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Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, 431 sayılı Kararın (1) numaralı ben
dindeki (ve emsali idarelerin) şümulüne Imralı Cezaevinin de dâhil 
bulunup bulunmadığının yorumlanmasına dair önergesi ve Sayıştay 
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Yüksek Başkanlığa 

Bize Milletvekili îzzet Akçal'ın 431 sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararının 1 nu
maralı bendindeki (ve emsali idarelerin) tâbiri 
şümulüne îmralı Cezaevinin de dâhil olup olma
dığı hususunun açıklanmasına dair olan öner
gesi Komisyonumuzca tereddüdü izale maksa-
diyle 11. XI I . 1950 tarihli raporumuzda arze-
dildiği şekilde bir yorum fıkrası ile Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştu. 

22 . XI I . 1950 tarihli Umumi Heyet toplantı
sında yapılan görüşme sonunda; 431 sayılı Ka
rarın 1 numaralı bendindeki (ve emsali idarele
rin tâbiri şümulüne Imralı Cezaevi de dâhil
dir) şeklinde işin yorum yolu ile hallinin doğru 
olmadığı için; müstakil bir karar mahiyetinde 
tesbiti neticesine varılmış ve rapor Komisyonu
muza iade edilmiş bulunduğundan, mesele üze
rinde tekrar görüşüldü: 

Mezkûr 431 sayılı Büyük Millet Meclisi Ka
rarının 1 nci bendinde (Rüsumat ve posta tel
graf ve emsali idarelerin, teşkilâtı taksimatı 
mülkiyeye göre olmayıp, birkaç vilâyetin mü-
taaddit kaza ve nevahi ve köylerini ihtiva etmesi 
ve teşkilâtlarının bâzı nahiye ve köylerde dahi 
bulunması itibariyle, bu devaire mensup herhan
gi bir müfettiş veya muvakkaten izam olunmuş 
bir memurun berayi vazife nahiye ve köylerde 
kalmaları zaruri ve iki günden fazlası için de 
ikamet yevmiyesi tahakkuk ve itası Encümeni-
mizce muktazi ve muvafık görülmüştür) denil
mektedir. 

Adalet Bakanlığının îmralı Adasında kur

duğu yeni cezaevi müessesesi yukarda zikri ge
çen kararın aynen yazılan 1 nci bendinde bahse 
konu olan idarelerin vücuda getirdikleri teşek
küller gibi daimî mahiyeti haiz bir teşekkül ol
masına, bu adanın heyeti umumiyesi itibariyle 
Imralı Cezaevine tahsis edilmiş müstakil bir ad
lî müessese bulunmasına, ada sekenesi de mah
kûm ve memurlardan ibaret bulunup idari teş
kilâtta bu adanın adlandırılmasının mümkün ol
mamasına ve ayni zamanda devlet tüzel kişili
ğini haiz resmî bir adalet müessesesi olup, doğ
rudan doğruya Mudanya C. Savcılığına bağlı bu
lunmasına göre Imralı Adası Cezaevinin de (ve 
emsali idareler) şümulüne girip ve bahsedilen 
rüsumat ve posta ve telgraf idareleri gibi te
lâkki olunmaması için hiç bir sebep görülmedi
ğinden ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kon
trol Umum Müdürlüğü mütalâalarının da bu 
yolda olduğu cihetle tatbikatta tereddüdü mu
cip bir husus görülmemiştir. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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