le ödenmesini de bu kuponların alım satım pi
yasasına uygun görmemiştir. Binaenaleyh, asıl 
istihkak sahiplerinin ellerinde bulunan ilk iki 
tertibin başabaş para ile üçüncü tertibin ise Ha
zin^ bpnpsu ile tediyesi esası kabul edilmiştir. 

Deyir ve temlik;edilenlere gelince; bunlar
dan:; 

Â). Birinci tertipten olanların başabaş ve 
fakat Hazine bonosiyle; 

B) ikinci tertipten olanların % 85 i itiba
riyle ve Hazine bonosuyla; 

O),, Üç^çü tertipten olanların ise % 30 iti-
.bariyle .ve Hazine bonosiyle ödenmesini muvafık 
gördüğünden maddeyi bu maksada göre tadil ey: 
lemijşiir, ,<tj 

Üçüncü maddeye (Kuponları) kelimesinden 
evvet (Tasfiye vesikalarına bağlı) ibaresi ilâvö 
edilmiştir. 

Be§i»0İ maddenin (Para ve tahvil ile) keli
meleriyle başlıyan ikinci fıkrası tayyedilmiş ve 
yine,, bu .madenin birinci ve üçüncü fıkraların
da metinde görülecek olan ibare değişiklikleri 
yapılmıştır* 

Hayaîşşimucibince Bütçe Encümenine tevdi 
ediİmek;. üz^re lâyiha Yüksek. Reisliğe saygı ile 
sunulur. 
Maliye K^ Başkanı Sözcü Kâtip 

İstanbul Aydm Tokad 
Âş. Bayındır r A. Menderes G. Kovalı 
AlypnK^ Ankara Antalya 

1.-J5ff BfAtm%&g\v> M» Aksoley II. T. Dağltoğlu 
BUT4»& Kastamonu Kayseri 

Ş. Esmeri H, Çelen Ö.Taşçıoğlu 
Ri?ö Uria Van 

T. B, Balta M. E. Tekeli t Arvas 
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Bütçe Komisyonu raporu 

' T. B.M.M. • •' • -t ' 
Bütçe Komisyonu, 15 . VII . 1943 

Esas No. 1/79 ;
 ! 

Karar No. 73 
Yüksek Keisliğe 

Maliye Vekilliğince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 14 . V . 1943 tarihli toplantısında ve
rilen karar üzerine Yüksek Meclise âuzedilerek 
tetkiki Encümenimize de havale buyrttlmuş 
olan 1771 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
mucip sebepleriyle Maliye Encümeni mazbatassı 
Maliye Vekili Elâzığ Mebusu Fuad Ağralı hazır 
bulunduğu halde okundu ve kanunun umumî 
heyeti üzerinde uzun konuşmalar oldu. 

1771 sayılı kanun hükümlerine göre ve
rilmiş bulunan tasfiye vesikalarının yekunu 
6 533 306,98 liraya baliğ olduğu ve bu vesikala
ra merbut kuponların aşağıdaki tertiplerden te
rekküp ettikleri anlaşıldı: 

Birinci tertip 1 638 172,39 
ikinci » 2 244 108,60 
Üçüncü > 2 651 025,99 

Yekûn 6 533 306,98 
Maliye Vekili tarafından verilen izahata na

zaran bunlardan birinci tertibe dâhil olanların 
tediyesine 10 sene evvel ve ikinci ter
tibe dâhil olanların da 7 sene evvel 
başlanmış olmalarına rağmen birinci ter
tipten yuvarlak rakam 430 bin» ikin
ci tertipten beş yüz elli üç bin liralık kısmı için 
müracaat vâki olmadığı ve üçüncü tertip tedi-
yatına ise henüz başlanmadığı ve şimdice kadar 
vâki tediyeler yekûnununun ise 2 898 922 lirayı 
bulduğu ve Maliye Encümeninin ise istihkak sa
hiplerinin elinde bulunmıyan ve devir ve tem
lik edilmiş olan birinci tertipten kalan bakiye
nin başabaş Hazine tahvili ile, ikinci tertipten 
bakiye kalan kuponların % nispetinde keza 
Kazine: tahvili ile ödenmesi lâzımgeîeceği, üçün
cü tertip kuponlara gelince: Bunlardan âhara 
devir ve temlik edilmiş olanlara mazbatada der-
meyan edilen sebeplerle % 30 nispetinde ve istih
kak sahiplerinin ellerinde bulunanlara başabaş 
tahvil itası kanaatine vardıkları göriilmüştür. 

Encümenimiz evvelemirde, devir ve temlik 
edilmiş olan kuponların alıcıları tarafından Ha

zine itibarı ve istihkak sehipleri aleyhine tahrik 
edilmiş devir ve temlik vaziyetleri hakkındaki 
Maliye; Encümeni mazbatasında muharrer se
beplere ilâveten verilen izahatı inceliyerek ten
zilât ile ödemeyi, mevzuun arzettiği hususiyet
lere rağmen hukuk kaideleri ve Hazine itibarı 
bakımlarından uygun görmemiş ve prensip iti
bariyle başabaş karşılama lüzum ve esasına ek
seriyetle karar vermiştir. 

Şu kadar ki, bu kuponların 1771 sayılı, kanun 
hükümleri dairesinde tediye bakanımdan tâbi 
tutuldukları şart ve vaziyetleri, devir ve temlik 
edilmiş olanların Hazine itibarı aleyhine istis
mar etmek arzusu gütmüş olmalarını nazara ala
rak tediyatın tertip sırası takibi suretiyle ge
cikecek-müddetleri de telâfi ve karşılıklarını 
temin işin mütenazır ve vadeli tediye muamele
lerine tâbi tutulmalarını muhik görmüştür. 

Bundan sonra kanun maddelerinin tetkikına 
geçilerek Maliye Encümeni teklifi müzakereye 
esas tutulmak suretiyle : (1) nci madde ilişik 
şekilde ve (2) nci madde ile mezcedilmek sure
tiyle yeniden kaleme alınmış ve böylece (2) 
nci madde tayyedilmiştir. 

(3) ncü, (4) ncü ve (5) nci maddeler bazı 
ilâve ve tadillerle keza ilişik şekilde kabul olun
muştur. 

Hükümetçe verilen izahlara göre kuponların 
piyasada taklitleri, sahteleri, muharref veya 
1771 sayılı kanun hükümlerine göre keenlemye-
kün addedilmeleri gerekenlerin bulunduğu anla
şılmaktadır. 

Bunlar hakkında vaziyetlerine ve ibraz şekil 
lerine nazaran Türk Ceza Kanununun hükümle
ri dahilinde takibat icrası, ve binnetice eshabı-
na tekrar iade edilmemeleri de tabii olmakla 
beraber bunlar üzerinde nakden veya tahvil ita
sı suretiyle tediyat yapılamıyacağı tasrih edil
miş ve Maliye Encümeni ve Hükümet metinle
rinin son kısmındaki hükümler tabiî ve umumî 
hükümler icabı görülerek tayyolunmuştür. 

(6) ve (7) nci maddeler tasfiyeyi uzatacak 
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mahiyette görüldüğünden, Encümenimizce mu
vafık görülmiyerek kaldırılmıştır. 

(8) ilâ (11) nci maddeler, (9 ve 11 nci mad
dedeki ufak tadillerle) aynen kabul edilmiştir. 

Müstaeelen müzakere dileğiyle Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Çorum Bitlis İstanbul 
/ . Eker B. Osma F. öymen 

Antalya 
İV. E ̂  Sümer 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

istanbul 
Î..H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Aydın 
Gl. B. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 

Konya 
Dr. S. Irmak 

Yozgad 
A. Sungur 

Balıkesir 
S. örgeevren 
Diyarbakır 

B. Bekit 
İstanbul 

H.Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Zonguldak 

H. A. Kuyucak 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/79 
Karar No. 10 

22 . 7 . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Mübadele, teffiz ve tahsis işlerinin nihai ola
rak intaç edilmemesinden doğan idarî ve hukukî 
mahzurları ortadan kaldırmak ve tasfiye işinin 
uzaması yüzünden düşük fiyatlarla mutavassıt 
ellere geçmekte olan kuponları biranevvel tasfiye 
ederek 13 senedenberi bunların ödenmesini .bek-
liyen mübadil yurtdasları daha uzun seneler 
intizar ve sıkıntıda bırakmamak ve bunlara bir 
atıfette bulunmak maksadiyle 1771 sayılı kanuna 
ek olarak Hükümetçe teklif edilimiş olan kanun 
lâyihasını teklif ve müzakere etmiş olan Encüme
nimiz tetkikleri neticesini 15 . VII . 1943 tarihli 
mazbata ile arzeylemişti. 

Bahsi geçen mazbatamızda izah edildiği gi
bi lâyihanın tanzim ve Yüksek Meclise şevki
ni icabettıren sebepler yerinde görülmüş ancak 
bu kuponlardan istihkak sahiplerinin * elinde 
olmayıp devir ve temlik edilmiş bulunanların Hü
kümet teklifinde olduğu gibi yüzde elli de
ğil, yüzd otuz itibariyle ödenmesi muvafık gö
rülmüştü. Buna sebep ise mübadil yurtdaşlarm 
zaruretlerinden faydalanarak kıymetlerinin yüz
de on beş've hattâ yüzde beş gibi gayet düşük 
fiyatlarla bu kuponları elde etmiş bulunan mu
tavassıtlara da bu atıfetin teşmiline mahal bu
lunmadığı mülâhazası idi. 

Bu lâyihanın Bütçe Encümeninde esaslı su
rette değiştirildiği ve aşağıda arzolunacak se
beplere binaen Bütçe Encümeninin bu husustaki 

noktai nazarına Encümenimizce iştirak edile-
miyeceği görülerek bir kerre daha tetkik edil
mek üzere lâyihanın Encümenimize tevdii Umu
mî Heyete arz ye teklif olunmuştu. 

Bu teklifin kabulü üzerine Encümenimize 
verilmiş olan lâyiha ile Bütçe Encümeni maz
batası Maliye Vekâleti Millî Emlâk Umum Mü
dürü huzuriyle tekrar tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bütçe Encümeni mazbatasında anlaşıldığına 
göre, bu Encümence yapılan değişikliğin asıl 
sebebi, kuponlardan istihkak sahibi elinde bu-
lunmıyanlann yüzde otuz itibariyle ve tenzilât
la ödenmesinin hukuk kaideleri ve Hazine iti
bari bakımlarından uygun görülemiyeceği 
prensip itibariyle bunların 
icap edeceği mütalâasıdır. 
sayılı kanunla kuponların 
Hazinece- taahhüt edilmiş 
dayanmak lâzımgelir; aksi takdirde Maliye En
cümeninin kabul ettiği yüzde 30 itibariyle te
diye esasmda Bütçe Encümeninin bahseylediği 
gibi hukuk kaideleri, ve Hazine itibarı bakımla
rından bir uygunsuzluk olduğunu iddiaya yer 
kalmaz. 

Halbuki Encümenimizin bu husustaki görüş 
ve mütalâası, 1771 sayılı kanunla derpiş edilen 
tasfiyede kabul edilen esasm, mübadil Türklerin 
istihkaklarının üç tertip üzere çıkarılacak bono-

ve 
başabaş ödenmesi 

Bu mütalâa, 1771 
3aşabaş tediyesinin 

bulunduğu esasına 
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larla tesbit ve Rumlardan^meti'uk g^pfifenenkul-
lejân ^İslarından; peyderpey *> elde i l e c e k l i 
ralarla bu «bonoların t|$f^ yani muayyen is-
tih^afejarm yine' muayyen olan gay^imeiikuUe-
rin 'şamarından Msü olacak tpa^aJardan 
Ödenmesi ^merkezindedir. O kadar ki; mezkûr 
kanunun 17 nci maddesinde (Karşılık.gayrimen
kul mal kalmadığı ye Ziraat Bank^aı^da mü
terakim meblâğ bukapuşa göre tediyesi janes-
ı^t kupor^arın tamamen itfasına kâl^elmftdiği 
takdirde sıra dahilinde kalan son tertibe ait 
kuponlara rağmen nakit tevziatı yapılır) denil
mektedir. Şu hale göre kuponların başabaş te
diyesi ancak karşılık tutulan gayrjJLnıenknUer 
bedellerinin bu tediyelere yetmesi şartına "bağ
lıdır. 

B&na mukabil şayet Bütçe Encümeninin yüz
de yüz tediye yapılması hususunda ileri sürdü
ğü esasın kabul edilmesi ve gayrimenkuller sa
tış bedellerinin ise bu tediyelere kâfi gelmemesi 
halinde, eksik kalan miktarların Hazinece Öden
mesi icâbederektir-M, bu ciheti 1771 «ayılı kanan
la ^fjşânülmüş olan tasfiyenin esasına ;aykı-
üidir. 

1771 sayılı kanunun neşrinden on üç sene 
geçtiği halde bu kanun mucibince satılan gayri
menkul bedellerinin üçüncü tertip kuponların 
tediyesine? ballanmağı mümkün kılacak ımktâara 
yarmiamış olması ve hâlen elde kyaii-gayrâmeiı-
kuller satılsa dahi hâsıl olacak paranınnlmna 
kiîaytet etmiyeeöği kuvvetle muhtemel bulun
ması ve bu tasfiye işinin daha senelence uzayıp 

gideceği hssuslaırı Eneümenimizce gozönünde 
tutularak esasen ; yüzde < beş, ilâ; yüzde on beş 
gibi 'düşük fiyatlarla bu bonoları elde etmiş 
crlşn inutavassıtlara yüzde otuz itibariyle ve 
Hazine bonosiyle tediyatta bulunulmasında ma-
delet ̂ hislerini rencide edecek ve hukuk kâide-
leriyle Hazine itibarının mahfuz bulundurmak 
mü^azasına aykırı: düşecek bir, cihet* görüleme
m i ş ^ 

^iimenaleyh asıljistihkak sahiplerinin ala
caklarının yüzde yüz ödenmesini temin eden ve 
zaruretlerinin daha fazla uzamasına meydan 
vermiyen diğer taraftan ise nezaman ve yüzde 
kaç n^apet-ile ödenecekleri belli olmadığından 
dolayı ucuz bedelle elde ettikleri bonolara kar
şı mutavassıtlara da ödenme nispet ve zamanı 
muayyeniyet iktisap etmiş sağlam bir tasfiye 
şekli bahşetmiş ve Hazineyi de zarardan koru
muş olmak gibi esasları tahakkuk ettirecek su
rette Maliye Eneümenimizce hazırlanan metnin 
Büyük Meclisçe müzakereye esas ittihazı dileğiy
le bu mazbatamız Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. K. Baş. Sözcü Kâtip 
istanbul Aydın Ankara 

A. bayındır A.Menderes M. Aksoley 
Au-talya Antalya Burdur 

ft. T,. D&ğlıoğlu Dr. Ğ. Kahraman Ş. Engineri 
Kastamonu Malatya Tekirdağ 
,ffiQeUn M. N. Zabcı E. Ataç 

Tokad TJrfa Zonguldak 
C.iKovdh E. Tekeli Y. Z.özençi 

İ&.&sym:m) 



Adalet, Bütçe ve Maliye Komisyonlarından kurulmuş Karma Komisyon rapooru 

T.B.M.M. 
Karma Komisyon , 11 . V . 1945 
Esas No. İ/79 ' , 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

Mübadele ve tefviz işlerinin katî tasfiye ve 
intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı, Bütçe ve Maliye Komisyonlarının ha
zırladıkları metinlerle birlikte Kamutayın 26.1. 
1944 tarihli toplantısında verilen karar üzeri
ne Adalet, Bütçe ve Maliye Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona havale buyurulmuş-
tu. Karma Komisyonca ayrılan 15 kişilik Tâli 
bir Komisyon tarafından önce incelendikten son
ra hazırlanan tasarı üzerinde Maliye Bakanı ha
zır olduğu halde yapılan görüşme ve konuşma
lar sonunda varılan neticeleri aşağıda arzediyo-
ruz: 

Hükümetin gerekçesinde bildirildiği üzere 
1771 numaralı kanunun hükümleri bakımından 
ödeme ve takas muamelesine 12 senedenberi hâ
lâ, sıra gelmiyen ve bu yüzden bir türlü krymet-
lenemiyerek çok düşük fiyatlarla el değiştiren 
3 ncü tertip tasfiye vesikalarmın asıl sahipleri
ni bir taraftan uzun beklemelerin sıkıntı ve ıs
tırabından kurtarmak ve diğer taraftan da sırf 
bir atıfet eseri olarak gerekli görülen himaye
nin maksadı aşıp ne istismarcılara bir menfaat 
ve ne de Hazineye bir külfet halini almamasını 
gözönünde bulundurmak, huzurunuza sunulan 
bu ek kanun tasarısının dayandığı başlıca iki 
esaslı noktadır. 

öteyandan, 1771 sayılı kanun gereğince mü
badillere verilen 3 tertipli kuponları havi tas
fiye vesikalarının ödenmesine karşılık tutulan 
gayrimenkullerin gerçek miktar ve kıymetleri
nin tesbit edilmemiş olması ve bu gayrimenkul-
lere aynı zamanda hususi idarelerin vergi ala-
cafclariyle Hazinenin Evkaf İdaresine ödediği 
taviz bedellerinden doğan alacağı ve bir de 791 
sayılı kanunun katî tasfiyede nazara alınacağı
nı bildirdiği bazı ilamlı alacaklar gibi bir takım 
alacak ve hakların taallûk etmekte bulunması 
yüzünden ortada karşılıkların tamamı tesbit 
edilip paraya çevrilmeden evvel alacaklılar ara-
smda kesin ve belirtili bir hesaba dayanan bir 
garame ve tediye nispeti belirtmeğe imkân olma

dığı görülmüştür. 
Alacaklılar arasmda böyle gerçek bir garama 

ve tediye nispeti tâyin edilebilmek için bahis 
mevzuu gayrimenkullerin birer birer tesbit ve 
kıymetlerinin takdiri ile paraya çevrilmelerine 
başvurulmak halinde ise istihkak sahiplerinin 
daha uzun seneler beklemeleri zaruri olacağı gi
bi bu işin gerektireceği yüklü giderlerin de kar
şılık tutarını mühim bir nispette eriteceği düşü
nülünce şimdiden peşin para ile bu alacakların 
adalete mümkün olduğu kadar en yakın bir ölçü 
ile tâyin edilecek nispetler üzerinden ödenmesi 
yolunun alacaklılar hesabına da daha çok uygun 
ve menfaatti olacağı aşikârdır. 

İşte bütün bu yukarıda belirttiğimiz esaslı 
noktalar ve hususlar etraflı bir surette incelen
dikten sonra gayrimübadil bonolarının katî tas
fiyesi hakkındaki 3523 sayılı kanunun da verdiği 
misal ile tasfiye kuponlarının devir ve temlikin-
deki en yukarı ve en aşağı tedavül kıymetleri ve 
temlik tarzları, birinci ve ikinci tertip kuponla
rın elde kalanlariyle geçmişteki tediye nispet ve 
şekilleri ve istihkaklarından en az üçte ikisini 
mal olarak almış olan üçüncü tertip tasfiye ku
ponu sahiplerinin bu vaziyetleri hep ayrı nazara 
alınarak maksat dışında ne Hazineye külfet ve ne 
de istismarcılara menfaat gözetmeyen bir hima
ye prensipinin isterlerine göre birinci maddede 
yazılı olan tediye nispetleri tespit edilmiştir. Bu 
nispetleri biraz daha indirmekte ayrıca bir unsur 
olarak gözetilen para ile bir. defada ödeme esası 
aynı zamanda işi katî tasfiyeye bağlayıp bitir
mek bakımından yeğli görülmüştür. 

Birinci maddenin tespit edilen şekline naza
ran lüzumu kalmadığı için çıkarılan tasarıdaki 
ikinci madde yerine Maliye Komisyonunun üçün
cü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Sıra bakımından tasarının beşinci maddesi 
üçüncü maddenin yerine almarak bazı değişik
liklerle Bütçe Komisyonunun metni kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddede yazılı komisyonların yapa-
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cakları incelemeler esnasında zamanaşımı yürü-
miyeceğine ve zaman aşımlarının tebliğ tarihle
rinden işlemeye' başlryacağına dair dördüncü 
maddeye gerekli ilâveler yapılmıştır. 

Tasannm 6 ncı maddesi Maliye Komisyonun-
ca kabul ve Bütçe Komisyonunca çıkarılmıştı. 
Mezkûr maddeki hükümlerin hedef tuttuğu fay
dalar üstün ve uygun görülmiyerek tasarıdaki 
bu maddenin kaldırılması çoklukla kararlaştırıl
mıştır. 

Tasannm 7 nci maddesi 5 nci madde olarak 
ve maksada göre açıklandırılarak oyların çoklu
ğu yazılı olan şekilde kabul edilmiştir. 

Altıncı madde; üç fıkra olarak yazılmıştır. 
Birinci fıkra tasannm 8 nci maddesindeki hü
kümleri ihtiva eylemektedir. 2 ve 3 ncü fıkralar 
Kamutay tarafından kabul edilip Komisyonu
muzca verilen önergedeki teklif veçhile 791 nu-
malı kanun gereğince katî tasfiyede nazara alı
nacağı bildirilen mübadil rumlardaki ilamlı ala-
caklann ödeme şekillerini göstermektedir. Bu 
alacakların mahiyetleri bakımından 791 numara
lı kanundaki tefrikler gözönünde bulundurularak 
gerek yeter karşılık ve gerek Hazineye külfet 
yüklememek gibi yukanda belirttiğimiz aynı mü
lâhazalarla ödeme şekilleri maddede yazılı oldu
ğu gibi belirtilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi 7 nci madde olarak 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Bu ek kanunla tasfiye işleri tamamiyle sona 
erdirilmekte olduğundan hükümleri kalmıyan 
kanunlann ilgasını gösteren 88 nci madde ile 9 
ve 10 ncu maddeler yazılı olduklan üzere kabul 
edilmişlerdir. 

Kamutaym tetkiklerine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Karma Komisyon 

Başkanı 
Kastamonu 
T. Coşkan 
Ankara 

M. Aksoley 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Denizli 

H. Günver 
Diyarbakır 

Ş.Uluğ 
Giresun 

M. Akkaya 

Bu rapor Sözcüsü 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
Antalya 
N. Aksoy 

Burdur 
Ş. Engineri 
Denizli 

İV. Küçüka 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Hatay 

B. 8. Kunt 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Çanakkale 
8. T. Arsal 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Eskişehir 

Y. Abadan 
Hatay 

H. Selçuk 

tsparta 
M. Karaağaç 

îstanbul 
A. Bayındır 

> Kastamonu 
A. Binkaya 

Kayseri 
R. özsoy 

Kocaeli 

istanbul 
H. Kortel 

îzmir 
E. Oran 

Kastamonu 
H. Çelen 
Kayseri 

G. Tüzel 

Altıncı maddeye ınuahilifim 
8. Yargı 

Malatya 
Dr. C. Özelçi 

Malatya 
M. .N. Zahcı 

îstanbul 
H. Ülkmen 

îzmir 
Ş. Adalan 

Kayseri 
Ö. Tasçıoğlu 

Kocaeli 
8. Artel 
Konya 

II. Karagülle 

Mardin 
R. Erten 

Manisa Manisa Rize 
F. Kurdoğlu F. Uslu T. B. Balta 

Samsun Seyhan Sinob 
M. A. Yörüker K. Çelik C. Ata/y 

Tekirdağ . Tokad Tokad 
E. Ataç II. N. Keşmir C. Kovalı 

Trabzon 
1) istihkak sahipleri elinde bulunan 

kuponlarla kanununa müsteniden devir ve 
temlik edilmiş kuponlara farklı tediyede bu
lunulmasını doğru bulmuyorum. 

2) Bu tediyat için elde mevcut paraya 
ve bu kuponların rayicine ve bu kanunun bir 
tasfiye kanunu olduğuna nazaran 2 nci ve 
3 ncü tertiplerden istihkak sahipleri elinde 
bulunan kuponlara tediye edilecek yüzde nis
peti yüksektir. Bu nispetin devir ve temlik 
edilmiş kuponlara verilen yüzde nispetine in
dirilmesine taraftarım. 

M. 8. Anamur 
Urfa Urfa Tozgad 

K. Berker M. E. Tekeli 8. t çöz 
Zonguldak 
E. Erişirgü 

Mübadillerin tasfiye vesikalarına bağlı ku
ponların 1771 sayılı kanun gereğince öden
mesi taahhüt edilmiş ve birinci tertibe dâhil 
kuponlann tediyesine başlandığı tarihten iti
baren dört yüz küsur bin lira tutarmda kalan 
kuponlar için müracaat vâki olmamış, bunla
rın herhangi bir surette kaybedilmiş olması 
kanaatiyle ikinci tertibin ödenmesine başlan
mıştır. Bu tertipten kalan beş yüz küsur bin 
lira tutarındaki miktardan da ancak 2, 3 yüz 
bin liralık kupon sahbinin müracaat etmesi 
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muhtemel bulunmuştur. Şu halde bu tertip
lerin hesaplarını kapatmak için belli süreli bir 
ilân yapılacak müracaatı kesin surette niha
yete erdirmek ve üçüncü tertibe dâhil kupon
ların ödenmesine geçmek adı geçen kanun ica
bıdır. 

Kuponların Ziraat Bankasında biriken karşı
lığında bu tertibe kalacak miktar ödenmesi lâ
zım gelen kupon bedellerine yetişmediği tak
dirde yine o kanun hükmünce garameten tevzi 
nispetinde yapılacak tenzilâtla ödenecektir. Bi
rincil ikinci tertipler için olduğu gibi bu üçün
cü tertip için de artık tahsil edilemeyen kar
şılık tahakkukatının tahsiline intizar edilme
den belli bir müracaat süresi ilânı lâzımgeldiği 
gibi tahsil edilmediği anlaşılan tahsisat bünye
sinin ve Devlet uhdesinde kalan gayrimenkul-
lerin Hazineye intikali ve icap eden tasfiye 
işleminin ikmali için bir salâhiyeti kanuni tek
lif etmek alacaklıların kanuni haklanın ve Ha
zinenin itibarını muhafaza bakımından en doğ
ru hal şekli olduğuna kaniim. Çünki: 

Birinci tertip için artık ödenecek kupon 
ibraz edilmemiş, ikinci tertip için de kalan 
beş yüz küsur bin liralık bakiyenin ancak ya
rısı kadarına müracaat vukuu muhtemel bu
lunmuştur. Şu halde birinci ve ikinci tertip
lerde karşılığı kifayet eden ve Devletçe yüzde 
yüz tediyesi taahhüt edilen kuponarm bedel
lerine yüzde elli, yüzde seksen ve yüzde kırk 
nispetlerinde ödenmesinin ve üçüncü tertibe 
kalan karşılık, miktarı ne olursa olsun yetiş
mediği takdirde garameten tevzi esası yine o 
kanuna göre kabul edilmiş olduğundan hariçte 
müstahakı kalmamış olan birinci tertibe dâhil 
kuponların ve ikinci tertibe dâhil kuponlarrın 
da pek cüzi kalmış olan miktarlarının iskon-
toya tâbi tutulmasının haksız ve yanlış bir 
yol ve usul olacağında şüphe yoktur. Binaen
aleyh, arzettiğim esaslara göre Hükümetçe bir 

kanun tasarısı getirilinceye kadar bu tasan-
nın müzakeresinin tehiri lüzumunu Kamutayın 
Yüksek takdirlerine arzetmeği vazife saydım. 

Çorum Milletvekili 
î. Eker 

İstihkak sahiplerinin ellerinde bulunan 
kuponların başabaş ödenmesini mümkün gör-
düğüm için 1771 sayılı kanun ile teyid edilmiş 
olan mübadil haklarının kısmen dahi iptal 
edilmesine muhalifim. 

Komisyonda maliye temsilcilerinin açıkla
malarına göre bugün dağıtılmamış ve satılma
mış metrukatm şehir ve kasabalardaki arsalar 
ve resmî işler için istimlâk edilen binalar ha
riç olduğu halde altı yedi milyon lira kıyme
tinde olduğu ve satılıp taksite bağlanmış gay
rimenkul bedellerinin de (750) bin tuttuğu 
anlaşılmıştır. Bu karşılıklar ile bahis mev
zuu hakların ödenebileceği söz getirmez. 

Kaldı ki adı geçen temsilciler birinci ve 
ikinci tertip kuponlardan dörder yüz bin lira
dan fazlasının on seneyi geçen bir zamandan-
beri aranmadığmı ve bundan sonra aranma-
masınm galip bir ihtimal olduğunu söylemiş
lerdir. Bu hale göre aranmayan istihkaklara 
ait üçüncü tertip kuponların dahi takip edil
mesinin varit olmadığı ve üçüncü tertip ku
ponlardan mühim bir kısmının devir ve tem
lik edilmiş olduğu gözmnüne alınırsa bugün 
bankada toplanmış bulunan paranm bile bu 
kuponları tasfiyeye yeterliğini kabul etmek 
lâzımgelir. Bu itibarla birinci maddede ikin
ci tertip kupon sahiplerine % 80 ve üçüncü 
tertip sahiplerine de % 50 verileceğine dair 
olan hükme muhalifim. Mübadillerin ellerin
de bulunan kuponların başabaş ödenmesi fik
rindeyim. 

Muğla Milletvekili 
H. Kitabçı 
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H Ü K f METÎN TEKLİFİ 

1771 sayılı kanuna ek kanun projesi 

MADDE 1. — 1771 sayılı kanun hükümleri 
uyarınca istihkak sahiplerine verilmiş olan tas
fiye vesikalarına bağlı kuponlardan : 

A) 1 ve 2 nei tertipler başabaş para ile; 
B) 3 mcü tertipden asıl istihkak sahipleri

nin veya vârislerinin ellerinde bulunanların 
bin liraya kadar olan kısmı, 10 liradan az kesir
ler dahil olmak üzere para ile üstü Hazine tah
vili ile; 

G) Asıl istihkak sahibi tarafından sonra
dan geri alınmış olsa bile devri temlik edilmiş 
3 neü tertip kuponlar % 50 itibariyle,, 10 liradan 
az kesirleri para ile üstü Hazine tahvili ile; 

ödenerek tasfiye edilir. 

MADDE 2. — Birinci madde uyarınca veri
lecek Hazine tahvilleri dört sene vadeli olup % 
5 faize tâbidir. 

MADDE 3. — Birinci madde hükümlerinden 
istifade edebilmek için ilgililerin bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
kuponları bulundukları yerin en büyük mal me
muruna makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. 

Her ne sebeple olursa olsun bu müddet için
de müracaat etmiyenlerin hakları düşer. 

MADDE 4. — İstihkak sahipleri tarafından 
5 sene içinde ahnmıyan para ve tahviller Dev

lete kalır. 

MADDE 5. — 3 ncü madde gereğince ilgi
lilerin verecekleri. kuponlarla bunların mesnet-

MALtYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1771 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 1771 sayılı kanun hükümleri 
uyarınca istihkak sahiplerine verilmiş olan tas
fiye vesikalarına bağlı kuponlardan: 

A) 1 ve 2 nci tertiplerden asıl istihkak sa
hiplerinin elinde bulunanlar başabaş para ile; 

B) 3 ncü tertiplerden yine asıl istihkak sa
hiplerinin elinde bulunanlar başabaş Hazine bo
nosiyle ; 

C) 1 nci tertipten devir ve temlik edilmiş 
olanlar başabaş Hazine bonosiyle; 

Ç) İkinci tertipten devir ve temlik edilmiş 
olanlar % 85 itibariyle ve Hazine bonosu ile; 

D) 3 ncü tertiplerden devir ve temlik edil
miş olanlar % 30 itibariyle ve Hazine bonosiyle; 

Ödenilerek tasfiye edilir. 
Devir ve temlik edilmiş olan kuponlar asıl 

istihkak sahipleri tarafından sonradan geri alm-
miş olsa bile devir ve temlik edilenler hükmüne 
tâbidir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3.— Birinci madde hükümlerinden 
istifade edebilmek için ilgililerin bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
tasfiye vesikalarına bağlı kuponları bulunduk
ları yerine en büyük malmemuruna makbuz kar
şılığından vermeleri lâzımdır. 

Her ne sebeple olursa olsun bu müddet için
de müracaat etmiyenlerin hakan düşer. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5. — Üçüncü madde gereğince il
gililerin verecekleri kuponlarla bunların mes-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİBlŞt 

Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve in-, 
tacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 
MADDE 1. — 1771 sayılı kanun hükümleri 

gereğinııe istihkak sahiplerine verilmiş olan tas
fiye vesikalarına bağlı kuponlardan : 

I. Birinci ve ikinci tertibe dâhil olanlardan: 
a) Asıl istihkak sahipleri veya vârisleri el

lerinde bulunanlar başabaş para ile; 
b) Herhangi şekilde devr ve temlik edilmiş 

bulunanlardan, birinci tertibe dâhil olanlar ba-
şabaş ve bir sene vâde ile % 5 faizli Hazine tah
vili ile, ikinci tertibe dâhil bulunanlar başabaş 
ve dört sene vadeli % 5 faizli Hazine tahvili ile; 

II. Üçüncü tertibe dâhil olanlardan : 
a) Asıl istihkak sahipleri veya vârisleri el

lerinde bulunanlarla devir ve temlik edilmiş 
olupta 30 Haziran 1942 tarihinden evvel asıl is
tihkak sahipleri veya vârisleri tarafından noter
likçe tanzim veya tasdik edilmiş vesikalarla geri 
alınmış bulunanlar başabaş ve 5 sene vadeli % 
5 faizli Hazine tahvili ile; 

b) Herhangi şekilde devir ve temlik edilmiş 
bulunanlar ise başabaş ve on sene vadeli faizsiz 
Hazine tahvili ile; 

ödenerek tasfiye edilir. 
Tahville yapılacak tediyelerde 10 liradan az 

kesirler para ile ödenir. 

MADDE 2. 
maddesi aynen. 

Mali ve Encümeninin 3 ncü 

MADDE 3. — istihkak sahipleri tarafından 
ikinci maddede mezkûr müddetin hitamı tarihin
den itibaren beş yıl içinde alınmayan para ve 
tahviller Devlete kalır. 

MADDE 4. — İkinci madde gereğince ilgili
lerin verecekleri kuponlarla bunlarm mesnetleri 

KARMA KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 

tasarısı 

MâDDE 1. — 19 . III . 1931 tarih ve 1771 
sayılı kanun hükümleri uyarınca verikaiş olan 
tasfiye belgelerine bağlı kuponlardan asıl istih
kak sahiplerinin ellerinde bulunan 1 nci tertip
ler başabaş; 2 aei tertipler % 80; 3 ncü tertipler 
% 90 bakımından Hazinece para ile ödenir. 

Bunlardan her ne suretle olursa olsun son
radan geri alınmış olsa bile devir ve temlik edil
miş olanlara bu miktarların ysmsı ödenir. 

MADDE 2. — Birinci madde hükümlerinden 
faydalanmak için ilgililerin bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten başlryarak altı ay içinde tasfiye 
vesikalarına bağlı nuponlan bulundukları yerin 
en büyük malmemuruna alındı karşılığında ver
meleri gereklidir. 

Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde 
başvurarak kuponlarını vermeyenlerin haklan 

HADDE 3. — İkinci mbadde gereğince ilgi
lilerin verecekleri kuponlarla istihkaka esas olan 
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leri 1771 sayılı kanunun 8 nci maddesinde ya
zılı tasfiye heyetince tetkik edilerek karara bağ
lanıp. 

Para ye tahville yapılacak ödemelere bu ka
rarlar esas tutulur. 

Sahte, taklit veya tahrif edilmiş yahut iptal 
olunmuş veya iptal edilmesi icabetmiş olan ku
ponlara devir ve temlik suretiyle sahip bulu
nanların kendilerine devir re temlik edene mü
racaat hakları mahfuz olmak üzere hüsnüniyet 
iddiaları dinlenmez. Ve kendilerine hiçbir veç
hile tediye yapılmaz. 

MADDE 6. — Henüz tasfiye vesikalarına bal
lanarak kuponları verilmemiş olan istihkakların 
sahipleri, bu kanunun yürürlüğünden itiba
ren 6 ay içinde 5 nci maddede sözü geçen hey
ete yazı ile müracaat ederek belgelerini vermeğe 
mecburdurlar. 

Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde 
müracaat ederek belgelerini vermiyenlerin hak
ları düşer. 

Bu gibilere verilecek para ve Hazine tahvil
leri 1,2 ve 4 ncü madde hükümlerine tâbidir. -

MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten 6 ay geçdikten sonra 1331 sayılı kanu
nun 9 ncu maddesinde yazılı sebeplerden dolayı 
mütefevvizler aleyhine istirdat veya tazminat 
dâvası açılmaz, açılmış dâvaların takibine de
vam edilir. 

MADDE 8. — 1771. sayılı kanunla mübadil 
kuponlarının tasfiyesine karşılık tutulan gayri-, 
menkullerin mülkiyeti ile borçlandırılmalardan, 
doğan alacaklar ve Ziraat Bankasında mübadil 
hesabı cârisindeki paralar Devlete geçer. 

, Mal. K. 

netleri 1771 sayılı kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı tasfiye heyetince doğruluğu hakkında 
bir karar verilir. 

Sahte, taklit veya tahrif edilmiş yahut ip
tal olunmuş, veya iptal edilmesi icabetmiş olan 
kuponlara tediye yapılmaz ve Şunlara devir ve 
temlik suretiyle sahip bulunanların kendilerine 
devir ve temlik edene müracaat hakları mahfuz 
olmak üzere hüsnüniyet iddiaları dinlenmez 
ve kendilerine hiçbir veçhile tediye yapılmaz. 

MADDE 6. 
aynen. 

— Hükümetin altıncı maddesi 

MADDE 7. 
aynen. 

Hükümetin yedinci maddesi 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen. 

(S.S«yıWîll2) 
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1771 sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
tasfiye heyetince aslî vesikaları da incelenerek 
en geç 6 ay içinde doğrulukları karara bağlanır. 

Bu müddet İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
bir seneye kadar uzatılabilir. 

Bu heyetçe doğrulukları kabul edilmemiş 
olanlarla sahte, taklit, tahrif edilmiş veya iptal 
olunmuş veya kanunen iptal edilmesi gerekli gö
rülmüş olan kııponîara, iktisap şekil ve tarih
leri ne olursa olsun tediye yapılmaz ve bunla
rın hâmilleri iktisapta hüsnüniyet iddiasında 
bulunmaz. 

Bu heyetin kararları katidir. 

MADDE 5. — 1771 sayılı kanunla mübadil 
kuponlarının tasfiyesine karşılık tutulan gay-
rimenkullerin mülkiyeti ile borçlandırılmala
rından doğan alacaklar ve Ziraat Bankasında 
mübadil hesabı carisindeki paralar Devlete ge
çer. 

Karma K. 

belgeler 1771 sayılı kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı tasfiye kurulu tarafından verildikleri ta
rihten başlıyarak altı ay içinde incelenerek doğ
rulukları hakkında bir karar verilir. Bu süre 
Bakanlar kurulu karariyle altı ay daha uzatıla
bilir. 

Tasfiye Kurulunca doğrulukları onanmryan 
sahte taklit ve tahrif edilmiş veya iptal olunmuş 
veya iptali gerekmiş bulunan kuponlara iktisap 
şekli ve tarihleri ne olursa olsun ödeme yapılmaz. 
Bunların hâmilleri kendilerine devir ve temlik 
edene rücu haklan mahfuz olmak üzere hüsnü
niyet iddiasında bulunamaz. 

Bu kurulun kararlan kesindir. 

MADDE 4. — Komisyonca verilen kararın 
dilekçede gösterilen adrese bildirildiği tarihten, 
adresi gösterilmemiş ise ilân yoluyla tebligat ta : 
rihinden başlıyarak beş yıl içinde alınmıyan pa
ralar Devlete kalır. 

MADDE 5. -* Bu kanun yürürlüğe girme
sinden başlıyarak altı ay içinde 1331 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesinde yazılı sebeplerden do
layı genel zamanaşımı süresinde istirdat dâvası 
açılabilir ve açılmış dâvalara devam olunur. 

(6) ay geçtikten sonra her ne sebeple olursa 
olsun dâva açılamaz. 

MADDE .6. —- (1) 1771 sayılı kanunla müba
dil kuponlarının tasfiyesine karşılık tutulan gay-
rimenkullerin mülkiyeti ile borçlandırılmadan 
doğan alacaklar ve T. G. Ziraat Bankasında mü
badil cari hesabındaki paralar Devlete geçer. 

2. Mübadil Rumlardan alacaklı olanların 
Devlete geçen bu gayrimenkullerden alacaklarını 
istifa edebilmeleri bu alaeağm; 

A) Mübadele sözleşmesinin imzası tarihi olan 
30 Aralık 1923 tarihinden önce vefaen ferağ 
edilmiş veya özel kanun gereğince teminat göste
rilmiş bir gayrimenkul ile temin edilmiş olmasına; 

B) O tarihten önce dâva açılmış olmak şartı 
ile sonradan kesinleşmiş bir ilâma veya yine o 
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MADDPJ 9. — 8 nci madde mucibince Dev
lete geçecek paralar bir -taraftan varidat büt
çesine irat ve diğer taraf ten taallûk ettiği malî 
yılın Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin (Devlet borçları) bütçesinde 
(Mübadil işleri masrafları) adiyle açılacak hu
susi fasla tahsisat kaydedilir. 

Bu tertipden alınacak memur ve müstahdem 
kadroları îcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

MADDE 10. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

•Mal. K. 

MADDE 9. 
desi aynen. 

Hükümetin dokuzuncu mad-

MADDE 10. 
aynen 

— Hükümetin onuncu maddesi 
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MADDE 6. — 5 nci madde mucibince Dev
lete geçecek paralar bir taraftan varidat bütçe
sine irat ve diğer taraftan taalluk ettiği malî 
yılın Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin (Devlet borçları) bütçesinde 
(Mübadil işleri masrafları) adı ile açılacak hu
susi fasla tahsisat kaydedilir. 

Bu tertipten lüzumuna göre almacak memur 
ve müstahdem kadroları icra Vekilleri Heye
tince tasdik olunur. 

MADDE t 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarih inden 

Karma K. 

tarihten"'önce kendiliğinden tanzim kılınan noter 
senedine dayanmış bulunmasına; 
bağlıdır. 

Bu alacaklardan (A) fıkrasında yazılı olan
lar .gajfldiHrtukullerin satış-bedellerinden ve (B) 
fıkrasındaki alacaklarla (A) fıkrasında yftzılı 
olanların teminat bedelinden karşılanamıyan-ba-
kiye- alacakiarı borçlu mübadil rumun TÜTki-
ye'de buraktığı diğer ^gayı*imenkullerinbuiteüiu-
nun yiirörlüğe girdiği tarihteki vergi kıymetle
riyle 4nute&yy°t olmak ş4rts*ile Hazinece öieair. 

Yukarıda yapılı hükümlerden faydalanabilmek 
için alacaklıların» bu kanunun yüftiStfigü tarihin
den altı.ay idinde belgelerini bir dileme ile bu
lundukları yerin en büyük malmemuruna alındı 
karşılığında vermeleri gerektir. 

Bu kanunun yürürlüğünden beş yıl içinde 
alınmayan paralar Devlete kalır. 

3. 2 nci fıkrada yazılı şartlar dışında kalan 
alacaklar için, borçlu mübadil rumun 791 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinde yazılı cari hesabın
daki paraya veya bıraktığı menkul mallara baş
vurma hakkı mahfuzdur. 

Cari hesabın veya menkul malların karşılan
madığı alacaklardan Hazine sorumlu değildir. 

MADDE 7 . - 6 nci madde gereğince Dev
lete geçen paralar bir taraftan gelir bütçesine 
gelir, diğer taraftan ilgili bütçe yılının genel 
bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin (Dev
let borçlan) bütçesinde (Mübadil işleri giderleri) 
adıyla açılacak özel bölüme ödenek kaydedilir. 

Bu tertiplerden gereğine göre alınacak memur 
ve hizmetliler kadroları Bakanlar kurulunca 
onanır. ^ 

MADDE 8. — 488, 791, 1331,1771 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

Ancak 1771 sayılı kanunun 8 nci maddesinde 
yazılı komisyon bu kanunun kendisine verdiği 
görevleri bitirinceye kadar devam eder. 

MADDE 9. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer. 

(S. Sayısı: 112•) -



Mü. 

MADDE .11..— Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye Vekili memurdur; 

14 . V . 1943 

feş.JF. A d V . M.M.V. 
Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A. R, Artunkal 
Da. V. Ha. V. SfaL.V, 

II ifanı Uran F. Ağralı 

mv. KI. v. tk. v. 
Yücel 8. Day F. Simen 

a t m v. o. t v. zr. v. 
Ûr. B. Alataş Suad II. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. W. V. 
A^F. Cebesoy C. S. Siren 

MADDE 11. -
desi aynen. 

Mal. K. 

— Hükümetin on birinci mad 

-

Öay/sı; İlâ J 



tt-

MÂbİ)B 8, — Bu kaûtumn hükümlerini ifc-
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Karma E. 

MAÖDB 10. — Bü kanunu Öakanîar kurulu 
yürütür. 

(^. Sayısı:!^) 
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Jfcndarma Eraf Kanununun 3 ncU ve 20 ncr maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ilâ-
vasine dâir h»uın tasarısı % İçişleri, Millî Savunma 

/ ve BütçıM<ömisyonları raporları (1/320) 

Başvekâlet - . ' • " ' , . { * * ' - . 
lıimmleât Umum Müdürlüğiİ . _ • - 28. VI. 1944 

' Tetkik Müdürlüğü .* . . - . - • • „ ; . ; 
. * Sayı: 71/95 .; 6/İ843Î* • •' - . '.' 

. Büyt& MüfctMedia Tfi&pife Rştefiğfcıe 

İ861 sayık Jandarma Erat Kanununun 3 neü ve-20'ööi -maddelerinin değiştirilmesi ve "bu"ka
nuna yeniden bazı maddeler, ilâvesi hakkında DatjiHy^ Vekilliğince -hazırlanan ye İcra Vekilleri 
Heyetinde 21 . VI .-1944'tarihinde Yüksek Meclise at'ir "fce^riaştınlİB Jsanun lâyihasının'esbabı mu-
,cinsîyi©, birlikte sunulmuş öiduğûnu »rsedârim. : , ,-ry . - ' ,' -" ,\\ ,,' ; 

' * "^"' - " • • . " " - -' Başvekil - . ' - _ _ 
' L ' ^ ' " Ş- Saraçoğlu 

Igtfl sayılı Jandamıa Erat Kanunu' 3 ve "20 maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeniden bazı. 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Madde 1. —- Jandarmanın çok çetin ve yıpratıcı olan vazifesinin bihakkın ifaedflmesi meleke ve 
ihtisasa' dayandığı ve karakol komutanları, jandarmanın en mühim bir unsurunu, teşkil ettiği gö«-
Önürie alınarak 21 Temmuz 1931 gün ve 1861 sayılı kanunla jandarmada bilhassa karakollar içîn 

- gedikli erbaş yetiştirilmesi esası kabul edilmişti. Bu kanuna »göre jandarma gedfldi menfalarını 
jandarma onbaşıları, ordunun gedikli küçük zabit îhzarî ve Gedikli Küçük zabit mekteplerinden 
jandarma hesabına. çîkaeak olanlar, ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet en çok fki seneyi 
geçmeyen gedikli gücük zabitlerle orduda teahhüt ettiği müddet bitince temdidini jandarmada yajp-
mak isteyen gedikli küçük zabitler ve ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet iki seneyi ve yaşları' 
08 zi (g*eçmeyen ve gedikli küçük zabitliğe talip olan 'jandarma smÜ küçük zabitleri teşkil etmekte 
ve halen aynı menbalardan gelenler gedikli erbaş olarak yetiştirilmektedirler. -

Mitdde 2. — 3134 sayılı kanunla ordu gedikli menbamı teşBl'edeceMerin behemhal orta okul tah
silini ikmal etmeleri esası kabul edilmiş ve bu esaslar dahilinde ordunun muhtelif 'sihrffarinâ men- • 
sup gedikliler yetiştirilmekte bulunmuş olmasma rağmen jandarma gedikli erbaşları kendi 'hususi 
kanunu olan 1861 sayılı kanunun hükümleri dairesinde yukarda birmei jnaddede yazılı menbalardan 
gediklilerini temin etmekte ise de bunlar içerisinde pek az' miktarda orta. tahsilini ikmal etmiş gençler 
bulunmaktadır, bidayettenberi ordunun gedikliye olan ihtiyacı temin edilmekte olduğu 1861 sayılı 
Jandarma Kanununun 3 maddesinin (B) fıkrasiyle ordu .taröfmdan verilmesi lâzım gelen ge
dikli nemzetleriyle' gedikli erbaşlar jandarmaya verilmekte -bulunmuş olduğu gibi ordu .gedikli okul
larının istiap kabiliyetleri ve teşkilâtâlarmın müsaadesizlîğı hasebiyle, J. bütçesinden verilecek ^ah-ı 

sisatla da, bu okullarda jandarma hesabma talebe kaydedilem1ye"oeği ve' ayrıea okul açılması zaruri 
. bulunduğu Genelkurmay Başkanlığından bildirilmişti ı'. Bundan başka; 3*/79 numaralı kanunla 



ordu»$ı$ $&%, deıyz/:,Ye%h^a^lj3fliTi^j3yle jandarmada müstahdem gedikli erbaşların maaşları, har
cırahlar], tef fileri, fiili hizmetleri, tekaütleri, terhisleri, ikramiyeleri ve temditleri * tevhit edilmiş 
olmâsma^göre jandarmada ,yetiş$rilecelkgedikli,:erbaşların da ordudaki' emsalleri gibi aynı şartlar altın- . -
da*i^fipe*iiıv4eviıyme «as*ret* |örl«wfö#ür.' E*a*öı -10 «enMen^Keri A%flan tecrlWW^H&aMa 
ge<$d$ ej4^^j^|^»4ak^*ahgi^fR etd©^ü«n^H*tiöeier do b^au'-teyit eftmştiı*. Tşte fax *TOa*»atfa 

'A , Ş, C, Ç f*kr^ların^çki jnenbalar esas, olarak kabul edilmiştir. . ... . ' 
' j,lâöidaim& aGtöüklitfttaa'laısa *îJridifca* genler tayfından d«ı|bet ^gösterildiği ve*alı&ufcafe ^1ebe 
ile Jandarma $|4$dMhfiyaeı ^aün^l#ğv«fcıklk>a^<>rt^ teksH 'ğtjrmcmiş *Mmyelerdcn jandarma 
gedikli yetiştirilemiy||ceği tabiî ise de bu .mumyalardan aııcajt Ş sene gibi çok uzun bir'müddet son
ra, gedikli erbaş yetişebilecefinden,vzate$ büyük olan bdfhığu telafi-edjlemiyecek bir dereceye ge
tireceği ve bundan çok büyük mahzurlar olacağı agiB&tfdır. Bu suretle jandarma gediklisi kad
rosunun ihtiyacını kapatmak zarureti hâsıl olduğu takdirde şimdiye kadar yapılan .tecrübelerden . 
alınan neticelere vgöre 32Ö1 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 24 neü maddesiyle-polis için kabul 
edilen şekilde açılacak müsabakalarda jandartna gedikli erbaşı olmağa kâfi bilgi ve ehliyeti sa- • 
bit olan jandarma onbaşı ve jandarma sınıf çavuştarınm. jandarma gediklisi yetiştirilmesi esas-, . 

' kabul edilmiş ve 1,86i sayılı kanunun 8 ncü maddesi bu esas dâhilinde taüil ^edilmiştir. 
3. — A, B, C membamdan gelenler, evvelâ4andarm*a er -okullarına gönderilerek "buralarda mu

ayyen devrei tahsile tâbj tutulduktan sonra münasiptir niüa^de'tle* sabit jandarma karakollarında 
s|aj-;jg#re*ek ^nbaşı3|ga ?te«fian .iki^smıtten m&rekkep oku jandâriria ^edrkli • erbaş- okultöıa ve 
3fe|fek jnem&#jfiı,teşkili *ed«n *jaijıd*H3$Kt £*&a,Şı ve srnif - Savaşları doğrudan'doğruya jandarma "gfe-
djfcli mim- okptam jr^n4e?il^^l»^w?«t^^«y^fe3nicm3*ftdah <g«ieh*buıiter okulun tfer iki sını-

, fini muvaffakiyetle.bitirecek olurlarsa Jandarma, ftenel »Komufcanlfiıfcca jandarma gedikli çavuşlu
ğuna nasbe*H|w#|$Brdir. -

4. - - ^ıpdiTOlı A?e ordudan çıkmış olan gediklileri* vücutlarından istifade edilebileceği tecrübe
lerle de sabit ve halen meslek bunlardan'müstağni feslUtımadığından ordu ve jandarmadan ayrıl
dıkları müddet en çok iki seneyi geçmeyen ve istihdama mâni halleri görülmemiş bulunanların 
jandarmaya kabulleri muvafık görülmüş ve keyfiyet kanun lâyihasının (Ç!) fıkrasiyle tebarüz etti
rilmiştir. . . . 

5. — Ordu gedikli hazırlama okullarında okuyan talebe, 200, 448 ve 13&5 numaralı .kânunlara 
göre ayda maktuan 75 kuruş, verilmesine ve bunlar İB25 sayılı kanuna göre orta mektepler gibi 
igşe $$J^eJiw^ye #aaar$ö jauda^aa fedikli !*ezi*lfH*a okulunca v^ jandaraıa er okullarnfda on
başı o^aeay^Jşa<lajc bu t&leb$ye a?3» maktuan 75 k«ruş ve onbaşı olSuMan takdirde IfeSİ sayrlı 

,- Ĵ p^agma^Şfjşjfc K&iMinu raueib*#e$ 200, kuruş v«*ileeek v« • terfütori hfalinde bnttlar- hakkında 377$ 
numara fr*nun fafikümleri dâhilinde BH»m«i« olanaeftk, iadeleri, dfe 1305 Sayrîı kanuna göre temin 
e$ilej?gktir. -"Ba esasları ihtiva ede» hüküm kantta lâyihasının üçüncü maddesinde tesbit edilmiştir. 

6. r-. <faıuJ£r£ja Rsdikîi hazırlama orta o&lunu, J. Er okulunu, kıta st&Jînt ve jandarma gedikli 
er^aş «kukı^î iler iki sınıfını rau*ftMâİKy«tl& %*tir«feiyerek muhtelif öebfeplerlc çıkarılacak olanlar 

. hakkında ne;3Bî?#tî# muamele e4t»aeaı 4 n«ü ma&d*&e tesbit • edilmiş tfe'bti esaslar 2505 sayılı ka
nanla »rdtt^ı , y i t i r i l en le r hafekarâa tatbik* edilen bftktîriîlere küy'asısh k&Bul edilmiştir,. *• 

7. — Müteselsil amirlerce vapjltn takkikatl* k'aftrmcîâki raglari «afcît öîttaldrm ve üç sicil âriîiri 
taraftnçku ttsftik «diknkrin kaputları sflmmAt? i<fK. Haîbdki meslekti senelerce namuskârâne ye 
n$& çok iMfrllârlık artere» eratîttar- ja»£*rmaTarra hissiyata tSbi öîatı ve herhagî bir tahrike ka-
ptt&s $mM*$inw $m$ natlariyle kajfrtUrmsn silinmesi, ve msklastiyflnHFR tehfîîkesî mevcu1! bulUn-
dĵ fendş»» İm b ^ r ^ ı»»bz«ru ö»î«M»k imm İMI glböerin teayıtleBnriı» terkinini've terhrsîeri icabeder-
se ^ft^da.^m# %»#1 KomıifetanJiğsmn muvafakatiyle yaprmtası esasi ^.^ftnülmüçtür. 
- ISfignfi #m«yi SonbtMiten iıkı^bfei t » d v^ r#fte*m geri ahnm^ halleri tavzih" edilmemiş bulun

duğu için taftbi^atta t^'oddüt ve m^fküHbh tevllfr «tmeklfe olduğu ^o'tnilmüştür. 
* lİavfib »S^eyâ icaîtettiren halis?* üfi|j*a» ed«n* 1S61 sayıiü kanunun 20 nci maddesinin (B) fıkra-

sı^a-le-mfl^, adör v,*askerî" variieİ!»mni îfet swa«nxfa/ iglsffiidhlri? suçlardan a'ğır hrfpş'e veya! 6 ay-
$m> % W tym& mah^m.. olaıt jandaranaîffrmi k»3fıt4aıtnto» sîlfetec%ğî: yazılıdır. ^g?r hapisr ce^sr 

(S: SStyfsı : Iİ6 ) 
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esasen »Askerî Öeza Kanununun '35Jj^^ft44WBBW ^A)>.jdlammufltfgSaıî'. rütbenin geri aİınmasıni ;. 
ve dolayısiyle terkini kaydi mucip olduğuna göre {ağır hapis) kelimesinin maddeye fazla olarak/ 
konulduğu görülmüştür. • ' , 

Ş c ^ „ sulardan dolayı, mahkûm olanlar hakkında ne muamele yapılao*|*şbiiâ& *la0UğtM&* 
şahsi suçlar da aynı mahiyeti hâiz bulunduğu cihetle %krayajşahsi) kelimesinin ilâSfcsî z*ftıf$?§Ö-
rülmüştür. •&.•-.• % ' ;;ı-:" 

1861 sayılı kanunun sonunda ? da (bu gij$eJ^akl$a&ıi& «skerî kabiliyeti be4eniyeye ait hüküm
ler mahfuzdur) .cümlesi, esas. talimatnamesinde mevcut bff kâydıti' bir müeyyide ile kanunda da . 
tesbii* edilmesinde bir f aide ve «hususi prensiplere * dev muvf&fc olmMtğl "'görtlörtu^ffirf" 

îşte bu esaslar gözetilerek 1861 "sayılı Jandarma Erat Kanununun 20"hcî maddesi tadil: edil
miştir. ' . 

Komisyonu raporrt 

T.B.Û.M^ 
f.çisle#i Komisyonu 
Esas No. İ/320 
K*m S o. 50 s 

». » n ü * -

Yüksek Beisliğs"* 

1861^^5^1 Jandarma^J^rat Kanununun* (3) 
ncijıye (20),nci maddelerinin eğitilmesi hak-

ı k m ^ DahjJ^e Vek%$n;Qşf.:hazırlanaj)^.e İera 
Vek^r^JJey.etigçe,£L., VVI. 1944 tarijûnds Yük
sek Meclise .arzı kararla^tıjj^i'ak Başvekâkşiift ,28. 
VI . 194£ tarih ve, §/lj^^aö(ih.1^zke¥esiylefföur 
derilen^ye pncümenimjajıjkavale buyurman .ka-
nunj^ | | as£ te tk ik^ mujfak#re olundu* 

Emniyeti teşkilâtı bûlunmıyan Jaühas^a köy
lerde Dey][e£.<knv t̂ ye kudretini ignajsı eden res
mi ^ıtejeU^fi^njBg[/3QB burajarjaki. fcalö*4»-
niast|f ojan ̂ başic^Hiü^ime,^ isracyasjtflsı .bulun.-. 
ması itibariyle büyük ejjenjımjxeti olan jandarma 
karakol komutanlığı müejgesesinin ıslâhı ve bu 
hizmetlerde kullanılaçj^.^aoJarm hem umumî 
bilgi bakımından daha olgun olarak yetiştirilme-, 
sini ve hem de bu vazifenin hususi bir meslek 
haline konmasını istihdaf ettiği anlaşılan bu ka
nun lâyihası Encümenimize© memnunlukla kar
şılanmış ve kabul olunmuştur. 

Yalnız Hükümetçe hazırlanan işbu lâyiha 
tertip itibariyle kanun tekniğine uygun görülmi-
yerek yeniden tanzim edilmiş ve bu şekle göre 

HüJsMaetiâyj^attödttki.öçiaöa, dördüne»; ve to~" 
şiıfffofgafldrittft bu-: kantta-^deg^ferlkn ^ü&ea' 
maddeyö':^ıkj»^rOİarak,.üâv« ^IUB^MIŞ ve maksöt-
ve mângteraAlek gelaftamefe^ere ınetifede-baw * • . 
ibare? dgğiijjtlifrlfffii .'yaprinaştok^ 

H&TftUsi iiteç^ii&.alâkö&aErueiteefte-^vdi ^-^ 
yu$2taıâN»8e£aw¥a1&^ tâsâhrm^ 

İçişleri Ko. Başkam 
Tekirdağ 

BaLÜBMi '-
F. Tirmğtu^ 
Ankara-^ BabkeMr-

F.Daldal 8. Uzay 
Erzurum Gazianteb 
NJElgifa Dr. A. Melek 
Malatya . Siird 

R. Barkan 8. Timcak 
Yozgad Zonguldak -

Ş. Korknîm % & Vvrdar 

BaşMaTT. -
Çoriff^ 

SeytlSl^ 
C. Orâl^ * 

BolT' 
Ş.Adal 

' Mardin 
E. Ergin 
Tokad 

A. G.Pehel 
öümüşane 

#, Güreli 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Millî Jüavunma Komisyonu 

Esas No. 1/320 
Karar No. 4$ 

11.IX. 1944 

Yüksek Başkanlığa 

1861 sayılı Jandarma Erat Kanununun 3 ncü 
ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeniden bazi maddeler ilâvesi hakkında 
Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra-Vekil
leri Heyetince 21 . VI . 1944 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletten gön
derilip Dahiliye Encümenince müzakere olunan 
kanun lâyihası Enlümenimize tevdi buyurulmakla 
müzakere ve tetkik olundu. 

Jandarma karakol komutanı olaracak eratın 
umumî ve meslekî bilgilerle mücehhez olarak ye
tişmesi ve mevcut ihtiyacı temin için hususi 
membalar temini ve bunların sicilleri ve işle
dikleri suçlar sebebiyle haklarında tatbik olu
nacak inzibatî ve idarî muameleleri, mesleğin 
icaplarına göre düzenlemek maksadiyle Hükü
metçe tanzim olunan kanun lâyihası Encüme-
nimizce de müzakereye şayan görülmüştür. 

Hükümetçe hazırlanan lâyihanın, kanun tek
niğine uygun görülmediği yolundaki , Dahiliye 
Encümeninin noktai nazarına Encümenimizde de 
iştirak edilmiş ve müzakere Dahiliye Encümeni 
tarafından'tanzim olunan lâyiha üzerinden ya
pılmıştır; 

Ahlâksızlıkları sebebiyle Jandarma Okulun-
dankayıtları silinenlerin herhangi bir yoldan bu 
mesleğe girmelerine imkân bırakmamak maksa
diyle üçüncü maddenin 3 numaralı bendine hü
küm konulmuş ve bunların yaşıtlariyle asker

lik muamelesine tâbi tutulacaklarına mütedair 
cümle, tavzih edilmiştir. ; , 

Dahiliye Encümenince tânzim olunan 20 nci 
maddenin 3 numaralı bendindeki hüküm ayni 
maddenin İ numaralı bendinde mevcut bulun
duğundan zuhulen konulduğu anlaşılan 3 numa
ralı bent kaldırılmıştır. 

Mezkûr ilâve ve tashihlerle aynen kabul olu
nan lâyiha havalesi veçhile Bütçe Encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Sözcü 
Ağrı 

H. Tugaç 
Bursa 

Gl. N. Tınaz 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 

M. S. Ko. Baş. 
Sinob 

G. K. încedayt 
Bolu 

Korgl. A. AUoğan 
Erzurum 

Gl. Z. Soy demir 
İsparta Kars 

C. Tüzemen Gl. H. Durudoğan 
Kırklareli Kocaeli 

Korgl. K. Doğan Gl. M. Baku 
TeMrlağ 
B. Apak • 

Kâtip 
Konya 

V. Bügin 
Erzurum 
A. Akyürek 
Gümüşane 
Ş. Erdoğan 
Kayseri 
N. Tdker 
Muğla 

S. Güney 
Tokad 

8. Çelikkol 
, 20 nci maddenin 2 nıci fıkrasındaki «vaya ce

zalarla» kelimelerinin kaldırılması mütalâa-
undayım. 

Sürt 
B. Türka 

(R âayisı: l îd ) 



v„, 
Bütçe Konsteyonu r^oru 

İB-iî e Kûtodsyonu 
'Esas Ra. 1/320 
' Kam? No. 75-

İT.V . 1945 

1861 «ayılı {jandarma $rat kanununun 3 ncü 
ve 20 jıçi maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na yeniden bazı mai&defor eklenmesi hakkında .iç
işleri bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 28 . 
VI. ,1944 tarihli,ve 6/1843 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek,Meclise, sunulan kanun tasansr İçişleri 
ve Millî Savunma Komisyonları raporiariyle bir
likte Komisyonumuza verilmekle içişleri ve Ma
liye Bakandıklarînm ve Jandarma Genel Komu
tanlığının yetkili temsilcileri hazır oldukları hal-
d£ incelenip görüşüldü. • * 

Jandarma Karakol Komutanlığını, bu göre
vin gereklerine uygun bir yetki ile yapacak du
rumda eratın yeter derecede yetişmesini sağla
mak maksadiylc adı geçen kanunun bu işe ilişkin 
3 acü ve' 20 nci maddelerinde bazı değişiklikler 
yapjlmasr maksadiylc ' hazırlandığı Hüküm.etın 
gerekçesinden ye komisyonlar raporlarından an
laşılan kanun tasarısı Komisyonumuzca da kabu
lü değer görülmüş ve MilH Savunma Komisyonu
nun hazırladığı metin yazıya ve tertibe ilişkin 

Yüksekr Başkanlığa3VT '' 

bazı ^eğikliklerle ayniyle kabul edilmiştir. 
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. 1861 sayûı Jandarma Erat Kanununun 3 ve 20 
nci maddelerinin 'değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bazı maddelerin ilâvesine dair kanun 

lâyihası ' 

MADDE 1. — 1861 sayılı Jandarma Erat 
Kanununun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Jandarma Gedikli Erbaş men-
baları şunlardır: 

-A)' Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama Orta 
okulları; '" ' ' ."""-•'' "'"" , 

B) Jandarma ei*. okullarında tahsilde bulu
nan veya kıta veya müesseselerde müstahdem 
olan erattan en az orta okul derecesindeki tahsili 
bitirmiş ve Tâzımgelen şartları haiz isteki ilerden; 

G); "On sekiz yaşını'bitirıniş orta okul tahsi
lini.ikmal eden gönüllüler; ' 

Q): Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müd
det en çok iki seneyi geçmeyen gedikli, erbaşlarla 
ordüdâ taahhüt ettiği müddet bitince temdidim 
jandarıtiâda yapmak isteyen gedikli erbaşlar; 

İ)): Yukarıdaki fıkralarda yazılı menbalar 
kâfi gelmediği ye talip bulunmadığı takdirde,aşa
ğıdaki • melihalardan da açılacak - müsabakalarda 
jandarma gedikli erbaşlığına kâfi bilgi ve ehliyeti 
olduğu nlaşıknlar kabul edilebilirler. 

I. - Jandarma onbaşıları; ' . * 
II. - Jandarmadan ayrıldıkları müddet iki 

seneyi-; ve yaşlan otuzu geçmeyen» ve gedikli er
başlığa talip olan jandarma kıta çavuşları; 

1861 say ıh Jandarma Erat Kanununun 3. ve 20. 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE' 1. — 1861 sayılı Jandarma Erat 
Kanununun 3. ve 20. maddeleri aşağıdaki .şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 3. — Jandarma gedikli, erbaş jneın-
b alan" şunlardır: 

r - J • " - •'-•"*' " •• " 

A)' Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama- Orr 
taokufu; •;----.• • • * ••••>•••• - ••'•-. 

İS') T Jandarmada bulunan erattan enaz orta, 
okul derecesindeki tahsilini bitirmiş ve lâzımg:e-
lenşartları haiz istekliler; . 

C) 18 yaşını bitirmiş ve ortaokul tahsilini 
ikmal etmiş gonüİlıiler; - -

Ç) Orclu' ye jandarmadan ayrıldıkları müd- • 
det en çok iki seneyi geçmeyen gedikli erba,§~, 
larla orduda taahhüt ettiği müddeti bitince tem
didini j andaranada yapmak isteyen gedikli er
başlar j " .""."' 

D) Yukarıdaki fıkralarda yazılı membalar-, 
dan kâfi gelmediği ve istekli bulunmadığı tak-, 
dirde açılacak müsabakalarda jandarma gedikli., 
erbaş yetiştirmeğe kâfi bilgi ve kabiliyeti oldu
ğu anlaşılan jandarma onbaşılariyle aynı şartla- ; 
rı haiz olan ve jandarmadan ayrıldıkları müddet 
iki seneyi ve yaşları otuzu geçmeyen ve istekli 
olan jandarma kıta çavuşları; 

I I - Jandarma Gedikli Hazırlama Ortaoku
lunda tahsilde bulunan talebeye gerek bu okul
da ve gerek Jandarma Er okulunda onbaşı nas-
bedilinceye kadar 1255 sayılı kanuna göre maaş 
verilir ve bunlar 2112 sayılı kanuna göre iaşe 
edilirler. Giyim ve teçhizleri 1861 sayılı kanu
nun 15.' maddesine göre yapılır. . 

. H I - Birinci intranm (A) membaı gereğince 
Jandarma Gedikli Erbaş Orta-Okulundan yetiş
tirileceklerin bu okulda veya Jandarma Erat Oku
lunda muvaffak olamıyarak sıhhi ahvalden gayri 
sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşını • ikmal etmemiş 
iseler, askerlik çağma girdiklerinde, eğer 18 ya
şını ikmal etmişlerse kanunda gösterilen terhisi 
mucip bir hali bulunmadığı takdirde çıkarılma
sını müteaakip Jandarma teşkillerine, verilir ve 
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v - * • ¥$61 Vâgftfo Jâniarma Erat Kafn^i/vmun 3-ve 
:$0 rwmhdâel$rini değiştiren tcaımn lâyihası 

MADDE 1. — 1861, sayılı.. Jandarına Erat 
Kanununun-3 ve" 20 nci maddeleri aşağıdaki şe-

-. ,kilde değiştirilmiştir-: -v 

'^Mâââö^. — JaiıdarmaTgedîkli erbaş memba-' 
Un*şunTföi$&r : * 

A) ' Jfafidarma'vgedikli erfiâş Hazırlama orta-

*B) ^ Jandarmada bulunan erattan enaz orta 
ö t e 'dâr^esînl^Eİ^fahsiîîhi "bitirmiş ve îâzımge-
len rşar$an lıâîz îsteMİiler; 

*C) Î8 yaşını bıiariniş ve orta okul tansili-
' / m%mtl^!n^£gontÜfûİer; 

;0> Ordu Ve jandarmadan ayrıldıkları müd
det ençols fti seneyi geçmiyen gedikli Erbaşlarla 

. - ' orduda taafinüt ettiği müddeti bitince temdidini 
jandarmada yapniak^istiyen 'gedikli erbaşlar; 

D) yuM-rıdakî fıkralarda yazılı erbaşlar kâ-
fi" gelmediği ve istekli bulunmadığı takdirdes açı
lacak müsabakalarda Jandarma gedildi eıliaş ye
tiştirmeğe kâfi bilgi ve kabiliyeti olduğu anlaşır 
lan Jandarma -onbaşılariyle ayni şartlan haiz 
olftn ve Jandarmadan ayrıldıkları müddet iki se
neyi ve. yaşlan otuzu geçmiyen ve istekli olan 
jandarma kıta çavuşları: 

II - Jandarma Gedikli hazırlama orta okulun
da tahsilde bulunan talebeye gerek bû okulda ve 
gerek Jandarma er okulunda onbaşı nasbedi-
linceye kadar 1255 sayılı kanuna göre maaş ve--

" rilir ve bunlar 2112 sayılı kanuna göre iaşe edilir* 
. 1er. Giyim ve, teçhizleri 1861 sayılı kanunun 

15 nci maddesine görts yapılır. 
III - Birinci fıkranın (A) membaı gereğince 

Jandarma Gedikli Erbaş, Hazırlama Ortaokulun-" 
dan yetiştirileceklerin bu okulda veya Jandarma 
Er Okulunda muvaffak olamayarak sıhhî ahval
den gayri sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşını ikmal 
etmemiş iseler askerlik çağına girdiklerinde, 
eğer 18 yaşını ikmal etmişlerse kanunda gösteri
len «terhisi mucip'bir hali bulunmadığı takdirde 
çıkarılmasını mütaakıp jandarma teşkillerine ve-. 
rilir ve muvazzaflık hizmetlerini jandarmada ya-

(Sİ Say 

BtÎTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎBÎŞÎ 

Jandarma' Erat Kanununun 3 ve 20 nci madde
lerinin değiştirümm "hakkında, kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21. VII . 1931, tarihli' ve 1861 
şâyıh Jandarma Erat Kanununun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde - değiştirilmiştir: s 

Jandarma gedikli erbaş kayûaklarrşunlardır: 
I - A) Jandarma gedikli erbaş hazırlama 

orta okulu; 
B) Jandarmada, bulunan erattan enaz'ortâ 

' okul derecesindeki tahsilini bitirmiş ve gereken 
şartlan taşıyan istekliler; 

C) On sekiz yaşını ve orta okulu bitirmiş 
gönüllüler'; 

Ç) ' Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları süre , 
ençok iki yılı geçmiyen gedikli erbaşlarla - or- . 
duda yüklendiği süre bitince uzatmayı jandar
mada yapmak istiyen gedikli erbaşlar; 

' ' " D) Yukarıdaki fıkralarda yazılı erbaşlar 
yetmez re istekli bulunmazsa açılacak müsabeka-
lara jandarma .gedikli erbaş yetiştirmeğe yeter 
bilgi ye kabiliyette olduğu anlaşılan jandarma 
onbaşılariyle eşit şartları taşıyan ve jandarma
dan ayrıldık]arı süre.iki yılı ve-yaşları otuzu 
geçmiyen istekli jandarma kıta çavuşları; 

II - Jandarma Gedikli Hazırlama Qrta Oku
lunda okumakta olan .öğrencilere gerek bu okul
da ve gerek Jandanna Er Okulunda onbaşı olun
caya kadar }2^5*hayûı- kanuna göre aylık yeri
lir ve« bunlar 2112 sayılı kanuna göre yedirilir-
ler. Giyim ve teçhizleri. 1S61 sayılı kanunun 15* 
nci maddesine göre yapılır. . . .. ' ' 
- III - Birinci fıkranın (A) kaynağına göre 

Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Oku
lundan yetiştirileceklerin ve okulda veya Jan
darma Er Okulunda başarı göstermiyerek s-âğ- . 
hk durgunlarından başka sebeplerle çıkarılanlar 
18 yasın* bitirmemiş, iseler askerlik çağına gir-
dıkjeîşuıde,» }3 . yaşını bitirmişlerse kanunda 
gjjsterjleja terhisLgerek,tir4ci bir halt bulunmaz
sa,, ̂ arjjlmca. derhal Jandarma teşkillerine; ve-
rijirlerp^e.jnuyazzaflık ^hizmetlerini jandarma' 
<3#; yakarlar.,Al^a^şızjıkları- sebebiyle- jandar-
ıj^okuhınd^E. kayıtları silinnenler, bir daha as-

. ker okullarına ve jandarma hizmetine • kabul 

ısı': 116) : . 
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MADDE 2. — Üçüncü maddedeki.A, B, G, 
ve D fıkralarındaki menbajardan gelenlerden jan
darma gedikli erbaş okulunun her iki smıf mı mu
vaffakiyetle bitirenler jandarma gedikli çavuş
luğuna nasp olunurlar. 

MADDE 3. — Jandarma Gedikli Hazırlama 
okulunda tahsilde bulunan talebeye gerek bu 
okulda gerek jandarma er okulunda onbaşı nasp 
edilinceye kadar, yetmiş beş kuruş maaş verilir. 
Ye bunlar 1325 sayılı kanuna göre orta okullar 
talebesi gibi iaşe edilirler. Giyim ve teçhizatları 
1861 sayılı Jandarma Erat Kanununun on beşin
ci-maddesine göredir. .. -• 

MADDE 4. — Jandarma Gedikli Hazırlama 
okulunda yetişeceklerin bu okulda, jandarma er 
okulunda, kıta stajında, Jandarma Gedikli Er
li aş okulunda muvaffak olmıyarak veya ahvali 
sıhhiyeden gayri sebeplerle çıkarılanlar' 18 yaşmı 
ikmal etmemiş iseler askerlik çağma girdiklerin
de eğer 18 yaşını ikmal etmemişseler kanunda 
gösterilen terhisi* mucip bir hali bulunmadığı 

" îç. K. 

muvazzaflık hizmetlerini Jandarmada yaparlar, 
Ahlâksızlıkları sebebiyle Jandarma Okulundan 
kayıtları silinenler bir daha askerî okullara ka
bul edilemezler ve keyfiyet mensup oldukları as
kerlik şubelerine bildirilir. ' 

IV - 18 yaşmı bitirmeyenler.mektep masraf
larını tamamen verdikleri takdirde çıkabilirler. 

V - Birinci fıkranın (B) ve/ (C) mem-
balarından . alınanlardan, Jandarama er 
okulunda veya kıta stajmda veya Jandarma ge
dikli erbaş okulunda muvaffak olamıyanlar mu
vazzaflık hizmetlerini veya temditlerini ikmal 
edince terhis edilirler. Bunların okula geliş ve 
gidiş için yolda geçen .müddetleri de dâhil oldu
ğu halde 18 yaşmı bitirmiş ve orta okul tahsilini 
ikmal etmiş gönüllülerin Jandarma er okulun
dan itibaren,' jandarma kıta ve müesseselerinde 
müstahdem olanlarm Gedikli erbaş okulundan 
itibaren geçirdikleri müddet muvazzaflık veya 
temdit hizmetlerinden mahsup edilmez. Birinci 
fıkranın (D) membamdan gelenler 1861 sayılı 
kanunun 10 nçu maddesine tabidirler. < 

VI -Jandarma gedikli hazırlama ve ya Jan
darma gedikli erbaş okullarına girdikten sonra 
yapılacak olan yaş tashihleri bu kanun hükümle
rine tesir etmez. 
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parlar. Ahlâksızlıkları sebebiyle Jandanna Oku
lundan kayıtları silinenler bir daha askerî okul
lara ve jandarma hizmetine kabul edilemezler ve 
yaşıtlariyle muamele görmek üzere keyfiyet men
sup oldukları askerlik şubelerine bildirilir. 

TV - 18 yaşnıı bitirmeyenler mektep masraf
larını tamamen verdikleri takdirde çıkabilirler. 

V - Birinci fıkranın (B) ve (C) membaların
dan alınanlardan, Jandarma Er Okulunda veya 
kıta stajında veya Jandarma Gedikli Erbaş Oka 
lunda muvaffak olamayanlar muvazzaflık hizmet
lerini veya temditlerini ikmal edince terhis edi
lirler. Bunların okula geliş ve gidiş için yolda 
geçen müddetleri de dâhil olduğu halde 18 yaşını 
bitirmiş ve ortaokul tahsilini ikmal etmiş gönül
lülerin Jandarma Er Okulundan itibaren, jan
darma kıta ve müesseselerinde müstahdem olan
ların Gedikli Erbaş Okulundan itibaren geçirdik
leri müddet muvazzaflık veya temdit hizmetlerin
den mahsup edilmez. Birinci fıkranın (D) men-
bamdan gelenler 1861 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesine tabidirler. 

Yi - Jandarma Gedikli Hazırlama veya Jan
darma Gedikli Erbaş okullarına girdikten sonra 
yapılacak olan yaş tashihleri bu kanun hüküm
lerine tesir etmez). 

B. K, 

edilmezler ve yaşıtlariyle işlem görmek üzere 
bu halleri bağlı oldukları askerlik şubelerine 
bildirilir. , 

IV - On sekiz yaşmı bitirmiyenler okul gi
derlerini tamamiyle verirlerse çıkabilirler. 
T V - Birinci fıkranın (B) ve (C) kâynakla-
rındanı alınanlardan Jandarma Er Okulunda ve
ya kıta stajında veya Jandarma Gedikli Erbaş 
Okulunda başarı ğösteremiyenler muvazzaflık hiz
metlerini veya uzatmalarını bitirince terhis edi
lirler. 

Bunların okula geliş ve gidiş için yolda ge
çen süreleri de katili olduğu halde 18 yaşını ve 
orta okulu bitirmiş gönüllülerin, Er Okulundan 
başlayarak; jandarma kıta ve kurumlarında ça
lıştırılanların, Gedikli Erbaş Okulundan baş
layarak geçirdikleri süre muvazzaflık veya uza
tılmış hizmetlerine katılmaz. Birinci fıkranın 
(D) kaynağından gelenler 1861 sayılı kanunun 
10 ncu maddesine bağlıdırlar. 

VI - Jandarma gedikli hazırlama veya jan-
darma gedikli erbaş okullarına girdikten sonra 
yapılacak olan yaş düzeltmeleri bu kanun hü
kümlerine etki yapmaz. 
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takdirde çıkarrlmâlarmı müteakip jandarma teş
killerine verilirler ve muvazzaflık hizmetini jan
darmada yaparlar. Ahlaksızlıkları hasebiyle jan
darma okulundan 'kayıtları silinenler bir daha 
askerî okullara kabul edilemezler ve mensup 
buundukları askerlik şubelerine de malûmat ve
rilir. 18 yaşını bitirmeyenler mektep masrafları-
nı tamamen verdikleri takdirde çıkabilirler. 

İş bu kanunun 1. nci maddesinin (B) ve (C) 
fıkraları mucibince er okullarında tahsilde-veya 
müesseselerde müstahdem iken talip olanlarla 
orta okul derecesinde tahsil görmüş ve 18 yaşmı 
bitirmiş olan gönüllülerden gerek Jandarma Er 
Okulunda gerek kıta stajında ve gerek' Gedikli 
Erbaş- Okulunda muvaffak olamıyanlar muvaz
zaflık müddetlerini veya temditlerini ikmal 
edince terhis edilirler. 

Bunların okuta geliş ve gidiş için yolda ge
çen müddetleri de dâhil olduğu halde (B) 
membamdan gelenlerin Gedikli Erbaş Okulun
da ve (O) membaından gelenlerin Jandarma Er 
Okulundan itibaren geçirdikleri müddet mu
vazzaflık veya temdit hizmetlerinden mahsup 
edilmez. 

Bu kanunun 1 nci maddesinin (D) fıkrasında 
gösterilen membaalardan gelenler 1861 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesini değiştiren 4519 sa
yılı kanun ahkâmına tabidirler. 

MADDE 5. — Jandarma Gedikli Hazırlama 
veya Gedikli Erbaş Okullarına girdikten sonra ya
pılacak olan yaş tashihleri bu kantin hükümlerine 
tesir etmez. 

MADDE 6. — 1861 sayılı Jandarma Erat Ka
nununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : . 

Madde 20. — Jandarmaya girmezden önce 
haysiyet ve namusu bozan bir suçtan ötürü 
mahkûm olanlarla bunlardan gayrı bir suçtan 
dolayı 3 aydan fazla mahkûm olanlar jandar
maya kabul olunmazlar. 

Jandarmada kullanılan temditli er, onbaşı 
ve erbaşlar aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma 
Genel Komutanlığınca kayıtları silinir: 

T. Askerî Ceza Kanununun 35 nci madde
sinin (A) fıkrasına göre mutlak olarak tard veya 
rütbenin geri alınmasını mucip mahkûmiyetlerle 
aslî cezadan başka veya rütbenin geri alınması 

Madde 20. — Jandarmaya girmezden önce 
haysiyet ve şerefe dokunan bir suçtan Ötürü 
mahkûm olanlarla bunlardan gayri bir suçtan do
layı üç aydan fazla mahkûm olanlar jandarmaya 
kabul olunamazlar. 

Jandarmada kullanılan temditli er, onbaşı ve 
erbaşların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma Ge
nel Komutanlığınca kayıtları silinir. Tard ve 
rütbenin geri alınmasını müstelzim suçlardan bi
riyle veya cezalarla mahkûmiyet halinde Askeri 
Ceza Kanununun 31 ve 36 nci maddeleri hüküm
leri tatbik olunur. 

( S. Sayısı : 116 ) 
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(Madde 20. — Jandarmaya girmeden önce 
haysiyet ve şerefe dokunan bir suçtan ötürü 
mahkûm' olanlarla bunlardan gayri bir «uçtan i 
dolayı üç aydan fazla mahkûm olanlar jandarma
ya^ukoluna^ıazlar.. 

Jandarmada kullanılan temditli er, onbaşı ve 
erbapların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma Ge-

"n4 komutanlığınca kayıtları silinir. Ve tart ve 
rütbesinin geri alınmasını müttelzim suçlardan 
biriyle veya cezalarla' mahkûmiyet halinde As
kerî Ceza kanununun 31 ve 36 ncı maddeleri hü
kümleri tatbik olunur. 

MAÇD$ 2,,-r™ Aynı,kanunun.,20.nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Jandarmaya* girarearderr Önce haysiyet; ve şe
refe dokunan bir suçtan ötürü hükümlü olan
larla, bunlardan,başka*bir. suçtan $olajr^#c, ay
dan fazla hükümlü olanlar jandarmaya* kabul 
olunmazlar. 

Jandarmada kullanılan uzatmalı er, onbaşı ve 
erbaşların aşağıda yazılı sebeplerle Jandarma 
Genel komutanlığınca kayıtlan silinir.ve tardı 
ve rütbenin geri alınmasını ' gerektiren suçlar
dan biri ile veya cezalarla hükümlü bulunduk-
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için verilen hükümlerde; 
(Memuriyetten mahrumiyet cezalarında rüt

benin geri alınması için jandarmada bu ceza 
ile üç a y d a n z iyade mahkûm olması şarttır.) 

II. Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 
90, 91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
biri ile mahkûm olanlar; 

III. Askerî Ceza Kanununun 30 ncu mad
desinin (A) fıkrasının 2 numaralı bendinde ya
zılı suçlardan biriyle mahkûm olanlar; 

IV. Mülki veya adli veya askerî vazifeleri 
ifa sırasında işledikleri suçlardan veya şahsi 
suçlardan ötürü 6 aydan fazla hapse mahkûm 
olanlar; 

V. Hapis ile birlikte üç aydan ziyade me
muriyetten mahrumiyet cezasına mahkûm olan
lar ; • **»,*( 

VI. Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152, 
153 ncü maddelerindeki haysiyet ve şerefe do
kunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve 
hayayı mucip bir harekette bulundukları müte

se l s i l amirlerince yapılan tahkikatla sabit olan
lar; 

VII . Meslekî tavır ve hareket uygunsuzluk
ları veya iktidarsızlıkları üç sicil âmiri tarafın
dan tasdik olunanlar; 

VIII. Sıhhi durumları artık jandarmada 
kullanılmalarına elverişli olmadığı heyeti sıh
hiye raporu ile sabit olanlar ; 

Yukardaki sekinzici fıkra müstesna olmak 
üzere diğer fıkralarda yazılı sebeplerden dolayı 
muvazzaf er, onbaşı ve kıta çavuşlarının kayıt
ları silinmez, yalınız bunlardan sabit jandarma 
birliklerinde müstahdem olanlar toplu jandar
ma teşekküllerine naklolunurlar ve muvazzaflık 
hizmetlerini bitirdikten sonra terhis edilenlerin 
jandarmada temdit talepleri kabul olunmaz. 

M A D D E 7. — B u kanun «neşri tarihinden 
muteberdir. 

İMAI)DE 8. — B u kanun hükümlerini yürüt-

IQ. K. 

I - Askerî Ceza K a n u n u n u n 35 nci maddesi
nin (A) fıkrasının bir numara l ı bendinde yazılı 
cezalarla veya iki numaral ı bendinde yazılı saç
la rdan biriyle ve yahu t üç numara l ı bendinde 
yazılı memuriyet ten mahrumiyet cezasiyle üç ay
dan fazla mahkûm olanlar; 

II - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 90, 
91 ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan biriyle 
mahkûm olanlar; 

III - Askerî Ceza Kanununun 30 ncu madde
sinin (A) fıkrasında yazılı suçlardan biriyle mah
kûm olanlar; 

IV - Mülkî, adlî veya Askerî vazifeleri ifa 
sırasında işledikleri suçlardan veya şahsî suçlar
dan altı aydan fazla hapse mahkûm olanlar ; 

V - Hapisle birlikte üç aydan ziyade memuri
yet ten mahrumiye t cezasına mahkûm olanlar; 

VI - Askerî Ceza K a n u n u n u n 150, 151, 152 ve 
153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 
dokunan suçlardan birini, işledikleri veya a r ve 
hayayı mucip bir harekette bulunduklar ı mütesel
sil amirlerince yapıları tahkikat la sabit olanlar; 

VII - Meslekî tavır ve hareket uygunsuzluk
ları veya iktidarsızlıkları üç sicil âmiri tarafın
dan tasdik olunanlar; 

Yukarıda yazılı sebeplerden dolayı muvazzaf 
er, onbaşı ve kıta çavuşlarının kayıtları silijn-
rnez. falım bunlardan sabit Jandarma birlikle
rinde müstahdem olanlar toplu jandarma teşkil
lerine nakil olunurlar. Ve muvazzaflık hizmet
lerini bitirdikten sonra terhis edilenlerin jandar
ma temdit talepleri kabul olunmaz.) 

MADDE 2 —. Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hülrifrMeTİıri4cTa-

(S. Sayısı: 110) 
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M. S. K. 

I. - Askerî Ceza kanununun 35 nci maddesi
nin (A) fıkrasının bir numaralı bendinde yazdı 
cezalarla veya iki numaralı bendinde yazılı suç
lardan biriyle veyahut üç numaralı bendinde ya
zılı memuriyetten mahrumiyet cezasiyle üç ay
dan fazla mahkûm olanlar; 

II. - Askerî Ceza kanununun 85, 87, 88, 89, 
90, 91, ve 97 nci maddelerinde yanlı suçlardan bi
riyle mahkûm olanlar; 

III. - Askerî Ceza kanununun 30 ncu mad
desinin (A) fıkrasında yazılı suçlardan biriyle 
mahkûm olanlar; 

IV. - Mülkî, adli veya askerî vazifeleri ifa sı
rasında işledikleri suçlardan veya şahsi suçlar
dan altı aydan fazla hapse mahkûm olanlar; 

V. - Hapisle birlikte üç aydan ziyade memu
riyetten mahrumiyet cezasına mahkûm olanlar; 

VI. - Askerî Ceza kânununun 150, 151, 152 ve 
153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 
dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve 
hayayı mucip bir harekette bulundukları müte
selsil'amirlerince yapılan tahkikatla sabit olanlar; 

VII. - Meslekî tavır ve hareket uygunsuzluk
ları veya iktidarsızlıkları üç sicil âmiri tarafın
dan tasdik olunanlar; 

Yukarıda yazılı sebeplerden dolayı muvazzaf 
er, onbaşı ve kıta çavuşlarının kayıtlan silinmez. 
Yalnız bunlardan sabit jandarma birliklerinde 
müstahdem olanlar toplu jandarma teşkillerine 
nakil olunurlar. Ve muvazzaflık hizmetlerini bi
tirdikten sonra terhis edilenlerin jandarmada 
temdit talepleri kabul olunmaz.) 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-

MADDE 2 
mer'idir. 

B. K. 

larında Askerî Ceza Kanununun 31 ve 36 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

I - Askerî Ceza Kanununun 35 nci maddesi
nin A fıkrasının bir numaralı bendinde yazılı 
cezalarla veya iki numaralı bendinde yazılı suç
lardan. biriyle veyahut üç numaralı bendinde ya
zılı memuriyetten mahrumiyet cezasiyle üç ay
dan fazla hükümlü olanlar; 

II - Askerî Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 
90, .91. ve 97 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
biriyle hükümlü olanlar; 

III - Mülki, adli veya askerlik vazifelerini 
yaptıkları sırada işledikleri 'suçlardan veya özel 
suçlardan altı aydan fazla hapse hüküm giyen
ler; 

IV - Hapisle birlikte üç aydan ziyade memu
riyetten mahrumiyet cezasına hüküm giyenler; 

V - Askerî Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 
153 ncü maddelerinde yazılı haysiyet ve şerefe 
dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve 
hayayı gerektiren bir harekette bulundukları, sı
ra amirlerince yapılan soruşturmalarla belli 
alanlar; 

VI - Mesleki ilgilendiren tavır ve hareket uy
gunsuzlukları veya iktidarsızlıkları üç sicil âmi
ri tarafından onanmış bulunanlar; 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı muvazzaf er, 
onbaşı ve kıta çavüşlannm kayıtlan silinmez. 
Yalnız bunlardan sabit jandarma birliklerinde 
çalıştıranlar toplu jandarma teşkillerine naklolu
nurlar ve muvazzaflık hizmetlerini bitirdikten 
sonra terhis edilenlerin jandarmada uzatma is
tekleri kabul olunmaz. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, 

(S . Sayısı: İ l â ) 
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Hü. 

meğe M. M. Vekâleti, Dahiliye ve Maliye Vekil
leri memurdur. 

21 . VI . 1944 
Baş. V, ve 
Ha.V.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. y. 

Mf.V. 
Yücü 

S. î. M. V. 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Ha..V. 

Na. V. 
Sim Doy 
0 . 1 V. 

M. M. V. 

Mal. V. 
F. Ağralt 

D L V . 
Fuad Simnen 

ZP. V. 

î«. K. 

ya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. • 

Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Haiipoğlu 
m.v. w. v. 

A. F. Cebetof C. S. Sirm . 

A m) 



— u ~ 
M. S. K. 

raya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

B. K. 

İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

. • v >v*«i 
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Hayvan sağlık zabıtası kanununun 58 ve 59 ncu mad-
delörinftı değiştirilmesine ve âti vebama tutulan hay
vanların öldürülmesine ve bunların ödenmesine dair 
kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri ve Bütçe Komisyonları 

raporları (1/385) 

- • " ıs . 7 . i m 

,: Büyük Millet Meclisi YüMek Başkanlığına 

Hayvan Sağlık Zabıtası K^ununun §8 "ve 59 uncumaddelerinin değiştirilmesine ve at vebasma 
tuiulaır hayvanların itlaf vfetazminfttına dair Ziraat Bfttatlıgmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca ̂  
6'. I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte su-
nulmuşr dduğunu arzedetan. 

__. Başbakan 
:.••':••-r- -• - .-•••- *• . ı . Ş.SamcoglU 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ve 59 ncu maddelerinin değiştirilmesine ve at vebasına tür 
• , . tulan hayvanların itlaf ve tazminatına dair muGİp sebepler lâyihası 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun tazminat faslındaki 58 ye 59 ncu maddelerini değiştirecek' 
ve at vebasına tutulan hayvanların itlaf ve tazminatına- ait olan bu kanunda başlıca dört nokta ele 
alınmış bulunmaktadır. • 

1. — Abortüs enzootücus (Bang). hastalığından kestirilen hayvanların tazmini; 
2. — thbarı mecburi hastalıklara karşı koruma maksadiyle yapılan telkin ve tedavilerle tedavi 

banyoları güzünden ölen hayvanlann tazmini; 
3. — Tazmin haddinin yüz lirayı geçmeyeceğine dair hükmün kaldırılması; 
4 — At vebası hastalığının memleketimize sokulmaması ve memleket dâhilinde yapılmasını Ön-

Uyecek tedbirler ve tazminat; '• ' ' / „ 
B k d ^ ^ 
İi :-*• ^ferîarda-Ahsrrtm-eazootiöî^ (-Bang) hastalığı: Hayvan Sağlık Zabıtası Kan^unun üçüncü 

maddesi hükmüne göre, yeni olarak ihbarı mecburi hasial&lar arasına sokulmuştur. Bu -hastajıkv ;.ge-
rek^etişüifoil^.büyük zarasiâr vermesi ve gerekse insan sıhhaetını tehdit etmesi, itibariyle umumî 
mücadele ,Q0g0mkm aîmımşter> Bu mücadelede hastalıklı hayvanların kesilmesi suretiyle bilhassa 
süt vedam'ızlıkinelderini elinıien çıkarmak mecburiyetinde kalan hayvan sahiplerine- yeniden hay
van; .ıhabilecek bir. yardınîda bnlunnlması ve hastalıkların da vafatinde haber almarak vukuat gelecek 
daha £eni$,^r&rten, önüne gelebilmesi gibi iki hedef e varılmış olunacaktır. Bu usul ileri memle-
ketlenie btı yolda; tatb& edilmektedir. -

2. — îhban mecburi hastalıklara karşı korunma maksadiyle yapılmakta olan türlü telkin ve te-' 
daviler ile ucuz ve kenelere karşı yapılan koruma ve- teifcH banyoları esnasmda ölen hayvanların taz-



mini suretiyle de gene hayvancılığın teşvik ve korunmasına çalışılmış olacak ve banyolardan çekinen 
ve korkan hayvan sahiplerinin bu iyi ve faydalı usule bağlanmak için cesareti arttırılarak hastalık
ların çok geniş olan tahribatını önlemeye matuf tedbirlerin daha müessir şekilde tatbiki temin edil
miş olacaktır. ' "• ' 

3. — Tazmin haddinin yüz lirayı geçmiyeceğine dair kanunun 59 ncu maddesindeki hükmün kal
dırılması suretiyle, tazmine hak kazanan hayvan sahiplerine ellerindeki hayvanın yerine aynı kıy
mette hayvan alabilmeleri için hakikî imkân verilmiş olacak ye uğradıkları zarar da kelimenin tam 
mânasiyle ve 60 ncı maddedeki sarahat dairesinde tazmin edilmiş olacaktır. . 

4. — At vebası hastalığı yurdumuza yakm memleketlerde şimidye kadar r görülmediği cihetle 
sağlık zabıtas'ına ithal edilmemiş bulunmakta idi. Bu defa Askerî harekât dolayısiyle Cenubi Afri-
kadan Mısır, Suriye, Filistin'e bulaşarak bu memleketlere büyük tahribata sebep olduğundan bu has
talığın da ihbarı mecburi hastalıklar araşma sokulması zarureti hâsıl olmutur. Hastalığın memle
ketimize bulaşmaması için, hududlarımızdan girecek hayvanların yalnız hastalıklı olmamaları meşrut 
olmayıp zahiren tamamiyle salim olup hiç bir şüpheli araz gostermiyen hayvanların .kanlarında da 
hastalık âmillerinin (Virüs) aylarca kaldığı ve bu gibi hayvanların kanlarını emen haşaratla diğer 
hayvanlara bulaştığı, katiyetle anlaşıldığından hudutlardan hiç bir hayvanın memleketimize sokul
maması ve kaçak olarak girenlerin de imha edilmesi, lâzım gelmektedir. Bu sebeple hudutlarımızda 
kaçak olarak tutulan hasta veya sağlam bütün tek tırnaklı hayvanlarla yine hastalığın âmilini uzun 
müddet taşıyan ve kolaylıkla temizlenmesi mümkün olmayan bu nevi hayvanların ham maddelerinin 
müsadere edilerek derhal imhaları zaruri bulunmaktadır. 

Memleke't içinde hastalık çıktığı takdirde hastalığa tutulanlar iyi' ojsalar dahi aylarca vücutların
da hastalık âmilini taşıyarak sinekler vasıtasiyle hastalığın intişarına sebep oldukları cihetle bun
ların da itlaf ve imha edilmeleri zaruri görülmektedir. . 

5. — 1942 malî yılında tatbik edilen Antraks vakseninden bazı bölgelerde ölen hayvanların taz
mini suretiyle sahiplerinin mağduriyetten vikayeleri her bakımdan muvafık olacağı teemmül edil
diğinden mâruz yılda Antraksı aşısı tatbikinden dolayı ölen hayvanların tazminine matuf olan mu
vakkat bir madde kanuna eklenmiştir. 

Yukarda mucip sebepleri izah edilen maruzatın yerine getirilmesi suretiyle yurdumuz hayvan 
servetine ve genel sağlığına karşı alınan koruyucu tedbirlerin kuvvetlendirilmiş olacağı kanaati ile 
ibu mucip sebepler lâyihası sunulmuştur, 

Tarım Komisyonu raporu 

T.B.M.Mt , * . : ' 
Tarım Komisyonu ' 28.II1,1945 
Esas No. 1/385 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun bazı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkmda Ziraat 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
6.1.1945 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan ve Encümenimize gönderilen 
kanun tasarısı Ziraat Bakanlığının uzmanları 
bulunduğu halde okundu, görüşüldü : 

Evvelce tazmine tâbi tutulan ruam, sığır 
vebası, verem, keçi ciğer ağrısı hastalıklarından 

başka bir kaç senedenberi memleketimizde bâş-
gösteren (Bang) hastalığını da buraya katmak 
lâzımgeliyor. 

Sığırlarda görülen bu hastalık sığırcılığımızı 
insan sağlığını tehdit altında bulundurması, ye
tiştiricileri önemli zararlara sokması karşısında 
yeni olarak haber verilmesi zorunlu hastalıklar 
arasına ve umumî mücadeleye konmuştur. Bu 
mücadele üe hastalıklı hayvanların kesilmesin-

( S.-Sayısı-: 117) 
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den süt.ve damızlık inekleri elinden çıkarmak 
zorunda kalan hayvan sahiplerine başka mem
leketlerde yapıldığı gibi yeniden hayvan -alabi
lecek yardımda bulunmak suretiyle hastalığı 
vaktinde haber alarak önlemek memleket hay
vancılığını teşvik ve koruma bakımından ehem
miyetlidir. Haber verilmesi- zorunlu tutulan 
hastalıklara karşı korunmak için yapılan birçok 
aşı ve tedaviler ile uyuz ve kenelere karşı yapılan 
banyolar sırasında pek seyrek olarak ölen hayvan
ların ödenmesi bu banyolardan kaçınan hayvan 
sahiplerini buna alıştırmak cihetinden de lü
zumlu ve yine hayvancılığımızın ilerlemesini gü
den bir yoldur. 59 ncu maddedeki ödeme had-
dinin yüz lirayı geçmemesi hakkındaki hüküm 
hayvan sahiplerini öldürülen hayvan yerine tek-
r,ar aynı kıymette hayvan alabilmesini sağlıya-
mamakta ve neticede bu gibıjıastalıklara karşı 
gelmeyi" güçleştirmektedir. *Bu sebepten bunla
rın uğradıkları zararı tam olarak önlemek için 
60 ncı maddedeki hükümler dairesinde kararlaş
tırılacak kıymetin tamamını yermek ciheti ye
rinde görülmüştür. At vebasına gelince : He
nüz memleketimizde görülmemekle beraber Su
riye'ye kadar gelmiş olan bu bulaşıcı hastalık 
başgösterdiği yerlerde büyük zararlar yapmak
tadır. Hayvanları öldürmekte olan bu hastalığa 

karşı her çeşit tedibirlerin âlnlmasi ve memle
ketimizde görüldüğü takdirde hastalığa tutulan
ların öldürülmesi hakkındaki 3 ncü madde oldu-" 
ğu gibi kabul edilmiştir. 

1942 yılmda tatbik edilen antraks aşısından 
başka memleketlerde de görüldüğü gibi bazı böl
gelerimizde ölen hayvanların tazmini suretiyle 
sahiplerinin zarara uğramamaları hakkındaki 
muvakkat madde de yerinde görülmüş bu suret
le 4, 5 nci maddelerden başka diğer tasarıdaki 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Havalelerine göre Dahiliye Encümenine gön* 
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Ko. Baş. Y. 
- Manisa 
Y. özey 

Aydın^ 
N. GöUtepe 

Denizli 
E. A. Tokad 

Hatay 
A. Türkmen 

Niğde 
R. Dolunay 

Sivas 
. A. Esenbel 

Sözcü 
Manisa 

Y. Özey 
Çorum 

N. Atalay 
Hakkâri 

A. R. Göksidan 
Kırşehir 
1. Turan 
Siird 

A. R, Esen 

M. 

Kâtip 
Çanakkale 
S.Batu 
Denizli 
A. Ege 
Hatay 

Ş. Devrim 
Konya 

S. Çumralt 
Sivas. 

t. M. Uğur 
Yozgad 
Alhoğlu 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1385 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

4.ÎV.1945 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanuüunun bazıl 

maddelerine değişiklik yapılması hakkında Zira
at Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 
6 . I .1945 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun tasarısı, Ziraat encü
meni mazbatasiyle birlikte Encümenimize gönde
rilmesi üzerine, Ziraat Bakanlığı temsilcileri,ha-
zn' bulundukları halde incelendi 

Bu inceleme sonunda : Hayvan Sağlık £âBi* 
tası kanununda bazı değişiklikler yapılmasını lü* 

zumlu kılan sebeplerin başlıca dprt noktada top
landığı ve bunların : . - . ' • . . . . • 

1. Aportüs enzootücus (Bank) hastalığın* 
dan kestirilen hayvanların tazmini} 

2. İhbarı mecburi hastalıklara karşı koruma 
maksadiyle yapılan telkih ve tedavilerle tedavi 
banyoları yüzünden ölen hayvanların tazmini j 

3* Tazmin haddinin yüz lirayı geçmiyece* 
ğine dair hükmün kaldırılması} 

4. At vebası hastalığının memleketimize so» 

(S; Sayisı: l l t ) 
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kulmaması ve memleket dâhilinde yayılmasını) * 
önliyeeek tedbirler ve tazminatj 

Dan ibaret olduğu gerek Hükümet gerekçesi
nin ve gerekse Ziraat Encümeninin mazbatası
nın okunmasından anlaşılmaktadır. 

Bazı bölgelerimizde bu yüzden ölen hayvan
larıntecpai&i suretiyle sahiplerinin zarara uğra-
maroalarii hakkında geçici madde şükranla karşı-1 
lansKştır. 

Sonunda : Kaimn tasarısı, Gfenel Heyetçe ye
rinde ve uygun bulunarak Ziraat Encümeninin 
değiştirdiği 4 ve 5 nci maddeleriyle birlikte. 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
içişleri Eo. Başkanı Bu rapor sözcüsü Kâtip 

Tekirdağ 
G.Ufbadm 

Ankara 
:JP. Daldal 

Bursa , 
]?. Oüvendiren 

Erzurum 
N. Mgüri 

Kars 
E. özoğuz' 

Malatya 
E. Barkan 

Giresun 
N. Osten 

Balıkesir 
S.Uzevy 

Elâzığ 
S. BağiroğH 

Gümüşane 
R. OüreM 

* Kayseri 
A.H.Kalaç 

Giresun 
N. üsten 

Bolu 
H.Ş. Aâal 
Erzincan 

Ş. SSkmensüer 
içel 

B. RoraMm 
Konya 

Şv Ergim 

M. Ş. Bleda 

Bütçe Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/385 
Karar No. 80 

M. V. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

.Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 58 ve 59 
ncu maddelerinin değiştirilmesine, ve at vebasına 
tutulan hayvanların öldürülmesi ve tazminine 
dair Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Başba
kanlığın 15.1,1945 tarihli ve 6/136 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
Tarım ve içişleri Komisyonları raporlariyle bir
likte komisyonumuza" verilmekle incelenip görü
şüldü, 

Hayvanlar arasındaki bulaşıcı hastalıklarla 
daha geniş ölçüde bir savaşı. sağlamak için he-
ber verilmesi gerekli görülen hastalıklardan 
Bang haştalığıpın da tazmin edilecek hastalık
lar arasına alınması, haber verme görerliğini ta
şıyan hastalıklara karşı koruma maksadiyle 
yapılan telkih • ve tedavilerle tedavi banyoları 
yüzünden ölen hayvanların tazminini^ tazmin 
haddinîn bugünün fiyatlarına uygun yeterliğini 
sağlamak için takdir usulünün kabulü ve henüz 
memleketimize' girmemiş bulunan- at vebası ile 
bulaşık olarak-ı aemleket'- £ oteulmak etenen a t 
ların öldürülmesi vej yurt içinde zuhuru halinde 

tazmini gibi esasları, kapsayan ka^un, tasarısı 
gerekçe ve komisyonlar. raporlarının,-tetkikinden 
ve alman izahlardan sonra komisyonumuzca da 
yerinde görülerek yalnız yazıya ve tertibe ilişkin 
bir değişiklikle ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
ÎManbul 

F. Öymen 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
# . Kortel 

Rize 
T, B. Balta 

Başkan V. 
Edirne 

Mt İV. Gündüzalp 

Aydın 
Befet Alpman 
. Diyarbakır* 

Şeref TJluğ 
Giresun 

Ayet Sayar 
istanbul 

H. Ülkmen 
Samsun 

M., A. Yarüker 

Sözeü 
Tökfld 

H.&msmdr 

Çanakkale 
8. Arsal 
Eskişehir 

Yavuz Abadan 
İsparta 

M, Karaağaç 
.Manisa 

İlKurdoğlu 
Yozgad 

A^Sungur 

: Uf ) 
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HÜKÜMEtİN^ TEKLİFİ 
• 

• V 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanu
nunun 58 ve 59 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine ve at veba
sına tutulan hayvanların itlaf 
•ve tazminatına dair kanun 

lâyihası 

M&BBE 1-. — Hayvanların 
sağlık zabıtası hakkındaki': & «Ma-
yıatlî)2a târih.ve12&Lsayalı ka
nunun, 58 imci maddesinin'b^^^ 
•miîıkamsı ıile k i maddenin (B)-
bendi r aşağıdaki, şekilde d«^şii-
riljtnâştir:: 

' v (<Mâdde 58. — Sığır*veba», 
ı^^m ve *;k«çi f ci^rr ağrısı; haa* 
takklasnndan öLdiib*üleas hayvan
larla; i keçi eâi.er.' ağrısı j v#r«m 
YÛ :aibortii&; ehzootieus. (Baög.) 
hasiahğKûdan- kestirilen? ;• ve^atat 

, aşsgsdaı yazılı sebeplerle^ öten 
hayvanların sâhiplerme* Ziraat 
Vekâleti bütçesinden aşağıda 
yazılı nispetler dâhilinde tazmi
nat verilir. 

* 

f P) Hastalıktan veya sira-
" yetten şüpheli bulundukları için 

öldürülen veyahut öldürülüpte 
otopsilerinde veya lâboratuvar 
muayenelirnde hastalığın husu-

[ si âfet ve âmilleri tesbit edile-. 
miyett; .^e ihbıarı imeobıırâhas-
ta&klaşdan . .herJha£gi; birjaiat 
karşı, k^Uü»aymaJ^a^ry^yyjftf^? 
lan feeHtih, *sbaaa?yo?/ve .tedaviler 
yüzünden öldükleri otopsirve^lâ* 
.boratuvar muayenederiyle tesbit 
edilen hayvanların 60, ncı mad
de mucibince tâyin edilecek kıy
metlerin tamamı,) 

t 
1 ' 

• ; > • § • -

TARIM KOMt^fONUNUlsr 
DEĞIŞTlRİŞl 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanu? 
nunun 58 ve 59 ncu maddeleri
nin değiştirilmesine ve at veba
sına tutulan hayvanların itlaf 

ve tazminatına dair kanun 
, tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nei maddesi aynen kabul edil
miştir. '• 

• • ' • 

' 

• 

» 
. _ 

* 
• 

jp t* )p*UF) . 

1 

BÜTÇE KOl&teö^rtjMjtf 
DEĞÎŞTÎRİŞI 

Uay^m Sağlık Zabıtası Xanu- 1 
nunun 58 ve 59 ncu maddeleri- 1 
mn değiştirilmesine ve at veba- 1 
sına tutulan hayvanların öîdü- \ 
riAmesi v& tazminine dair ka- \ 

nun tasafısı 1 

l ^ B İ L — • Hayv-aalarra 
s*ği*k zabıtası hakkatdaki 1 

; 3•-. W .3M8-tarihli ve ^234rsa-
" ytfe-kaauaun'&& nei maddesinin 1 
li#Hiei} fıkrası aşağıdaki şekil- 1 
d& de#§tiriimiştir: 1 

^^tı? v&basiy mam^ ke§i-ei- 1 
ger-ağrısı hastalıklamıdan öl- 1 
dürüleü hayvanlarla keçi ciğer 
agmı, vea?e^veAkertüs-eıızcK)- \ , 
ti«u* (Bang)- hseta-lığından 
k©&ttiriiwı veyahut aşağıda ya- 1 
ato-»feb«^le»le:#len hayranların 
sahiplerine Taı^m Bakanlığı 
bütsesiö4eu âş§ğıda: yazılı nis
petler içinde, tazminat verilir.) 

I 

^^ci*madâestBâQr (F)»beı^a-
ş*ğ*3*uki şekilde-̂  döğiştirilnıiş-

• 1 

(P-Hastalıktan veya.bula^r 
tıklarından şüpheli buiuftdökla-
n iğin öldürülen veyahut öldü? 
rülüpte otopsilerinden veya. lâ
boratuvar muayenelerinde has
talığın özel afat ve âmilleri be-
lirtil«K»yea ve hftfefer verine 
öâ«*lâğMi taşsya» hastalıklar* 
e t e be*hftftgi bÖHste karşı kô -
jattaaıM&fesadiyle' yapılan^ tek 
Mhf1 bfnyo ve-tedaviler yüzün
den,. öldükleri s otopsi v& lâbora
tuvar juua^eaıelerjyletbelirtilen 
hayvanların 60 ncı maddesi ge* 
riğİRee-iâyiîi edileeek-kıymetle-
(rin tamamı), , 

^ ^ ^ M ^ i H ^ ^ B r t ^ ^ ^ H 



M 
MADDE 2. — 59 ncıı madde 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: . 

(Madde 59. —- Hayvan sağ
lık zabıtası nizamnamesi muci
bince sarf ve istihlâke bırakılan 
deri, et ve sair bedelleri rayiç, 
üzerinden kıymetlendirilerek 
tazminattan indirilir.' Resmî 
müesseseler ile belediyelere ait '\ 
olan veya sahipleri tarafından" 
hastalıkları haber verilmemiş 
veyahut hastalıklı oldukları bi
linerek satın alınmış olan Hay
vanlar için tazminat verilmez. 
Yabancı memleketlerden yurda 
yeni sokulmuş olupta hastalanan 
hayvanlardan, memleket dışında 
iken hastalık 'âmilini alarak) 
tefrih ; devrinde iken memlekete 
sokuldukları tesbit edilenlere 
tazminat verilemez^) 

MADDE 3. — At vebası has
talığı ! hüküm süren yabancı 
memleketlerden kaçak olarak 
hudutlarımıza sokulan tek tır-
nakli hayvanlarla bu nevi hay
vanların hammaddeleri müsade
re ve derhal tazminatsız olarak 
itlaf ve imha edilir. Memleket 
dâhilinde bu hastalığa tutulan
lar itlaf ve tamamen imha edi
lerek altmışıncı madde mucibin
ce takdir edilecek kıymetlerinin 
tamamk tazmin edilir» 

MUtA^KKAT MADDE ~~ 
194li- nialî yılında tatbik edilen 
antraks aşısından ölen hayvan
lar yukarıdaki :(P) fıkrası hük* 
mü dâhilinde tazmin edilirler» 

MADDE 4, ••— Bu kanun neş** 
ri tarihinden muteberdir* 

MADDE 5. — Bü kânunun 
hükümlerini icraya Adliye, Pa^ 

Ta. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 n'ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4, — Bu kanun ya
yım tarihinden yürürlüğe girer. 

MADDE S. ~~ Bü kanun hü
kümlerini icraya Adliye, Dahi-

B & 
/." 

MADDE 3. — Aynı kanunun 
59 "ncu -maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: . 

(Hayvan sağlık zabıtası ni
zamnamesi gereğince sarf ve is
tihlâke bırakılan deri, et ve S£U 
ir" bedelleri geçer fiyat üzerin
den kıymetlendirilerek tazmi
nattan indirilir. Resmi kurum
lar ile belediyelere ilişkin olan 
veya sahipleri tarafından hasta
lıkları haber ve'rilmemiş veyahut 
hastalıklı oldukları bilinerek 
satın alınmış olan hayvanlar için 
tazminat verilmez. Yabancı 
memleketlerden yurda yeni so
kulmuş olupta hastalanan hay
vanlardan, memleket dışında 
iken hastalık âmilini alarak, 
tefrih devrinde iken memlekete 
sokuldukları belirtilenlere taz
minat verilmez.) 

MADDE 4. — Hükümetin 3 
ncü maddesi ayniyle. 

GEÇİCİ MADDE — 1942 ma. 
lî yılında uygulanan Antraks 
ağısından ölen hayvanlar yuka
rıdaki ikinci madde hükmüne 
göre tazmin edilir.. 

MADDE 5. — Bu kanun-ya-* 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Adalet, İçişleri, Millî Savunma, 

!& Sa^:MT) 



Hü. 

hiliye, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Ziraat Vekilleri memurdur
lar. 

„ 

Bş V. 
Ş. Saraçoğlu 

M.M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha.V. 
H. Saka 
Mf. V. 
Yücel 

îk. V. 
Fuad Sirmen 

G. I, V. 

6.1.1945 
. Ad. V. 
• R. Türel * 

Da.V. 
Hilmi Uran 

Ma.V. 
İV. E, Suntûr 

Na. V. ' 
Sırrı Doy 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr.. V. 
Suad H. Ürgüblü Ş. R. HaUpoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

.— 1 -
Ta. K. 

üye, Millî Müdafaa, Maliye ve 
Zirâat Bakanları yürütür. 

B. K. 

Maliye ve Tarım Bakanları yü
rütür. 

»-•-<« 

( S. Sayısı : 117 ) 





"S. Sayısı: j 19 
Belediyeler Bankası hakkındaki 2301 sayılı kanunun 5 
nci maddesinin A fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde ilâvasme dair kanun tasarısı ve 
Milliye ve Bütçe Komisyonları raporlariyle MahallHda-
reler İmar Bankası hakkında kanun tasarısı ve içişle

ri ve Bütçe Komisyonları raporları (1187^331) 

Belediyeler Bankacı naüdandaM 2301 sftyılı kanunun 5 nci maddesinin A fıkrasmm değiştiril
mesine ve IDU kanuna ge$ei bir ntaMe ilâvesine dair kanun tasarısı velİafiye ve 

3ütçe Konii^nlattTUyor^ 

. T. C. ' - ' • ' ; 

BaşmMUt il,XI^94i 
Kararlar &uiresiMtâdürîüğü . : • ' • . : 

Bay*: 6/4984 
Büyük; »ElletîMedisi Yüksek Reisliğine 

2301 sayılı Belediyeler Baftkasi Kanununun 5 nci maddesinin A fıkrasının taÖili'ha^kındâ^a-
hiliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18. X .İ041 târihinde "Yüksek W â i s e 
arzı kararlaştırılan kanun'lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

; ^BafvekÜ 
; İ>€WS<fyWdm 

Esbabı mucibe . , [./' 

280Î numaralı Belediyeler Bankasr Kteununun iştirak hisselerini vaktinde ödemiyeri bMSâty^ler 
hakkmda müeyyideleri'kâfi olmadığı tatbikat ile sabit olmuştur: • . . . • • 

İştirak hisselerinin zamanında bankaya yatırılmasının temini için lüzumlu tedbirlerin alınması
nın banka sermayesinin istihdaf olunan zaman içinde temini bakımından zaruri görülmektedir. 

Malî sene içinde belediye reis ve muhasiplerinin muhtelif sebeplerle değişmesi belediyelerin daha 
mühim ve âcil telâkki ettikleri muhtelif ihtiyaçlar karftsında iştirak hisselerini bankaya gönderme
meleri ve bunlar hakkında hem ihssei iştirakin hem de % 9 faizin tahsili için takibat yapılması uzun 
formalitelere bağlı kalmakta, binnetice lüzumsuz mesai israfına ve tahsilatın gecikmesine 'âmil ol
maktadır. 

Belediyelerin P/c 10 gümrük hissesi Belediyeler Bankası tarafından tevzi edilmektedir. Hissei 
iştirakin bu tevzi edilen paradan tevkif etmek suretiyle tahsili tahsilatta kolaylığı mucip olacağı 
gibi belediyeleri para irsal masraf ve kuMetmderr.de kurtarmış olacaktır. Bu sebeple madcTeikanu-
niyenin değiştirilmesine lüzum görülmüştür. . , ' . 

Mer'i hükümlere göre banka iştirak hissesini zamanında teslim etmeyen belediye ?eis Ve-muha
sipleri hakkında takibat yapılmasını âmirdir. Birçok belediye reisleri ve muhasipleri de ınüteem ve 
zaruri ihtiyaçlar dolayfSıyle beledî hizmetlerin akîrtnete uğramaması için malî mesuliyeti rdaM-gözö-
nünde tutmak sureiyle bu iştirak hisselerini tediye edememişlerdir. Münhasıran bir umumî hizmetin 
ifası maksadiyle hareket eden bu memrlara kendilerine faiz tahmil etmek suretiyle mesuliyetleri ci
hetine gidilmesi doğru olmryacaktır. Bu sebeple muvakkat madde ilâve edilmiştir., 

http://kuMetmderr.de


Maliye Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 

Esas No. t/187 
Kmrm• No. 28' 

' |...!ü*ii*'V; 

Yüksek; Başkanlığa 

15:. IV ,1944 

Bel&dfyeler Bankası Kanununun 5 nci mad
desini^ |A) fıkrasının tadili hakkında hazır&i-
nan ve Îİeeiisîn altıncı intihap devresinde Mali
ye Encümenince müzakeresi yapılıp Umumî He
yette müzakeresinden evvel intihabın tecdidi ka
rarı verilmesi üzerine hükümsüz kalan kaniîn 
lâyihası tekrar encümenimize havale , Duyurul
makla, Dahiliye Vekâleti mümessili huzuJyle 
müzakere olundu. 

Tadili istenen beşinei maddenin (A) fıkra
sında hjztün Belediyeler, senelik varidatlarından 
tahsil edilen miktarın % 5 i nispetimde Belediye
ler Bankası sermayesine iştirak için bütçelerine 
tahsisat koymağa ve bu iştirak hissesini sene. 
sonuna kadar ödemeye ve ödemeyen belediyele
rin reisleriyle hesap işleri müdür veya memur
larını da bunu % $ faiziyle birlikte ödemeye 
mecbur tutulmakta iseler de malî sene içinde be
lediye reisi ve muhasiplerinin değişmeleri neti
cesi olarak veya daha mühim ve âcil telâkki et*' 
tikleri ihtiyaçları gidermek maksadiyle veyahut 
başka sebeplerle belediyelerin banka iştirak his
selerini göndermemeleri halinde bunların % 9 
faizleriyle tahsilinde zorluk çekilmekte olduğu 
ve bu hususta mevcut müeyyidelerin kâfi bu
lunmadığı anlaşılmaktadır. 

Buna "karşı belediyeler iştirak hisselerinin, 

' Belediyeler Bankası tarafından tevzi edilmekte 
olan gümrük hisselerinden bankaca tevkifi su
retiyle yukarıda anlatılan müşkilâtın önüne ge
çileceği düşüncesiyle hazırlanan kanun lâyihası 
encümenimizce esas itibariyle muvafık görül
müştür. . 

Ancak belediyelerin % 10 gümrük hisseleri
nin her hangi bir istikraza karşılık gösterilmiş 
olması ve banka iştirak hisselerinin bu yüzden sê  
nesi içinde tediyesi mümkün olmaması takdi
rinde gümrük hisselerinin tevkifine gelecek se
nelerden devam olunabilmek imkânını vermek 
ve yine bu sebeple senesi içinde kısmen veya ta
mamen ödenmemiş olan iştirak hisseleri için, 
bankanın belediyelere yaptığı istikrazlarda cari 
olan % 5,5 faiz yürütülmek esasma göre hükü
metin teklif etmekte bulunduğu birinci maddede 
tadilât yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 
Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maliye K. Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul Aydm Ankara 

A. Baytndtr A. Menderes M. Aksoley 
Afyan K. Antalya Antalya 

î. H. Baltactoğlu H. T. Dağlıoğlu Dr. G. Kahraman 
Kastamonu Malatya * Tokad 

H. Çelen M. N. Zdbct C. Kovalı 

Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 
Rapor No. 85 

^Esas No, 1/187 
Yüksek Başkanlığa 

10 .VI . 1944 

2301 sayılı Belediyeler Bankası kanununun 
5 nci "maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkın
da DahjHye Vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin," 11 îkincitesrin 1941 tarih ve 6/4984 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve 

intihabın yenilenmesi üzerine hükümsüz kalmış 
olan kanun lâyihası Encümenimize tevdi buyu-
rulmakla Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
ve Dahiliye ve Maliye Vekilliklerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü-

(S . Sayısı : 119 ) 
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aakere olundu. 
Belediyeler tarafından 2301 sayılı kanunun 

5 nci maddesi gereğince Belediyeler Bankasına 
gönderilecek sermaye hisselerinin vaktinde gön
derilmediği, bu* yüzden ihtilâflar meydana geldi
ği anlaşılmaktadır. ^ 

Belediyeler Bankası tarafından tevzi olunan 
% 10 belediye gümrük hisselerinden sermaye'iş
tir ajderi. nispetinde tevkif at yapılması ihtilâfla
rı önleyici bir tedbir olarak düşünülmüş ve böy-
leef hüsnüniyet sahibi mesul muhasiplerle âmi
ri itaların malî mesuliyet.ve mükellefiyetlerin
den korunmaları,; banka sermaye hisselerinin 
zamanında tahsili ve belediyelerin de çifte irsal 
masraflarından kurtulmuş olacakları derpiş olun
muştur. 

Maliye Encümeni metnini müzakereye esas 
ittihaz eden Encümenimiz: lâyihanın birinci 
maddesinde iki değişiklik yapmağı uygun bul
muştur. Belediye varidatları, nıalî yılın son 
gününö kadar tahsil edilmekte ve tahsilatın % 5 
lerini aynı malî yıl içinde katı olarak tâyin ve 
tesbit- imkânı olamamaktadır. Belediyeler. Ban
kası sermaye hisselerinin belediyelerin bir yıl ev
velki tahsilat yekûnlarına nazaran hesap edilip 
bütçelere konulması, hâ,dis olan müşkülleri ber
taraf edecek ve kapanan malî yıllara ait tahsi
lat yekûnları mütaakıp sene bütçelerine konacak 
banka hisselerinin tâyininde esas tutulacağı için 
tarafların bir zararı da olmıyaeaktır. 

Gümrük hisseleri bazan- belediyelerin banka
dan yaptıkları istikraz taksitleri» ancak kar
şılayabilmekte >e sermaye Mşşetejinift tahsili 
gecikmektedir. -Bu sebeple dar, fcüt§eÛ belidiy^ 
leriUğır faiz yükünden vikaye e M 
diyle teklif olunan % 5̂ 5 faizin âzami faiz oİma-
sı yerinâe görülmüştür. . . - - ' ^ 

Banka sennâyesine ı>tı>ak hisselerini ödeye
memiş belediyelerin borçlananı" İMrincı madde 
muc^Me tahsiline imkân verilirken âmiri ita
larla- mesul- muhasipler zimmetinde görülen ve 
faizden, mütevellit bulunan |î£ bin liranı»~ûk 
terkt i Encüm^nimizce yeröj^ ^©Irüimfiş^r,- -

• Birinci maddesi arzedilen. değişiklikler ^sebe
biyle yeniden kaleme alınan lâyiba*Umumi F|ie-
yetin. tasvibine arzolunmak üzer« Tükse# Reisli
ğe susulur. - , 
Başkanvekili 
Ka^amonu 
T.fioşkan 

Aydın 
Ol. $; Alpman 

Eskişehir 
••-Yi Abadan • 

Işl&nbul 
H. Sikmen 
Kütahya 

ff.Bekcan 
Tökad 

Sözcü -:• Kâtip 
Tokad İstanbul 

H, N. Keşmir F, öytim 
Çanakkale Edirne 

8. T. Arsal .N, Giindüzalp 
Giresun .. İstanbul 

A. Sayar H, Kartel 
îzmir Kayserim 

• M, Birsel . F. Baysal 
Manisa - Bize 

F. Kurdoğlu T. B. Balta 
Zonguldak 

R, A, Sevengü JŞ. MrişirgU 
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fretediyele? Bankası hakkındaki 
2301 numarah, Kanunun 5 %% 
madüesinirt (A) fikrdsınin • de-
ğİşiîfÜmesİne ve bu'kanuna mu
vakkat bir madde İlâvesine 'dair 

kabrin lâyihası 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun meriyetinden evvel 
Belediyeler Bankası iştirak his
sesi vermemiş olan belediyele
rin hisseleri birinci madde hük
müne göre tahsil edilir. Ve reis 
ve muhasipler hakkındaki taki
bat durdurulur. 

MALftTE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎBÎŞİ 

Belediyeler Bankası hakkındaki 
2301 numaralı kanunun beşinci 
maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair 

kanun lâyihası: 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNU^ 
DE&tŞTftRÎŞİ 

Belediyeler Bankası hakkındaki 
2301 numaralı kanunun beşinci 
maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna mu
vakkat bir madde ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. Belediyeler Ban
kası -hakkındaki: 23#Lisayd* ka* 
nunun beşinci anâddesmiaj(A) 
/ıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir : 

Türkiye'de meyeut bütün be-: 
lediyelerin senelik varidatlar 
rmdan geçen yıla. ait tahşüîedi-
len mikdarın % 5 inden, (Bu 
iştirak mecburi olup her sene 
belediye bütçelerine tahsisat ola-̂  
rak konulur. Konulmadığı tak
dirde-o belediyenin bütçesini 
tasdik eden yukarı makam ta
rafından» bütçeye ithale edilir. 

Sene sonuna kadar iştirak his
sesini bankaya göndermiyen 
belediyelerin bu borçları Dahi
liye Vekâleti tarafından % 10 
gümrük hisselerinden kesilerek 
bankaya verilir. 

Gümrük hisseleri banka ile 
akdedilmiş bir borca tahsis olun
muş bulunduğu veya her hangi 
bir sebeple ait olduğu yıl içinde 
tevkif edilemediği takdirde tah
siline kadar geçecek zaman için 
senelik âzami % 5,50 hesabiyle 
faizi yürütülmek suretiyle ge- * 
lecek yılların gümrük hissele
rinden aynı suretle kesilip ban
kaya tevdi edilir.) 

MUVAKKAT MADDE — 
Maliye Encümeninin muvakkat 
maddesi aynen. 

,1 .ÇS, Sayısı : 119) 

MADDB 1. - - Belediyeler 
BankasL -hakkındaki 2301 nu-
maratı Kaûuaun 5 nci maddesi- > 
nin (A>X'.fıkrasi.aşflğwiaIyazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Türki$r#*de mevcat'bütüa be-
lediyeferteı senelik vas4datların<-
dan tahsil edilen mikdarın % 5 
inden ?j(fiuiiştirak .mecbum olup 

. her seaeıbelediye bütçesine tah
sisat olarak .konulur; Konulmadı
ğı takdirde--o belediyenin bütçesi-
niitasdör eden yukara makam ta
rafından? bütçeye i.thal edilir. 

Sene-sonuna kadar hissel iş
tirakini bankaya göndermiyen 
belediyelerin^ bu borçları Dahi-* 
üye VeMleti tarafından % 10 
gümrük-hisselerinden kesilerek 
bankaya verilir.* ' . • 

Gümrük lıisselerinden -her 
hangi bir suretle tevkifine im
kân görülmediği /veyapılan teb
ligata rağmen iştirak hissesi te
diye edilmediği takdirde Dahi
liye Vekâletince belediye reis 
ve muhasibi işten'men ve hak
larında takibatı kanuniye ya
pılabilir.) 

MADDE 1. Belediyeler Ban, 
kası- hakkındaki 2301. nuffiarah 
kanunun beşinci maddesinin 
(A), fıkrası aşağıda yazık !ol-
duğu şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye'de-mevcut bütün: be
lediyelerin senelik varidatından 
tahsil^edilen miktarın ^ - 5 sine
den (Bu iştirak mecburi olup 
her sene belediye bütçesinevteh-
sisat olarak. konulur konulma-. 
dığı takdirde o belediyenin büt
çesini tasdik eden yukarı ma
kam tarafından bütçeye ithal 
edilir; r. 

Sene sonuna kadar hisseye iş
tirakini bankaya göndermeyen-
belediyelerin bu borçları Dahi
liye Vekâleti tarafından % 10 
gümrük hisselerinden kesilerek 
bankaya verilir. 

Gümrük hisseleri banka ile 
aktedilmiş bir borca tahsis olun
muş bulunduğu veya herhangi 
bir sebeple ait olduğu yıl içinde 
tevkif edilemediği takdirde tah
siline kadar geçecek zaman için 
% 5,50 hesabiyle faizi yürütül
mek suretiyle gelecek yılların 
gümrük hisselerinden aynı su
retle kesilip bankaya tevdi edi
lir.) 



M 
.MADDE 2. — Bu kanun neş

ri tarihînden muteberdir. 

MAD©Efi3. •*- Bu kaaua hu-
kümleıMic,yürütMaeğe5 -îew* Ve* 
killeri? H«yetit memur4ua& 

18^X,194t 
Bş. V. A&V. 

Dr. R. Saydam H. Meb&nencioğln 

S. Arikm 
Ha.'V. 

Ş .Sameoğlu •• 

. Yücel 

Sırrı Da/y 
G. I. V. 

"R.vK<wwA€sm n 
MifcV. 

Dai; V. 
Faytk<öztYakt 

MavV. 
F.AğMt 

A. F. Cebesoy 

Dr. H.-Alataşj 

Zr. V.. 
MukUgtErktmn 

Ti.:V. 
Mtsötim&ıı, 

Malv K 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen kabul edil
miştir. -

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nei maddesi aynen. 

MADDE1 3. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen. 

Mahalli İdareler imar Bankası hakkında kanun tasarısı (1/331) f 

Başvekâlet 

Tmfcmmmğfr > 29:. vır. 19u 
Safe® M <-22&^ 6/2142*-

Mahallî idareler imar Bankası hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve icra "Vekilleri He
yetince. 26~* V l l . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

• ? : ;>! Başvekil" 
'" * " . "" /" * Ş. Saraçoğlu 

V-7;2îWM'* • SSMt**^*"' 
Mahallî idareler imar Bankası Kanunu projesi mucip sebepler lâyihası 

Şehir ve kasabalarımızın muasır tekniğe uygun şekilde kurulmasını, belde tesislerinin muayyen 
bir plân ve program dâhilinde kısa zamanda vücuda getirilmesini temin maksadiyle 1933 yılında 
teşkil edilen' Belediyeler Bankasının iktisadi krizlere ve ikinci Cihan harbinin doğurduğu büyük 
müşküller çok gayri müsait ve ağır şartlar içinde geçen faaliyet devresinde elde edilen müspet 
neticeler bu teşkilin tevsii ve faaliyet sahasmm vilâyat ̂ hususi idareleriyle köy idarelerine teşmili 
zaruretini ortaya atmış bulunmaktadır. 

- - J 

(S . Sayısı: 119) 



Malî ve teknik imkânların, birleştirilmesi, plân ve programların hâkim kılınması sayesinde elde 
edilen müsbet neticenin daha şümullü ve verimli bir mahiyet alabilmesi maksadiyle Belediyeler 
Bankasının Mahallî idareler^ imar Bankası şekline kalbi ve bütün Mahallî İdareler faaliyetini içine 
alması bu lâyihanın tanzimine saik öldü. Mahallî idarelerin vüeude getirecekleri tesisat, inşaat ve 
ameliyatın tahakkukunu kolaylaştırmak için muhtaç oldukları kredileri, teknik yaşıta ve imkânları, 
lüzumlu olan makine, alât, edevat, levazım ve eşyayı temin etmek, mahallerince yaptırılmasına im
kân bulunmayan veya toplu olarak yaptırılmasında fayda görülen tesis ve inşaları vüeude getirmek 
bu idarelerin gayrimenkullerini sigorta etmek veya ettirmek, mümkün olan yerlerde veznedarlığım 
yapmak bankanın iştigal mevzuları arasında yer alan belli başlı hususattandır. 

Bankanın elde edeceği safi temettülerin % 30 zu ihtiyat akçalarına ve sermayeye ayrıldıktan 
sonra mütebaki % 70 sinin köylerin kalkınma ve inkişafım temine matuf hususata tahsisi, tahak
kuku üzerinde daima hassasiyetle durulan umumî gayeye uygun bir esas olarak kabul edilmiştir: 

Kâr kasdi bankanın mevzuu dışında bulunduğuna ve elde edeceği safi temettülerin amme men
faatlerine tahsisi derpiş, ye buna , ait hükümler tesis edildiğine göre mümasili şekiller için kabul 
edilmiş ve edilecek olan imtiyazlardan bu bankanın da istifade etmesi tabiî bulunmuş, lâyihada buna 
ait hükümler yer almıştır. 

Belediyeler imar heyetine bağlı bir teşekkül halinde iş görmekte olan fen şefliği teşkilâtının 
bankaya ilhakı bankanın yeni şekline göre daha uygun görülmüştür. 

Kanun lâyihasının ihtiva ettiği diğef başlıca Jıükümlere gelince: , •• . 
Bankanın hususi hukuk rejimine tâbi olması zaruri görülmüş ve sarmeye miktarı huşu- ' 

sunda da mahallî idarelerin malî takatleri nazara alınmış ve maahaza gerek Hazinenin gerek Ev
kaf, idaresi gibi servetini memleketin hayırlı işlerinde kullanması vazifesi icabından olan idarele
rin sermayeye munzam iştiraklerde bulunmasına imkân bırakılmıştır. Sermaye kaynakları arasmda 
köyler için onların bünyesine uygun bir iştirak sistemi düşünülmüştür. Banka sermayesinin teşek
külüne muntazam surette iştiraki temin edecek mahiyette mazbut gelirleri olmayan, köy idareleri
nin nüfuslarına göre muayyen iştirak hisseleri vermeleri salmaya müracaat etmeksizin ödeyemeyecek 
durumda olan köylerde ihtiyar meclislerinin bunu halka servetleri derecesine göre tevzi etmeleri mü
nasip görülmüş ve tabiî âfetlere uğrayan köylerin iştirak hisselerinin teciline de cevaz verilmiş
tir. Banka sermayesinin ve alacaklarının tahsilini emniyet altına almak için kanuna mahallî ida
relerin hususiyetlerine uyacak şekilde tedbirler ve müeyyideler konmuştur. 

-Banka umumî heyetinin, ortak idarelerden hepsinin temsili ve banka işlerini yakından görüp ko
nuşmaları ve hizmet vekâletlerinin de olanı biteni ve isteneni öğrenmeleri ye kararlar ve bankanın 
murakabesine iştirak etmeleri esasına göre teşkili iltizam edilmiş ve idare meclisiyle, bilançoya ve" 
Umum Müdürlüğe ait hükümler ince bir tetkijs mahsulü olan Ziraat Bankası Kanunundan iktibas 
olunarak projeye geçirilmiştir. Belediyeler Bankasına ait haklar ve borçların Mahallî İdareler îmar 
Bankasına intikaline dair olan hükümleri intikal devresini tanzim eden maddeden başka muvakkat 
üçüncü maddede köylerden toplandığı halde metruk vaziyette kalan bütün paraların ve alacakların 

da bankaya intikal edeceği tasrih edilmiştir. Bu paralar ve alacaklarla menkul kıymetlerin men-
lehülhakları köy mânevi varlıkları .olduğundan bunların kullanılmaz bir halde öylece durup git
mektense bankaya devredilerek işletilmesi faydalı görülmüştür. . . . . * ^ 

( & Sayısı : İİ§ ) 



İçişleri Komisyonu raporu 

T. B, M. M. 
I î<ji§leri Komisyonu 
Esas &o. 1/187 1/331 

Karar No. 17 

~: 331] 2 3 . III :i945 

Yüksek Ba§kanlığa 

Mahallî idareler imar Bankası hakkında Da
hiliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Ku
rulu karariyle Yüksek Meclise gönderildiği Baş
bakanlığın 29 . 7 . 19,44 tarihli tezkeresinde bil
dirilen kanun tasarısı ve 2301 sayılı Belediyeler 
Bankası Kanununun 5 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında yine Dahiliye 
Vekâletince hazırlanarak Bakanlar Kurulu'ka
rariyle Yüksek Meclise gönderilmesi üzerine 
Maliye ve Bütçe Encümenlerince incelenmiş bu
lunan kanun tasarısı Encümenimize havale kı
lındığından Dahiliye Bakanı ile Maliye Bakan
lığı temsilcileri hazır oldukları halde okundu ve 
görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde yazılı olduğu üzere, 
bugün işlemekte olan Belediyeler Bankasının 
mahallî idareler imar bankası adiyle daha verim
li bir hale getirilmesi düşüncesini güden tasarı 
tamamı bakımından onandı ve maddeler ince
lenerek üzerlerinde terim yönünden küçük ve esas 
yönünden de biraz geniş değişiklikler yapıldı, 
Geniş değişikliklerin gerekçesi şuhlardır: 
- İ. — Bankanın fazlalaştınlacak olan sermâ
yesinden ve genişletilecek olan çalışma alanın
dan köylerin dâhi faydalandırılması gereklidir. 
Şu kadar ki fazlalaştınlacak olan sermaye için 
köylere - de pay salmak, köylülere altından kal-
kınması güç bir hüküm olacağı da düşünülmeli
dir, Bunun için Hükümet tarafından köy pay
larına katılmak yerinde kullanılmış bir emek 
olacaktır. Bu düşünce iledir ki; 1454 ve 2459 
numaralı kanunlar hükümlerine uyularak bina 
ve arazi vergilerinden tayyare vergisi adiyle ay
rılıp Maliyeye yatırılmakta bulunan yüzde üç
lerin, köy idareleri sermayeleri karşılığı olmak 
üzere özel idareler bütçelerine yatırılması Mali
ye Bakanlığının da uygunluğu ile esas olarak-
kararlaştırıldığı ve bu kararın sonucu olarak: 

A) Hükümet tasarısının 3 ncü ve 20 nci 
maddeleri üzerinde ona göre değişiklikler yapıldı 
ve fi, 8, 14 ncü maddeler kaldırıldı. 

B)' Encümen tasarısına ,4 neü madde ola

rak yeni bir hüküm eklendi. 
2. Yukarıda yazılı değişiklikerin de sonu

cu olarak: ~ ; • ' • " ' • . 
Hükümet tasansınıh 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü 

maddeleri birer eksik sayı ile encümen tasarısı
nın ;8, 9, 10, 11, 12 nci maddeleri yerine geçirildi. 

3. — Bankanın genel kurulu toplantısında 
bütün illerden birer temsilci bulunması, ve bele
diyeler ile köy idarelerinden göndeıilecek olan 
temsilcilerin, bağlı bulundukları illerin geri ka
lan belediye ve köy idarelerini de temsil etmek 
yetkisine almaları daha uygun olacağı düşünü
lerek 13 ve 14 ncü maddeler o yolda-hazırlandı. 

'4. — Bankanın idare Meclisi vazifelerini gös
teren Hükümet tasarısının 16 nci maddesi, an
lam kolaylığı bakımından iki maddeye ayrılarak 
encümen tasarısının 15 ve 16 nci maddeleri ya
zıldı.. 

5. — Geçici maddeler arasına konulması ge
rekli görülen eylemler için 4 ve 5 nci madde
ler eklendi. • ' - ' ' " ' 

,.6. — 2301 numaracı kanuna, bu tasarının Ka
mutayca kabulü halinde yürürlükten kaldırılmış 
olacağına - göre artık beşinci maddesinin değiş
tirilmesine-mahal kalmıyacak ise de; değiştirme 
teklifinde sözü geçen kanunun yürürlükte bu
lunduğu tarihlerde belediye- başkanlariyle mu
hasiplerine yönelmiş olan faiz cezalarının affı 
yoluna gidilmiş olduğundan ve bu faizlerin affı 
encümenimizce de adalete uygun görüldüğünden 
geçici maddeler arasına bu yolda bir altıncı 
maddenin eklenmesi kabul edildi. 

Havalesine göre Bütçe Encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. . 
içişleri K. Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh • Mardin, 
C. TJybackn Atıf T üzün Edip Ergin 

Kâtip 
Giresun * Ankara Balıkesir 

Necmi Osten F.Daldal YY S. Uzay 
Balıkesir Bolu Bursa . 

F. TiHtoğlu H. Ş. Adal F. Güvendiren 

(S . Sayısı : 119) 
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Elâzığ Erzincan . 

î. Yalçın ' Ş. Sökmensüer 
•Gazianteb Gümüşane 

Dr. A. 'Melek R. Güreli 
izmir Kars 

II, Onaran E, Özoğuz. A, 

Mmmmm 
N. Elgün 

îçel 
R. Koraltan 
Kayseri 

Hilmi jKaİaç 

Konya 
8. Ergun 
Seyhan 
C. Oral 
Trabzon 

'8. Ahmozoğlu 

Kütahya 
ö. B. Vşakh 

Sivas 
E. Dizdar 

Yozgad 
8. Korkmaz 

Malatya 
E. Bmkm 
f Tokad 

A:: -Galdfi&ekel 
"Zonguldak 

"RifdTVardar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esâs No. 1/331 
Karar No. 83 

M i- V. 1945 

Yüksek' Başkanlığa 

Başbakanlığın 1 1 . X I . 1941 tarihli ve 6/4984 
sayılı yazısı ile Yüksek Meclise arzolunarak 
Maliye Komisyoniyle Komisyonumuz tarafın
dan incelenmiş bulunan ve seçimin yenilenme
si üzerine Hükümetçe teknar görüşülmesi isteni
len (Belediyeler -Bankası hakkındaki 2301 sa : 

-yılı kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine . dair) kanun 
tasarısı ile yine Başbakanlığın 29 . V I I . 1944 
tarihli ve 6/2142 «ayılı tezkeresiyle -Yüksek 

Meclise arzolunan Mahallî idareler imar Ban
kası kanun tasarısı, içişleri Komisyonunun ra-
poriyle' birlikte Komisyonumuza tevdi olun
makla içişleri Bakanı ve Maliye Bakanlığı tem
silcileri hazır olduğu halde görüşüldü. 

1933 yılında kurulmuş olan Belediyeler Ban
kasının çalışmalarından, şehir ve kasabalarımı
zın muasır tekniğe uygun şekilde kurulması ve 
belde tesislerinin muayyen bir pilân ve prog
ram dahilinde vücude getirilmesi hususlarında 
elde edilen müsbet sonuçlar bu, çalışmaların j l 
ve köy idareleri sahasına teşmilinin faydalı ola
cağını ve .böylece malî ve teknik imkânların bir
leştirilmesi suretiyle şehir, • kasaba ve köyleri
mizin baymdırılması işinde daha süratli adım
larla ilerlemek imkânlarının sağlanabileceğini 
göstermiş olduğundan, Belediyeler Bankasının, 
î l özel idareleriyle köy idarelerini de sinesinde 
toplamak suretiyle daha geniş bir hale konul
ması amaciyle vücude getirilmiş olan kanun 
tasarısı Komisyonumuzca da uygun görülmüş
tür. 

Tasarı Komisyonumuzca dil ve terim baka
mından yeniden, yazıldığı gibi hükümlerde esas 
bakımından da bazı değişiklikler, yapılmıştır. 
Bu değişikliklerin neler olduğu aşağıda gös
terilmiştir : 

1. — Tasarının birinci maddesinde banka
nın ilgileneceği idarelerden bahsohrnurkeiı Hü
kümet teklifinde (Belediye ve îlözel idarelerine 
bağlı iktisadi teşekküller) tabiri kullanılmış bu 
tâbir yerine içişleri ' Komisyonunca (Katma 
bütçeli işletmeler) tabiri konulmuştur. Komis
yonumuz bu idarelerin yüklendikleri kamusal 

.hizmetleri yapmak üzere kurulan elektrik, su, 
gaz, mezbaha, buzhane ve vesaire gibi müessese 
ve teşekküllerin katma bütçeli olabildiği gibi 
doğrudan doğruya belediye bütçesi içinde ayrı 
bir kişim da teşkil ettiği yörler bulunduğunu, 
bazen tüzelkişiliği haiz, bazen gayrihajz vazi
yette kurulduklarını gözönüne alarak madde
nin, şekli ne olursa, olsun bütün bu teşekkül
leri içine alabilmesini sağlamak üzere bunlatm 
daha geniş bir tabirle ifade edilmesi ve birinci 
maddede bankanın hüviyetini belirtmeğe yara
yacak kayıtlarla -yetmrlerek banka görevle
rinin, aşağıda lafsilen sayıldığı maddeye alın
ması uygun görülmüştür. Bundan başka ban
kaya heni kullanılma ve tanıtılma kolaylığı hem 
de dil bakımından ttaha uygun ve kısa bir isim 
verilmesi gerekir gömülerek (Mahallî idareler 
imar Bankası) yerine (İller Bankası) ismi ka
bul edilmiştir. 

2. — îkiraci maddede, özel idarelerle bele
diyeler ve köylere ait sermaye ortaklık payla-
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rınm bankalar kurulu karariyle bir misli art-
tırclabileceğine dair olan hüküm, bir duraksa
maya yer verilmemesi için banka sermayesinin 
arttırılabileceği şekline konulmuş ve özel bir 
tahsis yeri gösterilmeden yapılan teberruların 
sermayeye kaydolunurken, her idareye ait or
taklık nispeti dâhilinde yazılacağı ve sermaye 
haddi dolduktan sonra yapılacak teberruların da 
belli bir tahsis yeri yok ise ihtiyat akçesi he
sabına geçirileceği tasrih edilmiştir. 

3. — Üçüncü maddenin (A) fıkrasında ma
hallî idarelerin gelirlerinden banka için ayıra
cakları yüzde beşlerin münhasıran kendi gelir
lerinden ayrılması iltizam edilmiş ve yanlış yo
rumlara yer vermemek için Hükümet teklifinde, 
yüzde beşlerin hesabında itibara almmıyaeak 
kısımlar sayılmış iken İçişleri Komisyonu buna 
lüzum görmemiş ve (kendi gelirleri) tâbirini 
maksadı ifadeye yeter bulmuştur. Halbuki, konu 
yanlış anlayışlara müsait bulunduğundan, Buna 
yer vermemek üzere tasarıdaki tadadın muhafa
zası-muvafık görülmüş ve bina ve arazi vergile
rinin özel idarelere devrinden doğan ve genel 
bütçeye ödenmekte olan borçları karşılayan va
ridat kısmı hakikî bir gelir olmadığı gibi as
ker ailelerine yardım zammı olarak belediyelerce 
tahsil olunan gelirlerin de özel kanuniyle başka 
bir gidere harcanmassı men edilmiş olduğundan 
bunların da yüzde beşlerin hesabına katılması 
gerekli bulunmuştur. 

Bundan başka hangi tarihteki tahsilatın, yüz
de beş hesabında itibare almacağı bütçe ve bilan
çolara şamil olarak madde sonuna yazılmıştır. 

4. — İçişleri komisyonunun dördüncü maddesi 
mahiyeti itibariyle, tasarının türlü hükümler bölü
klüne nakledilmiş ve köy idareleri sermaye payı 
olarak bina ve arazi vergileri tahsilatından ay
rılacak % 3 lerin özel idareler bütçelerine ko
nulacağı beşinci maddede yazılı olduğundan, adı 
geçen dördüncü maddede bu hükmün tekrarma 
da lüzum görülmiyerek mezkûr fıkra, maddeden 
çıkarılmak suretiyle madde maksada göre 26 neı 
madde olarak yeniden yazılmıştır. 

5. — tçileri Komisyonunun. beşinci maddesi 
dördüncü madde olarak almmış ve banka hisse
lerinin. dört taksitte ödenmesi kabul edilmekle 
beraber, bazı mahallî idarelerin, bütçe yılının 
ilk aylarında müşkül durumda bulunabilecekleri 
ihtimali gözönüne alınarak taksit zamanlarmm • 
tüzükle belli edilmesi uygun bulunmuştur. 

6. — Banka ortaklık paylarını zamanında 
göndermiyen muhasiplerden faiz alınmasına dair 
tasarınııî 7 nci maddesi, altıncı madde olarak 
alınmış, ancak alınacak faizin banka tarafından, 
ortaklık paymı zamanında alamamaktan dolayı 
kaybedilen faiz miktarını -geçmemesi hakkaniyete 
uygun görüldüğü gibi, geciktirmenin yasalı bîr 
özi'e dayanması halinde, muhasiplerden faiz 
aranması muhik olamıyaeaği düşünülerek madde
ye bu hususlara dair hüküm konulmuş ve yasalı _ 
özrün tekdiri. İçişleri Bakanlığına bırakılmıştır. 

7. — Bankanın görevlerini bildiren sekizinci 
madde, yedinci madde olarak alınmış ve birinci 
maddeden çıkarılan görevlere müteallik hüküm
lerde bu maddenin (A) fıkrasına konulmuştur. 

8. — Banka tarafından metaHıet iç ve dışın 
da öğrenci okutulmasına dair olan. bu maddeye 
öğrencilerin seçilmesi, okutulması ve mecburi hiz
metlerini yapmaları hususunda, Devletçe okutu
lan öğrencilerin bağlı oldukları hükümleri gös
teren 1416 ve 2919 sayılı kanunlar hükümleri
nin uygulanacağı hakkında bir fıkra eklenmiştir. 

9. — Bankanın genel kuruluna, . belediye ve 
köylerden nöbetleşe üye gönderileceği halde ille
rin hepsinden her yıl üye gönderilmesinde gerek 
hukuki, gerek ameli bakımlardan fayda görülme
miş ve bütün illerin üç gurupa ayrılarak birinci 
grupa dâhil olanların il genel meclis üyesi, ikinci 
grupa dâhil olanların belediye meclisi üyesi ve 
üçüncü grupa dâhil olanların da köy ihtiyar 
meclisi üyesi seçip göndermeleri ve bu grupların , 

"İçişleri Bakanlığınca tertip ve her sene nöbet
leşe değiştirilerek bir sene il genel meclis üyesi 
göndermiş olan grupa dâhil illerin yıl belediye 
meclisi üyesi ve belediye meclisi üyesi göndermiş 
olan grupa dâhil illerin ertesi yıl köy ihtiyar-
meclisi üyesi ve ilâh göndermeleri suretiyle ge: 

nel kurulda temsil edilmeleri her cihetle uygun 
olacağı, iktisadi, bir teşekkül olan bankanın genel 
kuruluna Sayıştaydan üye seçilmesine mahal bu
lunmadığı ve buna karşılık Ticaret Bakanlığından 
bir temsilcinin de genel kurulda üye olması fay
dalı olacağı düşünülerek İçişleri Komisyonunun 
13 ncü maddesi bu esaslara göre yeniden yazıl
mış ve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ge
nel kurul ile belediye ve köy üyesi olarak gele
cek olanlara, toplantının sürdüğü müddetçe yev
miye verilmesi zaruri görülmüş, gerek yol mas
rafının gerek yevmiyenin Harcırah Kararnamesi 
esaslarına göre ve banka tarafmdan ödenmesi 
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daha amelî görülerek son fıkra da bu şekilde ya
zılmıştır. ^ * ' ' 

10. — Genel kurulun görevlerine ait olan 14 
neü maddede genel kurulun üçte bir çoğunluk
la toplanabileceği gösterilmiş ise de Komisyo
numuzca üye sayısı azaltılmış olduğundan, top
lantı yeter sayısı, salt çoğunluk olarak değiş
tirilmiş ve ilk toplantıda bu çoğunluk sağlana
mazsa toplantının üç gün sonraya bırakılarak, 
o gün her kaç üye hazır bulunursa o miktarla 
toplanılması muvafık görülmüş ve bu esaslar 
dahilinde yazılan madde on üçüncü madde ola
rak kabul edilmiştir. 

11. — Denetçilere müteallik 17 nci madde 16 
ncı madde olarak kabul edilmiş ve maddede de
netçilerin görevleri sürekli olacağı belirtil
miştir. 

12. — Bankanın genel müdür ve memurla
rına müteallik olan İçişleri Komisyonunun 18 
nci maddesi, 17 nci madde olarak kabul edil
mekle beraber, genel müdürlüğe tâyin oluna
cakların yüksek tahsil görmüş olmaları ve gö
revinin gerektirdiği görgü ve uzmanlığa sahip 
bulunmaları hakkında maddeye bir hüküm ko
nulması gerekli bulunmuştur. Bundan başka 
bankanın imzaya yetgili bütün memurlarının 
tâyinlerini idare meclisinden geçirmekte fayda 
görülmediği gibi bunun zorluk da yaratacağı 
gözönüne alınarak idare meclisinin onayına 
bağlı olan tâyinlerin müdür ve müdür derece
sindeki memurlarla müfettişlere hasır ve tahdit 
edilmesi uygun bulunarak madde ona göre de
ğiştirilmiştir. f 

13. -— Banka özel hukuk hükümlerine göre 
idare olunacak bir müessese olduğu halde, hak 
ve alacaklarına Devlet alacakları gibi iııiti- ^ 
yaz verilmesi ve bunların aynı sıraya konul
ması, takip edilen maksat ile ve hukuk esaslariyle 
telifi kabil görülememiş ve şimdiye kadar bu 
tarzda^ kurulmuş olan âmme müesseselerinden 
hiçbirine de bu yolda bir hak tanınmadığı 
ve böyle bir imtiyazın bu bankaya tanımasını, 
onun üçüncü kişilerle münasebetini son derece 
azaltacağını ve bu münasebetlerden beklenen 
faydaların eîd e edilmesine mâni olacağı gözö
nüne alınarak gerek Hükümet, gerek İçişleri 
Komisyonunun tasarılarında yer almış olan 22 
nic maddenin kaldırılması Komisyonumuzca za
ruri görülmüştür. 

14. — Bankanın faydalanacağı hak ve mu
aflıklara ait' 25 nci madde hükümlerinin ay
rıklık ve muaflık gibi iki kısma ayrılmasında 
faydş görülmemiş, 1 nci kısmın (a) ve (b) 
fıkraları geçici hükmü havi olmalarına mebni 
birleştirilerek geçici ikinci madde halinde, ge
çici hükümler arasına konulmuş, banka kâ
rından verilecek kazanç vergisinin, Hükümet 
teklifi veçhile anonim ortaklıklara ait nispet 
üzerinden alınması hakkında maddeye hüküm 
konulması gerekli bulunmuş ve bankanın, Dev
let ekonomi işletmeleri arasına dâhil olan ban
kalara verilmiş ve verilecek muaflıklardan 
faydalanması muvafık görülerek İçişleri Ko
misyonunun 25 nci maddesi bu esaslara göre 24 
neü madde olarak kabul edilmiştir. 

15. — Yeniden kurulacak olan bankanın 
yüklendiği hizmetleri yapmak üzere kadrola-
raıın teşkilinde idare meclisi ile genel mü
dürlüğe imkân verilmesi maksadiyle Hükü
met tasarısı ile İçişleri Komisyonu tasarısının 
ikinci geçici maddesine hüküm konulduğuna gö
re Komisyonun 28 nci maddesinde, belediye
ler imar kurulu fen şefliği kadrolarının ayniyle 
yeni banka kadrosuna eklenme'si hakkındaki 
son fıkraya lüzum bulunmadığından bu fıkra 
çıkarılmak suretiyle mezkûr madde 25 nci mad
de olarak alınmıştır. 

16. — İçişleri Komisyonunun 26 ncı maddesi, 
Belediyeler Bankasının bütün hak ve vecibele
riyle yeni bankaya intikal edeceğine dair olup 
geçici mahiyette olan bu hükmün devamlı mad
deler arasında yer almasına mahal bulunma
dığından bunun geçici birinci madde olarak 
kabulü uygun bulunmuş ve devir doîayısiyle tan
zim olunacak kâğıtlar ile ferağ ve intikal işlem
lerinin gerektirdiği kâğıt ve vesikaların damga 
resmi ve diğer harç ve resimlerden muaf kılın
ması gerekli görülerek maddeye buna dair de 
bir fıkra eklenmiştir. 

17. — Yukarıda 14 neü numarada izah olu
nan maksatla geçici ikinci.madde yazılmış ve 
İçişleri Komisyonunun geçici birinci maddesi 
bir kelime ilâvesiyle üçüncü geçici madde ola
rak kabul edilmiştir. 

18. — İçişleri Komisyonunun geçici ikinci 
maddesinde, bankanın ilk kuruluşunda, kadro
lara ilk tâyinin yapılması yetgisinin genel 

'müdüre bırakılması hakkındaki hükme sebep ve 
lüzum görülmediğinden bu fıkra kaldırılmış, 
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yeıjı.k-adroların kurulması sonunda Belediye
ler Bankasından olduğu gibi belediyeler imar 
ktffuftı^fen^etliğmÖenaçikta kakalara da hiz
met sürelerine göre tazminat verilmesi gerekli 
bulunarak, bunlar da maddeye konulmuştur. 
Bundan başka, emsali fdj^er kanunlarla da ka
bul edildiği üzere bu tazminatın toptan veril
meyip ay ay verilmesi, açıkta kalan memurlar 
}çin daha faydalı olacağı ve tazminat alacağı 
müddet dolmada» bir vazifeye »tayin olunan
lara da ancak o tarihe kadar olan süre için tazmi
nat verilmesi • emsaline uygun djüşeoeği, gözönünde 
tutolar^k mezkûr madde bu esaslar dahihıde ge
çici dördüncü madde olarak alınmıştır. 

19. — İlözel icbar, elerinin 1945 yılı bütçeleri 
yajnlm# pldı^undan, gerek kendilerine gerek 
^ö^lere ait vartaklık "paylarının 1946 yılı büt
çelerine konulabüecfiği düşünülerek ^İçişleri Ko-
iin^yjpnunun $egici be^ıaei maddesi, bu şekil
de dtoltilmek «ı$e#yîe geçici yedinci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

20. r— İçişleri Komisyonunun geçici 6 neı 
maddesi, maksadı daha kolayca anlatacak şe
kilde yazılarak sekizinci geçici madde haline 
konulmuştur. 

Di§er maddelerde yapılan değişiklikler ke
lime değiştirilmesine ve ifadenin türkçeleştiril-

mesine i n h | ^ T ekmekte ,p%ğundan ayrıca açık
lamaya lüzum görülmemiştir. 

Kamutayın eaayura konülaıak üzere Yüksek 
Başkanlığ^aosiâur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 
¥s£gamn 

>(Eahı 
Dr.Z.^lgm 

. Diyarbakır 

$:wm 
Giresun 
£^8&ğ&r 
İstanbul 

Hj&mı 
Kütahya 

'H^Jfcikcam, 
Samsun 

M. A. YömU&r 

Baş. V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
SsT.Amtt 
Eskişehir 

tY.Abadm 
Hatay 

ff.84l§uk 
İstanbul 

'H^İHkUımn 
Manisa 

FJKuriteğlu 
Tökad 

R. A. Sevengil 

Sözcü 
Tokâd, , 

H. N. Keşmir 

#*#* 
•B.Osma 

Diyarbakır 
R.Bekit 
Giresun 

M. Ahkama 
İsparta 

•M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsü 
Rize 

T. S. 'Balta 
Trabzon 

M. S. Artamur 
Urfa ' Yozgad 

E. Tektii 8. îçoz-
"̂ O ĝftd Zonguldak 

A. Sungur E. Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Mahallî İdareler İmar Bankan Kanun Projesi 
Bankanın kuruluş maksadt 

MADDE 1. — Vilâyet hususi idareleriyle be-
. lediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kura
cakları birliklerce yine bunlara bağlı iktisadi 
teşekküllerin kanunları mucibince yapacakları 
âmme hizmetlerine mütaallik tesisat,' inşaat ve 
ameliyatı vücüde getirmelerini kolaylaştırmak ye 
kasaba ve köylerin kuruluş ve imarı yolundaki 
plân ve programların tahakkukunu desteklemek 
ve merkezi Ankara'da olmak üzere (Mahallî 
idareler îmar Bankası) adiyle bir banka kurul
muştur. 

Banka, hükmi şahsiyeti haiz olup bütün mua
melelerinde bu kanuna ve hususi ve ticari hukuk 
hükümlerine tâbidir. 

Bankanın sermayesi 

MADDE 2. — Bankanın sermayesi yüz mil
yon lira olup bunun kırk milyonu vilâyet hususi 
idareleri, otuz milyonu belediyeler ve otuz mil
yonu da köyler tarafından temin olunur. îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle bu miktarlar birer 
misline kadar arttırılabilir. Diğer kaynaklardan 
temin edilecek gelirler bu sermayeye zammolu-
nur* 

MADDE 3. — 2 nei maddede yazılı sermaye
nin kaynakları şunlardır: 

A) Vilâyet hususi idareleriyle tekmil bele
diyelerin katî hesabı yapılmış yıla ait tahsilat
larının % ,5 i nispetinde her yd ödeyecekleri iş
tirak hisselerinden; 

(Bu % 5 lerin hesabında vilâyet hususi ida
relerine ve belediyeler umumî muvazeneden ya
pılacak yardımlarla alelûmum teberrular yol 
vergisinin bedenî mükellefiyet tutarı, her nevi 
istikrazlar tahsilatı asker ailelerine yardım tah-

İÇÎŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Mahallî İdareler İmar Bankası Kanunu Jasartsı 

Bölüm:! 
Kuruluş 

MADDE 1. —- îl özel idareleriyle belediye ve 
köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları 
birliklerle bunlara bağlı katma bütçeli işletme
lerin yapacakları kamu hizmetleriyle ilgili te
sisler, inşalar ve diğer işler vücude getirmeleri
ni kolaylaştırmak ve şehir, kasaba ve köylerin 
kuruluş, ve iman yolundaki plân ve program
ların tahakkukunu desteklemek ve merkezi An
kara'da olmak üzere Mahallî İdareler İmar 
Bankası adı ile bir banka kurulmuştur. 

Banka tüzel kişilik olup bütün işlemlerinde 
bu kanuna ve özel haklar hükümlerine bağlıdır. 

Bankanın sermayesi 

MADDE 2. — Bankanın sermayesi 100 mil
yon lira olup bunun 40 milyonu il özel idarele
ri, 30 milyonu belediyeler ve 30 milyonu da köy
lere aittir. Bakanlar Kurulu karan ile bu mik
tarlar birer misline kadar arttırılabilir. Diğer 
kaynaklardan temin edilecek gelirler bu serma
yeye eklenir. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı serma
yenin kaynaklan şunlardır : 

A) İl özel idareleriyle belediyelerin geçmiş 
son bütçe yılma ait kendi gelirleri tahsilatları 
nm % 5 i, 

B) özel idarelerle belediyelere bağlı katma 
bütçeli işletmelerin ve birliklerin bağlı bulun
dukları idare bütçelerinde hisse dışı kalan safi 
gelirlerinin % 5 i; 

C) Arazi ve bina vergilerinden özel idare
lerce köy idareleri sermaye hissesi adı ile ayn-
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ [ 

tiler Bankası Kanun tasarısı 

Birinci bölüm 

Kuruluş 

MADDE 1. — il özel idareleriyle belediye ve 
köy idarelerinin ve- bu idarelerin kuracakları 
birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişi
liği haiz olan veya olmıyan ve katma bütçeli 
idare ve teşekküllerin imar işleriyle ilgili konu
larla uğraşmak ve bütün işlemlerinde özel hu
kuk hükümleriyle bu kanuna bağlı olmak üzere 
İller Bankası adiyle tüzel kişiliği haiz bir ban
ka kurulmuştur. Bankanın merkezi Ankara'dır. 

MADDE 2. — Bankanın sermayesi yüz mil
yon liradır. Bu sermayenin kırk milyonu il özel 
idareleri, otuz milyonu belediyeler ve otuz mil
yonu da köyler tarafından sağlanır. 

Bankanın sermayesi, yukarıki nispetlerle, 
aynı idarelerce sağlanmak üzere, Bakanlar Ku
rulu karariyle bir misline kadar ' arttırılabilir. 
Bankanın başka kaynaklardan elde edeceği ge
lirler de bu sermayeye eklenir. Pelli bir tahsis 
yeri gösterilmeksizin veya sermayeye katılmak 
üzere yapılmış olan teberrular, sermaye haddi 
doluncaya kadar, birinci fıkradaki nispetlere gö
re sermaye hesabma ve bu had dolduktan son
ra ihtiyat akçesi hesabına geçirilir. 

MADDE 3.,— İkinci maddede yazılı serma
ye aşağıdaki kaynaklardan toplanır : 

A) İl özel idareleriyle belediyelerin yıllık 
gelirleri tahsilatının yüzde beşi (bu gelirlerin be
lirtilmesinde, il özel idareleriyle belediyelere 
bütçeden yapılan yardımlar, yol vergisinin ça
lışma ödevi tutarı, arazi ve bina vergilerinin il 
özel idarelerine ^devrinden doğan borçlan karşı
layacak miktarları, asker ailelerine yardım zam
mı tahsilatı ve her türlü istikrazlar ve bağışlar 
hesaba katılmaz); 

(S . Saynn; U9), 
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silâtı hariç tutulur.) 
13) Hususi idarelerle belediyelere bağlı mül

hak bütçe ile idare edilen müesseselerin merbut 
bulundukları idare bütçelerine intikal etmeyen 
safi gelirleri üzerinden verecekleri % 5 lerden; 

O) Köy Kanununa tâbi olan köylerin aşağı
da yazılı esaslara göre her yıl verecekleri işti
rak hisselerinden; 

I - Son nüfus sayımı neticesine göre nüfusları 
150 ilâ 300 arasında olan köylerden 50 - 75; nü
fusları 301 ilâ 500 arasında olan köylerden 
75 - 100; nüfusları 501 - 1000 arasında olan
lardan 100 - 150 nüfusları 1001 - 1500 arasın
da olanlardan 150 - 200 nüfusları 1501 - 2000 
arasında olanlardan 200 - 250 ve nüfusları 2001 
ve daha fazla olanlardan 300 lira olmak üzere 
her köyün iştirak hissesi bağlı bulunduğu vilâyet 
veya kaza idare heyetince tesbit olunur. 

II — Gelirleri köy mecburi işlerini ve aylık
lı adamlarının aylık ve yıllıklarına ve banka 
sermayesine iştirak hisselerinin ödenmesine yet
meyen köylerde bu hisseler köy ihtiyar meclisin
ce köy halkına ödedikleri ve gelirle mütenasip 
olmak üzere servetleri derecesine göre tevzi ve 
köyün mecburi işlerine ait paralar gibi tahsil 
olunarak bankaya ödenir. 

Ç) Bankanın yıllık temettüünden sermaye
ye ilâve edilmek üzere ayrılacak miktarlardan, 

D) Hazinece yapılacak yardımlardan ve di
ğer her nevi teberrulardan ibarettir. 

MADDE 4. —•• Birinci maddede yazılı idare 
ve müesseselerle bunlara bağlı mülhak bütçeli 
teşekküllerin yıllık iştirak hisselerini bütçeleri
ne koydurmağa, bu bütçeleri tasdik ile mükel
lef olan makam ve merciler mecburdurlar. Bu 
hisseler, bütçelere konmadığı veya eksik kon
duğu takdirde bu makam ve merciler bunların 
tamamını veya eksiğini bütçelere resen ithal 
ederler. 

MADDE 5. —'Köylerin iştirak hisselerini 
takip etmek, hesaplarını tutturmak, bunları 
bankanın göstereceği yere vaktinde yatırmak 
köyün bağlı bulunduğu kaza kaymakamına ve 

îç. K. 

lacak % 3 1er; 
D) Bankanın yıllık safi kazancından, köy 

ortaklık hissesi karşılığı olarak ayrılacak % 30; 
E) Bütçeden veya herhangi bir yerden ya

pılacak her türlü yardımlar ve teberrüler; 
F) Özel kanunlarla gösterilecek faydalar. 

MADDE 4. — (1454) ve (2459) «ayılı kanun
lar hükümlerine göre bina ve arazi vergilerin
den tayyare vergisi adiyle ayrılıp Maliyeye ya
tırılmakta bulunan % 3 1er 1 Haziran 1945 ta
rihinden itibaren bankanın köy idareleri serma
yesi karşılığı olarak her yıl özel idareler bütçe
lerine konup tahsilat yapıldıkça üç ayda bir 
bankaya yollanır. 

MADDE 5. — Özel idareler, belediyeler ve 
bunlara bağlı katma bütçeli işletmeler ve bir
likler her yıl yıllık ortaklık. hisselerini ve bina 
ve arazi vergilerinin % 3 ünü gider bütçelerine 

XS. Sayısı: 119) 
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B): îl özel idareleriyle belediyelere bağlı 
tüzel kişiliği; haiz olan veya'oimıyaiı ve katma. 
bütçeikidare ve teşekküllerin ve birliklerin, bağlı 
bulundukları idare bütçelerine intikal etmiyen 
gelirlerinden, kazanç vergisi çıktıktan sonra ka-

• lan safi kazançlarının yüzde beşi", 
C) îl özel idarelerince, arazi ve bine ver

gileri tahsilatından köy idareleri sermaye payı 
adı ile ayrılacak olan yüzde üçler; 

D) Bankanın yıllık safi kazancından 19 ncu 
madde gereğince köy idareleri sermaye payı ola
rak ayrılacak yüzde otuzlar; 

E) Bütçeden veya diğer herhangi bir yer
den yapılacak her türlü yardımlar; 

F) Belli bir tahsis yeri gösterilmeksizin ve
ya* sermayeye katılmak, üzere yapılacak bağışlar; 

G| özel kanunlarla baaıka sermayesine ek
lenmek üzere sağlanacak para ve ayınlar. 

Ay B, C ve D fıkralarında yazılı sermaye pay-
iarmitt aynlmasına esas olacafe gelir tahsilatı ve 
safi kazanç, neticeleri belli olan-son bütçe yılı 
içinde elde: edilmiş bulunan tahsilat ile son bi
lançodaki safi kazançtır. 

MADDE 4. — Birinci maddede yazılı bütün 
idare ve teşekküller her yıl gider bütçelerine yıl
lık ortaklık paylarını ve özel idareler, ayrıca, 
bina ve arazi vergileri tahsilatından ayrılacak 
köy idareleri sermaye paylarını karşılıyacak mik
tarda ödenek koymak ödevindedirler. 

Bu ödenekler bütçelere konmadığı veya eksik 
konduğu takdirde, bütçeleri onamakla ödevli 
makamlar, ödeneklerin tamamını veya eksik 
kısmını bütçelere kendiliklerinden koyarlar. 

Ortaklık paylariyle köy idareleri sermaye 
payla,rı, zamları tüzükle belli edilecek dört eşit 
taksitte bankaya ödenir. 

MAİEBM&L5. — Ortaklık paylarının tahakkuk 
ve tahsillerine ilişkin olmak üzere banka tarafm-
danâstemecek; malûmatı vermeğe belediyeleriçin 
beied^e başkan ve saymanları ile özel idareleri | 

(S . Say ıs ı 11£) 

-I 



— 16 — 
iç. K. Hu. 

merkeze bağlı köyler için de vilâyet valisine ait
tir, 

MADDE 6. — iştirak hisselerinin tahakkuk 
ve tahsillerine ait olmak üzere banka tarafından 
istenecek malûmatı vermeğe belediyeler için be
lediye reis ve muhasebeciler; Vilâyet Hususi 
idareleri için hususi muhasebe müdürleri; köyler 
için de köyün bağlı bulunduğu kaza kaymakam
ları mecburdurlar. 

MADDE 7. — Vilâyet hususi idareleriyle 
belediyelerin ye bunlara bağlı mülhak bütçeli 
müesseselerin iştirak hisselerini taalluk ettiği 
malî yılın sonuna kadar göndermeyen ita amir
leriyle muhasebecileri- ödenmeyen iştirak hisse
lerinden dolayı, bankaya geciktirilen müddet 
için senelik % 8,5 nispetinde faiz tediyesiyle 
şahsen mesuldürler. Köylerin iştirak hisseleri
nin geciktirilmesinden dolayı bu muamele, köy 
muhtar ve ihtiyar meclisi âzası hakkında tatbik 
olunur. 

MADDE 8. — Tabiî âfet ve hâdiseler yüzün
den yıllık iştirak hisselerini ödeyemeyecek hale 
gelen köylerin borçları bağlı bulundukları vi
lâyet idare heyetlerinin kararı ve valinin tasdiki 
ile münasip müddet tecil olunur. 

Bankanın yapacağı işler 

MADDE 9. —Bankanın vazifeleri şunlardır: 
A) Birinci maddede yazılı idare ve müesse

selere nizamnamesinde tesbit edilen esas ve şart
lar dairesinde kredi temin etmek; 

B) 3611 sayılı kanunun 5 nci maddesi hük
mü mahfuz kalmak üzere bu daire ve müessese
lerin talepleri üzerine harita, plân, proje, ke
şif ve etüdleri ve vücude getirecekleri tesisat ve 

(S. Öftj 

koymak, bu bütçeleri onamakla ödevli olan ma
kamlar da bu hisseler bütçelere konmadığı veya 
eksik konduğu takdirde bunların tamamını ve
ya eksiğini bütçelere resen koymak ödevindedir. 
Bu idareler tahsilattan banka hisselerini üç ay
da bir bankaya yollanır. 

MADDE 6. — Ortaklık hisselerinin tahakkuk 
ve tahsillerine ait olmak üzere banka tarafın
dan istenecek malûmatı venneğe belediyeler için 
belediye başkan ve muhasebecileri, il özel ida
releri ve köyleri için özel muhasebe'müdürleri 
görevlidir. • 

MADDE 7. -— îl özel idareleriyle belediye
lerin ve bunlara bağlı katma bütçeli işletmele
rin ortaklık hisselerini taallûk ettiği bütçe yı
lının sonuna kadar göndermiyen muhasebecileri 
ödenmiyen ortaklrk hisselerinden dolayı, banka
ya geciktirilen süre için yıllık % 8,5 nispetin
de şahsan faiz öderler, ita âmirleri yan ile mu
hasebecilere ödemeyi geciktirme emri verilirse 
faiz ödeme bu ita âmirlerine geçer. 

Bölüm: 2 
Bankamn İşleri ve yetkileri 

MADDE 8. — Bankanın görevleri şunlardır: 
A) Birinci maddede yazılı idare ve işlet

melere tüzüğünde belirtilen esas ve şartlar dai
resinde kredi temin etmek; 

B) 3611 sayılı kanunun 5 nci maddesi hük
mü mahfuz kalmak şartiyle bu daire ve işlet
melerin istekleri üzerine harita, plân, proje ve 
keşif ve etüdleri vücude getirecekleri tesisler ve 
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ve köyleri için özel saymanlık müdürleri görev-

MADPE 6. -;- Banka ortaklık paylâriyle 
köy idareleri sermaye paylarını ilgili bütçe yılı
nın sonuna kadar yasalı bir üzüre dayanmak-
sîzin göndermeğe özel saymanlık müdürleriyle 
belediye saymanları ve birliklerle, özel idare ve 
belediyelere bağlı idare ve teşekküller sayman
ları, zamanında göndermedikleri paylardan dola
yı bankaya şahsen faiz ödemek ödevindedirler. 
ödemenin geciktirilmesi ita âmirleri tarafından 
yerilenr yazılı emirle yapılmış ise, faiz ödevi ita 
âmirlerine geçer. Zaimanında ödemeyen ortaklar 
paylarından alınacak yıllık faiz banka tarafından 
bu idarelere yapılan ikrazlara uygulanan faiz 
nispetinde hesaplanır. 

Yasalı özrün takdiri İşçileri Bakanlığına 
aittir. 

İkinci bölüm 

Bankanın görevleri ve yetkileri 

.MADDE 7. •—• Bankanın görevleri -şunlardır: 
-A) Birinci maddede gösterilen idare ve te

şekküllerin yapacakları mahallî kanun hizmetle
riyle ilgili tesisler, yapılar ve diğer işler vücude 
getirmelerini kolaylaştırmak; şehir, kasaba ve 
köylerin kuruluş ve imar yolundaki pilân ve 
programların gerçekleştirilmesini desteklemek 
amaciyle bunlara, kendi tüzüğünde yazdı esâs ve 
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inşaattan mahallince yaptırılmasına imkân bu
lunmayan veya banka tarafından toplu olarak 
yaptırılmsı faydalı görülen kısımları Dahiliye 
Vekâletince kabul edilecek anlı programlar dâ
hilinde yapmak veya yaptırmak^ 

C) Şubesi veya muhabiri bulunan yerlerde 
bu idarelerin veznedarlığını yapmak; 

Ç) Bankadan temin edilen kredilerle yapı
lacak inşaat ve tahsisatın talebe ve imkâna gö
re fennî nezaret ve murakabesini deruhde etmek 
(3611 sayılı kanunun 5 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur). 

D) Birinci maddede yazılı müesseselerle 
ve idarelere lüzumu olacak makine, alât, edevat, 
malzeme ve eşyadan temin edeceklerini bu idare 
ve müesseselere satmak veya kiralamak; 

E) Bu idarelerin ve müesseselerin sigorta 
ettirmeğe karar verecekleri gayrimenkulleri si
gorta ettirmek veya etmek; 

F) Nizamnamesinde müsaade edilecek ban
ka iğlerini yapmak; 

MADDE 10. — Banka, 9 ncu maddede ya
zılı işlerle kasaba ve köylerin kuruluş ve imar 
işlerini kolaylaştırmak maksâdiyle gerek kendi 
namına ve gerek birinci maddede yazılı idare ve 
müesseseler hesabına teknik elemanlar yetiştir
mek üzere dahildeki mekteplerde talebe okutma
ğa, ecnebi memleketlere talebe ve stajiyer gön
dermeğe ve bu sahada her türlü neşriyat yapma
ğa salahiyetlidir. 

1&M 
inşaia^da^ roaMllinm yaptınlmasına,imkân bu-
lunmıyan veya banka tarafından toplu olarak 
yaptırılması faydalı görülen kısımları Dahiliye 
Bakanlığınca kabul edilecek ana programlar 
içinde yapmak veya yaptırmak; 

C) Şubesi veya muhabiri bulunan yerlerde 
bu idarelerin veznedarlığını yapmak; 

D) Bankadan temin edilen kredilerle ya
pılacak inşalar ve tesislerin talebe ve imkâna 
göre fennî nezaret ve denetlemesini deruhte et
mek (3611 sayılı kanunun 5 nci maddesi hükmü 
mahfuzdur); 

E) Birinci maddede yazrlı işletmelere ve 
idarelere gerekli olacak makine, alât ve edevat, 
ın&kemi ve eşyamla temjn..- edebiîeoeitoink bu 
idar,e ve işletmelere, satmak vey§ kiralamak^ 

F) Bu idar^lerip ve işletenelerjp banka ara
cıyla, sigorta ettirmek. isteyecekleri menkul ve 
gayrinıenkulleri sigorta ettirmek,; 

G) Tüzüğünde izin verilecekbanka işlerini 
yapmak; 

H> Bu kanunda yazılı işleri «ağlamak üze
re her türlü araç ye. malzeme teinini ve bu işler 
için gerekli tesisleri doğrudan, doğruya veya or
taklık suretiyle vücude getirmek ve gerekli gö
rüldükte bu konuda yapılacak işlere ortaklık 
îfcek. 

MADDE 9.— Banka 8 nci maddede yazılı 
işlerle şehir, kasaba ve köylerin kuruluş, yapı, 
imar ve tezyin işlerini kolaylaştırmak maksâ
diyle kendi namma ve tahsisatları kendi bütçe
lerinden verilmek ; şaKtıyleifistökleri üzerine bi
rinci maddede yazılı idare ve işletmeler hesa
bına teknik elemanlar yetiştirmek üzere mek
teplerde! ̂ e b e - o l ^ yabancı memfeiketlere 
talebe ve stajiyea? göndermeğe;&* bm sahada, her 
türlü ydayjm:yapmağa: ye*Mii#ri> 

(S ( Sa>m: HÛ) 
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:-şaıtlarav göre kf e di sağlamak; . 
B) £611 sayılı ^kanunun beşinci 

hükmü *geçeıılikte - kalmak ,. .partiyle,; bu • idare ve 
teşekküllerin istemleri üzerine harita,ıfftlâıvpro-

.j^r keşif ve «tüdleri yapmak veya yaptırmak;; 
idare ve teşekküllerüı vücude getirecekleri tesisi 
ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkân j 
tJtaia$tem^ef^%iııl^ ; 

çişkri B*dta«lı-
ğı»?a k«+^ü «eöilct^k aîiû 

JI veya-» 
bu idarelerin veznedarlığım yapmak; 

©) ^©«nisöâan âfenan tee<îateiÖe ^a^ılacak 

sayılı kanunun besinci maddesi h4UG*&*ge$fcSk-
tedk)4 . . _ . . . ! , ; :̂  , ı; y 

E) Birinci «maddede 4 gösterilen idare ve te
şekküllere, gerekli olacak makine, âletler ve ede
vat, geçeç ve edadan temin edebileeeklerini bu 
idare ve teş«kküllere-satmak veya kiralamak; 

F) Bu idare ve teşekküllerin banka araoiyle 
sigorta ettirmek Mey^«ekleri-menkul ve* gayri
menkul-malları sigorta ettirmek; 

G) Tüzüğünde izin verilecek banka işteşim 
yaşmadı 

H) Yukarıda yazılı ödevleri yapmak üzere 
her türlü araç ve malzeme tepin etmek ve-bu 
i^ler için genekli te«isleri-4oğrudaû doğruya veya 
ortaklık suretiyle vüeude getirmek» bu-konuda 
yapılacak işlere, gerekli görülürse, ortaklık et
mek. 

MADDE 8. — Banka, gerek yedinci madde
de yazılı işler için, gerekse şehir, kasaba ve köy-
lerin kuruluş, yapı, imar, tezyin ve sağlrk işle
rini kolaylaştırmak amaciyle, kendi namına ve 
ödenekleri kendi bütçelerinden verilmek şartiy-
le birinci maddede yazılı idare ve teşekküller 
hesabma teknik elemanlar yetiştirmek üzere 
öğrenci okutmağar'tfe*$WNttacı memleketlere öğ
renci veya stajiyer^göndeMneğe ve bu alanda ge
rekli yayımlan ja|imi§a yedilidir. 

öğrencilerin seçilmeleri .ye okutturukn al an ve 
mecburi hizmetlerini yapmaları, 1416 sayılı ka

la de-
f p M ^ I l Ş f t ri&^rtkfctf ^ ü a l e r t ı i e bağ
lıdır. 

<ps. ^NN» ı.mı 
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MADDE İİ. — Banka j iş hacminin lüzumlu 
kıldığı yerlerde, idare meclisinin kararı ve Da
hiliye Vekâletinin tasvibi üe bankalar hakkında
ki 2999 sayılı kanuna tevfikan şube ağabileceği 
gibi icabedeti yerlerde muhabir de bulundurula
bilir. 

MADDE 12. — Birinci maddede yazılı idare 
ve müesseselere açacağı kredilere karşı banka; 
bu idare ve müesseselerin varidatlarından bir 
kısmını veya uhdelerindeki imtiyazların menfa-; 
atlerini karşılık istemeğe ve icabmda gayrimen
kul teminat almağa mezundur. 

Şu kadar ki bu müessese ve idareler; ken
dilerine açtıracakları krediler için âmme hizmet
lerine tahsis edilmiş olan gayrimenkulleri karşı
lık gösteremezler. 

MADDE 13, — Birinci maddede yazılı idare 
ve .müesseselere açılacak kredilerin yıllık itfa 
taksitlerimle- karşılıkları, " banka tarafından, bu 
idare ve müesseselerin bütçelerini tetkik ve tas
dik ile mükellef merci ve makamlara bildirirler. 
Bu makam ve merciler; itfa taksitlerini bütçe
lerine koydurmağa ve teminat olarak gösterilen 
gelirlerin başka cihetlere tahsis ve sarf edilme
mesini teminen murakabeye mecburdurlar. 

Tahsil ve tevzii, Devlet, hususi idare ve be
lediyelerle sermayesi Devlete ait veya sermaye
siyle Devletin, hususi idare .ve belediyelerin iş
tiraki bulunan müesseselere ait olan gelir ve 
hisselerin bankaya karşılık gösterilmesi halinde 
bunların borç itfa edilinceye kadar bankaya ya-
tmlması alâkalı daire ve müesseseler tarafından 
taahhüt olunur. 

MADDE 14. — Köyler tarafından bankaya 
temin edilen sermaye j hususi idarelerle beledi
yelere ve bunlara bağlı teşekküllerle köylerin 
iştiraki olmayan birlikler ikraz edilemez.. 

Bankamn umumt heyeti, tam te§ktU, vaeift 
v$ salâhiyetUH 

f MADDE 15. — Bankanın umumî heyeti : 
* ^ ) Her yıl münavebe ile 15 vilâyetin daimî 

encümen ve reis ve azalarından seçilecek ikişer 

îç. K. 

MADDE 10. — Banka, iş hacminin gerekli 
kıldığı yerlerde idare meclisinin kararı ve Da
hiliye Bakanlığı onâmasiyle bankalar hakkın
daki ^999 sayılı kanuna tevfikan şube açabilecek 
ğigibi icabeden yerlerde muhabir;de bulundu
rabiliri 

MADDE 11. —• Birincî maddede yazılı idare 
ve işletmelere açacağı kredilere karşı banka; bu 
idare ve işletmelerin gelirlerinden bir kısmmı 
veya uhdelerindeki imtiyazların faydalarını kar
şılık istemeğe veya gayrimenkul teminat almağa 
mezundur. 

;Şu3 kadar ki, bu işletme ve idareler, kendile
rine .açtıracakları krediler için, kamu hizmetle-

: rine tahsis edilmiş olan gayrimenkulleri karşılık 
gösteremezler. : ••', • • 

MADDE 12. — Birinci maddede yazılı idare 
ye işietinelere açılacak kredilerin yıllık itfa tak-
şitleriyle karşılıkları, banka tarafından bu idare 
ve işletmelerin bütçelerini incelemek ve onamak 
ile ödevli mafcâmla;ra bildirirler. Bu makamlar; 
itfa taksitlerim bütçelerine koydurmağa ve temi
nât olarak gösterilen gelirlerin başka yerlere har
camamasını temin etniek ve denetlemekle ödevli
dir/ "' ' ' -'". -"• ' ; • 

Tahsil ve tevzii, JDevlet özel idare ve belediye
lerle sermayesi Devlete adt veya sermayesinde 
Devletin özel idare ve belediyelerin iştiraki bulu
nan müesseselere ait olan gelir ve-hisselerin ban
kaya, karşılık gösterilmesi halinde bunların borç 
itfa edilinceye kadar bankaya yatırılması ilgili 
daire ve' işletmeler tarafmdan yüklenilir. 

Bölüm : t 

• •> f MADDE 1&-m. Bankanın genel kurulu t 
ı,f>.:' A) r rîl ğeiîel: «heelisleri tarafından ;Î 
kendi üyelerinden birer kişi; 

£& SepsiiM). 
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MADDE 9. — Banka, iş hacminin gerekli* 
kıldığı yerlerde idare meclisinin karan ve İçiş
leri Bakanlığının onamasiyle Bankalar Kanunu 
hükümlerine göre şube açabileceği gibi gereken 
yerlerde muhabir de bulundurabilir» 

MAÖDE- 10. — Banka, birinci maddede ya
zılı idare ve teşekküllere ve birliklere açacağı 
kredilere karşı, bunların gelirlerinden bir kıs* 
mini veya üzerlerindeki imtiyazların menfaatle
rini karşılık istiyebilir veya gayrimenkul temi
nat alabilir. Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş 
olan gayrimenkuller teminat gösterilemez. 

MADDE 11. — Birinci maddede yazılı idare 
ve teşekküllere açılacak kredilerin yıllık itfa tak
sitleri ile karşılıkları, banka tarafından bunların 

- bütçelerini incelemek ve onamakla ödevli makam
lara bildirilir. Bu makamlar, itfa taksitlerini 
bütçelere koydurmak ve teminat gösterilmiş 
olan gelirlerin başka jyere harcanmamasını sağ
lamak ve denetlemekle ödevlidirler. 

Devlet, Özel idare ve belediyelerle sernıayesi 
Devlete ait veya sermayesinde Devletin, özel 
idare ve belediyelerin ortaklığı bulunan niües-
seselerce toplanmakta ve dağıtılmakta olan gelir 
ve hisselerin bankaya karşılık gösterilmesi ha
linde, borç ödeninceye kadar, M gelir ve his
selerin bankaya yatırılacağı idare ve teşekküller 
tarafından bankaya karşı yüklenilir, 

Üguncu bölüm, 

Yönetim* 

Genel kurul 

MADDE 12. — Bankanm genel kurulu, î$iş* 
|eı£-i*â!&î^ıneailler jifcjgnıpa aynlarak, her yıl 



fiüv 

kişiden; 
B) Münavebe ile otuz belediyenin belediye 

meclislerince intihap olunacak birer zattan; 
C) Münavebe ile otuz kazanm birer köyün

den, ihtiyar meclislerince intihap olunacak bi
rer azadan; 

Ç) - Dahiliye, Maliye, Maarif, Nafıa. Sıhhat 
ve Ziraat Vekâletlerinden- gönderilecek üçer 
murahhastan; 

Umumî heyet; her sene Mayıs ayı içinde Da
hiliye Vekili tarafından içtimaa çağrılır ve mü
zakere nisabı mürettep azanın üçte biridir. 
Umumî heyete Dahiliye Vekili veya tevkil ede
ceği zat reislik eder. 

Umumî heyet, idare meclisi tarafından tan
zim edilecek senelik raporu ve blânçoyu tetkik 
ve müzakere ederek karara bağlar. Bankanın 
umumî faaliyetinin bu kanunla banka nizamaa-
mesi hükümlerine ve bankanın teşekkül mak
satlarına uygun olarak cereyanını murakabe 
eder ve temettüden ayrılacak köy hisselerinin 
kaç köye tevzi edilmesi uygun olacağını tâyin 
ve bankanm durumunda tadili gerekli görülen; 
istekleri tezekkürle karara bağlar. Umumî heyet, 
gelecek hesap devresi için iki murakıp seçer. 

İdan meclisi 

MADDE İ6. — Bankanın Dahiliye Vekili ta
rafından iijha ve Vekiller Heyetince tâyin olu-

B) İl genel meclisleri tarafmda n <alfabe si
yasi yle akılacak o t a il içiridekr beiediye mec-
ilisfeeiiiiniikeftdi üyeleri arasından •.*. seşetüekleri 
4«rwökişi; 

C) İl genel meclisteri tarafından alfabe sı-
rasiyle ayrılacak olan il içindeki köy ihtiyar 
meclislerinin.kendi üyeleri arasından seçecekleri 
birer kişi; 

D) Sayıştay Başkanı tarafından gönderile
cek ikinci Başkanlardan birer kişi; * 

B) Dahiliye, Maliye, Maarifr Nafıa, Sıhhat 
ve Ziraat Bakanlıklarını temsil etmek üzere gön
derilecek birer, kişi; 
ile meydana gelir. 

İllerden gönderilecek olan belediye ve köy 
ihtiyar metislerinin üyeleri, bağlı oldukları il
deki başka bütün belediyelerin ve köylerin tem-

l&te#ye üyesinin̂ ^ ^l»im«s^ı be i ^ye bütçe-
^isisütai ve ii^eîıel iöt&ösi köy üye^iwin yoi *»as-
m0&m ^2el ida^l^tçesMden berttir. 

MADDE 14. —. Genel kurul; her sene Nisan 
ayı içinde Dahiliye Bakanı tarafından toplantıya 
çağırılır. Müzakere nisabı mürettep azanın üçte 
biridir; Genel kurula Dahiliye Bakanı veya ve
kili ba§kanlık eder. 

. Genel kurul, idare meclisi tarafından düzen
lenecek yıllık raporu ve bilançoyu inceleyerek 
karara bağlar., Bankanın çalışmasının, bu ka-
JH*ÜU banka tüzüğü hükümlerine ve bankanın 
kuruluş amalarına uygun olarak yürütükaesini 
denetler ve kârdan ayrılacak köy hisselerinin 
kaç köye dağıtılması uygun olacağını tâyin ve 
Bankanın durumunda değiştirilmesi gerekli gö
rülen istekleri ye tahsili imkânsız görülen ala
cakların silinmesini görüşerek karara bağlar. 
Genel kurul, gelecek hesap dönemi için bir mu
rakıp seçer. 

îdarttMcUsi 

rafından inha ye BakaUriM* 
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A^ Birimi gı^pıiçinıitegrra 
nefc«ıaiclifâssk|8e Mendil tt^lej»?ı»!a«H*^Bti?s«pi«': 
eelc bieeı̂  k i ^ t e ; . ' 

W) İ38&fl&>gıa$ dçiodekâ yirmir b ı̂beieflii&eK 
me^^ı*»wkendr5 ii^s^eri* arsamdan- seçikoek Hr 
reP'kişi^ftrtr 

(üftî Ü^önoftngr|ip içiödekir'Vİrami bijş ̂ köya f̂ 
ihtiyar meclislerince kendi aralarmdan seçilefiefe 
bireç kişiden; 

D), îçîşlerj, Maliye, Mîllî Eğitim, Bjagfindır-
lik,. Sağfe ,̂ Tânm;ve Ticaret Bakanlarını temsil 
etmçk türere gönderilecek birer kişiden; 

Tepek&üp edçiv 
A, B» Cvfıkralann:da yazıU üyeler, üye gön-

dermiyen .il,.' belediye ve köyleri de temsil eder
ler.... .*'"" 

Banka merkezi dışından gelen genel kurul 
üyelerinin, harcırah kararnamesiyle ekleri hü
kümlerine göre geliş ve dönüş yol, paralariyle 
genel Tsüruî toplantılarının yapıldığı süre için 
hesaplanacak gündelikleri banka tarafından 
ödenir. . . 

lif&®©B?l&— GeBeülraf^ her-yıl Nisan 
ayıııfe, • tçâşl^jn Babanr terftftndao tcrplaatıya 
çeğash*.' GttedrköruİraBcaiiSffltşıdEkıkîft- go-
rü̂ rfteğ>ĝ b«Hşlıy»bilCı,r İlk toplşstıctet * yeter say* 
hftsdj akmazsa topfeıiıte'- üç« gtm sondaya bırafc&r: 
lı* ifism<fcio$aMafn~ gslem^^ieanm^^ıa^me; 
olsa» ol&m? g«M&=taute Ym^y^aeh toplalar.: 
Genel kurula İçişleri* Ba&anar veya sekili b«f* 
kanlık eder. 

Genel kurul idaj^e-nış^U^itarafından hazır
lanacak yıllık raporu ve bilançoyu inceliyerek 
karara bâ%îftr. Banka çaîışmalarmın bu ka- * 
nuna; re bânkâ tüzüğü hükümlıerine ve banka-
nın 'kftruîulş amaçlarına uygun olarak yürü-
tüîmesim dehetîfer ve 19; rncu madde gereğinıce 
kftfdsnavrıîacak köy Msselerinin kaç köye 
da^ltılMası uygun olacağına karar verir: Ban
kanın " dtfrumundaf gerekli görülecek- deği
şikliklere ait istemleri ve tahsili imkâîisız ala
cakların silinmesini ğörüşerek:kârara bağlar ve 
gelecek" hesap dönemi için bir denetçi seçer. 

tdare meclisi 

M^PPE 14 — Baoıkamn bir ba^lianla beş 
üyedûn kumlaii bir idare-^eçlki-vafd^v İdare 

(m say^î um 
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nacak bir reis ile beş azadan mürekkep bir idare 
meclisi vardır. Reis ve azanın memuriyetleri 
üçer sene devam eder. Yeniden tâyinleri caizdir. 
Reis ve azanın bankacılıkta, teknik işlerde ve 
şehircilikte tecrübe ve ihtisas sahibi olmaları ve 
ihtisaslarına uygun yüksek tahsil görmüş bulun
maları meşruttur. 

tdare meclisi, banka faaliyetinin istikamet 
ve esaslarını tâyin ve umum müdürlükçe teklif 
edilecek yıllık bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik 
eder; ve nerelerde şube açılması ve muhabirler 
bulundurulması icap ettiğini, bankanın - iştigal 
edeceği banka muameleleri nevilerini ve alacağı 
faiz, komisyon ve -aciyo miktarlarını ve sigortaya, 
malzeme alım ve satımına ve kiralanmasına mü
teallik şartları ve talimatları ve diğer banka
larla olan münasebet esasları ve temin edeceği 
istikrazların şartlarını ve sulh, ibra ve dâvadan 
feragati ve gayri kabili tahsil alacakların ter
kini kaydını banka memurlarının imza salâhiye
tinin ve idari ve teknik talimatlar hakkında 
Umum müdürlükten yapılacak teklifleri tetkik 
ve karara rapteder. Nizamnamesinde gösterilecek 
hadden fazla miktardaki ikrazlar hakkında ka-' 
rar ve Jr . Umum müdürlükçe tanzim edilen 
blânçoyu tetkik ve banka kârmdan % 70 inin 
o sene için hangi köylere tahsis edileceğini ve 
bu para ile o köylere neler tedarik olunacağını 
veya neler yapılacağını karara bağlar. 

Mumkiplar 

MADDE 17. — Banka üç kişilik bir mura
kabe heyeti tarafından murakabe olunur. Bu 
kanunun tahmil ettiği vazifeleri muvaffakiyetle 
başarmağa muktedir iktisadi ve hukuki malû
matı haiz banka ve muhasebe tekniğinde tecrübe 
ve ihtisas sahibi zevatm arasından olmak üzere 
murakıpların ikisini umumî heyet, birini de Da
hiliye Vekili seçer. Murakıpların müddetleri bi
rer. sene olup tekrar intihapları caizdir. Mura
kıplar bankanın tekmil muamele ve hesaplarını 
tetkik ile mükelleftirler. Banka evrak ve defter
lerinin tetkik ve muayenesi ve veznenin sık sık 
teftiş edilmesi murakıpların vazifeleri cümlesin-
dendir. 

Murakıplar icraî salâhiyeti haiz değildirler. I 

leoek bir başkan ile beş üyeden mürekkep bir 
idare meclisi vardır. Başkan ve üyelerin memu
riyetleri üçer yıl devam eder. Yeniden nasrpları 
caizdir. Başkan ve üyelerin idarecilikte, veya 
bankacılıkta veya teknik işlerde veyahut şehir
cilikte tecrübe ve uzman olmaları ve uzmanlıkla-
rma uygun yüksek tahsil görmüş bulunmaları 
şarttır. 

MADDE 16. — îdare meclisi, banka çalışma
sının gidiş ve esaslarını tâyin ve Genel Müdür
lükçe teklif edilecek yıllık bütçe ve kadroları 
inceler ve onar ve nerelerde şube açılması ve mu
habirler bulundurulması gerektiğini, bankanın 
iştigal edeceği banka işlemleri nevilerini ve ala
cağı faiz, komüsyon ve acyo miktarlarım ve si
gortaya, malzeme alım ve satımına ve kiralan
masına mütaallik şartları ve talimatları ve di
ğer bankalarla olan münasebet esaslarını ve te
min edeceği istikrazların ve kredilerin şartlarını 
ve sulh, ibra ve dâvadan feragati ve banka me
murlarının imza yetkilerini ve idari ve teknik 
talimatlar hakkında Genel Müdürlükten yapıla
cak teklifleri inceler ve karara bağlar. Tüzüğün
de gösterilecek hadden fazla miktardaki ikrazlar 
hakkında karar verir. Genel Müdürlükçe düzen
lenen bilançoyu inceler ve banka kârından % 50 
sinin o yıl için îç Bakanlığın direktifine göre 
hangi köylere tahsis edileceğini ve bu para ile 
o köylere neler tedarik olunacağını veya neler 
yapılacağını karara bağlar. • 

Murakıplar 

MADÖE 17. — Banka iki murakrp tarafın
dan denetlenir. Bu kanunun gösterdiği vazifeleri 
başarmağa muktedir, hukuk ve ekonomi bilgisi 
olan banka,ve muhasebe tekniğinde görgülü;.ve 
uzman kimseler arasında olmak üzere murakıp
ların birini genel kurul, birini de Dahiliye Ba
kanı seçer. Murakıpların süreleri birer yıl olup 
tekrar seçilebilirler. Murakıplar bankanın bü
tün işlem ve hesaplarım incelemekle ödevlidir-, 
ler. Banka kâğıt ve defterlerinin incelenmesi ve 
veznenin sık sık teftiş edilmesi murakıpların 
vazifesidir. 

Murakıplar yürütme ile yetkili değildir. Sa
dece kanun ve tüzük ve bankanın mevzuatına 

! aykırı gördükleri işleri ve düşünüşlerini genel 

(S . Saym;119) 
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meclisi* başkan ve üyeleri İçişleri Bakanı ta-
rafıadan. miıa v^ Bakanlar kurulunca tâjin olu
nurlar. Görevleri üç yıl sünetv Sürelerini 
dolduranlar yeniden tâyin edilebilirler. Başkan, 
ve üjıeleriıit, bankacılıkta, teknik işlerde veya 
şehiJtilikte ' görgü ve uzmanlık, sahibi olmaları 
ve uzmanlıklarına uygun yüks^ls tahsil görmüş 
bul«BJaa*law .şarttır. 

MADDE 15. — İçişleri Komisyonunun 16 ncı 
maddesi' ayniyle kabul edilmiştir, 

î£ADİ)E 16.—. Bankanın işlemleri, hizmet 
süreleri içinde devamlı olarak iş görecek olan 
iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler
den biri banka genel kurulu, diğeri içişleri 
Bakanı tarafından bir hesap yılı için seçilir. 
Denetçi seçilebilmek için, bu kanunun verdiği 
görevleri başarmağa muktedir, hukuk ve eko
nomi bilgisine ve muhasebe tekniğinde görgü ve 
uzmanlığa sahip olmak şarttır. 

Denetçilerin hizmet süreleri bir yıl olup ye
niden seçilebilirler. » ' 

Denetçiler bankanın bütün işlem ve hesap
larını incelemekle ödevlidirler. Veznenin sık 
sık teftiş edilmesi de denetçilerin görevlerin
dendir. 

'JL&.®âyw>*!m% 
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Sadece kanun ve nizama ve bankanın mevzuatı
na aykırı gördükleri hususları ve bu baptaki mü
talâalarını umumî heyete ve Dahiliye Vekâleti
ne bildirirler. 

Murakıplar İdare meclisince tanzim olunan ' 
blânçoyu tetkik, ederek mütalâalarını birer ra
porla umumî heyete arzederler. 

Murakıplar, reye iştirak etmemek' şartiyle 
idare meclisi müzakerelerinde hazır bulunabilir
ler. Murakıplar tarafından istenecek bütün ma
lûmat ve vesaiki umum müdürlük ve idare mec
lisi kendilerine vermeye mecburdurlar. 

' Umumî müdürlük 

MADDE 18. — Umum müdür: Dahiliye Ve
kili tarafından inha ve İcra Vekilleri heyeti ka
rarı ve Reisicumhurun tasdikiyle tâyin olunur, 

Umûm müdür; İdare meclîsinin tabii âzası-
dır. İşbu kanun ile banka nizamnamesi hüküm
lerine .göre bankanın faaliyetini ve idaresini te
min eder, 

' Bankanın bütün memurları talimat ve emir--
leri umum müdürden alırlar. Umum müdürün 
lüzumu kadar muavini bulunur. Bu muavinler 
umum müdürün teklifi ve idare meclisinin tas
vibi üzerine Dahiliye Vekâletince tanzim oluna
cak müşterek kararname ile tâyin olunur. 

Bankanın müdür ve müdür derecesindeki 
memurları ile müfettişleri umum müdürün tek
lifi ve idare meclisinin tasvibi ile tâyin olunur. 
Bunların taltif, terfi ve tahvilleri ile tecziye ve 
vazifeden afları aynı usule tâbidir. 

Diğer memurlar hakkında umum müdür re
sen tâyin, nakil, terfi, taltif, tecziye ve vazife-

- den af kararı verir ve tatbik eder. Bunların bir 
listesini ayda bir idare meclisine bildirir, 

îç, K. 

kurula ve Dahiliye Bakanına bildirirler. Mura
kıplar idare meclisince düzenlenen bilançoyu 
inceleyerek düşüncelerini birer raporla genel 
kurula bildirirler. 

Murakıplar oya katılmamak şartiyle idare 
meclisi görüşmelerinde hazır bulunabilirler. Mu
rakıplar tarafından istenecek bütün malûmat ve 
vesaiki Genel Müdürlük ve idare meclisi kendi
lerine vermek ödevindedir. 

Genel Müdürlük 

MADDE 18. —. Genel Müdür Dahiliye Ba
kanı tarafından inha ve Bakanlar Kurulu kararı 
ve Cumhurbaşkanının onaması ile tâyin olunur. 

Genel Müdür; idare meclisinin tabiî üyesi
dir. Bu kanun i,le banka tüzüğü hükümlerine gö
re bankanın çalışmasını ve yürütümünü temin ve 
bankayı temsil eder. 

Bankanın bütün memurları talimat ve emir
leri Genel Müdürden alırlar. Genel Müdürün 
lüzumu kadar muavini bulunur. Bu muavinler 
Genel Müdürün teklif ve idare meclisinin ona
ması üzerjne Dahiliye Bakanlığınca birlikte dü
zenlenecek karar ile tâyin olunur. 

Bankanın müdür ve imzaya yetkili memurları 
ile müfettişleri Genel Müdürün teklifi ve idare 
meclisinin onaması ile tâyin olunur. Bunların 
mükâfatlandırma, yükselme, değiştirme, ceza
landırma, ve görevden çıkarılmaları aynı usule 
tâbidir. 

Diğer memurlar ve işçiler hakkında bu yet
kiyi Genel Müdür bağımsız olarak kullanır, ve 
bunlardan memurlara ait olan muamelelerin 
listesini ayda bir İdare Meclisine verir. 

i Sf Sayısı : 119) 
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Denetçiler yönetim işlerine karışamazlar, 
sadece kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı 
gördükleri işleri ve bunlar üzerindeki düşün
celerini genel kurula ve İçişleri Bakanına ra
korla bildirirler. Denetçiler idare meclisince | 
hazırlanan bilançoyu inceleyerek ve bankanın i 
hesaplariyle karşılaştırarak düşüncelerini bir 
raporla genel kurula bildirirler. 

Denetçiler oya katılmamak şartiyle idare 
meclisi görüşmelerinde bulunabilirler. Denetçi
ler tarafından istenen bütün bilgi ve vesikaları 
genel müdürlük ve idare meclisi vermek öde-
vindedirler. 

Geneî müdür ve memurlar 

MADDE 17. — Bankanın genel müdürü, iç
işleri Bakanının inhası ve Bakanlar Kurulu 
kararı ve Cumhurbaşkanının onaması ile tâyin 
olunur. Genel müdürlüğe tâyin edileceklerin yük* 

-"' sek-tahsil görmüş olmaları ve görevinin ge* 
rektirdiği görgü ve uzmanlığa sahip bulunma
ları şarttır. . 

Genel müdür idare meclisinin tabii üyesidir. 
Bu kanuna ve banka tüzüğü hükümlerine göre 
bankanın çalışmasını ve yönetilmesini temin ve 
bankayı temsil eder. 

Bankanın bütün memurları talimat ve emir
leri Genel Müdürden alırlar. Genel müdürün 
gereği kadar muavini bulunur. Bu muavinler 
Genel Müdürün teklifi ve İdare meclisinin onan* 
ması üzerine İçişleri Bakaniyle Başbakan tara* 
f ından imzalanacak müşterek kararname ile tâyin 
olunur. i 

Bankanın müdür ve müdür derecesindeki me* ', 
murları. ile müfettişleri Genel müdürün teklifi 
ve İdare meclisinin onanması ile tâyin olunur. 
Bunların . mükâfatlandırma, terfi, tahvil, ceza* 
landırma ve görevden çıkarılmaları, aynı usul ile 
olur. Diğer memurlar ve hizmetliler hakkında 
bu yetgiyi Genel Müdür bağımsız olarak kulla
nır, bunlardan memurlara ait işlemlerin bir lig*. 
tesini ayda" bir İdare meclisine verir, 

;(8. Sayısı: İ1Ö) 
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Bilanço ve tanzim ve kabul şekli 

MADDE 19. — Banka muamelelerinde! sene 
başı takvim yılının iptidasıdır. Bankanın her 
hesap devresi için umum müdürlükçe bir bilan
çosu tanzim edilir*. 

Bilançonun kâr ve zarar hesapları idare mec
lisince tasvip ' edildikten sonra tanzim edilecek 
rapor murakıplar heyetinin raporu ile birlikte 
Mart ayı sonuna kadar Dahiliye Vekâletine 
sunulur. Dahiliye Vekâleti bu raporları umumî 
heyete tevdi eder. Umumî heyet bilanço ve ra
porlar üzerine gerektiği kadar tetkikat yapar. 
Bilançonun tasdiki idare meclisinin ve murakıp
ların ibrasını mutazammmdır. 

MADDE 20. — Bilançoya göre bankanın ta
hakkuk edecek safi geliri şöyle taksim edilir : 

% 10 Âdi ihtiyat akçasına; 
% 5 Fevkalâde ihtiyat akçasına; 
% 5 Bir maaşları tutarını geçmemek kay-

diyle memurlar ve müstahdemler ikra
miyesine; 

% 10 Banka sermayesine» 

% 30 
Geriye kalan % 70 şi de köylerin kalkınması

nı ve inkişafını teminen ve köy bütçeleri geli
rini arttırmayı istihdaf en köy mânevi şahsiyet
leri namı hesabına irat ve akaar tedarikine tahsis 
olunur. Köyler namına tedarik edilecek irat ve 
akaar için mümkün olduğu kadar üzerinde ime
ce suretiyle çalışılarak senelik gelirin bu suret-. 
le de arttırılması kabil olan kısmı intihap edi
lir ve banka kârı miktarma göre az veya çok 
olarak taayyün edecek olan köy hissesinin mü
saadesi nispetinde o sene kaç köyün bu hisse
den faydalanacağı her sene için umumî heyet
te takarrür ettirilir. Adedi umumî heyetçe tâyin 
edilecek köylerin hangileri olacağı ve hangi köy 
için ne tedarik edileceği veya ne yapılaeağı 
banka idare meclisince takarrür ettirilir ve bu 
hususta o sene umumî heyette köyler namma 
mümessil bulundurmuş olan köyler tercihan na
zara alınır. 

İS. Say 

Bölüm : 4 
Bilanço ve kazanç dağıtımı 

MADDE 19. — Banka işlemlerinde yıl başl 
takvim yılının başlangıcıdır. Bankanın her he
sap dönemi için Genel Müdürlükçe bir bilan
çosu düzenlenir. 

Bilançonun kâr ve zarar hesapları îdare 
Meclisince onandıktan sonra düzenlenecek rapor 
Murakıpler Kurulunun raporu ile birlikte şu
bat ayı sonuna kadar Dahiliye Bakanlığına su
nulur; Dahiliye Bakanlığı bu raporları Genel 
Kurula havale eder .Genel Kurul bilanço ve 
raporlar üzerine gerektiği kadar "inceleme yapar. 
Bilançonun onanması idare Meclisinin ve mu-
rakiplerin ibrası demek olur. 

MADDE 20. —> Bilançoya göre bankanın ta
hakkuk edecek safi geliri şöyle dağıtılır* . 

% 10 u âdi ihtiyat akçesine, 
% 5 i olağanüstü ihtiyat akçesine, 
% 5 i birer aylık tutarını geçmemek kaydı 

ile memurlar ve işçiler ikramiyesine; 
% 30 u Koy sermayesi payı, 
Geriye kalan % 50 si de köylerin kalkınma

sını ve gelişmesini teminen ve köy bütçeleri ge
lirini arttırma için koy tüzelkişiliği ad ve hesa
bına gelir ve kâr aranması için kullanılır. Köy
ler adına elde edilecek gelir ye akar için imkân 
olduğu kadar üzerinde imece suretiyle çalışıla
rak yıllık gelirin bu suretle de arttırılması kabil 
olan kısmı seçilir ve banka kârı miktarına göre 
az veya çok olarak taayyün edecek olan köy his
sesinin müsaadesi nispetinde o sene kaç köyün bu 
hissede faydalanacağı her sene için umumî he
yette tekarrür ettirilir. Adedi umumî heyetçe 
tâyin edilecek köylerin hangileri olacağı ve hangi 
köy için ne tedarik edileceği veya ne yapılaca
ğı banka îdare Meclisince İç Bakanlığın direk
tifine göre kararlaştırılır. 

•ı ne); 
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Dördüncü bölüm 

Bilançonun hazırlanması ve kabulü ve safi ka
zancın tahsis yerleri 

MADDE 18. — Banka işlemlerinde hesap1 

yılı, takvim yılıdır. Bankanın her hesap döne
mi için bir bilanço yapılır. 

Bilanço ile kâr ve zarar hesapları İdare mec
lisince onandıktan sonra hazırlanacak rapor ve 

denetçilerin raporu ile birlikte şubat ayı sonuna ka
dar İçişleri Bakanlığına sunulur. Bakanlık bilanço 
ile İdare meclisi ve denetçiler raporlarını, kendi 
düşüncelerini de ekliyerek genel kurula havvale 
eder. 

Genel kurul, bilanço ve raporlar üzerinde ge
reken incelemeleri yapar. Bilançonun genel ku
rul tarafından onanması ile İdare meclisi ve de
netçiler ibra edilmiş olur. 

MADDE 19. — Genel kurul tarafından ona
nan bilançoya göre meydana çıkan safi kazanç 
aşağıdaki yerlere tahsis olunur : 

_% 10 Âdi ihtiyat akçesine, 
% 5 Olağanüstü ihtiyat akçesine, 
% 5 Birer aylık tutarını geçmemek üzere" 

3659sayılı kanun hükümlerine göre verilecek me
mur ve hizmetliler ikramiyesine, 

% 30 Köy sermayesi payı olarak -sermaye he
sabına, 
Ayrılır. Geri kalan % 50, köy gelirlerini art
tırarak bunların kalkınmalarına yardım etmek için, 
köy tüzel kişiliği adına ve hesabına geçirilir. 
Her yıl bu hesaba geçen paralardan, o yıl kaç 
köyün faydalanacağı, genel kurulca kararlaş* 
tırılır. Bjı suretle sayısı kararlaştırılacak köy
lerin hangileri olacağını ve hangi köyler için 
ne tedarik edileceğini İçişleri Bakanlığının ta
limatına göre idare meclisi belli eder. 

Köyler için bu payı ile tedarik olunacak akar
ların, mümkün olduğu kadar; köylüce üzerinde 
imece suretiyle çalışabilecek neviden olması göz* 
önünde bulundurulur. 
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Bankanın hak ve imtiyazları 

MADDE 21. — Bankanın para ve para hük
mündeki evrak ve senetleriyle her türlü malları 
aleyhine veya bilanço, rapor, keşif name ve sa
ir tekmil evrak defter ve vesikaları üzerinde suç 
işleyenler bu suçlardan dolayı Devlet memurları 
gibi ceza görürler. 

MADDE 2?. — Bankanın hak ve alacakları 
Devlet alacakları gibi imtiyazlı olup aynı sıraya 
dâhildir. , j ;j 

MADDE 23. — Bank muameleleri artırma, 
eksiltme ve ihale kanunları ile muhasebei umu
miye kanununa ve Divanı Muhasebatın muraka
besine tâbi değildir. 

Birinci maddede yazılı idare ve müesseselerin 
banka ile yapacakları i ş ve muameleler hakkın
da artırma, eksiltme ve ihale kanununun hük
mü tatbik olunmaz, 

MADDE 24. — Banka, İdare Meclisinin ka
ran ve Dahiliye Vekilinin tasvibiyle, tediye 
edilmiş sermayenin yansına kadar Millî Banka
lardan kredi teminine, cari hesaplar açtırmağa 
salahiyetlidir. 

Yine tediye edilmiş sermayenin .yansını geç
memek şartiyle ve İcra Vekilleri Heyeti karariy-
le 20 yıla kadar vadeli istikraz akdine ve bu nis
pette tahvil ihracına mezundur. 

MADDE 25. — A) Bankanın vereceği ka
zanç vergisi bu vergiye tâbi kazançlarından ano
nim şirketlerine ait nispet dahilinde tahakkuk 
ettirilir. . 

B) Bankanın mülkiyetinde bulunup vazife 
görmek üzere işgal ettiği gayrimenkuller her tür
lü vergiden ve resimlerden muaftır. 

C) Bankanın teessüsü sırasında hariçten ge
tireceği kasalar ve tef erruatı bir def aya mahsus 
olmak üzere gümrük, muamele ve istihlâk ver
gilerinden müstesnadırlar. 

Ç) Bankanın birinci maddede yazılı idare 
ve müesseseler hesabma hariçten getireceği me-

îç. K. 

Bölüm : 5 

Bankanın hak ve imtiyazları 

MADDE 21. — Bankanın para ve para hük
mündeki kâğıt ve senetleriyle her türlü malla
rına karşı veya bilanço, rapor, gibi her türlü 
kâğıt defter ve vesikaları üzerinde suç işliyen 
banka memur-ve işçileri bu suçlarından dolayı 
Devlet memurları gibi ceza görürler. 

MADDE 22. — Bankanın hak ve alacakları 
Devlet alacakları gibi imtiyazlı olup aynı sıraya 
konulur. 

MADDE 23. — Banka işlemleri arttırma, ek
siltme ve ihale kanunları ile Muhasebei Umumi
ye Kanununa ve Sayıştayın denetlemesine" bağlı 
değildir. 

Birinci maddede yazılı idare ve işletmeleri 
banka ile yapacakları iş ve işlemler hakkında 
Arttırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun hük- v, 
mü uygulanmaz. 

MADDE 24. — Banka, idare meclisinin ka
rarı ve Dahiliye Bakanının onamasiyle verilmiş 
sermayenin yarısına kadar millî bankalardan 
kredi teminine cari hesaplar açtırmağa yetki
lidir. 

Yine verilmiş sermayenin yarısını geçmemek 
şartiyle ve Bakanlar Kurulu karariyle 20 yıla 
kadar süreli içiten ve dıştan istikraz akdine ve 
bu nispette tahvil çıkarmaya mezundur. 

MADDE 25. — 
I - Banka, aşağıda yazılı vergi ve resimler

den ayrıklı tutulur: 
a) Bankanın kuruluşu ile ilgili işlemler, 

damga resminden; 
b) Bankanın kuruluşu sırasında yurt dı

şından ilk getirilecek kasalar ve lüzumlu şeyler 
gümrük ve muamele resimlerinden; 

c) Bankanın malı olup vazife görmek için 
kullandığı gayrimenkuller her türlü vergi ve 
resimlerden. 

II - Banka aşağıdaki muaflıklardan da fay* 
dalanır: 
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Beşinci bölüm 

Bankanın hak ve imtiyazları 

, MADDE 20. — Bankanın para ve para hük
mündeki kâğıt ve senetleri ile her türlü mallarına 
karşı veya bilanço, rapor gibi her türlü kâğıt, 
defter ve vesikajan üzerinde suç işliyen banka 
memur ve hizmetlileri bu suçlarından dolayı, 
Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kâğıt 
i ve vesikalar üzerinde suç işliyen memurlara mah
sus cezalarla cezalandırılırlar; şu kadar ki, bu 
memur ve hizmetliler. Hakkında . Memurin Muha-
kematı Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2.1. — Banka işlemleri, Arttırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu ile Genel Muhasebe 
Kanununa ve Sayıştaym denetlemesine bağlı de-
ğjldir. Birinci maddede yazılı bütün idare ve 
teşekküllerin banka ile yapacakları iş ve işlem
lerde, Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hük
mü uygulanmaz. 

MADDE 22. — Banka, idare meclisinin ka
rarı ve İçişleri Bakanının onamasiyle ödenmiş . 
sermayesinin yarısına kadar bankalarda kredi te
minine ve cari hesaplar açtırmağa yetkilidir. 
ödenmiş sermâyesinin yarısını, geçmemek ve va
deleri yirmi yılı aşmamak üzere Bakanlar Kurulu' 
karariyle uzun vadeli istikrazlar aktedebilir veya 
tahvil çıkarabilir. 

MADDE 23. —Banka aşağıda yazılı haklar
dan ve muaflıklardan faydalanır: ,. 

A) Bankanın kazanç vergisi, bu vergiye tâbi 
kazançlarından anonim, ortaklıklara ilişkin nispet 
büzerinden salınır. * i 

B) Bankanın malı olup görevleri için kul
landığı gayrimenkuller her türlü vergi i ve resim
lerden muaftır. 

C) Birinci maddede yazılı bütün idare ve 
teşekküllere, yabancı memleketlerden getirecek
leri eşya ve malzeme için pzel kanunlarla veril
miş ve verilecek muaflıklar, banka hakkında da • 
uygulanır. * 
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vat ve malzeme için taallûk ettiği idareye kanun
larla kabul edilmiş veya edilecek hak ve muaf i- ı 
yetlerden banka da istifade eder. j 

D) Bankanın kendi hizmetine tahsis etmek i 
üzere satın alacağı gayrimenkullerden veya bi
rinci maddede yazılı idare ve müesseseler tara
fından banka lehine tesis olunacak ipotekler
den dolayı tapu harcı alınmaz. Bankanın mez
kûr idareler ve müesseselerle teati edeceği her 
türlü.evrak noter harcına tâbi değildir. 

MADDE 26. — Belediyeler Bankasının nakit 
ve nakit hükmündeki kıymet ve alacakları men-
lul ve gayrimenkul malları bütün hak ve vecibe
leri her türlü teferrüatiyle birlikte Mahallî İda
reler imar Bankasına intikâl eder. Bunlar Ma
hallî İdareler İmar bankası sermayesine iştirak 
•mecburiyetinde bulunan belediyeler hesabına ge
çirilir. 

MADDE 27. — 4085 sayılı kanunun Beledi
yeler Bankasına vermiş olduğu hak ve vazifeler 
Mahallî İdareler İmar Bankasına intikal etmiş-
miştir. 2097 ve 2264 sayılı kanunlar mucibince 
Ziraat Bankasına verilmiş olan hak ve vazifeler 
faaliyete geçtiği tarihten itibaren Mahallî İda
reler İmar Bankasına intikal eder. Mahallî İda
reler İmar Bankası memurlarının tekaütlükleri 
hakkında 4085 sayılı kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

a) özel idareler, belediyeler, köy idareleri 
ve bunlara bağlı katma bütçeli işletmelerin 

j yurt dışından getirteceği lüzumlu şeyler için 
i özel kamınlarla kabul edilmiş ve edilecek olan 

ayrıcalıklardan; 
b) Ziraat ve Emlâk Bankalariyle Devlet 

Ekonomi İşletmelerine verilen ve verilecek olan 
ayrıcalıklardan. 

MADDE 26. — Belediyeler Bankasının para 
ve para hükmündeki kıymet ve alacakları men
kul ve gayrimenkul mallar bütün hak ve borç-

- l an her türlü teferruatı ile birlikte Mahallî 
İdareler İmar Bankasına intikal eder. Bunlar 
Mahallî İdareler^ İmar Bankası sermayesine or
taklık ödevinde bulunan belediyeler hesabına ge
çirilir. 

MADDE 27. — 4085 sayılı kanunun Beledi
yeler Bankasma vermiş olduğu hak ve vazifeler 
Mahallî İdareler İmar Bankasına geçmiştir. 2097 
ve 2264 sayılı kanunlara göre Ziraat Bankasına 
verilmiş olan'hak ve vazifeler işlemeye başladığı 
tarihten başılıyarak Mahallî İdareler Bankasına 
geçer. 

Mahallî İdareler Bankası memurlarının te
kaütlükleri hakkında 4085 sayılı kanun hüküm
leri uygulanır. 

Bölüm : 6 

Türlü hükümler 

MADDE 28. —Belediyeler İmar Kurulunun 
yazı ve hesap işleri ile fennî işlemleri Mahallî 
İdareler İmar Bankasınca görülür. Belediyeler 
İmar Fen Kurumu Şefi ile memur ve işçileri 
Mahallî İdareler İmar Bankası memur ve işçi
leri kadrosuna geçirilir. 
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D) Ziraat ve Emlâk Bankalariyle Devlet 
ekonomi işletmelerine dâhil bankalara özel kar 
nunlarla verilmiş ve verilecek muaflıklarda» 
, Banka da istifade eder, 

MADDE 24. — 4085 sayılı kanunla belediye
ler bankasına verilmiş olan haklar ve görevler 
ile 2097 ve 2264 sayılı kanunlarla Ziraat Banka
sına verilmiş olan haklar ve görevler, işlemeğe 
başladığı tarihten başlayarak îller Bankasına 
geçer. 

îller Bankası memurlarının tekaütlükleri hak
kında 4085 sayılı kanun hükümleri uygulanır. 

Altıncı bÖıüm 

Türlü hükümler 

MADDE 25. — Belediyeler İmar Kurulunun 
yazı ve hesap işleri ile fennî işlemleri ÎUer Ban-
Ikasınca görülür 

MADDE 26. — 1456 ve 2459 sayılı kanunlar 
gereğince bina ve arazi vergilerinden tayyare 
resmi adı ile ayrılıp Maliyeye verilmekte olan 
yüzde üçler, 1945 bütçe • yılından başlayarak 
tahsil edilecek bina ve arazi vergilerinden ayrıl
maz*. 
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Müteferrik hükümler 

MADDE 28. — Belediyeler imar heyeti fen 
teşkilâtına ait 3946 ve Belediyeler Bankası hak
kındaki 2301 sayılı kanunlarla 3042 sayılı kanun 
mülgadır. Kezalik 1580 sayılı kanuna ek olup 
imar heyeti teşkilâtına ve vazifesine dair olan 

"2763 sayılı kanunun 6 ncı maddesi kaldırılmış 
olup bu maddede derpiş edilen vazifeler Mahallî 
idareler îmar Bankası tarafından ifa olunur. 
Belediyeler imar fen heyeti şefliği ile memur ve 
müstahdemleri Mahallî idareler îmar Bankası 
memur ve müstahdemleri kadrosuna intikal eder. 

MADDE 29. — Bu kanunun tatbik suretini 
göstermek üzere bir nizamname tanzim olunur, 

Muvakkat maddeler: 

MUVAKKAT MADDE İ. — Bu bankanın 
idare meclisi ile Umum Müdürünün intihap ve 
tâyinine kadar, Belediyeler Bankası idare Mec
lisi ile Umum Müdürü bu bankanın idare meçlisi 
ve Umum Müdürü sıfat ve salâhiyetiyle iş görür
ler. ilk murakıpların tamamı Dahiliye Vekâle
tince tâyin olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Belediyeler Ban
kası ile Belediyeler imar fen heyeti şefliği me
mur ve müstahdemleri Mahallî idareler imar 

iç. K. 

MADDE 29. — Belediyeler Bankası hakkın
daki 2301 sayılı ve Belediyeler imar Heyetinin 
Fen İşleri teşkilâtına ait 3946 sayılı kanunlar' 
ile 1580 sayılı Belediye Kanununa ek olan 2763 
sayılı kanunun 6 ncı maddesi kaldırılmıştır, 

MADDE 30. — Bu kanunun uygunlanışmı 
göstermek üzere bir tüzük yapılır. 

GEÇÎCl MADDE 1 — Bankanın idare Mec-
lisi üyeleri ile Genel Müdürün seçilip tâyinine 
kadar Belediyeler Bankası idare Meclisi ile Ge
nel Müdürü bu Bankanın idare Meclisi ve Ge
nel Müdürü nitelik ve yetkisi ile iş görürler, ilk 
murakıpler Dahiliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

GEÇlCl MADDE 2. — Belediyeler Banka-
siyle Belediyeler imar Fen Heyeti memur ve iş
çileri Mahallî idareler imar Bankasının kadro-
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MADDE 27. —• içişleri komisyonunun 29 ncü 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — İçileri Komisyonunun 30 ncu 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Belediyeler Bankası
nın para ve para hükmündeki kıymet ve alacak
ları ile menkul ve gayrimenkul mallan ve bütün 
hak ve menfaatleri her türlü bağıt ve borçla-
riyle birlikte iller Bankasına» geçer. Bu "mal ve 
alacakları, iller Bankası sermayesi hesabına, Be
lediyelerin ortaklık payı olarak yazdır. 

Bu madde gereğince yapılarak gayrimenkul-
lerin intikal ve ferağ işlemleriyle devrin gerekli 
kıldığı sair .işlemler dolay isiyle, tanzim olunacak 
bütün kâğıt ve vesikalar damga * resmiyle diğer 
her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

.GEÇİCİ MADDE 2. — Balkanın kuruluş iş
lemleri için tanzim olunacak her türlü kâğıt ve 
vesikalar, damga resmiyle diğer her türlü resi» 
ve harçlardan, ve bankanm. kuruluşu sıracada 
yurt dışından ilk getireceği kasalar ve lüzumlu 
eşya gümrük resmiyle gümrüklerde alman diğer 
vergi ve resimlerden muaftır. 

m&ÛÎ MADDE 3, —ÜavkmaLÎâto* Meç* 
İiüi Balkan ve üyeleri ile Genel Müdürün seçilip 
tâyinlerine kadar Belediyeler Ra,n,kaaı idare Mec
lisi ve- Genel Müdürü^ İUer flankaaT İdare; Mec* 
lisi ve Genel Müdürü nitelik ve'yetkisi ile vazife 
görürler. İlk hesap! yılına ilişkin denetçiler İçiş
leri Bakanlığınca tâyin olunur, 

GEÇİCİ MADDE 4 ** • Belediyeler BâJ&ââi 
ile Belediler İmar Kürtihı.Fes Heyeti şei, me
mur; hizmetlileri İller Bankasının kadrolaıı ku-



HÛ. 

Bankasının kadroları teşkil edilinceye kadar bu 
banka emrinde istihdam olunur/Mahallî İdareler 
İmar. Bankası kadrosundaki vazifelere tâyinleri 
Umum Müdürün inhası üzerine idare meclisince 
icra olunur. / ' . 

Belediyeler Bankasından kadro harici kalrji 
bir ay zarfında Mahallî idareler İmar Bankasın
da bir vazifeye tâyi edilmeyenler, tekaüt sândı-. 
ğındaki haklarına halel gelmemek şartiyle üc
retlerinin bir aylığı bunlara tazminat olarak te
diye edilir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Vilâyet hususi 
idareleriyle köylerin böyle bir banka kurulması
nı teminen şimdiye kadar Belediyeler Banka
sında toplanmış olan paraları ile köyler tarafın
dan kurulan birlikler ve vücude getirilen tesisler 
için toplanmış olduğu halde bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte gayesi uğrunda kullanılma
sına lüzum görülmeyerek metruk vaziyette bıra
kılmış olan paralar, menkul kıymetler ve alacak
lar Mahallî İdareler İmar Bankasına devrolunur. 

Bu paralar ve menkul kıymetler aidiyetine 
göre hususi idare veya köy sermaye hisselerine 
mahsup edilir. Alacaklar da tahsil edildikçe ]?u 
yolda muamele olunup. 

â 8 -
İç.fc. 

lan kuruluncaya kadar bu banka emrinde kul* 
lanılırlar. imar Bankası kadrosundaki vazifele
re bir defaya mahsus olmak üzere ilk tâyin Ge
nel Müdür tarafından yapılarak İdare Meclisine 
bildirilir. Belediyeler Bankasından kadro dışı 
kalıp bir ay içinde vazifeye tâyin edilmiyenlere 
(Tekaüt Sandığındaki haklarına halel gelmemek 
şartiyle) hizmeti beş seneye kadar olanlara iki, 
beş seneden oh seneye kadar olanlara üç ve on 
sene ve daha ziyâde olanlara dörder aylık nispe
tinde tazminat verilir ve ilişikleri-kesilir, 

GEÇİCİ MADDE 3. — İl özel idareleriyle 
köylerin böyle bir banka kurulması amacı ile 
şimdiye kadar Belediyeler Bankasında toplan
mış olan paralan ile köyler tarafından kurulan 
Birlikler ve tesisler, için toplanmış olduğu hâlde 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte amacı uğ
runda kullanılması gereklenmemiş olan paralar, 
menkul kıymetler ve alacaklar Mahallî idareler 
İmar Bankası hesabına geçirilir. 

Bu paralar ve menkul kıymetler aidiyetine 
göre özel idare veya Köy sermaye hisselerine 
mahsup edilir. Alacaklar da tahsil edildikçe 
bu yolda işlenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Belediyeler Bankası 
Kanununa göre kurulan Belediyeler Bankası Ge
nel Kurulu 1945 Eylülünde son toplantısını ya> 
parak kaldırılan Belediyeler Bankasının 1944 
Bütçe yılı hesaplarını, bilançosunu ve denetle
me raporunu inceler ve tasfiyesini ikmâl eyler* 

G E Ç M MADDE 5. — Özel İdareler serma* 
ye hisselerini bu kanunun neşrini takip eden 
bütçe yılından itibaren bütçelerine korlar* 

Belediyeler 2301 saydı kânuna gorö bütçele
rine köymüş bulündüklari sermâye hisselerini 
koymakta ve ödemekte devam ederle^ 

ik Sayısı; 119)] 



B. k. 

ruluncaya kadar -bu banka emrinde eski şartlar 
dâhilinde çalıştırılırlar. 

Yeni kadroların kurulması sonunda Belediye
ler Bankasiyle Belediyeler İmar Kurulu Fen Hey
eti Şefliğinden kadro dışında kalacaklardan, 
hizmet süresi bir yıla kadar olanlara bir aylık, bir 
yıldan beş yıla kadar olanlara iki-aylık, beş yıl
dan on yıla kadar olanlara üç aylık, on yıdan 
fazla olanlara dört aylık ücretleri İller Banka
sınca verilerek ilişikleri kesilir.. Bunların tekaüt 
sandığındaki hakları saklıdır. 

Bu ücretler birden verilmeyip hizmet süreleri
ne göre, birer aylık olarak ödenir, Bu suretle ili
şikleri kesilenlerden bütçeye giren dairelerle kat
ına ve özel bütçeli idarelerde ve belediyelerde ve 
bunlara bağlı idare ve teşekküllerde veya 3659 sa
yılı kanun hükümlerine giren daire ve müessese
lerde maaşlı veya ücretli bir göreve tâyin olu
nanlara, ancak tâyinleri tarihine kadar olan üc
retleri verilir.- , , , 

• GEÇİCİ MADDE 5. — İl özel idareleriyle köy-' 
lerin böyle bir banka kurulması amaciyle şimdiye 
kadar Belediyeler Bankasında toplanmış olan 
paralariyle köyler tarafından kurulan birlikler 
ve tesisler için toplanmış olduğu halde bu -kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte amacı uğrunda 
kullanılması gerekli görülmiyerek olduğu gibi 
bırakılmış olan paralar, menkul kıymetler; ve 
alacaklar İller Bankası sermaye hesabına geçi
rilir. 

Bunlardan para ve menkul kıymetler, ilişkin 
olduğu idarenin sermaye payma mahsup edilir. 
Alacaklar da tahsil olundukça bu yolda işlenir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İçişleri Kom3yonü7 
nun geçici dördüncü maddesi ayniyle kabul edil* 
iniştir. " . , ; - . : •; - j .:.. ı 

§M§İCİ MADÖJg •?> —11 özel idareleri ban
ka sermaye paylarına ilişkin ödenekleri 1946 büfc 
çe yılından başlayarak bütçelerine koyarlar* Be* 
lediyeler, 2301 sayılı kanuna göre 1945 yllı bü> 

. çelerine koymuş oldukları sermâye paylarına ilij» 
kin Ödenekleri* bankaya ödemekte devam ederle*» 

i â . Bayisi; İl©)] 



Hö. 

MADDE 30. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 31. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. ve , 
Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Hilmi Vran 
Mî. V. 
Yücel 

S. Î.M.V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
8. 

A. F. C el es oy 

Ad. V. 
E. Türd 
Ha. V. 

Na. V. 
Stm Doy 

G. î. V. 
H. Ürgüblü 

ı 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mal V. . 
F.AğrdU 

îk. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 

. Ti, V. 
C. 8. Siren 

îq.± 
GEÇtCÎ MADDE 6. — 2301 numaralı kanu

nun. yürürlükte bulunduğu tarihlerde Belediye
ler Bankası ortaklık: hissesini.vermemiş olan Be
lediyelerin hisseleri işbu kanun hükümlerine gö
re ödettirilir ve Belediye Başkanlariyle Muha
sipleri hakkmda bu yüzden doğan faiz alacakla
rından vazgeçilir. 

MADDE 31. ~-r Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer.-

MAJ3DE 32, -* Bu kanun,hükümlerini Ba
kanla?;. Kurulu yürütüp?, 

!(&^j,ü0); 



— 80 
B. K. [ 

GEÇlCÎ MADDE 8. — 2301 sayılı kanunun 
yürürlükte bulunduğu zamanlarda Belediyeler 
Bankası ortaklık payını vermemiş olan belediye
lerin payları İller Bankası sermayesine beledi
yeler hesabına mahsup edilmek üzere işbu kanun 
hükümlerine göre' ödettirilir ve belediye başkan- I 
lariyle saymanlarının bu yüzden doğan faiz borç
lan, aranmaz. . • 

MADDE 29. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe, girer. •. ı • . 

MADDE 30. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. , 

• • • • ' • 

L(S. Sayısı: 119), 





S. Sayısı: 122 
Mücbtr ve zaruri sebepler dolayısiy le takip ve tahsiline 
imkân görülemeyen borçların terkinine dair Başbakan

lık tezkereleri ve Bütçe Komisyonu raporu 
(3166,195,235) 

Müobir. ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görülemeyen borçların terki
nine dair Başbakanlık tezkeresi (3/166) . 

. • - : . _ T , c ' • • • ' . - • . ' • • • • ; - - > " 

Başvekâlet 
Muamele Umum Müdürlüğü 23.111.1944 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı. 77/52 - 6/925 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline mahal veya imkân görülemediğinden 
Muhasebei Umumiye Kanununun 133 ncü maddesine tevfikan terkinine Malî Müşavere Encümenince 
"karar verilen 3 362 557 lira 65 kuruşa ve mezkûr kanunun 131 nci maddesi mucibince affı lâzımger 
len 108 lira 13 kuruşa ait iki kıta cetvelin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

' Başvekil 
. ' Ş. Saraçoğlu 



— 2 — 
. 1050 soyılı Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü maddesi gereğince, Malî 

• » ' • • _ . . ' . . . " ". ..> - . i _ t y ^ 
Encümence terki- Zimmetin vukuu 

Sıra nine karar verilen veya hesaplara. 
Nb. Lira K. • Zimmetin nev'i alındıği tarih Borçlunun isim ve adresi 

11* t)7 Fazlai mehuz 1933 îera dairesi kâtibi Cemal 

- , 2 87' -75 Otel ve lokanta ücreti 1937 _ , 'Çoruh Mebusu Hasan Cavit 

339 Taahhütten 1331 Ganj Elektrik Şirketi ve müta-
ahhit Aziz 

4 1 521 72 Maaştan 1928/1934 Fatma Zehra ve Saadet 

55 03 Fâzlai mehuz 193Ö Polis memuru Necati 

6 10 800 Taahhütten 1335 Mütaahhit Sotori ve Eskinazi 

5 îear bedeli 1933 Recep 

(S. Say»: 122): 



Jİiljav:re Encümenince terhinine karar verilen paralara ilişkin cetvel 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

İstanbul Def. 

Ankara Def. 

Merkez Müha. 

İzmir Def. 

1933 yılında vekâlet emrine alınan İcra kâtibi Cemal'm peşin aldığı maaştan 
mütevellit bulunan bu alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun adresi
nin tesbit edilememesi ve ileride tesbitine medar bir malûmat olmaması hase
biyle terkini zaruri bulunmuştur. 
Mülga Seyri Sefain İdaresince lokanta ve otel ücreti olarak Çoruh Mebusu 
Hasan Cavid'e borç çıkarilıp adı geçen, idarenin ilgası üzerine İstanbul Mal-
sandığma devredilen bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun 
borcu kabul etmemesi ve borcu tevsika medar vesaik olmaması hasebiyle tah
siline imkân görülemediğinden terkini cihetine gililmiştir. 
Beykoz Fabrikasına yapılan motor'tesisatı münasebetiyle Ganj Elektrik Şirke
tiyle deri ve deba hesabından müteahhit Aziz'e 1831 yılında borç çıkarılan 339 
liranın Elektrik Şirketinin kefili Winer Bankın 1340 yılından evvel Türkiye 
ile alâkasını kesmesi ve Bankaya yapılan müracaata cevap verilmemesi; mü-
taahhit Aziz'in de durumunun tesbit edilememesi ve bu alacağın tahsili em
rinde Mülga Harbiye Nezaretine e müruruzamanı kesecek hiç bir tahkikatta 
bulunulmamış olması hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden terkini ci
hetine gidilmiştir. 
Mülga Evkaf Nezareti Muhasebecisi müteveffa ?ühtü karısı Fatma Zehra ve 
kızı Saadete Evkaf İdaresince verilmesi lâzımgelen yetim maaşlarının Hazi
nece tesviye edildiği anlaşılması üzerine zimmet kaydşdüen bu paranın ye
timlerin kanuni istihkaklarını almış olmalarından tahsiline imkân görüle
mediği gibi yanlış tediyede bunların bir kusurları bulunmadığı ve parayı te
diyeye sebebiyet veren memurlardan tazmini düşünülmüş ise de 2514 sayılı 
kanunun 57 nci maddesi mucibince müruruzaman mevcut bulunduğundan ia-
dei muhakeme yoliyle hükme bağlattırılmasma imkân görülemediği, 2879 sayılı 
İbra Kanununa tevfikan meblağı mezburun Vakıflar İdaresinden de tahsiline 
mahal bulunmamsma mebni takibinden vazgeçirilerek terkini cihetine gidil
miştir. . ' ' 
1930 yılında işini terkeden Polis memuru Necati'ninfazlai mehuzundan mü
tevellit bu alacağın borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiş ve takibinde faidebulunmamasma binaen terkini cihetine. 
gidilmiştir. 
Mülga İaşe Nezaretine un? vermeyi taahhüt eden Eskinazi ve Sotori'den ara
nılan ve 1335 yılında tahakkuk edip borçlulardan tahsiline gıyaplarında 
hüküm alınan bu paranın borçluların veya varislerinin durumları, menkul ve 
gayrimenkul malları olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tahsili
ne imkân görülememiş ve atiyen yapılacak takibattan bir faide memul olmadı
ğından terkini cihetine gidilmiştir. 
1933 yılında tahakkuk eden ve icar bedelinden mütevellit bulunan bu alaca
ğın borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir. 

(& Sayan: 122) 
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Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

8 

Zimmetin nev'i 

551 51 Zimmet 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1926 Eski tahsildar Mehmet Necip 

9 

10 

626 81 Kasa açığından 1926 

3Ş 36 Taviz 1341 

Geyve eski posta Md. Cevat 

6 mükellef namına kayıtlı 

11 87 22 Avanstan 1930 Tahrirat kâtibi Hüseyin 

12 90 Zimmet 1931 Vona Tuz Memuru Kâzım 

13 

14 
15 

200 

125 
40 

Avans 

icar bedeli 
72 İstikraz 

1930 

1341 
1930 

Tahrir Komisyonu Reisi Yusuf 
Ziya 

. Nazif 
Osmanoğlu Mustafa 

16 2 417 54 İhale aşarı 1336/1340 8 mükellef namına kayıtlı 

17 1 715 79 Taviz 1325/1340 139 köy halkı namma kayıtlı 

18 44 10 Noksan tevkif at 1933 Gümrük memuru müteveffa 
Cemal 

19 22 60 Fazlai mehuz 1932 Kâtip Sezai 

'(S..Sâyıcı:iaB)-



~l-
Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Tire Mal. Md. 

Terkin sebebinin hulâsası 

Münakalât Ve. 

.Denizli Def. 

Tekirdağ Def. 

Samsun'Defi 

1926 yılında zimmetine para geçirmekten suçlu Tahsildar Mehmet -Necip''iti 
hapsine ve memuriyetten mahrumiyetine ve zimmetine geçirdiği parayı taz
mine mahkemece karar verilmiş ise de borçlunun uzun müddet akıl hastane
sinde bulunmasından ilâmın infazı cihetine gidilemediği gibi borçlunun bilâ-
hara müruruzaman definde bulunmasından alacağın tahsiline imkân görüle
mediğinden terkini zaruri bulunmuştur. • 
Bu alacağın 1926 yılında borçlunun vefatı ve veresesinin hiçbir malı olmama
sı hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden terkini 'cihetine gidilmiştir. 
Çal kazası Malsandığı hesaplarında 6 mükellef namına kayıtlı ve 1341 yılın
da yapılan yardımdan mütevellit 33 lira 35 kuruşun borçlulardan bir kısmı
nın vefatı ve bir kısmının da durumunun tesbit edilememesi hasebiyle terkini 
zaruri bulunmuştur. 
1930 yılında tasfiyeye tâbi • tutulmuş olan Tahrirat kâtibi Hüâeyin'e harcırah 
avansı olarak verilip mahsubu yaptırılmayan bu paranın borçlunun vaziye
tinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülemediği cihetle terlrini za
ruri bulunmuştur. 
Cüz'i bir miktardan ibaret bulunan bu alacağın borçlunun adresinin tesbit 
edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve tahakkuku tarihine na
zaran müruruzaman da bulunduğundan terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu dahi v , \ 

İzmir Def. ' 
Çal Mal. Md. 

Erzurum Def. 

Ordu Def. 

m, ve 1. Ve. Muha. 
Md. 

İstanbul Def. 

B u d a h i . : • ' • ; ' ı 

Bu alacağın borçlunun vefatı veresesinin aciz halinde bulunması hasebiyle 
tahsiline imkân görülememiştir. 
ispir Malsandığı hesaplarında kayıtlı 1336 ilâ 1340 yıllarında tahakkuk eden 
ihale aşarından doğma bu alacağın tahsili takip edilmiş işe de borçluların du
rumlarının tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülemediği gibi alacağın 
müstenidi senet ve müzayede kaimesi mevcut olmadığından ve tahakkuku tari
hine nazaran müruruzaman da bulunduğundan terkini cihetine gidilmiştir. 
1325 ilâ 1340 yıllarında 139 köy halkına yapılan tavizden mütevellit bu alaca
ğın borçlularm mübadil ve mütegayyip eşhastan olmaları hasebiyle tahsiline 
mahal ve imkân görülememiştir. ; 
Müteveffa Cemal namına kayıtlı bu paranın adı geçenin veresesinden tahsi
line tevessül edilmiş ise de veresenin borcu kabul etmemeleri ve müruruza
man dermeyan eylemeleri hasebiyle tahsiline imkân görülemediği gibi noksan 
tevkifat yapan muhasibe Divanı .Muhasebatça zimmet çıkarılmamış olmasın-' 
dan terkini zaruri bulunmuştur. 
Alacağın tahsili takip edilmiş ise de borçlunun vefata vârisi, menkul ve gay
rimenkul malı olup olmadığının bilinememesi hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. " 

( S. Sayısı : 1Ö2 ) 



Encümence terki- Zimmetin vukuu 
Sıra nine karar verilen ' veya hesaplara 
Nd Lira K. âZiınmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

- >. ___________________ • • '•'• 
20 206 71 Fiyat farkı 1922/1932 . Dresdner Bank 

21 395 Avans ' 1939 Mustafa Kabadayıoğlu 

22 7 50 İstikraz 1931 ' Dellâl Murat 

23 6 886 94 * 1341/1931 Ali ve Ümmühan 

24 1 125 60 Zimmet ' 1336 Koli memuru Emin 

25 150 İcar bedeli 1927/J928 Naci 

.26 182 92 İhale aşan 1339 Muhtelif mükellef namına ka

yıtlı 

•27 198 85 Avans 1928 îaşe^memuru Cevat 

28 914 18 Muhtelif 1341/1931 Muhtelif eşhas namına kayıtlı 

29 1 16 Fazlai mehu- 1931 Posta Müdürü Ahmet 

(S. Sayısı: 122) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin; hulâsası 

Merkez Muha. 

Erzincan Def. 

TTenemen Mal. Md. 

Hürhaniye Mal. Md. 

Münakalât vVe. 

İzmir Def. 

"Hakkâri Def. 

İstanbul Def. 

Gü. ve t. Ve. Muha. 
Md. 

Münakalât Ve. 

Umumî Harp esnasında Almanya'ya sipariş olunan tankların vâsinde tesel
lüm edilmemiş olmasından satılarak firmanın âlacag*ı bedelinden tahsil ve. zi
yadesini Hükümetimiz namına PresŞner Banka tevdi?etmiş olduğa,ve Ç ı n l a n 
paranın 206 lira 71 kuruştan ibaret bulunduğu anlaşılması üzerine alacağın 
bankadan tahsili cihetine gidildiği, Bankanın yazılan yazılara cevap verme
mesi ve hâdisenin vukuu tarihine nazaran müruruzaman da mevcut buramna-
sı hasebiyle hükmen tahsiline imkân görülemediğinden takibinden sarfınazar 
edilerek terkini cihetine gidilmiştir, n 
Sıhhat dairesinin Mahrukat ve iskân tahsisatından mutemet Mustafa Kabada-
yıoğlu'na avans olarak verilen bu parahm borçlunun Erzincan zelzelesinde ve
fat etmesi hasebiyle mahsupsuz kalcöfe ve tedarik edilen mahsup evrakındaki 
noksanlarm ikmaline de imkân görülemediği ve buna binaen tahsiline mâha! 
olmadığından bu paranın terkini zaıuri görülmüştür. 
Mülga Eytam Sandığmdan devredilen^bu alacağm borçlunun adresinin tesbit 
edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Eytam Sandığmdan Ali ve tfanmühan namına, devredilin bu alacağm 
bir kısmı borçların gayrimenkulleri satılmak suretiyle tahsil edilmiş. is& de ba
kiye kalan bu alacağm her iki borçlunun âciş( hâlinde iken vefat etmelerin
den ve vereselerinin, reddi miras talebinde bulunmalarına; binaen tahsiline raa^ 
hal ve imkân görülemediğinden' terkini zaruri bulunmuştur. 
Bu alacağm tahsiline 1338 yılmda hüküm almmış ise de borçlunun aciz ha
linde iken vefatı veresesinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. ' 
îcar bedelinden mütevellit bu alacağm tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
vaziyetinin tesbit edilememesi sebebiyje bu takibattan bir netice alınmadığı 
gibi tahakkuku tarihine; nazaran müruru zaman da mevcut fcnîuncluğundan ter
kini cihetine gidilmiştir. . - -- -
Hakkâri malsandığV hesaplarında kayıtlı ve 1339 yılmda tahakkuk kaydedilen 
ye ihale aşan bakayasından mütevellitbulunan bu alacağın borçlulardan bir 
kısmmin vefatı ve vârislerinin kimler plduğuhun bilinememesi ve bir Cismi
nin da Milli hudut haricine firar etme-ai hasebiyle tahsiline imkâ^ görüleme-
mistir. ; ':' 
Mülga Seyrisefain idaresinden Devredilen bu alacağm tahsiji takip edilmiş 
ise de borçlunun adresinin tesbit olunamaması ve tahakkuka tarihine nazaran 
müruruzaman da bulunmasından tahsiline imkân görülemediği cihetle terkini 
zaruri bulunmuştur., , ~_ T ~ T"~ 
îstanhul İthalât gümrüğünce 1341 ilâ 1931 yıllârmda muhtelif -eşhas namına 
zimmet kaydedilen bu paranm müstenidi vesaikin bulunamaması hasebiyle ha
kikî mahiyetiyle mükelleflerinin nerede ve ne işle meşgul bulundukları tâyin 
ve tesbit olunamadığmdan tahsilineimkân görülememiştir. , 
Borçlumun vefatı veresesinin aciz halinde bulunması sebebiyle tahsiline im
kân görülemeyen 1 lira 16 kuruşun terkini zaruri bulunmuştur. 
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Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

30 

Zimmetin nev 'i 

117 81 Muhtelif 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1928/1931 Muhtelif eşhas 

31 2 540 Ardiye ücreti 1336 Nikola Yusofidis 

32 63 112 55 İhale aşarı 1336/1337 Borçluları meçhul 

33 552 67 » » 1302 

34 17 92 Zayi malzeme bedeli 1933/1942 Yunus Onbaşı 

35 472 25 İstikraz 1931 Yanko kızı Anastasia 

36 16 25 » 

37 30 553 12 İhale aşan 

1931 

Meçhul 

Hüseyin 

Borçluları meçhul 

38 16 598 08 İhale aşarı ve taviz Muhtelif 
39 425 İcar bedeli 1927 Ahmet Hamdi 

40 
41 
42 
43 

35 
12 
7 30 

129 78 

» . 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

" » • 

1928/1929 
1931 
1930 
1928 

Ali 
Lûtfi 
İsmail Sami 
Arifoğlu Hakkı 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Kırşehir Def. 

İstanbul Def. 

Burdur Def. 

Kütahya Def. 

Merkez Muha. 

JMenemen Mal. Md. 

» » » 

Diyarbakır Def. 

Sivas Def. 
îzmir Def. 

1928 ilâ 1931 yıllarında Kırşehir malsandığınca muhtelif eşhas namına zim
met kaydedilen bu paranın borçlulardan bir kısmının vefatı vârislerinin kim
ler olduğunun bilinememesi ve bir kısınnım da 'durumunun tesbitine imkân 
görulememesi hasebiyle terkini cihetine didilmiştir. 
Mülga Harbiye Nezareti Tâli Satış Komisyonundan tüceardan Nikola Yusufi-
dis'in almış olduğu pamukların ardiye ücreti olarak aranılan ve 1337 yılında 
tahsili hükme bağlanan bu paranın tahsili için icra takibatı yapılmış ise de 
borçlunun durumunun tesbit edilememesi hesabiyle bu takibattan bir netice 
elde edilememiş ye takibata devamda bir faide memul olmadığından terkini 
cihetine gidilmiştir. 
Tefenni malsandığı varidat hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından mütevellit 
bu alacağm müstenidi vesaikin Hükümet konağı yangınında yanması hasebiyle 
müf redatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit edilememiş ve binnetice 
tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
Simav malsandığı hesapla^nda kayıtlı bu alacağm müstenidi vesaikin kaza
nın Yunanlılar tarafından işgali sırasında ziyaa uğraması hasebiyle. müf reda
tiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve ve tesbit edilemediğinden tahsiline imkân 
görülememiştir. 
Çalman malzeme bedelinden doğma alacağın 1933 yılında tahsiline hüküm 
alınmış ise de borçlunun aciz halinde olması ve bu vaziyetinin senelerdenbe-
ri devamı hasebiyle ilâm hükmünün infazma imkân görülemediğinden terkini 
cihetine gidilmiştir. 
Gayrimenkul terhini suretiyle Mülga Eytam sandığından istikraz edilmiş olan 
bu alacağm borçlunun Millî Hudut haricine çıkarılması ve gayrimenkulun 
muhacirine tahsisi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Mülga Eytam sandığından devredilen bu alacağın borçlunun adresinin tesbit 
edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülmemiştir. 
Eski senelerdenberi hesaplarda devren gelmekte olan bu alacağm müstenidi ve
saikin yapılan araştırmaya rağmen bulunamamasından müf redatiyle kimlere ait 
olduğu ve taallûk ettiği yıllar tesbit edilemediğinden takip ve tahsiline ma
hal velmkân görülememiştir. 
Bu dahi ' ' 1 - ' 
tcar bedelinden mütevellit bu alacağm tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
vaâyetinin tesbit oluuamanıasmdan tahsilsiz kaldığı ve tahakkuku tarihine 
nazaran müruruzaman haddini de doldurmuş bulunmasından takibata devam
da bir faide görülemediği cihetle terkini zaruri bulunmuştur. 
Bu dahi 
Bu dahi 

» . » 

Bu dahi 
Bu dahi 
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Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

44 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu , . . 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

21 76 » » 1332 Hasan ve Mehmet 

45 

46 
47 

42 
• 

521 
8 995 

46 

88 
13 

».. » 

İhale aşarı 
İcar bedeli 

1338 

1305 
1927/1934 

Hüseyinoğlu Ahmet, ömeroğlu 
Mehmet 
Miuhtelif eşhas 
Borçluları meçhul 

48 22 50 * » > 1931 Kahveci Bekir 

49 
50 
51 

109" 65 » > 1338 
19 25 " » • • . . » - . 1931 

1 204 39 Mülga vergiler bakayası Meçhul 

Teğmçn Abdüllâtif 
Bekir 
Borçluları meçhul 

52 

53 

63 77 F. Mehuz 

185 -05 Harcırahı avansı 

1929 Tapu memuru maktul Numan 

1931/1932 Kaymakam müteveffa Zafer 
Nerihi 

54 49 26 F. Mehuz 1929 Malmüdürü Abdurrahman 

55 589 51 Zimmet 1341 Bandırma eski posta müdürü 
Fethi 

56 484 74 Odun ve kömür bedeli 1334 Mütaahhit Kahraman ve İsmail 
Hakkı 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Konya Def. 

» » 

Beyşehir malsandığı, hesaplarında kayıtlı bu alacağın müstenidi vesaikin bu
lunamaması borçluların, veya vereselerinin hâlen nerede ve ne işle meşgul bu
lunduklarının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülemediğnden 
terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu dahi 

» » 
Siird Def.* 

izmir Def. 

Seyhan Def. 

İğdır Mal; Md. 

Akhisar Mal. Md. 

Andırın Mal. Md. 

Münakalât Ve. 

istanbul Def. 

Bu dahi "_ ^______,. 
Beşiri malsandığı hesaplarında kayıtlı bu alacağın müstenidi vesaikin âsiler 
tarafından ihrak edilmesi hasebiyle müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâ
yin ve tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiş ve buna 
binaen terkini cihetine gidilmiş'tir. 
icar bedeli olarak tahakkuk eden bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de 
borçlunun adresinin tesbit edilememesinden bu takibattan bir netice alınama
dığı ve zimmetin tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman haddini de dol
durmuş bulunmasına binaen takibata devamda bir faide görülememesi hasebiy
le terkini cihetine gidilmiştir. *-
Bu dahi _.'__:, 
Bu dahi 
Kozan malsandığı hesaplarında mülga vergiler bakayası namiyle kayıtlı ve bir 
kalemde devren gelmekte olan bu alacağın müstenidi vesaikin 1926 yılında 
vuku bulan Hükümet konağı yangınında yanması hasebiyle müfredatiyle ha
kikî mahiyetinin ve kimlere ait bulunduğunun tâyin ve tesbit edilememesin
den tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
1929 yılında tahakkuk eden bu alacağın borçlunun katledilmesi, menkul ve gay
rimenkul malı olmaması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
1931 yılında bir kaza neticesinde vefat eden Akhisar kaymakamı Zafer Nezi
hi'den aranılan bu paranın veresesinden tahsiline tevessül edilmiş ise de ve
resenin vaziyetinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş 
ve âtiyen takibinde bir faide^ memul olmadığından terkini cihetine gidilmiştir. 
1929 yılında eski malmüdürü Abdürrahman namına .zimmete alman ve evrakı 
musbitesi yapılan araştırmaya rağmen bulunamıyan bu paranın adı geçenin 
ilâma bağlı diğer borçlariyle birlikte tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlu
nun aciz halinde bulunması ve bu vaziyetinin senelerdenberi devamı hasebiy
le tahsiline imkân görülememiş ve âtiyen takibinde bir faide memul olmadı
ğından terkini cihetine gidilmiştir. 
1341 yılında zimmete geçirilen bu alacağın Fethi 'nin veresesinden tahsiline 
tevessül edilmiş ise de veresenin müteveffanın mirasını reddettiklerini hüküm 
ibrazı suretiyle tevsik-etmelerinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga iaşe müdüriyetine odun ve kömür vermeyi taahhüt eden ismail Hakkı 
ve Kahraman'a 1334 yılında verilen bu paranın tahsili hükme bağlanmış ise 
de borçluların durumlarının tespit edilememesi hasebiyle bu takibattan bir 
netice elde edilemediği cihetle terkini zaruri görülmüştür. 
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Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

57 

58 

59 

10 

858 89 

Zimmetin, nevi 

ihale âşarc 

Avans 

> 

, Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1316 Silleli Hıristo 

1934 Kâtip Mehmet Nuri 

1338 Tüccardan Melanet ve şürekâsı 

60 

61 

62 

63 

41 07 » 

423 06 Harcırah 

15 67 İstikraz 

43 60 İstikraz 

1932 

1933 

1931 

1929 

Askerlik şubesi mülhakı Rasim 

Üsteğmen müteveffa Salih Zekî 
.'.'.i . : • , : 

Binbaşı Sekip 

ölü Hasip 

64 1'6Ö5 Tahsil masrafı 1926 Rifat kızı Leman 

65 11 30 İhale aşan Meçhul Osman ve Hasan 

66 6 325 37 İhale â$an 1338 Borçluları meçhul 

67 19 01 İhale aşarı 
f - • 

1340 Sülyeman ve Hüseyin 

69 
135 37 İhale aşarı 
12 45 İhale aşarı 

1330 
1308 
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Silleli Ahmet 
Andnya ve Laganti 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Konva Def. 

Gazianteb Def. 

Merkez Muha. Md. 

Ankara Def. 

İstanbul Def. 

Menemen Mal. Md. 

Ankara Def. 

İstanbul Lise. Muha. 

Malatya Def. 

Mardin Def. 

Konya Def. 

» » 
» » 

Beyşehir malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından mütevellit bu ala
cağın müstenidi vesaikin bulunamaması ve esasen borçlunun mütegayyip eş
hastan olması hasebiyle tahsiline mahalve imkân görülememiştir. 
Borçlunun adresinin tespit edilememesinden ve âtiyen tesbitine medar olacak 
bir malûmat mevcut olmamasından zimmetin terkini zaruri görülmüştür. 
Mülga Beşinci Orduya soğan vermeyi taahhüt eden Mehmet ve şürekâsından 
aranılan ve 338 yılmda tahakkuk kaydedilen bu alacağın tahsiline tevessül edil
miş ise de borçlunun ve serMerinin vaziyetlerinin tespit edilememesi hasebiy
le bu takibattan bir netice alınamadığı gibi müruruzaman haddini doldurmuş 
bulunmasına binaen âtiyen yapılacak takibattan da bir faide görülemediğin
den terkini cihetine gidilmiştir. 
işbu alacağın borçlunun aderisinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân gö
rülemediği ve tahakkuku tarihine nazaran müruru zaman da mevcut bulundu
ğundan terkini cihetine gidilmiştir. 
Borçlunun vefatı, varisi menkul ve gayrimenkul inalı ohtianıası hasebiyle takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
Mülga Eytam sandığından müdevver bu alacağın borçlunun hâlen nerede ve 
ne işle meşgul bulunduğu tesbit edilemediğinden tahsilinp imkân görüleme
miştir. 
Mülga Eytam Sandığından müdevver bu alacağm Maraş Mebusu ölü Hasip ve
resesinden icraen tahsiline tevessül edilmiş ise de takibatın müruruzaman nok
tasından Hazine aleyhine neticelenmesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
1926 yılmda Çapa Kız Muallim Mektebi mazeretsiz olarak terkeden yüzbaşı 
Rifat kızı Leman'dan aranılan bu ranm kefili ve aynı zamanda babası 
Rifat 'm vefatı üzerine validesinden tahsiline tevessül edilmiş ise de adı geçen 
mahkemeye müracaatla müdahalenin men'ine karar aldığı ve asil borçlu Le-
man hakkında vaktiyle müruruzamanı kesecek takibatta bulunulmadığından 
paranın adı geçenden de hükmen tahsiline imkân görülemediği gibi müruruza
mana sebebiyet verenler hakkındada aynı sebeplerle takibat icrasına imkân 
bulunmadığından zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
Darende malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından mütevellit bu 
alacağm borçluların ve varislerinin tesbit edilememesinden tahsil olunama-
dığı gibi zimmetin müstenidi vesaik de mevcut olmadığından terkini cihetine 
gidilmiştir. 
Savur malsandığı varidat hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu 
alacağm müstenidi vesaik bulunmamasından müfredatiyle kimlere ait olduğu 
tâyin ve tesbit edilemediği cihetle takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 
Beyşehir malsandığı varidat hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu 
alacağın borçluların adreslerinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân gö
rülemediği ve borcu tevsik eder vesaik de bulunmadığı cihetle terkini zaruri 
görülmüştür. 
Bu dahi 
Borçluların mütegayyip eşhastan olmaları hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir. 
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Encümence terki- Zimmetin vukuu 
nine karar verilen veya hesaplara 

Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

4 011 icar bedeli 1926 Borçluları meçhul 

2 741 81 Muhtelif 1928/1935 Eski merkez Mal. Md. Rüstem 
Necip 

3 149 25 İhale aşarı Meçhul Borçluları meçhul 

237 60 Harç ve pul cezası 1335 Saniye, Emine Bedia ve Ülfet 

12 F. mehuz 

16 istikraz 
60 72 ••» 

525 İcar bedeli 
25 72 Bedeli misil 

1932 

1931 
1931 
1340 
1314/1939 

Hesap Memuru Tevfik 

Şakir 
Mehmet 
Memet Muharrem 
71 mükellef namına kayıtlı 

255 23 İhale âşarr Meçhul Borçluları meçhul 

14 444 60 Avans 1341 Gifre Şirketi 

66 74 Avans 1330/1332 Hüseyin Hüsnü, Fevzi ve İb
rahim 

166 68 Kıymetli mektup bedeli 1336 Tıngır Mığırdıç • 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Kars Def. 

İçel Def. 

Muğla Def. 

İstanbul Def. 

Çemişkezek Mal. Md. 

Menemen. Mal. Md. .-.: 

İzmir Def. 
Kırşehir Def. 

Yozgad Def. 

îzmir Def. 

Bize Def. 

Münakalât Ve. 

iğdir nrialsandığı hesaplarında 1926 yılından devren gelmekte olan bu baka
yanın müstenidi hiçbir vesaik olmamasından müfredatiyle kimlere ait bulun
duğunun tesbit edilemediği ve buna binaen tahsiline imkân görülemediği ve 
hesaplara intikal tarihine nazaran müruruzaman haddini de doldurduğu ci
hetle terkini zaruri bulunmuştur. . 
İçel Malsândığı hesaplarında kayıtlı bu alacağın tahsilini teminen borçlunun 
vaziyetinin tesbitine çalışılmış ve fakat 1930 yılında memuriyetle alâkası ke
silen adı geçenin .halen nerede ve ne işle meşgul bulunduğu zabıtaca, asker
lik şubesi ve nüfus idaresince vesair mahallerle yapılan muhabereye rağmen 
tâyin ve tesbit edilemediğinden zimmetin terkini zaruri görülmüştür. * 
1327 yılından devren gelmekte olan işbu bakayanın müstenidi vesaikin bulu
namaması hasebiyle müfredatiyle kimlere ait bulunduğunun tesbitine imkân 
görülemediğinden Ijahsil edilemediği ve atiyen takibinde bir faide bulunmama
sına mebni terkini cihetine gidilmiştir. 
1335 yümda tahsiline hüküm alman bu alacağın borçlulardan 'Emine Bedia'-
nın vefatı veresesinin, bulunmaması, Saniye ve Ülfet'in adresinin tesbit edile
memesi hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinlen terkini .cihetine gidilmiş
tir. 
Bu alacağın 1932 yılından beri tahsili takip edilmiş ise. de borçlunun adresi
nin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Bu dahi 
Bu dahi 17 ~ 
Bu dahi 
Mucur Malsândığı hesaplarında 71 mükellef namına kayıtlı 1314 .senesinden 
1939 yılına kadar tahakkuk etmiş alacaklardan mütevellit bu bakayanın 
borçlularının adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiş ve 'cüziyetine binaen takibata devamda bir faide görülemediği ci
hetle terkinine karar verilmiştir. 
Boğazlıyan Malsândığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarı bakayasından doğ
ma alacağın müstenidi vesaik bulunmadığından müfredatiyle kimlere ait ol
duğu tâyin ve tesbit edilememiş ve binnetice tahsiline imkân görülememiştir. 
1330 ilâ 1332 yıllarında aktedilen mukavelename mucibince amerikan bezi ver
meyi teahhüt eden G-ifre Şirketinden aranılan bu paranın evrakı müsbitesi-
nin tainam olmaması ve hâdise de müruruzaman bulunması ve şirketin müdürü
nün vefatı veresesine husumet teveccüh etmiyeceğinin anlaşılması ve hakikî 
hasımların da bilinememesi hasebiyle takip ve tahsiline imkan görülmemiş ve 
takibata devamda bir faide bulunmadığından terkini cihetine gidilmiştir. 
Borçlulardan Fevzi'nin vefatı, veresesinin bulunmaması, Hüseyin Hüsnü ve 
İbrahim'in adreslerinin meçhul olması hasebiyle tahsiline imkân görülemiyen 
bu paranm terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun ve veresesinin vefatı menkul ve gayrimenkul mal bırakmaması ha-
sebiyli tahsiline imkân görülememiştir. 
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Encümence terki-

Srra nine karar verilen 
No. Lira K. 

83 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vuktra 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

100 Avans 1941 Nuri Dörtkollu 

84 26 50 İstikraz 1931 Şakır 

85 17 96 Evrakı müsbite noksa- 1929 
nından 

Salih Kuşkucuoğlu 

86 6 576 52 Aşar bakayası Meçhul Borçluları meçhul 

87 699 67 Emval satış bedeli 

88 

89 

90 

40 İcar bedeli 

175 45 Eşya bedeli 

300 İhtilas 

1930/1931 

1339 

1934 

İsmail Vassaf 

İsmail Vasıf 

Mutemet Mahir 

26 

30 

14 90 

İstikraz 

» 

» 

1931 

1931 

1931 

Ömer 

Şaban 

Mehmet 

94' 8 90 İhale asan 1311 İsmail 

95 
96 

97 

35 
28 

454 

98 
85 

20 

» 
» 

Zimmet 

1336 Muhtelif 
1319 Halil ve Yurdanaki 

1936/1938 Refahiye İnhisar Me. Şefik 
.Tekin 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Balıkesir Def. 

Menemen Mal. Md. 

Kocaeli Def. 

îzmir Def. 

Erzincan Def. 

tzmir Def. 

Ankara Mekp. Muha. 

Terkin sebebinin hulâsası 

Menemen Mal. Md. 

» » * 

» > > 

Konya Def. 

> > 

Gümrük ve î. Ve. 

Borçlunun intihar etmesi, babasının a«iz halinde bulunması hasebiyle tahsi-. 
line imkân görülememiştir. 
Borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülemiyen 
bu paranın tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut bulunduğun
dan terkini cihetine gidilmiştir. 
1929 yılmda zimmete alman bu paranın müstenidi vesaikin olmaması hasebiyle 
borcun sebebi anlaşılamamakla beraber borçlunun ödemekten imtinaı ve hâ
disede müruruzaman da mevcut bulunması hasebiyle terkini cihetine gidil
miştir. 
Menemen Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarı bakayasmdan doğma 
bu alacağm müstenidi vesaikin bulunamaması hasebiyle müfredatiyle kimlere ait 
olduğu tâyin ve tespit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Erzincan Malsandığı hesaplarında kayıtlı bu alacağın müstenidi vesaikin 
939 yılında vukubulan zelzele felâketinde ziyaı hasebiyle müfredatiyle kim
lere ait olduğu tâyin ve-tesbit edilemediğinden tahsiline imkân görüleme
miştir. . ' /' 
1930 ve 1931 yıllarında tahakkuk eden işbu icar bedeli bakayasının borçlu
nun adresinin tessbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Eşya bedelinden mütevellit bu alacağm borçlunun adresinin tesbit edilememe
sinden tahsiline imkân görülememiştir. • ' . 
1934'yılında ihtilas edilen ve mutemet Mahir namına zimmete alınan bu pa
ranın adı geçenin suçu sabit olmamasına binaen mahkemece beraet ettirilmesi ve 
ihtilas suçunun kimin tarafından yapıldığının tesbit olunamaması hasebiyle 
zimmete alınan bu paranın takip ve tahsiline mahal ve imkân görüleme
miştir. . -
Mülga Eytam Sandığmdan müdevver bu alacağın borçlunun adresinin tesbit 
edilememesinden tahsiline imkân görülememiş ve tahakkuku tarihine nazaran 
müruruzaman da mevcut bulunduğundan terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu alacağın borçlunun vefatı veresesinin bulunamaması hasebiyle tahsiline im
kân görülememiştir. 
Bu alacağın borçlunun adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiş ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da bulunduğundan 
terkini cihetine gidilmiştir. 
Beyşehir Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale âşarmdan mütevellit bu pa
ranın borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve borcu tevsika medar vesaik 
olmaması hasebiyle tahsiline'imkân görülememiş ve tahakkuku tarihine na
zaran müruruzaman da bulunduğundan terkini cihetine gidilmitir. 
Bu dahi. 
Borçlulardan Halil'in adresinin tesbit edilememesi ve Yordanaki'nin de mü-
tegayyip eşhastan olması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun vefatı, menkul ve gayrimenkul mal bırakmaması ve veresesinin 
reddi miras etmesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 

( S. Sayısı : 122 ) 



Encümence terki-
Sıra nine karar yerilen 
No. Lira K. 

98 

— 18 — 
Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

Zimmetin nev'i alındığı tarih 

1 011 17 Tahsil masrafı 1928 

Borçlunan isim ve adresi 

Talebe Mustafa Şefik 

99 

100 

101 

1 335 

27 

565 

93 

74' 

50 

Gasp 

İstikraz 

Harcırahı , 

1929 

1930 

1930 

Maktul* tahsildar Faris 

Kâtip muavini Alâettin 

Bergisyan 

1Ö2 
103 

104 

105 

2 İcar bedeli 
11 50 Avans 

5 F. Mehuz 

2 123 8J0 Buğday bedeli 

1341 
1341 

1929 

1339 

Hüseyinoğlu Ahmet 
Zabıt kâtibi Abbas 

Çelebi 

Mütaahhit Mustafa Fikri 

106 307 12 Avans ve F. Mehuz • 1929/1930 Kâtip Reşit 

107 3 33 trsalât noksanı 1941 Veznedar ibrahim 

ıoa 4 29£. 89 &&!«.. 1926 Yozgad eski poosta Md. Me-
mej; Emin 

(S . Sayısı: 122) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

/ İstanbul Sıhhi 
esseseler Mh. 

Edirne Def. 

İstanbul Def. 

» » 

İzmir Def. 
Geyve Mal. Md. 

Sason Mal. Md. 

Merkez Muha. 

Ankara Def. 

Ağrı Def. 

Münakalât Ve. 

Mü* Bcff§Lun»n adresinin tesbit edilememesinden ve akeağuı müstenidi vesaikin 
İstanbul Adliye yangınında yanmasından ve hâdisede müruruzaman da bu
lunmasından takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 
1929 yılında tahsildar Faris tarafından mükelleflerden tahsil edilen ve adı ge
çeni katlederek gasbolunan bu paranın kimin tarafından gasbolunduğunun 
yapılan takibata rağmen tesbit olunamamasından terkini cihetine gidilmiştir. 
Mülga Sayrisefain. İdaresinden müdevver bu zimmetin borçlunun adresinin 
tesbit edilememesinden tahsiline imkângörülemenıi^ip, 
Lozan Muahedesi mucibince memleketimize adli müşavir olarak getirilmiş 
olan Bergisyan'a avdet harcırahı olarak verilen bu paranın borçlunun vaziye
tinin itesbit edilememesinden mahsup evrakındaki noksanların ikmaline imkân 
görülemediği ve mukavelename mucibince tediye edilmiş olan bu paranın 
tahsiline mahal bulunmadığından terkini cihetine gidilmiştir. 
Borçlunun adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Hükme bağlı bu alacağın borçlunun vefatı eytamının Hazine ile alâkasının 
kesilmesi menkul ve gayrimenkul malı bulunmaması hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiştir. . 
Borçlunun vefatı, Mç bir malı olmaması harbiyle talısilme inıkân görüleme
miştir. 
Yozgad Askerlik Şubesinin 1338 yılı hesabiyle buğday nakliye müteahhidi 
Mustafa.Fikri ye borç. çıkarılan bu paranın müstenidi hiz bir vesika bulun
mamasından ve tahakkuku tarihine nazaran müruruzaman da mevcut olmasın
dan takibinde Hazine menfaati görülememesinden terkini cihetine gidil
miştir. 
Sıhhat i dairesi kâtibi Beşit 'in avans ve fazlai mehîlzundan mütevellit bu bor
cunun tahsili takip edilmiş ise de 10 şenedenberi adı geçenin adresinin tesbit 
edilememesinden bu takibattan bir iletice alınamamasına binaen zimmetin 
terkini cihetine gidilmiştir. 
Eleşkirt malsandığına Ziraat Bankası vasıtasiyle gönderilmiş olan 3 000 li
radan 5 lira noksan zuhur etmesi üzerine meblâğı mezkûr Ağrı Maliye Vez
nedarı İbrahim namma zimmete alınarak, parayı çıkm yapan heyetten tahsi
line tevessül edildiği Maliye veznedarından hissesine isabet eden 1 lira 67 
kuruş tahsil edilmiş ise de Ziraat Bankası ile aktedilen itilâf nam e mucibince 
Ziraat Bankası olmıyan mahallere yapılan irsalâttan bankanın veya memur
larının mesuliyetleri olamryacağı kabul edilmiş olmasına ve banka memurları 
aynı esbabı mucibeyi dermeyan ederek hisselerine düşen miktarı ödemekten 
imtina etmelerine binaen noksan çıkan 5 liradan arta kalan işbu 3 lira 33 
kuruşun terkini zaruri görülmüştür. 
Mehmet Emin'in ihtilas suretiyle zimmetine- geçirmiş olduğu 5 343 lira 70 
kuruştan bakiye kalan, bu paranın adı geçenin hiçbir mal bırakmadan vefatı 
veresesinin reddi miras etmesi ve 2823 sayılı kanun mucince kefillerinden de 
tahsiline imkân kalmaması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 

(S. Sayaı: 12Ö) 



Encümence terki
nine karar verilen 

Lira K. Zimmetin nev'i 

341 istikraz 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun isini ve adresi 

1926 Sandalyaeı Nuri 

37 ' 87 F. mehuz 1932 Müvezzi Ahmet Zeki 

34 39 - İstikraz 19âl Komiser Muavini Tevf ik 

10 42 P. mehuz 1930 Muhabere Memuru Bahaettin 

66 695 54 Taviz ve icar bedeli 1331/1927 Borçluları meçhul 

137 47 Gümrük resmi 1928/1929 Mahmut Süleyman 

619 83 Eşya bedeli 1933 Borçluları meçhul 

29 54 Mahkeme masrafı 1930 Marika ve Antoni 

469 Bono bedeli 1933 Kibrit bayii Mestan 

24 899 23 İhale aşan 1338 Muhtelif eşhas 

137 75 Taviz 1930 Borçluları meçhul 

20 Û0 

48 75 
86 

İcar 

» 
» 

bedeli 

» 
» 

1933 

1930 
1340 

Dervişoglu Memet 

İhsan 
Ahmet Rasim 

(&lSajwr.?m) 



Terkin talebinde 
' bulunan mahal 

Akhisar Mal. Md. 

Münakalât Ve. 

N 

Ankara Def. 

•Münakalât Ve. 

İzmir Def, ' • 

Terkin sebebinin hüİâsctsi 

Gü. ve 1 Ve. Muha. 
Md. 

Balıkesir Def. 

İzmir Def. 

Tefenni Mal. Md. 

Edirne Def. 

İsparta Def. 

İzmir Def. 

» » 
» » 

Sandalyacı Nuri 'n in dükkânını terhin etmek suretiyle Mülga Eytam Sandı
ğından aldığı paradan bakiye kalan 341 liranın adı geçenin hiçbir mal bı
rakmadan vefatı veresesinin aciz halinde bulunması hasebiyle tahsiline im
kân görülememiştir. 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun adresinin tesbit edile
memesi hasebiyle bu tahkikattan bir netice alınamadığından zimmetin terkini 
cihetine gidilmiştir. . * . " ' 
Mülga Eytam sandığından.müdevver bu alacağın tahsili için yapılan icra ta
kibatının Hazine aleyhine neticelenmesinden zimmetin terkini cihetine gidil
miştir. 
Borçlunun adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görüleriüyen bu 
paranm terkini cihetine gidilmiştir. 
Kemalpaşa Malsandığı hesaplarında 1331 ila 1927 yıllârmdanberi devren gel 
mekte olan bu bakayanın müstenidi vesaikin yapılan birçok araştırmaya rağ
men elde edilememesinden müfredatiyle kimlere ait bulunduğunun tâyin ve 
tesbit olunamadığı ve bu sebeple tahsiline imkân görülemediği cihetle terkini 
zaruri bulunmuştur. ' ••-, 
Bu alacağın uzun müddet borçlunun kabili haciz malı bulunamamasından ve 
bilâhare de tagayyüp etmesinden tahsiline imkân görülememiş ve hâdisede 
müruruzaman da vuku bulduğundan zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
Eşya satış bedeli namiyle Gönen Malsandığı hesaplarında 1933 yılından ev
velki senelere ait t ir kaydiyle devrede gelmekte olan bu paranın müstenidi ve
saikin bulunmaması hasebiyle müfredatiyle kimlere ait olduğu tâyin ve tes
bit edilemediğinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Hazineye intikal eden bir evin tahliyesi için istihsal olunan hükümden dolayı 
Marika ve Antoni 'den aranılan bu paranın borçluların firari ve mütegayyip 
eşhastan olmaları hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Kibrit Şirketinden devredilen bu pa ranm borçlunun borcunu kabul 
etmemesi ve müstenidi senedin Hükümet konağı yangınında yanması hasebiy
le tahsiline imkân görülememiştir. ~" • \ 
1338 yılındanberi hesaplarda devren gelmekte olan bu a k c a ğ m borçluların 
firarı ve mütekayyip eşhastan olmaları hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve 
imkân görülememiştir. 
Yalvaç Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve 1330 yılından devren gelmekte olan 
bu bakayanın müstenidi vesaikin bulunamaması hasebiyle müfredatiyle kim
lere ait olduğu tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiş
tir. 
Alacağın tahsili için icra takibatı yapılmış işe de borçlunun adresinin tesbit 
edilememesinden bu takibattan bir netice almamamasına • binaen zimmetin 
terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu dahi ,. . ( _ 
Bu dahi 

(3. Sayısı: 122) 



- a -
Encümence terki- . Zimmetin vukuu 

Sıra nine karar verilen veya hesaplara 
No. • Lira E. Zitnmetin njev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

123 95 41 İhale aşan 1324 Borçlusu meçhul 

124 4 392 92 İhale aşarı 1338 Muhtelif eşhas 

125 197 44 İstikraz, faiz ve bono , 1931 3 mükellef namına kayıtlı 
4 bedeli 

126 200 54 Avâna 1939 Hastane kâtibi Ahmet 

127 194 10 Tahsil masrafı 1341 Hasan Âdil 

128 7 50 Avans 1931 Yüzbaşı Burhan 

129 161 97 Usulsüz «arfiyet 1929 Hususi Muhasebe Me. Cemal 

130 47 34 Meçhul 1327/1927 Mektupçu Behçet 

131 26 739 44 Avans 1333 Almanya'da Krup Fabrikası ve 
vekili Batis Devlet 

( Ü. Salısı: İââ) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Bolu Def, 

izmir Def. 

Ulukışla Mal. Md. 

Erzincan Def. 

İstanbul Sıhhi müs. 

9. Tümen Muha. 

Erdek Mal. Md. 

Rize Def. 

istanbul Def. 

1324 senesindenberi hesaplarda devren gelmekte olan bu paranın müstenidi 
vesaikin bulunamaması hasebiyle müfredatiyle kimlere ait olduğu tâyin ve 
tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
1338 yılında tahakkuk eden bu alacağın, borçluların ımütegayyip ramlar olması 
ve mallerinin Hazineye intikali ve bu suretle alacaklılık ve borçluluk sıfat
larının Hazine uhdesinde birleşmesi hasebiyle tahsiline mahal görülme
miştir. 
Fatma, Fatma ve Yakup nammdaki 3 mükelleften, aranılan bu alacağın tah
sili işin yapılan icra takibatının Hazine aleyhine neticelenmesinlen zimmetin 
terkini zaruri görülmüştür. 
1939 yılında iskân masraflarına sarf edilmek üzere kâtip Ahmet'e verilen bu 
avansın adı geçenin zelzele felâketinde vefatı ve hiçbir malî bulunmaması 
hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
1341 yılında tahakkuk eden bu alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borç
lunun adresinin uzun müddet tesbit edilemediği, bilâhare tesbit olunarak ken
disine müracaat edilmiş ise de müruruzaman dermeyaniyle borcu kabul etme
diği ve bu iddia karşısında alacağın hükmen tahsiline de imkân bulunma
dığı tahakkuk eylemesine mebni terkini cihetine gidilmiştir. 
1931 yılında avans olarak verilen 500 liradan mahsupsuz kalan bu paranın 
borçlunun adserinin tesbit edilememesinden, sicil numarası ve sınıfı malûm 
olmamasından atiyen tesbitine de imkân görülememesinden terkini cihetine 
gidilmiştir. 
Alacağın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun hali acizde bulunması, 
zimmetin müstenidi vesaikin mevcut olmaması ve tahakkuku tarihine nazaran 
müruru zaman da bulunması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Eski senelerden devren gelmekte olan bu paranın mahiyeti bilinemediği gibi 
borçlusu tarafından ödenmiş olduğu iddia edilmiş ve bu iddiası kayıtların bu
lunmamasından tesbit edilememiş ve müstenidi vesaik de »mevcut olmama
sından takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 
1333 yılında Almanya'da Krup Fabrikası ile Mülga Harbiye Nezareti ara
sında aktedilen mukavelename mucibince Hükümetimize teslimi teahhül; olunan 
toplar için verilen avanstan mütevellit bu alacağın adı geçen fabrikanın 
Türkiye'deki vekili Batis Devletten tahsiline tevessül edilmiş ise de bu şahsın 
vefatı veresesi hakkında açılan dâvanın vekilin bu borçtan şahsan mesul ola-
mıyacağından ve fabrika aleyhinde dâva açılmasında Hazinenin muhtar bu
lunduğundan bahsile vâki talebin reddine karar verildiği, Krup Fabrikasının 
ise bu parayı vaktiyle ödediğini ve mahsubunun icra kılınmış olduğunu beyan 

ile ödemekten imtina eylediğini, bu vaziyetkarşısında alacağın hükmen tahsili
ne imkân görülememesinden takibinden sarfınazar edilmesi için gerekli merasi
min yapıldığı anlaşılmakla tahsiline imkân görülemiyen sözü geçen paranm 
terkini cihetine gidilmiştir. 

( a Sayış* s 122 ) 



Encümence terki-
Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

132 

Zimmetin nev'i 

9 047 03 » 

Zimmetin vukuu y 

veya hesaplara 
alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1928/1933 Muhtelif vali ve kaymakamlar 
namlarına kayıtlı 

133 

434 

48 F. Mehuz 

8 Kalp ^para 

1930 

1941 

Nahiye müdürü Fikret 

Veznedar vekili Mesut Tuzcu 

135 10 80 Harcırah 1937 MuKasebe kâtibi Hüseyin Çolak 

136 

137 

82 60 Yolsuz sarfiyat 

1 121 29 İhtilas 

1932 

1338 

Tahrir âzası Sadık ve Yüzbaşı 
Ferhat yetimleri 

Samsun gümrük veznedarı Ha
san Basri 

138 13 334 67 îcar bedeli 1930/1933 MeçhuL 

139 32 Makine bedeli 1927 Çorum Ziraat Mektebi 

(S . Sayısı: 122) 



— K— 
Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Diyarbakır Def. 

Terkin sebebinin hulâsası 

Kastamonu Def. 

Rize Def. 

Bursa Def. 

Midyat Mal. Md. 

Gü. ve ,t.. Muha. 
Müd. 

Urfa Def. 

Çorum Def, 

Bu para Mülga Birinci Umumî Müfettişlik Muhasebeeiliğince muhtelif vali ve 
kaymakamlar namlarına 1505 sayılı kanun mucibince iskân masraflarına sar-
fedilmek üzere açılmış olan kredilerden bakiyedir. İskân Muhasipliğinin ilgası 

üzerine Diyarbakır Malsandığma devredilmiştir. Bu malsandığmda istihdam 
edilmiş olan muhasebe kâtibi ile odacı birleşerek bazı evrakı müspiteyi imha 
veya satmışlardır. Ve bu suçlarından dolayı da mahkûm edilmişlerdir. Yapı
lan tetkikatta vali ve kaymakamlar namlarına kayıtlı bu paralara ait evrakı 
müspitenin malsandığma gönderildiği anlaşılmış ve fakat kısmen kayıtlara 
geçirildikten ve kısmen de kayda geçmeden imha edildiği veya satıldığı netice
sine varılmıştır. Alâkalılar tarafından evrakı müspitesi verilen ve fakat zikre
dilen sebeplerle mahsupşuz kaldığı anlaşılan ve yenisinin tedarikine imkân gö-
rülemiyen 9047 lira 3 kuruşun terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun adresinin tesbit edilememesi ve zimmetin tahakkuku tarihine naza
ran müruru zaman da mevcut bulunması hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 
Kalpları zuhur etmesi üzerine tedavülden kaldırılmış olan gümüş yüz kuruş
luklardan Rize Malsandığınca toplar Darphane ve Damga Matbaasına gön
derilenlerden 8 adedinin kalp olduğu anlaşılmsaı üzerine mahalline iade edil
diği bedeli veznedar namına zimmte al inmiş ise de bu kalp yüz kuruşlukların 
hakikileriyle kalplarını tefrike ancak fennî bir çok mesai sarfından sonra 
muvaffak olunabileceği, evsaf itibariyle hakikilerine benzeyen bu paraların 
alınmasında veznedarların sunu taksiri görülemediği cihetle terkini zaruri bu
lunmuştur. • • ' * . ' • ' " . ' ' 
Mudanya Muhasebe kâtipliğine tâyin edilen borçlunun mezkûr kazada bir iki 
saat vazife gördükten- sonra ayrılması ve yapılan araştırmaya rağmen adresi
nin tespit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçluların adreslerinin tespit edilememesi ve yolsuz sarf edilen bu paranın^ 
25Î4 sayılı kanunun 57 neî maddesi mucibince müruruzaman noktasından mu
hasibe de tazmin hükmettirilememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 
1338 yılında Hasan Basri tarafından ihtilas edilen 2033 lira 65 kuruşun 
tahsiline 9 . IX . 1938 tarihinde hüküm alınarak. bundan 900 lirası kefilinden 
ve 12 lira 36 kuruşu da adı geçenden'ta"hsil edildiği, bilâhare borçlu hakkında 
hiç bir takibat yapılmıyarak ilâm müruruzamanı vuku bulduğu, müruruzama
na sebebiyet verenler hakkında dâva açılmış ise de mahkeme yine müruruza
man noktasından idare aleyhine-neticelendiği, kefilin kefaletinin ancak 900 
liraya kadar olması ve bu miktarı da ödemesi hasebiyle bakiye alacağın ge
rek kefilden ve gerekse asü borçludan tahsiline imkân görülemediği anlaşılmakla 
zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 

Siverek Malsandığı varidat hesaplarında kayıtlı ve icar bedelinden doğma bu, 
alacağın müstenidi vesaikin bulunamaması hasebiyle müfredatiyle kimlere 
ait bulunduğu tâyin ve tespit edilememesinden tahsiline imkân görüleme
miştir. 
1927 yılında verilmiş olan iki aded makine bedelinden mütevellit bu alacağm 
müstenidi vesaikin olmaması ve mahalli istifa bulunmaması hasebiyle terkini 
cihetine gidilmiştir. 

( S. Sayısı : 122 ) 



Encümence terki-
Sıra" nine karar verilen 
No. Lira K. Zimmetin nev T 

140 34 50 Avans 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara • * 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1939/1942 Tahsil memuru Zeki 

m. 92 32 F. Mchuz 1942 Artin kızı Yoronik 

142 6$$ 54 İcar bedeli ve taviz Muhtelif Borçluları meçhul 

143 287 19 Tazminat 1932 Diştabibi Ratıp Adil 

144 298 36 Muhtelif 1928/1930 . 4 şahıs namına kayıtlı 

145 24 636 İhale aşarı .1307/1327 Muhtelif 

146 53 29 İstikraz 1931 k Ömer Fevzi 

147 45 Pul ve paket bedeli 1939 Mustafa ve Mehmet 

148 112 Kalp para 1941 "Veznedar Hüseyin 

149 100 Avans 1928 . Sanayi müfettişi Gazanfer 

İSO 171 43 İhale İşarı 1302/1330 Muhtelif eşhas 

(S . Sa^*r;122) 



Terkin talebinde' 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

riükad Def. 

E ':..as Mal. Mrî. 

i;•:..•::.' Def. 

~.erkez Müha. 

•I .tanbul Def. 

Balıkesir Def. 

Ankara Def. 

Erzincan Def. 

Kütahya Def. 

İstanbul Def. 

Erzincan Def. 

Erbaa kazası tahsil memuru Zeki'ye verilmiş olan avanstan bakiye kalan bu 
paranın zelzele felaketi neticesinde çü aa yangında yandığının tesbit ve:-tev
sik edilmesi hasebiyle tahsiline mahal görülememiştir. 
Borçlunun hiçbir mal bırakmadan vefatı yegâne varisi kafesinin başkaları
nın yardımı ile maişetini temin etmesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. ,_ • . ; 
İcar bedeli ve tavizden, mütevellit olarak Kemalpaşa Malsttadığı hesaplarında 
kayıtlı bulunan 1341 ilâ 1927 yıllarından devren gelen bu aiacağm müstenicli ve
saikin bulunmamasından müfredatiyle "kimlere ait olduğunun teslat edilemtdiği 
ve,bu sebeple tahsiline imkân görülemediği cihette terkini zaruri bulunmuştur. 
Borçlunun hiç bir - mal bırakmadan vefatı, yagâne vârisi karısının başkaları
ma yardımı ile maişetini temin eylemesi hasebiyle tahsiline imkân görüleme
miştir. 
Borçluların hayat ve mematiyle menkul ve gayrimenkul malları hakkında 
bir kayît ve malûmat elde edilemediğinden ve alacağın tahakkuku tarihine na
zaran müruruzaman da bulunmasına binaen terkini cihetine gidilmiştir. 
Burhaniye Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından mütevellit bu
lunan bu paranın 1307 ilâ 1327 yıllarında tahakkuk ettiği borçlularından. 13 ü-
nün firari ve mütegayyip rumlar olması ve 11 borçlunun da vefatı, menkul ve 
gayrimenkul malları bulunmaması, alaeağm müstenidi vesaikin kazanın Yu
nanlılar tarafmdan işgali sırasında ziyaı hasebiyle takip ve tahsiline mahal 
ve imkân görülememiştir, . 1 
Alacağın tahsili için yapılan icra takibinin paranın tamamen ödenmiş olmasın
dan Hazine aleyhine neticelendiği yapılan tetkikata rağmen tahsilat kaydı bu

lunamadığından zimmetin kapatılmadığı ve bu sebeple tahsiline mahal görüle
mediği cihetle terkini zaruri bulunmuştur. 
îşbu 45 liranın postahaneye teslim edilen damga pulu ve kıymetli paket bedeli 
olduğu »teslimi günü vukua gelen zelzele felâketi neticesinde çıkan • yangında 
yanması hasebiyle tahsiline mahal görülemediği cihetle terkini zaruri bulun
muştur, 
Kalpları zuhur ettiğinden dolayı tedavülden kaldırılan gümüş yüz kuruşluk
lardan 112 adedinin kalp olduğu anlaşılarak Darphane ve Damga Matbaa-
smca malsandığına iadesi üzerine mukabili olan işbu paranın veznedar namına 
zimmete alındığı, bu kalp yüz kuruşlukların hakikîlerinden tefriki birçok fennî 
tetkikat neticesinde mümkün olabildiğinden kabulünde veznedarın sun'u tak
siri görülemediği ve esasen bunlarm hakîkileri de aynı ayarda oldukları anla
şıldığından terkini cihetine gidilmiştir. • -• -
Bu «alacağın tahsili için yapılan icra takibatının Hazine aleyhine neticelenmesi 
ve zimmetin müstenidi vesaikin mevcut olmamasa hasebiyle tahsiline imkân gö
rülememiştir. ^ 
Refahiye malsandığı hesaplarında kayıtlı 13Ö2 ila 1330* yıllarından müdesrver 
ihale aşarı bakayasından doğma olup 27 şahıstan aranılan bu paranm borçla
rın adreslerinin tesbit edilememesinden ve tahakkuku tahsiline nazaran müruru 
zaman da mevcut bulunmasından terkini cihetine gidilmiştir. '. • 

(S . Saylar: m ) 



Encümence terki-
Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

151 
152 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

2 80 Fazlai mehuz 
6 45 İdare hesabından 

1931 
1928 

Varidat memuru Mehmet Ali 
Mal. Md. vekili Refet 

153 19 99 Avans 1929 Memur Zeki 

154 2 883 145 56 Kömür bedeli ve teftiş 1331 
masrafı 

Anadolu - Bağdat Demiryolıi 
Şirketi 

155 10 011 69 Gümrük resmi 1341 Süleyman Sabri ve Mustafa 
Rahmi veresesi 

156 1 473 87 Tazminat 1337 Yüzbaşı müteveffa Ahmet 
Hamdi 

15? 732 52 Emval satış bedeli 1338/1339 Borçluları meçhul 

158 735 50 İcar bedeli 1341/1929 Mustafa Basit 

. (S . Sayısı; 122) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal 

İlgaz Mal. Md; 
Gemlik Mal. Md. 

Terkin sebebinin hulâsası 

İstanbul Def. 

Merkez Muha. 

İzmir İth. G. Muha. 

Saray Mal. Md. 

Uzun:. :::;.:ai. Md. 

İzmir Def. 

• j 

Borçlunun adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 
Noter muavini Salih'e verilen ücreti beyiyeden kesümiyen kazanç vergisi na-
miyle muhasip vekili Refet'e borç çıkarılan bu parahm Salih'ten tahsil edildi
ği tevsik edilmiş ise de müruruzaman noktasından iadei muhakeme yoluyla 
tazmin hükmünün kaldırılmasına imkân görülemediğinden terkini cihetine gi
dilmiştir. ' „ - • • " ' 
Mülga Seyrisefain İdaresinden ıniidevver bu alacağın borçlunun adresinin tes
bit edilememesinden tahsiline'• imkân görülememiştir. 
Anadolu - Bağdat Demiryolu Şirketin.den aranılan ve masarifiteftişiye ile kö
mür bedelindeh mütevellit bulunan bu alacağın şirket 'ile aktedilip 1375 sayılı 
kanunla tasdik olunan mukavelenamenin 4 ncü maddesi mucibince ibra edilmiş 
olan alacaklar meyamnda bulunması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görüle
mediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
1341 yılında muvakkat kabul suretiyle Süleyman Sabri namındaki şahıs tara
fından yurda ithal edilen kutuluk kerestelerin mamul olarak -ihraç edilmeme
sinden mütevellit işbu paranrn Süleyman Sabri ile kefili Mustafa Rahmi verese
sinden tahsiline hüküm alındığı, Süleyman Sabri'nin menkul ve gayrimenkul! 
hiç bir malı olmaması ve hamallık yapmak suretiyle maişetini temin eylemesi, 
kefili Mustafa Rahmi'nin de kezalik hiçbir mal bırakmadan vefatı kızı Zehra 
Saatçi'nin talebe oimasf ve karısının da başkaları tarafından • iaşesinin temin 
edilmesi hasebiyle yapılan icra takibatından müspet bir netfce alınamadığı, 
İcra ve İflâs Kanunu mucibince aciz vesikası istihsal olunduğu ve borçlula
rın âtiyen mal iktisap etmelerine de imkân görülemediği cihetle zimmetin ter
kinine tevessül olunmuştur. 
1337 yılında Divanı Harpçe 1722 lira 75 kuruş olarak ödenmesine hükmolunahbu 
paranın borçlunun vefatı üzerine karrsmdan tahsiline tevessül, edildiği karısının 
Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine müracaatla borcunun 248 lira 88 ku
ruştan ibaret bulunduğunu iddia etmesi ve o zaman Divanı Harp kararının 
ibraz olunamaması yüzünden iddia olunan 248 lira 88 kuruşun tahsiline ziya
desinin aranmasına ye fazla tahsil edilen paranın iadesine karar verildiği, bu
nun üzerine alacağın Divanı Harp kararma bağlı bulunduğundan ye ilk kara
rın tashihinden bahsile Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine müracaat 
edilmiş ise de borçlunun karısı Mihrün nisa'nm vefat etmesine binaen tâyini 
muameleye mahal olmadığına karar verildiği anlaşılmış, müteveffa Ahmet Ham-
di'nin diğer vârisi oğlunun da adresinin tesbitine imkân görülemediği gibi 
Yüksek Meclis Arzuhal Encümeninin kararının tashihine tevessül edilmesinde 
de bir fayda bulunmadığından zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
Uzunköprü malsandığı hesaplarında 1338 ilâ 1339 yıllarından devren gel
mekte olan bu alacağın müstenidi vesaikin bulunm amasından müfredatiyle kim
lere ait olduğu tesbit edilememesinden takip ve tahsiline mahal ve imkân görü
lememiştir. • . s -
Borçlunun borca: müstağrak olarak vefatı, veresesinin reddi miras eylemesi ha* 
sebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

_.; • • • '.y::.::::: : i 

(S . Sayısı: 122 ) 



Encümence terki-
Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

159 

Zimmetin nev'i 

16 Kalp para 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1940 Veznedar Ahmet öğüt 

160 110 10 İstikraz 1931 Muhtelif 

161 740 Palamut bedeli 1935 Halil karısı Ümmü 

162 

163 

39 84 F mehuz 

14 154 73 İhale aşarı 

1930 

1329 

Polis memuru İsmail Fethi 

Borçluları meçhul 

3 302 557 65 
2 883 145 56 Komisyonca cetvelden 

düşülen 

m: 0 479. 412 W Yekûn 

(&. Sayısı: 122 ) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal 

S- .-sv^Mal. Md. 

Menemen Mal. Md. 

( iilnar Mal. Md. 

.Tekirdağ- Def. 

ürzurum. Def. 

— » • — 

Terkin sebebinin hulâsası 

' •* 

Kalpları zuhur etmesi üzerine tedavülden kaldırılmış olan gümüş yüz kuruş-
luklarjâan Saray malsandîğmca toplanıp Darphane ve Damga Matbaasına gön
derilenler meyanmda kalp oldukları. a&laştlarak mahalline iade edilen 16 adedi
nin bedeli veznedar namına zimmete alnmuş ise de l)u paraların hakikîleriyle 
kalplarının Darphanece yapılan birçok fennî araştırma sonunda kabil olması 
ırı al memurlarının tefrik etmelerine itakân görülememesi hasebiyle hâdisede 
veznedarın sun'u taksiri bulunmadığa^ gibi bu kalp yüz kuruşlukların hakikîle
rimle aynı ayarda bulundukları tesbit edilmesinden ve ortada Hazine, zaran 
da mcVeat bulunmamasından terkini-cihetine gidilmiştir. * /~ 
Mülga iiytam Sandığından müdevver bu alacağın borçluların adreslerinin 
tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiş, tahakkuku tarihine naza
ran müruruzaman da mevcut bulunduğundan terkini cihetine gidilmiştir. 
Hükme bağlanmış olan bu paranın tahsili için icra takibatı yapılmış ise de 
borçlunun menkul ve gayrimenkul hiç/bir malı olmaması, aciz halinde bulun
ması ve başkalarının yardımiyle iaşesini temin etmesi hasebiyle tahsiline imkân 
görülememiş ve 60 yaşmı mütecaviz olmasına binaen atiyen mal iktisabı da 
muhtemel bulunmadığından terkini. cihetine gidilmiştir. 
Alacağın tahsili için yapılan icra takibinin müruruzaman noktasından Hazi
ne aleyhine, neticelenmesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
1939 yılmdan devren gelmekte olan bualaeağnı müstenidi vesaikin vilâyetin 
Ruslar tarafından işgali sırasında zryaauğraması hasebiyle müfredatiyle kim
lere ait bulunduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân 
görülmemiştir. _ 

(S . Saytti 



t Muhdsebei Umumiye 131 nci maddesi mu 

Encümjence terki- Zimmetin vukuu 
Sıra nine karar verilen veya hesaplara 
No. " Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

164 33 13 Sayım ikramiyesi 1935 Mal. Md. Sim înan 

165 75 idare hesabından- 1930 Muhasip Mazhar Müfit 

108 13 Yekûn 

( S. Sayısı : 122 ) 



cibince af fim karar verü$n parlar 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Bingöl Def. 

Kocaeli Def. 

Jandarma ^komutanı Asaf 'a hayvanlar yoklamasında bulunduğundan dolayı bir 
maaş nispetinde ikramiye olarak verilen paradan bakiye kalan ve 1706 sayılı 
kanun mucibince jandarmanın asli vazifesinden başka işle iştigal edemiyeceğin-
den bahsiie sarfı kabtd edilmiyerek Çapakgur mal^iidürlüğünün 1935 yılı, ida
re hesabının tetkik ve muhakemesi sonunda verilen 463 sayılı Divan ilâmiyle 
borç çıkarıldığı halbuki vekâletçe yapılan umumî tebliğde jandarmanın 
sayım" işlerinde kullanılmaları kabul edildiğinden malmüdürlüğünce bu 
emre uyularak jandarma komutanına vazife verilmiş olmasma binaen sö
zü geçen paranrn tahsiline mahal olmadığı gibi ahiren meriyet mevkiine gi
ren 2897 sayılı kanunun;26 nci maddesiyle jandarmanın saymn işlerinde tav
zif ine ye ikrMniye almalarına cevaz verilmiş olmasına binaen 33 lira 13 kuru
şun affı cihetine gidilmiştir. 
Tahsil şubesi mensuru Ali Rıza'ya hayvanlar sayımında bulunduğundan do
layı ikramiye olarak verilen 75 lira Divânı Muhasebatça tahsil memurlarına 
"ikramiye verilmiyerek harcırah itası lâzımgeleceğinden adı geçenin harcırah 
istihkakı hesap edilerek kanunsuz olarak tediye edilen .. bu paraya mahsubiyle 
bakiyesinin tahsili cihetine gidilmesinden bahisle muhasip Mazhar Müfid'e 
borç çıkarıldığı, yapılan tahkikat neticesinde bu paranın adı geçenin istihkakı 
olduğu tahakkuk etmiş ise de mafisup muamelesinin yapılmasına imkân görü
lemediği gibi ikramiyenin Vekâleti 24 . II . 1930 tarihli emrine müsteniden ve
rilmiş olmasından hâdisede muhasibin sunu taksiri bulunmadığı anlaşıldığın
dan affı cihetine gidilmiştir. 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısdyle takip ve tahsiline imkân görülemeyen borçların terkinine 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/105) 

• T. C. 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 77-86, 6/1967 

12 . VII. 1944 

Büyük Millet MeeHsi Yüksek Reisliğdne 

Müçbü; ve zaruri sebepler.dolayısiyle takip ye tafsiline mahal ve imkân' görülemediğinden Mu-
hasebef Umumiye Kanununun 133 ncü maddesi gereğince terkinine Malî Müşavere Encümenince 
katar verilen 104 981 lira 32 kuruşa ve*mezkûr kanunun 131 nci maddesi mucibince afvı lâzımgelen 
5415 lira 26 kurusa ait iki kıta cetvelin ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

( & Sayısı! 322 h 



— 34 — 
r~" 1050 sû/ytU Genel Muhasebe Komününün 133 ncu maddesi gereğince 

Encümence terki- Zimmetin vukuu 
Sıra nine karar verilen veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1 282 icar bedeli 1930 Fethiye 

2 2 207 10 îhale asarı 1304/1324 Arif ve Vaaü 

3 899 80 Harcırah 1931 

4 65 71 Avamı 1933 

5 339 91 icar bedeli 1340 

6 13 127 10 ihale «sarı 1334 

7 199 75 Fak " ~~*~ 1340/1940 Mahi "~""~ ~~"~""™ 

8 18 67 Avans 1926 öğretmen ismail Hakkı 
9 26 80 îear bedeli 1981/1932 Asan 

10 80 > » 1927 Eski Halep valili ölü Bedri 

Folış 

Bina tahakkuk Me. Niyazi 

10 mükellef namına kayıtlı 

Borçluları meçhul 

( S . Sayısı : 122) 



— 35 — 
Malî Müşavere Encümenince terkinine harar verilen paralara üişhin cetvel 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

İzmir Def. 

Aydm Def. 

İstanbul Def. 

» » 

Balıkesir Def. 

Malatya Def. 

İstanbul Def. 

İstanbul Liseler Mu
hasebeciliği 

İzmir Def. 

Hazineye ait gayrimenkulun 1930 yılı icar bedelinden doğma bu alacağın 
borçlu Fethiye'nin durumunun tesbit edilememesinden tahsiline imkân görü
lememiştir. 
Bozdoğan kazası Malsandığı hesaplarında kayıtlı olup 1304 ilâ 1324 seneleri 
ihale aşarı bakayasından dpğma bu alacağın müstenidi vesaikin Hükümet ko
nağı yangınında yandığı gibi borçlulardan Arifin Balkan harbi esnasında 
Millî hudut haricinde kalması durumunun meçhul bulunmuş olması ve diğer 
borçlu Vasilin de İstiklâl harbi sırasında firar etmesi hasebiyle takip ve tah
siline mahal ve imkân görülememiştir. 
Adli müşavir olarak memleketimize gelen Folaş'a hizmetinin hitamında mu
kavelename mucibince memleketine avdet harcırahı olarak verilen bu paranın 
evrakı müsbitesindeki noksanlık .dolayısiyle mahsubu yapılamadığı, adı geçe
nin durumu tesbit olunamadığından evrakı müsbitedeki noksanlığın ikmaline 
imkân görülemediği anlaşılmış tahsiline mahal bulunmıyan bu paranın terkini 
zaruri görülmüştür. 
Divanyolu Maliye Şubesi Bina Tahakkuk memuru iken açığa çıkarılan Niya
zi'ye harcırah avansı olarak verilen bu paranın adı geçenin adresi tesbit oluna-
mamasına binaen mahsup edilemediği gibi tahsiline de imkân görülememiştir. 
Burhaniye Malsandığı hesaplarında 10 mükellef adına kayıtlı 339 lira 91 ku
ruşun borçlulardan 8 - inin kimler olduğunun, halen nerede ve ne işle meşgul 
bulunduğunun tesbit edilememesi ve adresleri malûm olan 2 borçlunun da öl
mesi malı ve mirasçısı olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görüleme
miştir. 
Arapkir Malsandığı varidat hesabında kayıtlı olup 1334 yılından devren gelen 
ve ihale aşan bakayasından mütevellit bulunan 13 127 lira 10 kuruşun müste
nidi evrakı müsbite yapılan araştırmaya rağmeri elde edilemediğinden müfreda-
tiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit olunamamış ve buna binaen terki
ni cihetine gidilmiştir. 
Mülga Eytam Sandığından devredilen 1 181 lira 81 kuruştan işbu 199 lira 75 
kuruşun aranılmamasına icra tetkik merciince karar verilmiş olması hasebiyle 
tahsiline mahal ve imkân kalmamıştır. , 
1926 yılında elbise ve şapka avansı olarak verilip 1930 yılında tahsiline hüküm 
alman bu alacağın borçlunun ölmesi veresesinin menkul ve gayrimenkul malı 
olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
İzmir Malsandığı hesabında kayıtlı ve icar bedelinden doğma bu alacağın borç
lunun adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir^ 
Hazineye ait gayrimenkulun 1340 ilâ 1927 icar bedelinden doğma bu alacağın 
borçlu Bedri'nin ölmesi, varisinin mirasını reddetmesi hasebiyle tahsiline ma
hal ve imkân görülememiştir. 

(S. S«* : İ&} 
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Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

11 

Zimmetinvukuu 
veya hesaplara 
almdığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

661 65 Emval satış bedeli 1926 Borçluları meçhul 

12 3 441 33 îhale asarı Meçhul 

13 

14 

497 86 » » 

814 13 îhale asan 

1321 

1340 

Halepli Petro Latgani 

Borçluları meçhul 

15 4 997 42 » » 1338/1340 Muhtelif eşhas 

16 170 îcar bedeli 1339 îsmet ve Recai 

17 72 50 » » 1933 Ismailoğlu Hakkı 

18 20 40 » » 

19 647 35 ihale aşarı 

1932 Amel« Tahir 

1304/1313 4 mükellef namma kayıtlı 

20 

21 

215 50 Faiz 

46 24 Avans 

1341 
\ 

1931 

Saniye 

Sabri 

(S. Sayisr: İ2â) 



- 3 7 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

Sivas Def. 

Malatj'a Def. 

Denizli Def. 

Denizli Def. 

Seyhan Def. 

İstanbul Def. 

İzmir Def., 

İsparta Def. 

İstanbul Def. 

1926 yılında Yıldızeli Malsandığı hesaplarında tahakkuk kaydedilen ve emval. 
satış bedelinden mütevellit bulunan bu alacağın müstenidi vesaikin elde edi
lememesi hasebiyle müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit olunama-
dığmdan tahsiline imkân görülememiştir 
Kâhta Malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarı bakayasından doğma bu 
alacağın müstenidi vesaikin Hükümet konağı yangınında yanması hasebiyle 
müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tahsiline 
imkân görülememiştir. 
1321 yılından devren gelen bu alacağın borçlunun mütegayyip eşhastan olması 
hasebiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân, görülememiştir. 
1340 yılından evvelki senelere ait ihale aşarı bakayası namiyle hesaplarda bir 
kalemde devren gelmekte olan bu alacağın müstenidi vesaikin elde edileme
mesi hasebiyle müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit olunamadı-
ğından tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Kadirli malsandığı hesabında 7 mükellef namına kayıtlı ve ihale aşarı ba
kayasından doğma bu alacağm tahsili için icra takibatı yapılmış ise de borç
luların borçlarını tevsik eder vesaik talep etmeleri ve borcu inkâr eylemeleri, 
alacağın müstenidi vesaikin ise 338 senesinde Hükümet konağı yangınında 
yanmasından ibrazına imkân bulunmaması hasebiyle takip imkânı kalmamıştır. 
Adalar malsandığı hesabına kayıtlı ve icar bedelinde doğma bu alacağın borç
lulardan İsmet'in ölmesi, vârisinin Millî hudut haricinde bulunması ve Re-
cai'nin de durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline mahal ve imkân 
görülememiştir. 
Bu alacağm tahsili için icra takibatı yapılmış ise de borçlunun adresinin tes
bit edilememesinden takibattan müspet bir netice alınamadığı ve buna binaen 
sözü geçen paranın tahsiline imkân görülemediğinden terkini zaruri bulun
muştur, , 
Alacağm tahsili takip edilmiş ise de borçlunun adresinin tesb itine imkân gö
rülemediğinden zimmetin terkini zaruri bulunmuştur. 
1304 - 1313 yıllan ihale aşarı bakayası namiyle Yalvaç malsandığı hesapların
da devren gelen bu alacağın borçlulardan Yakaf, Vasilâki'nin milli hudut ha
ricine firar etmeleri ve diğer borçlu Eşref ve Alinin adreslerinin menkul ve 
gayrimenkul mallan olup olmadığının tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline 
imkân görülememiştir. 
Mülga Eytam Sandığından devredilen bu alacağm tahsili için yapılan İcra ta
kibinin Hazine aleyhine neticelenmesinebinaen tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Seyrisefain İdaresinden devredilen bu alacağm borçlunun ölmesi, men
kul ve gayrimenkul malı ve varisi olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân 
görülememiştir. 

(S ; Sayısı: 122) 



— 38 — 
Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

22 1 769 59 Akitten doğma 

23 24 icar bedeli 

24 127 57 İstikraz 

25 53 23 Avans 

26 140 08 İcar bedeli 

27 • .. 73 384 47 » > 

28 420 21 Yanan para 

29 12 İdare hesabı 

30 268 95 Fiyat farkı 
: * ; ; ; • ' : , . . • • • < • 

104 981 32 Yekûn 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 
almdığı târih Borçlunun isim ve adresi 

1 1 ' ' • ı il i . . , , ıı , 

1336 Alber ve Jak 

ı 

1933 Kahveci Süleyman 

1927 Mtıkavelât muharriri Hüseyin 
I, 

1936 Orman kâtibi Büstü 

1338 3 mükellef namma kayıtlı 

1341 Borçluları meçhul 

1943 Bor 

1928 Malmüdürü Recep 

1932 Nizamettin 

( S. Sayısı: 122 ) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulâsası 

îzmir Def. 

Menemen Mal. Md. 

Hopa Mal. Md. 

Bilecik Def. 

îzmir Def. 

Çorum Def. 

Sivas Def. 

Çanakkale Def. 

Sakıt Hükümet zamanında Mülga îaşe İdaresiyle Alber ve Jak arasında ya
pılan ticari muameleden mütevellit bu alacağın bu iki şahsm temsil ettiği fir
manın ve alacağm müstenidi vesaikin mevcut olmaması hasebiyle tahsiline im
kân görülemediği gibi vaktiyle biç bir takibat yapılamamış olmasına binaen 
zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
İcar bedelinden doğma bu alacağın borçlunun ölmesi, veresesinin adresinin tes
bit edilememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Eytam sandığından devredilen bu alacağın borçlunun adresinin tesbit 
edilememesinenden tahsiline imkân görülememiştir. 
1936 yılmda avans olarak verilip Devlet hizmetine sarf edilmiş olan bu para
nın mahsup evrakınm zıyaa uğraması ve yenisinin tedarikine imkân görüle-
memesi hasebiyle mahsubu yapılamadığı gibi tahsiline de mahal olmamasına 
mebni terkini cihetine gidilmiştir. 
1338 yılında icar bedeli olarak tahakkuk eden ve üç mükelleften aranılan bu 
paranın borçluların adreslerinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân gö
rülememiştir. 
Kuşadası malsandığı hesaplarında kayıtlı 1341 yılı icar bedeli namiyle devren 
gelmekte olan bu paranın müstenidi evrakı müsbite yapılan birçok araştır
maya rağmen bulunamadığından borçluların kimler olduğunun tâyin ve tesbit 
edilemediği ve buna binaen tahsiline mahal ve imkân bulunmadığından ter
kini zaruri görülmüştür. 
Alaca Hükümet konağı yangınında vekasa derununda yandığı tesbit ve tevsik 
olunan bu paranın terkini zaruri bulunmuştur. 
1928 yılı idare hesabiyle borç çıkardan bu para hükümden evvel tahsil edilmiş 
ve vaktiyle iadei. muhakeme yoliyle tazmin hükmünün kaldırılmasının istenil
mesi lâzım gelirken bu muamele yapılmadığından ve müruruzaman noktasın
dan iadei muhakemeye de imkân kalmadığından tahsiline mahal bolunmı-
yan zimmetin terkini cihetine gidil mitir. 
Eceabat Malsandrğj hesaplarında kayıtlı bu alacağın borçlunun adresinin tes
bit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir. 

(S. Sayım: 122) 



G&rvel Muhasebe Kanununun 131 nci ma 

, Encümence terki- Zimmetin vukuu 
Sıra nine karar verilen veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

5 415 26 İdare hesabından 1930 İzmir eski muhasebe müdürü 
Hüsnü Oktar 

(S. Sayısı: 122) 



-*i— 
ds^mm^bmx>e^ına)karar vti^ümler 

Terkin talebinde. 
buhman mahal 

t zmir Bif. 

Af sebebinin hulâsası 

î§§0 yîlmda Maarif vergisi olarak tahsil «^e^flen-paradan İÎSÖ sayılı jkanunun 
5 nci maddesine istinaden Maliye memurlarına %. 1 ikramiye olarak 5415 
lira 26 kuruş tevzi edilmiştir. . , -V 
Divanı muhasebatça' bu- sarfiyat 1130 sayılı, kanunun 5 nci maddesinin kü-, 
suratm birleştirilmesi hakkındaki 1454 sayılı kanunla ilga edilmiş olduğundan 
bahsile kanunsuz görerek îzmir eski muhasebe müdürü Hüsnü Oktar'a 675 
^saplı İhınla zimmet çıkarmıştır. Muhasip bu îgaftfiyatm -veKaletin emrine 
uyularak yapıldığını ve 1130 sayılı kanunun 5 nci maddesinin ilgasına dair 
1454 sayılı kanunda sarih bir hüküm olmadığını, bu cihetin sarfiyatın icra
sından sonra Meclisi Alice ittihaz buyrulan 7 . V . 1932 tarih ve 709 sayılı 
kararla tavazzuh ettiğini ileri sürerek zimmetin refini istemiş ise de bu talebi 
de re^kksiilmiştir. 
Filhakika sarfiyat vekâletin 18 Teşrinievvel 1930 tarih ve 329 - 5805 sayılı 
emrine^ uyularak yapılmış ve 709 sayıft kararm ittihazı* tarihine kadar 1454 
saydı kanunun içtihada mütejıammil buXundugupanlaşıldığ»ttdan hâdisede mu
hasibin sunu taksiri görülememiştir. ' • 
Muhasibin kendi iradesinden ve bjr kasda .makruri olmıyarak'icra ettiği bu 
sarfiyattan dolayı borçlu bulunduğu sözü geçen paranın muhasebei umumiye 
kanununun .131 nci maddesi mucibince, afvi adalet ve hakkaniyet kaidelerine 
uygun bulunmutur. 

Takip ve tahsiline imkân görülemeyen borçların terkinine dair Başbakanlık tezkeresi (3/235; 

TC. ; . 
Başbakanlık • • - • 

Muamelât Umwm Mün'ürlüğü' " . ' . •. 
'Tetkik Müdürlüğü * . ; • 13 . II. 1945 

Büyük Millet Merlisi Yüksek Başkanlığına 

Takip ve tahsilinin imkânsızlığından ötürü Malî Müşavere Encümenince Muhasebei Umumiye Ka
nununun 13S ncü maddesi gereğince terkinine karar verilen 80 106 lira 63 kuruşla bu kanunun 
131 nci maddesine göre affı lâzımgelen 3333 lira 52 kuruşa ait iki cetvelin ilişik olarak sunulduğunu 
arziietsm. 

Başbakan 
• Ş. Saraçoğlu 

(^•Sayısı: Î22) 



43 — 
ÎOâO sayık GenelMuhasebe Kanununun 133 ncü maddesi gereğince 

Encümence terki-
Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. Zimmetin nev'i 

20 Yanan para 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

1941/1943 Posta şefi Bahmi Türker 

X 833 18 Gümrük reımi 1340/1935 Zeki Nafiı ve Süleyman Şevket 

1 102 05 Satış bedeli 

239-11 Ardiye ücreti 

3 Kalp para 

1337 

1941 

Kocp 

1339/1929 Muhtelif eşhas 

Veznedar Nail Aksu 

• 16 30 Fuzuli reddiyat 1928/1930 Eski malmüdürü Şevki 

981 07 İhale â$arı. 1336/1337 Mustafa ve Yorgi 

108 10 Avang 1930 Foça eski kaymakamı Lûtfi 

66 41 İstikraz 1931 Çaloğlu Ahmet 

( S. Sayısı: 122 ) 



— 4& *. 
İİ/afö Müşavere Heyetince terkinine karar verilen paralara ilişkin cetvel 

Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Münakalât Ve. 

Terkin sebebinin hulâsası 

Gü. ve I. V. Muh. 
Md. 

İstanbul. Def. 

Gü. ve 1. ,V. Muh. 
Md. ' 

Turgutlu Mal. Md. 

Hilvan Mal. Md. 

Kütahya Def. 

İstanbul Def. 

Niksar Mal. Md. 

Çarşamba Posta İdaresince kasa mevcudunun tadadı sırasında fırtınanın tesi
riyle pencere açılmış ve sayılmakta olan paralarlan iki aded onar liralık 
uçarak mangala düşmüş, tedavül etmiyecek ve tebdiline de imkân kalmıya-
cak bir şekilde yanmıştır. Yapılan tahkikat neticesinde paranın yanmasın
da memurların kusuru olmadığı anlaşıldığından tahsiline niahal görülemeyen 
bu zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
İzmir İthalât Gümrüğünden muvakkat kabul suretiyle geçirilip muayyen 
müddet zarfında ihraç edilemeyen kerestelerden dolaydı Zeki Nafiz ve kefili 
Süleyman Şevket'den tahsiline hüküm alman bu paranın borçlunun ve kefili
nin ölmeleri varislerinin de reddi miras etmeleri hasebiyle tahsiline mahal ve 
imkân görülememiştir. , ^ 
Koço'dan aranılan bu paranın adı geçenin 1340 yılmda Yunanistan'a gitmesi, 
adresinin meçhul bulunması ve esasen borcu tevsik edecek hiç bir vesika da 
bulunmaması hasebiyle takip -ve tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
1339 ilâ 1929 yıllarında muhtelif eşhastan noksan tahsil edilmiş olan ardiye 
ücretinin borçluların adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline mahal 
ve imkân görülememiştir. • . % . - * 
Kalpları zuhur etmesinden dolayı Hükümetçe tedavülden kaldırılan gümüş 
yüz kuruşluklardan Turgutlu Malsandığınca alınan 3 adedinin bedeli veznedar 
namaına zimmete alınmış ise de işbu kalp paraların hakikileriyle tefrik edil
mesine imkân olmadığı ve kabulünde veznedarın sun'u taksiri bulunmadığı 
anlaşıldığından terkini cihetine gidilmiştir. 
1928 yılı sarfiyatına taallûk eden bu paranın fuzuli reddiyat namiyle eski 
malmüdürü Şevki adına zimmete alınarak tahsili cihetine gidilmiş ise de borç
lunun müruruzaman dermeyaniyle-beraber böyle bir borcu olmadığını iddia et
mesi ve Divanı Muhasebatça da namına bu miktar bir zimmet çıkarılmadığı 
gibi 2514 sayılı kanun mucibince müruruzaman noktasından iadei muhakeme 
yoluyla da zimmet çıkarılmasına imkângörülemediğinden terkini cihetine gi
dilmiştir. '•'•••'{ - .' . " 

. * • • 

Emet Malsandığı varidat hesabında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu 
alacağm borçlulardan Mustafa'nın hayat ve mematınm meçhul bulunması ve 
bütün malların daha evvel borcundan dolayı Hazinece satılması ve diğer borç
lu Yorgi'nin de ımütegayyip eşhastan olması hasebiyle tahsiline mahal ve im
kân görülememiştir. 
Foça Kaymakamı iken bir suçtan dolayı mahkûm olan. Lütfi namma kayıtlı 
bu zimmetin tahsili için dâva açılmış ise de adı geçenin adresinin tesbit edi
lememesinden takibatın neticesiz kaldığı, buna binaen dâva kaydının silin
diği anlaşılmakla zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu alacağın borçlunun aciz halinde bulunması ve aczinin senelerdenberi de
vamı, âtiyen yapılacak tahkikattan bir faide memul olmaması hasebiyle zim
metin terkini zaruri görülmüştür. 

(S. Sayısı: 122) 



Encümence terki-
Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

10 

Zimmetin nev'i 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

47 22 Avana ' 1336 Hüseyin Hüsnü 

11 37 19 Avans ve fazlai m e t a 1926/1927 Üüseyin Avni 

11 70 Avans: 1940 Eİski mahkeme başkâtibi Hüs
nü Güngör * 

13 25 İcar bedeli 1935 Beş şahıs namına kayıtlı 

14 501 29 İhale aşari 132& Çakaloğlu Osman 

15 Ö9Ö- Emval satış .bedeli 1928 Borçluları meçhul 

16 153 *90 İcar bedeli 1341 tfahsia. 

17 
18 

19-

34 75 » . .*. 
21 Fazlai mehuz 

73 07 Harcırah avansı 

1928 
1939 

' 

İ9& 

Şükrü- Çİavtî  
Eski tahsilat kâtibi Namık 
Taylar* 

Eski muhafaza memuru Ab 
düimelik 

(S; Sayısı: 122) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal 

Üsküdar Mal. Md. 

Terkin sebebinin hulâsası 

İstanbul Gümrüğü 
Baş Md; Mûha. 

» 
Tokad Def. 

Malatya Def. 

Burdur Def. 

Seyhan Def. 

İzmir Def. 

Aydın Def. 

Gü, ve t V. Muk 
Md". 

1928 yılında Hüseyin Hüsnü'nün vefatı üzerine alacağın karısı Hatice'den 
tahsili cihetine gidildiği, dâva arzuhalmda Hatice yerine Halise yazılması ve 
hükmün de bu suretle verilmiş bulunması hasebiyle bu ilâmla Hatice hakkında 
takibat yapılamadığı gibi ilâmm tashihine Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 439 ncu maddesi mucibince imkân olmamakla beraber müruruzaman 
noktasından Hatice aleyhine de yeniden dâva açılmasına imkân görülemediğin
den zimmetin terkini 'cihetine gidilmiştir . 
Bu alacağın borçlunun vefatı üzerine varisinden tahsiline hüküm alındığı ve 
fakat veresenin aciz halinde bulunmasından yapılan takibatın neticesiz kal
dığı anlaşılmakla zimmetin terkini zaruri görülmüştür. 
Tokad Mahkeme başkâtibi iken bir suçundan dolayı mahkûm olup memuri
yetle alâkası kesilen Büstü Güngör'e zelzele avansı olarak verilen ve tahsili 
hükme bağlanan bu alacağın adı geçenin aciz ve perişan bir halde bulunması 
ve âtiyen mal iktisabının da imkânsız görülmesine binaen takibinde bir fayda 
bulunmadığından terkini cihetine gidilmiştâr. . . [ | j âLsj 
Kâhta kazasının Mazıl köyünden Aluvzer, Ömer, Hasan, Mehmet ve Ömer ad
larındaki beş şahıstan aranılan beşerden yirmi beş liranın tahsili takip edil
miş ise de borçluların adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsiline im
kân görülememiş ve cüziyetine binaen daha fazla takibinde Hazine menfaati 
bulunmadığından terkini cihetine gidilmiştir. 
1325 yılında Çakaloğlu Osman'a bu miktar noksan teminatla ihale edilen 
aşardan doğma bu alacağın mükelleften tahsili için vaktinde kanuni yollara 
müracaat edilmediği, noksan teminatla ihale yapanlar hakkındaki takibatın Ha
zine aleyhinde neticelendiği, alacağın müstenidi vesaik-yapılan araştırmaya 
rağmen bulunamadığından' ve hâdisede müruruzaman da mevcut olduğundan 
mükellef hakkında takibat yapılmasına imkân olmaması hasebiyle zimnîtein 
terkini cihetine gidilmiştir. __ 
1928 yılında emval satış bedeli namiyle Ceyhan Malsandığı hesaplarına inti
kal ettirilen bu paranın müstenidi vesaikm yapdan araştırmaya rağmen bu
lunamadığından zimmetin müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit 
edilemediğinden tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
İzmir- Malsandığınca 1928 yılında itfar: bedeli, olarak tahakkuk ettirilen bu 
paranın borçlunun yapılan araştırmaya rağmen adresinin tesbit edilememesinden 
tahsiline imkân görülemediği cihetle terkini zaruri bulunmuştur. 

» » > »- > > 
Aydın tahsilat kâtibi iken istifaen ayrılan Namık Taylan'ın maaştan fazlai me-
huzu bulunan bu paranın tahsiline tevessül edilmiş ise de borçlunun müruru
zaman :dermey aniyle ödemekten imtina etim«sive< takibata devamda bir fayda 
görülememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 
1830 yılında Abdülmelik'e harcırah avansı.olarak verilen 601 lira 80 kuruştan-
nıahsupsuz kalan işbu 73 lira 07 kuruşun borçlunun veya veresesinin durum
larının tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülememiştir* 

( & Sayi3i:122) 



Encümence terki- Zimmetin, vukuu -
Sıra nine karar verilen veya hesaplara 
No. Lira K. Zimmetin nev'i alındığı tarih Borçlunun isim ve adresi 

20 200 Avans 1931 • İbrahim 

21 46 70 ihale aşarı 1307 Vasil 

22 391 13 > » 1304 Mustafa 

23 184 09 » » 1306 Üç mükellef -namına kayıtlı • 

24 32 77 İhale aşarı 1305 Papazoğlu Yani 

25 350 Avans- aşarı 1930/1932 Kâtip İhsan ve muhasip vekili 
Yaşar 

26 108 11 Tazminat 1928 S. Danilof 

27 

28 

29 

73 53 İcar bedeli 

9 82 Fazlai mehuz 

34 95 Avans 

1935 

1933 

1933 

Borçlusu meçhul 

Kâtip Emin 

Hâkim** İhsan 

80 

31 

59 59 Fazlai mehuz 

35 97 Satış bedeli 

1941 

1926 

Kâtip Ferit 

Borçluları jneçhul 

32 45 20 İcar bedeli 1340 Zoiçe 

(S , Sayısı; 122) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

istanbul Def. 

Konya Def. 

Terkin sebebinin hulâsası 

Konya'Def. 

Kağızman Mal. Md. 

Devlet D. Yollan ve 
Limanlan işletme U. 
Md. 
Urfa Def. 

istanbul Def. 

Afyon Def. 

îstanbuİ Def. 

1931 yılında avans olarak verilen bu paranın borçlunun kim olduğunun, ha
len nerede ve ne işle meşgul bulunduğunun tâyin ve tesbit edilememesi hase
biyle tahsil ve mahsubuna imkân görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 

* 
Bozkır Malsondığı hesaplarında 1307 yılı ihale âşarmdan bakiye olarak dev
ren gelen bu alacağın borçlunun mütegayyip eşhastan olması hasebiyle tah
siline mahal ve imkân görülememiştir. "^~ ' 
Bu alacağın müstenidi vesaik olmamakla beraber borçlunun adresinin de meç
hul bulunmasına binaen tahsiline imkân görülemediğinden terkini cihetine 
gidilmiştir. 
Terzi Andon, Kayseri'li Anasti, Abdullah namlanndaki üç şahıs adına kayıtlı 
ve ihale âşarmdan doğma bu paranın borçlulannın adreslerinin meçhul olma
dı ve alacağın tevsikine medar olacak hiç bir vesaik bulunmaması hasebiyle 
terkini zaruri görülmüştür. 
1305 yılmdanberi devren gelmekte olan işbu-ihale âşart bakayasının borçlunun 
mütegayyip eşhastan olması hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiş
tir. 
Varidat Kâtibi îhsan 'a harcırah avansı olarak verilen 200 liranın borçlunun 
ölmesi hasebiyle mahsup olunamadığı gibi veresesinin de aciz halinde bulun
masından tahsiline imkân görülemediği, keza Erzincan'daki kursa iştirak et
mek üzere Baytar Şerefin harcırahına mahsuben verilen 150 liranın tahak
kuk evrakı müsbitesi olmamasından zimmet çıkarılmış ise de bu paranın da 
istihkak mukabilinde sarfmrn temin edilen eyrakı müsbite ile tevsikma binaen 
tahsiline mahal görülmediği cihetle terkinine binaen tahsiline mahal görülme
diği cihetle terkinine karar verilmiştir. 
Bulgar tebaasından S. Danilof'un buborcunun tahsiline tevessül edilmiş ise 
de yapılan takibata rağmen adı geçenin durumunun tesbit olunamamasından 
zimmetin terkini cihetine gidilmiştir. 
Sürüç malsandığı varidat hesabında icar bedeli olarak kayıtlı 73 lira 53 kuru
şun kime ait olduğunun tesbit edilememesi ve müstenidi hiç bir vesaik bulun--
maması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Alacağm tahsili takip edilmiş ise deborçlunun adresinin tesbit edilememe
sinden bu takibattan bir netice alınamadığından zimmetin terkini cihetine 
gidilmiştir. 
1933 yilmda hâkim îhsan'a harcırah avansı olarak verilen bu paranın ge
rek borçlunun ve gerekse yegâne vârisi karısının vefat etmesi hasebiyle tahsi
line mahal ve imkân görülememiştir. . _ . . . . _ 
Fazlai mehuzdan doğma bu paranın borçlunun ve vârisinin .vefatma binaen 
tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
Sandıklı mal sandığı varidat hesabmdakayıth bu paranın müstenidi vesaikin 
bulunamaması hasebiyle müfredatiyle kimlere ait olduğunun tâyin ve tesbit edi
lememesine binaen tahsiline mahal ve imkân, görülememiştir. 
1340 yilmda icar bedeli olarak tahakkuk ettirilen bu paranm borçlunun duru
munun tesbit edilememesine binaen tahsiline imkân görülememiştir. 

( S. Sayısı : 122 )̂ 



48 — 
Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

33 

34 
35 

Zimmetin nev'i 

292 78 Zimmet-

12 "îcar bedeli 
9 069 86 Aşar bakayası 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara , . 
-almdjğı tarih Borçlunun ishh-ve adresi 

1931/1936 Gişe memuru M. Mükermrı 

1931/1932 İbrahim Sadfk 
1304/1340 131 mükellef namına kayıtlı 

36 

37 

95 32 Gümrük resmi 

401 75 aşar bakayası 

1929 Şirînöğlu Ali 

1302/1315 15 mükellef namına kayıtlı 

38 26 97 Avans 1933 Teğmen Bahaettin 

39 110 İcar bedeli 

40 53 42 Avans 

41 19 12 Fazlai mehuz 
42 158 77 Zimmet, 

43 V 2 42 fazlai .mehuz 

44 15 854 70 istikraz 

1930 

ıa40 

1936 
1335/1341 

1941 

1335 

Mehmet Talât • 

Yakup Şemsettin 

Katip Nuriye 
Düyunu Umumiye memuru 

' Müteveffa Necati 
Odacı Behçet 

T:eo.dos. Kalaycı 

45 66 96 Fazlai mehuz .1928/1933 Nahiye Müdürü Zülküf il ve Ali m 

46 270 » » 1930 ^Mahkeme reisliğinden müte
k a i t t i k 

47 118 -47 'ÎJı»^^§8ri mm -Behçet, Ali ve Mehmet 

(S.^Sayısı: 122) 
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Terkin talebinde 
bulunan mahal 

•» » 

izmir Def. 
Malatya Def. 

Terkin sebebinin .hulâsası 

Gü. ve 1 V. Muh. 
Md. 
Ürgüp Mal. Md. 

17 nci tümen Muha. 

izmir Def. 

„ İstanbul Def. 

Münakalât Ye. 

istanbul Def. 

Beyşehir Mal. Md. 

Merkez Muha. 

.Alanya Mal. Md. 

Borçlunun -adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülmeyen bu 
paranın terkini zaruri görülmüştür. • _ 
Bu dahi . • 
Akçadağ malsandığı hesabına kayıtlı 1304 ilâ 1340 yıllan "ihale aşan bakaya
sından doğma bu alacağm borçlularmmbir kısmının vefat etmesi vârisi menku1 

ve gayrimenkul mallan olmaması ve bir kısmının da adreslerinin tesbit edi
lememesi hasebiyle tahsiline imkân görülememiş ve esasen alacağın müstenidi 
vesaik de mevcut olmadığından terkini zaruri bulunmuştur. 
Bu alaöağm borçlunun çok fakir ohnası ve aciz halinde bulunduğunun t'evsi-

'ki hasebiyle tahsiline imkân görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
1302 - 1315 yıllan ihale aşan bakayasından doğma bu alacağın borçlulardan 
bir kısmının vefat etmesi vârisi menkul ve gayrimenkul «mallan olmaması ve 
bir kısmmın da adreslerinin tesbit edilememesi hasebiyle. tahsiline'lmkân gö
rülememiştir. - * ' '• 
Borçlunun kim olduğunun ve hâlen nerede bulunduğunun tesbit edilememesi 
ve alacağm müstenidi vesaikin mevcut olmaması hasebiyle tahsiline imkân gö-

r inilememiştir. . 
Borçlunun adresinin tesbit edilememesinden tahsiline imkân görülemeyen bu 
alacağın takibine devamda bir fayda bulunamamasrna mebni terkini cihetine 
gidilmiştir. 
Alacağın tahsiline hüküm alınmış ise de borçlunun adresinin tejsbit edileme
mesinden icra takibatının neticesiz kalması ve ileride yapılacak takibatta bir 
faide görülememesi hasebiyle terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu dahi 
Borçlunun vefatı, veresesinin mirasını reddetmesi ve hiç bir malı olmaması 
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. . 
Borçlunun ölmesi, malı ve varisi olmaması hasebiyle tahsiline imkân görüle
memiştir. ' . 
Mülga Eytam Sandığından müdevver zimmetler meyanında bulunan ve Teo-
dos Kalaycı'dan aranılan 21 921 lira 23 kuruştan bakiye kalan bu alacağm 
borçlunun mübadeleye tâbi tutulması ve memleket dahilinde bulunan gayn-
menkulünün Hazinece satılması hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 
Zülkifil'in ölmesi, veresesinin ve diğer borçlu Ali'nin borcu inkâr etmesi ye 
zimmetin müstenidi hiç bir vesaik olmaması hasebiyle .tahsiline imkân gö
rülememiştir. • 
1930 yılında tahakkuk eden bu alacak 1931 senesinde mülga Zat maaşlan 
Muhasebeciliğince tahsil edildiği tesbit olunmuş ise de kayıtların imha edil
miş olması hasebiyle makbuz tedarikine ve borç kaydının kapatılmasına im
kân görülemediğinden ve tahsiline de mahal, bulunmamasına binaen terkini 
cihetine gidilmiştir. 
1302' yılmdanberi Alanya Malsandığı hesaplarında c | e v r e n gelmekte olan bu 
alacağın müstenidi vesaikin olmaması ve borçlularla veresesinin adresinin bi
linmemesi-hasebiyle tahsiline imkân görülememiştir. 

( S. Sayısı : 122 ) 
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Eiıcümence terki- Zimmetin vukuu "~" i"""1. 

Sıra nine karar verilen • , veya Hesaplara' 
No. i Lira K. ^Sfl^netiaaeT'i ' alındığı tarih , Borçlunun isim ve adresi 

48 İcar bedeli 1935 . Hatice 

49 

,50 

141 47 » > 

42 5 1 ' Tavizat 

1929/1937 

1339 

İhsan 

Borçluları meçhul 

m 136,20 Pazlai mehuz 1928/1930 Feronse 

52 194 91 Avans 1930 M&tekait Yarbay Fuat Erkin 

53 

54 

9 64 Fazlai mehuz 

41 m » * V 

1936 

1930 

Varidat kâtibi M, Ali 

Varidat mümeyyizi Osman 

55 

56 

336 38 Asar ve ağnam Irakayası 1263/1279 Bahçivanoğlu'Kegork 

11 94 Fazlai mehuz 1940 Şevki Akkonur 

17 40 » » 1930/1933 Hüseyin 

38 M ^1 toletf^n 1315 tŞüiUgir Emin 

59 46 ^Kıy^netti evrak 1944 Veznedar Necati 

60 2 095 75 Yanan evrakı nakdiye 1939/1940 Borçlusu yoktur. 

( & S a m > $ ® ) 



• » - . 

Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin1 İraİâsasî 

îzmir Def. 

Bursa Def. 

Seyhan Def. 

Gebze Mal. Md. 

İstanbul Def. 

Seyhan Def. 

İstanbul Def. 

Ayaş Ma/l. Md, 

Burdur Def. 

Bolu Def. 

Münakalât Ve. 

Hatice'nin 1 lira borcunun tahsili takip edilmiş ise de adresi tesbit edilemedi
ğinden bu takibattan bir ne tice alınamamış ve buna binaen zimmetin terkini 
cihetine gidilmiştir. 
Borçlunln hiç bir mal . bırakmadan vefatı veresesinin mirasını reddetmesi 
hasebiyle tahsiline mahal ve imkân görülememiştir. 
1339 yılında tahakkuk eden bu alacağın müstenidi vesaikin seylap dolayısıyla 
zıyaa uğramasına binaen müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tesbit edileme-, 
diğinden tahsiline mahal, ve imkân görülememiştir. . 
işbu 130 lira 20 kuruş 1930 yılında dul maaşının 10 seneliğini defaten alşrak 
Hazine ile alâkası kesilen Femuse'nin fâzla! mehuzundan doğmadır. Bu para 
hakkında yapılan icra takibatında Hazine menfaati görülemediğinden 4353 
sayılı kanunun 2 7nci maddesi mucibince vazgeçilmiştir. Şu suretle takip ve 
tahsiline imkân görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
1930 yılında Harita Posta Komutanı Puad Erkin'e verilen 2 072 lira 13 kuruş 
avanstan bakiye kalan işbu 194 lira 91, kuruşa ait mahsup evrakı adı geçen 
tarafından makbuz mukabilinde mal müdürlüğüne.teslim .edildiği halde ziyaa 
uğratıldığından mahsubu yapılamadığı anlaşılmış Devlet hizmetine sarfı tev
sik olunan ve buna binaen1 tahsiline mahal görülmeyen zimmetin terkini za
ruri bulunmuştur. 
Alacağm tahsili takip edilmiş ise de borçlunun adresi tesbit edilemediğin
den bu takibattan bir netice alınamadığı gibi takibinde Hazine menfaati 
görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
Bu alacağın tahsili için yapılan icra takibatının müruruzaman noktasından 
Hazine aleyhinde neticelenmesi ve müruruzamana sebebiyet verenler hakkın
da aynı sebepten dolayı takibat yapılamamasına mebüi zimmetin terkini cihe
tine gidilmiştir. 
Borçlunun ölmesi, veresesinin durumunun tesbit edilememesi hasebiyle zim
metin tahsiline imkân görülememiştir. 
Borçlunun ölmesi vârisi ve. hiç bir malı olmaması hasebiyle tahsiline mahal ve 
imkân görülememiştir. • 
Alacağın müstenidi vesaikin olmaması ve borçlunun borcu kabul etmemesi-ve 
müruruzaman dermey anında bulunmas hasebiyle tahsiline imkân gör^leme* 
mistir. 
Bucak Malsandığı hesaplarında kayıtlı alacağm müstenidi vesaikm bulunma
ması, borçlunun durumunun meçhul olması hasebiyle tahsiline imkân görü
lememiştir. 
2 şubat 1944 tarihinde vukubulan zelzele dolayısiyle yıkılan Hükümet konağı 
enkazı altından çıkarılan pul ve kıymetli evraktan noksan zuhur edip ziya
mda hiç bir kimsenin kusuru olmaması hasebiyle tahsiline mahal görüleme
miştir. 
26 - 27/XlI. 1939 tarihinde Erzincan'da vukubulan zelzele dolayısiyle yıkrian 
ve aynı zamanda yanan Posta Telgraf binasındaki kasada mevcut bulunan bu 
paranın tamamen yandığı anlaşılmakla terkini zaruri görülmüştür. 

( S. Sayar: 122) 
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Encümence terki-

Sıra nine karar verilen 
No. Lira K. 

61 

Zimmetin nev'i 

16 Mecmua bedeli 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1933/1934 

Borçlunun isim ye adresi 

Parla Belina 

62 30 Avans * 1927 Güveri Memuru Mehmet 

63 îrsalâttan 1944 Ziraat Bankası 

64 291 38 Taviz Meçhul Borçluları meçhul 

65-

66 

67 

68 

21 73 Fazlai mehuz 

37 46 Harcırah avansı 

34 39 Fazlai mehuz 

625 77 İhale aşan 

1936/1938 • 

1938 

1937 

Kâtip Enver 

Enis Sezer 

Bürhanettin Âli Meral 

Meçhul Meçhul 

69 

70 

1 39 Fazlai mehuz 

234. 50 Bono bedeli 

1937 

1937 

Fahrettin 

Kibrit bayii Raif Tazgan 

71 16 09 Eşya bedeli ve yemek 1336 
parası 

Süreyya 

72 6 325. 37 İhale âgarı Meçhul Borçlusu meçhul 

(.S. Şayıciî .m.) 



Terkin talebinde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hülâsası 

İstanbul Def. 

:Geyve Mal. Md.. 

• c , 

Urfa Def. 

Tokad Def. 

• İstanbul Def. 

Kayseri Def. 

İstanbul Def. 

Akşehir Mal. Md. 

İstanbul Def. 

Mardin Def. 

Mecmua bedeli olarak verilen ve mecmuaların teslim edilmemesinden dolayı 
istirdat edilmek üzere zimmete alınan bu paranın tahsili için hüküm istihsal 
edilmiş ise de borçlunun durumunun tesbit edilememesinden ilâm hükmünün 
infazına imkân görülemediği ve takibata devamdan 4353 sayılı kanun mucibince 
vazgeçildiğinden zimmetin terkini zaruri bulunmuştur., 
Güveri memuru Mehmed'in 1927 yılında aldığı avanstan doğma bu paracın 
tahsiline hüküm alınmış ise de adı geçenin adresinin tesbitine imkân görüle
mediğinden ve ilâm hükmü infaz blunamadığından zimmetin-terkini cihetine 
gidilmiştir. , , 
Urfa Malsandığınca Ziraat Bankası vasıtasiyle Hilvan Malmüdürlüğüne gön
derilen 1 000 liralık guruptan noksan çıkan işbu beş liranın Ziraat Banka-
siyle Hazine arasında yapılan anlaşma mucibince bankadan tahsiline imkân 
görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
Reşadiye Malsandığı hesabında kayıtlı işbu alacağın müstenidi vesaikin zelzele 
dolayısiyle yıkılan ye .yanan Hükümet konağiyle birlikte yanmış olması hase
biyle müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit edilemediğinden tah
siline mahal ve imkân görülememiştir. 
İstanbul Hukuk İşleri Müdürlüğü Kâtibi iken 1936 yılında istifaen ayrılan 
Enver'in işbu borcunun adı geçenin adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tah
siline imkân görülememiştir. 
Borçlunun vefatı, veresesinin adresinin tesbit edilememesi hasebiyle tahsil vje 
mahsubuna imkân görülememiştir. _•_•_.' 
Borçlunun hiç bir mal bırakmadan vefatı, varisi olmaması hasebiyle tahsiline 
mahal ve imkân görülememiştir. 
İncesu malsandığı varidat hesabında kayıtlı ve.ihale aşarından doğma bu ala
cağın müstenidi vesaikin bulunmamasından taallûk ettiği yıllarla mükellefle
rin kimler olduğunu tâyin ve tesbit edilememesine binaen terkini cihetine gi* 
dilmiştir. - , 
İstanbul Seferberlik Müdürlüğü odacısı iken işinden ayrılan Fahrettin'in, ad
resi tesbit edilemediğinden işbu alacağın tahsiline imkân görülememiştir. 
Mülga Kibrit Şirketinden Hazineye devredilen ve devirden evvel müruruza
mana uğratılan bu alacağın borçlununmüruru zaman dermeyanmda bulunma
sı hasebiyle takip ve tahsiline imkân görülememiştir. 
Piyade küçük zabit mektebinden 133& yılmda firar eden Süreyya'dan aranı
lan bu alacağın tahsili için hüküm aimmtş- ise de borçlunun ve kefilinin adres
leri tesbit edilemediğinden ilâm hükmünün infazına imkân görülememiş ve ta
kibata devamdan 4353 sayılı kanun mucibince vazgeçildiğinden zimmetin ter
kini zaruri bulunmuştur. ' . . - . • 
Savur malsandığı hesaplarında kayıtlı ve ihale aşarından doğma bu alacağın 
müstenidi vesaikin bulunamamağından müfredatıyle kimlere ait olduğunun 
tayın ve'tesbit edilemediği, buna binaen terkini cihetine gidildiği anlaşılmış
tır. 

^S. Sayısı- 122) 



Sıra 
No. 

7a 

74 

75-
70 

Encümence terki
nine karar verilen 

Lira K. 

23 368 14t 

• - ' • • • . ' 

61 60 

10 10 
• 50 94 

• :<T" , 

— . 
Zimmetin nevi 

MuhteM 

Ava©»' 

* 
Zimmet 

Zimmetin vukuu 
veya hesaplara 

alındığı tarih 

1929 ve daha ev
velki yıllar. 

1930 

1934; 
1324 

Borçlunun isim ve adresi 

678 şahıs namına kayıtlı 

Muhittin 

Mehmet Ali 
Telgraf memuru Hâlit 

77 ISSi îcar bedete 1929 Mehmet Nuri 

78f 6 783 84 Sulama ücreti 1932 Borçluları meçhul 

4 507 75 Para cezası 14)31- Sabri Cendelli 

80 106 63 YekÛlı ••":> • .V' ' -

1 1 ..'''• 

c# : H » 



Terkin talebinde 
bulunan mahal 

iJevlet D. YoHarı ve 
I imanları İşletme U. 
Md. 

Seylan Def. 

İstanbul Def. 
Münakalât Ve. 

izmir Öef. 

Konya Def. 

İzmir giriş gümrük 
muhasipliği. 

Terkin sebebinin hulâsası 

Mülga Anadolu - Bağtfat Demiryolları idaresinden devredilen zimmetlerden 
tTT8 çablttan aranılan %u miktarın "borçtutann sarih adreslerinin DÎKnememesi 
ve zimîıfteti tevsika medar hiç bir vesaik olmaması hasebiyle terkini #aruri 
görülmüştür. 
Bu paranın tahsili takip edilmiş işe de% borçlunun adresi tesbit edilemediğin
den takibatın neticesiz kalmasına binaen telkini zaruri görülmüştür. '> 
Bu dahi - ' 
1324 yıkında tahakkuk eden bu zimmetin tahsili takip edilmiş ise de borçlunun 
adresinin - tesbit edilememesinden istihsal olunan* hükmün infazına imkân gö
rülemediği ve müruruzaman haddini de doldurmuş bulunmasından takibata 
devamda bir faide bulunmadığı aihetl%.terkinme karar verilmiştir. 
Bu alacağm borçlunun ölmesi vârislerinden ikisinin aciz halinde bulunma
sı diğertfıin de durumunun tesbit edilememesi hasebiyle tahsiliûe imkân görü
lemediğinden ve takibata devamdan vazgeçildiğinden dolayı terkini cihetine 
gidilmiştir. 
1932 yılından evvelki senelere ait olmak üzere hesaplarda devren gelmekte 
olan ve «ulama ücretinden mütevellit: bulunan Bu ımranm müstenidi ^es'aikin 
bularuaıaamasnıdan müfredatiyle kimlere ait bulunduğu tâyin ve tesbit edile
memiş ve buna binaen terkini cihetinegidilmiştir. 
1931 yılında kaçak olarak yakalanan eşya ve inhisar maddesinden dola^p ih
tisas mahkemesince tahsiline hükmolunan bu paranın borçlunun uzun müddet 
aciz halinde bulunması ve sonradan ölmesi hasebiyle tahsil edilemediği gibi 
Türk Ceza Kanununun 96 ncı maddesi mucibince veresesinden de aranılma
sına imkân görülemediğinden terkini cihetine gidilmiştir. 
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— 56 — 
Genel Muhasebe Kanununun 131 nci mad 

Encümence terki- Zimmetin vuktra •'.'."! 
Sıra nine karar verilen veya hesaplara 
No. lıira K. * Zimmetin nev'i alındığı tarih' Borçlunun isim ve adresi 

80- 3 209 20 îdare hesabından . 1936/1941 Muhtelif idareler muhasip ve 
tahakkuk memurları 

81 73 45 idare hesabından 1935 Muhasip Abdülkadir Turan ve 
tahakkuk memuru Tahsin 

82 ' - 5 0 . 8 7 Noksan tevkif at 1931 Muhasip Cemal 

3 333 52 Yekûn 
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desi gereğince affına, karar verilenhr 

Terk» faiebttde 
bulunan mahal Terkin sebebinin hulasası ( 

Grü. ve t. Ve. 

Bolvadin-Mal Md, 

Eminönü Mal. Md. 

Muhtelif • inhisar idarelerince *İW6- ilâl941 yıllarında inhisar idareleri dâva
ları takip ettirilmek üzere vaaifeiend/rîl^ Haaine ve hususi idare avukatla -
rina verilen ücretler Divanı Muhasebata 3§56, 3499. sayılı kanunlara muhalif 
sarfiyat addiyle muhasip ve ta^akku^ ınemurlarma zimmet çıkarmıştır. 
Avukatların tayinleri mahallince değil, inhisar Umum Müdürlüğünce yapılmış 
muuasip ve tahakkuk memurları ise tâyin işinin yukarıda zikredilen kanunla
ra muhalif bulunduğunu far^ vetemyia edemedikleri ve üstün makamca ic
ra edilen tâyinlerin mevzuata muhalefeti üzerinde durmadıkları ve verilen 
emre uyularak hüsnü niyetle sarfiyat iefa eyledikleri anlaşılmıştır. 
Diğer taraftan avukatların istihdamında Devlet zararı bulunmadığı ve bunla
rın ifa ettikleri Devlet, hizmeti mukabilinde aldıkları ücretleri iade etmiyecek-
leri ve bu hususta yapılacak teşebbüsjinmuhaşip ve tahakkuk memurları aleyh
lerinde neticeleneceği bu suretle avukatlara karşı rücu faklarını da kullanama
yacakları tabiî görülmüş ve hiç; bir kagde makrun olmıyarak sarf edilen 3209 
lira 20 kuruşun af fi - adalete uygun - bujunmuştur. 
1935 yılında sayım işlerinde vazife aiiîsjan4arma komutanı Cevdet'e ikramiye 
olarak verilen bu para Divanı Muftase bat§a Jandarmanın asli vazifesinden 
başka işle iştigal edemiyeceğinden bsHsüs mufeasip ve tahakkuk memuruna 
zimmet çıkarrlmıştır. Jandarma komutanlardım sayım işlerinde istihdam 
edilmeleri Vekâletten Maliye memuTteı»a tamim edilmiş ve mahalliacje bıı 
tebliğe uyularak Jandarma kosfta^ınmftvaisjfe.v* ikramiye verilmiştir, $sasen 
sonradan meriyet mevkiine gir&n 2897 âayılj kanunla da jandarmanın sayım 
işleriftde kullanılmalarına cevaz verilmiş olmasından sarfiyatın icrasında 
muhasip ve tahakkuk memurlarının kasarları görülememiş v̂e ifa edilen Dev
let hizmeti mukabilinde verilen söeü g#çaü paranm af fi adalete uygun bulun
muştur. 
Şark Demiryolları Şkketine pul aidatı beyiyesi olarak verilen paradan hig bir 
vergi kesilmemiş olmasından dolayı Eminönü Malmüdürlüğunün 1931 yılı idare 
hesabiyle muhasip Cemal'e Divanı Muhasebatça 50 lira 87 kuruş zimmet çı
karılmıştır. 
Şirketin imtiyaz mukavelenamesinin 27' nd maddesinde^ (Müddeti imtiyaz zar
fında şimendiferlerin arazi, sermaye v*e varidatı üzerine hiç bir vergi vazedi-
lemiyeceği ayrıca şirketin her nevi pul resminden ve. umumiyette mukavele
lerde olduğu gibi imtiyaz ve teşkilâtoa ait bütün muamelâtından dolayı her
hangi bir vergiden muaf) -butaduğu ıtegrilh edilmiş olduğundan bu verginin 
kesilmediği, muhasibin keyfiyetten bahsüe zimmetin refi için kanuni müddet 
zarfında temyiz dileğinde bulunmadığından tazmin hükmünün katiyet fceebet-
diği anlaşılmış, füzulen tediye -edilmişTrir para olmamasından dolayı tahsili 
adalete uygun görülmeyen sözü geçen paranın atfi cihetine gidilmiştir. 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/166, 195, 235 
Karar No. 84 

30. V. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Mücbir ve zaruri sebeplerle takip ve tahsili
ne mahal ve imkân görülemediğinden dolayı Ge
nel Muhasebe Kanununun 133 ncü maddesi ge
reğince terkinine Malî Müşavere Komisyonunca 
karar verildiği ve bazı alacakların da aynı ka
nunun 131! nci maddesine göre affı gerektiği 
Hakkında Başbakanlığın 23 . I I I . 1944, 12.VII. 

1944, 13.11.1945 tarihli ve 6/925, 1967, 347 sayılı 
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan cetveller 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Maliye 
Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır olduğu hal
de incelenip görülşüldü. 

Yukarıda adı geçen tezkerelerden biri ile 
3' 363 557 lira 65 kuruşun, diğeri ile 104 981 lira 
32 kuruşun ve üçüncüsü ile de 80 106 lira 63 
kuruşun Genel' Muhasebe Kanununun 133 neü 
maddesine • göre terkini ve 108 lira 13 kuruş, 
5 415 lira 26 kuruş ile 3 333 lira 52 kurukun da 
aynı kanunun 131 nci maddesine uyularak affı 
gerektiği bildirilmekte ve terkin ile affı gere
kenler ayrı cetvellerde ve gerekçeleriyle birlik
te gösterilmektedir. : 

Terkini istenen rakamları genel olarak dört 
grupa ayırmak -mümkündür. Bunlardan bir 
grup; borçluların veya vârislerinin adreslerinin 
belirtilememesinden veya' vefat etmelerinden, 
vârislerinin mirası reddetmelerinden, kaip şahıs
lara ilişkin bulunmasından, 

Diğer grup, zelzele dolayısiyle yıkılan veya 
yanan Hükümet konaklarında yanarı ve mahvo-
lan para ve kıymetli evraktan, 

Diğer bir grup, borçluların veya mirasçıla
rın zamanaşımını ileri sürmelerinden, paranrn 
Devlet hizmetine sarf edildiği belge ile ispat 
edilmesinden, alacağın dayandığı belgelerin bu
lun anlamasından, 

Dördüncü grup da, borçlunun veya mirasçı
ların aciz halinde bulunmalarından, 

Dolayı takip ve tahsiline mahal ve imkân 
bulunamayan Hazine alacaklarına ilgili bulun
maktadır. 

Bunlar arasında 2 883 145 liralık bir alacak 
vardır ki Anadolu - Bağdat Demiryolu Şirketi
nin kömür bedeli ve teftiş giderinden doğmak
tadır. Ancak bu alacak esasen 1375 sayılı kantin 
ile tasdik, edilen Anadolu ve" Mersin - Tarsus -
Adana demiryolu itilâfnamesinin dördüncü 
maddesi gereğince ibra edilmiş olan alacaklar 
arasında bulunduğundan bunun o kanuna daya
nılarak terkini tabiî görülmekle Genel Muhase
be Kanununu a 1,3-) ncü maddesine göre tekrar 
terkinine gidilpıesini komisyonumuz uygun gör
memiş ve bu kısmı cettvelden çıkarmak suretiyle' 
her üç cetvelin terkine, ilişkin kısımları uygun 
görmüştür. 

Yukarıda arzedilenlerden başkaca saymanla
rın ve tahakkuk memurlarının kusurundan doğ
mamasından dolayı Genel Muhasebe Kanununun 
131 nci maddesine dayanılarak affı gereken ve 
her cetvelde ayrı bir kısım olarak belirtilen ala
cakların da affı komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

Her üç dosya birleştirilmek suretiyle Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan. Başkan V. Sözcü 
Trabzon Edirne - Tokad 

T. Goşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 
Kâtip 

İstanbul Balıkesir Bitlis 
F. öymen S. örgeevren B. • Osma 

Bolu Çanakkale Eskişehir 
.Dr. Zihni ÜlgOM S. T. Arsal Yavuz Abadan 

Giresun Giresun Hatay . 
M. Akkaya Ayet Sayar Hamdi Selçuk 

tstanbul Kütahya Manisa 
H. Kort el H. Pekcan F. Kurdoğtu 
Mardin Rize Samsun 

R. Erten T. B. Balta M, Ali Yörüker 
Tokad Trabzon 

R. A. Sevengü M. 8. Anamur' 
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